
�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম

�াক িনব�াচনী পরী�ার নমুনা ���া�র - চত�থ� পব� িশ�াবষ�- ২০১৯ - ২০২০

িবষয়: সংলাপ ও খু�দ গ�

⭕ নমনুা �� ১। �ফসবুক এর ভা�লা-ম� িবষ�য় দইু সহপাঠ�র সংলাপ রচনা ক�রা।

(�য �কান িবষ�য় সংলাপ রচনার জন� দজুন ব�ি�র নাম বা �থম ব�ু, ি�তীয় ব�ু নাম িদ�য় সংলাপ বা
ক�থাপকথন রচনা করা যায়। উ��র অবশ�ই এর ভা�লা ও ম� িদক ত� �ল ধর�ত হ�ব এবং ম� িদক�
�থ�ক �িতকা�রর উপায়আ�লাচনায় আন�ত হ�ব)

১ ন�র ���র উ�র:

সুমন: �কমনআ�ছা লাবণী?

লাবণী: ভা�লা আিছ। ত� িম �কমনআ�ছা। ক�রানাকা�ল লকডাউ�নর দীঘ� সময় িশ�া �িত�ান ব�
তাই ক�রা সা�াৎ �নই। সবার কথা ম�ন পড়�ছ।

সুমন: আস�ল�ক ব�ল�ছা। পিরি�িত ক�ব �াভািবক হ�ব তার �তী�ায়আিছ। �িত�ান খুল�লই
পরী�া। তাই �তামার ��িত জান�ত করলাম।

লাবণী: আিম ��িত িন�য় যাি�।অন��দর অব�া �ফসবু�কর সবুা�দ কম�বিশ জানা যা��।

সুমন: �ক ব�ল�ছা এই অব�� পিরি�িত�ত �ফসবুক পার�িরক �যাগা�যা�গর ��� য�থ� ভ� িমকা
রাখ�ছ।

লাবণী: �াভািবক পিরি�িত�তও সশরী�র উপি�ত হ�য় সবার �খঁাজ খবর �নয়া স�ব নয়। �ফসবুক
এর মাধ��ম সবার পিরি�িত সহ�জই জানা যায়।

সুমন: দীঘ�িদন �খঁাজ �নই এমন অ�নক সহপাঠ� বা ব�ু�দর খঁু�জ পাওয়া যায়। নাম, ��ল,ক�লজ ও
ছিব িমিল�য় খঁু�জ �নয়া যায়।

লাবণী: আজকাল �ফসবু�কর সামািজক স�চতনতামলূক, িশ�া, �া�� িবষয়ক �পা� মানষু�ক উ� ��
কর�ছ। দ�ুয�াগ-দঃুসম�য় মান�ুষর পা�শ দঁাড়া�নার আ�া�ন সাড়া িদ�য় মানষু এিগ�য়আস�ছ।

সুমন: �ক ব�ল�ছা। িক� মা�ঝ মা�ঝ উ�ট, আজ�িব, িমথ�া তথ� িদ�য় ফ�টা এিড�ং এর মাধ��ম
এমন সব অ� ধ�ান-ধারণা�ক সত�র ম�তা ক�র �চার করা হ�� তা মানষু�ক িবপ�নক পিরণিতর
িন�য় যা��।



লাবণী: �ক ব�ল�ছা। এই ক�রানাকা�লইআমরা তা �ত�� ক�রিছ। �ডাবার কাল�চ পািন িনয়ত ক�র
�খ�য় ক�রানা �গী ভা�লা হ�য়�ছ এমন�জব ছড়া�নার পর মান�ুষর ঢল �দ�খ �বাঝা যায় এই
মাধ�ম� ক�তাটা ভয়�কর �প িন�ত পা�র।

সুমন: হ�া, �পা�� ভাইরাল হ�য়িছল। যিদও �ফইক একাউ� �থ�ক �পা� ক�রিছল িক� পুিলশ
�পা� দাতা�ক খঁু�জ ��ফতার ক�র�ছ এবং আই�আই�ন মামলা ক�র �জ�ল পা��য়�ছ।

লাবণী: এই দ�ুচ� �থ�ক সাবধান থাক�ত হ�ব এবং এ�দর ব�াপা�র তথ� িদ�য়আইন শৃ�লা বািহনী�ক
সহায়তা কর�ত হ�ব। �যাগা�যাগ করার জন� �তামা�ক অ�শষ ধন�বাদ। �া��িবিধ �ম�ন সাবধা�ন
�থ�কা। �ভকামনা রই�লা।

সুমন: �তামা�কও ধন�বাদ।

⭕ নমনুা �� ২। নারী িশ�ার ��� িবষ�য় বাবা ও �ম�য়র সংলাপ রচনা ক�রা।

২ ন�র ���র উ�র:

বাবা: কাজল, �তামার পড়া�শানা �কমন চল�ছ?

কাজল: িজ, বাবা, আিমআমার সাধ� ম�তা ��িত িনি�। �দায়া কর�বন, আিম �যন পিরবার ও
সমা�জর মখু উ�ল কর�ত পাির।

বাবা: �ক ব�ল�ছা, নারীরা িশ�ায় এিগ�য় �গ�ল �দশ এিগ�য় যা�ব। কারণ সব নারীই সংসা�রর
���পূণ� ব�ি�। �তমন �তামার দািদ মা�নআমার মা, আমার িশ�ার তদারিক ক�র�ছন ব�লআজ
আিম সফল।

কাজল: িক� পু�ষরাই�তা িনয়�ণ কর�ছ সমাজ। �ামীণ সমাজপিতরা নারী িশ�ার িবপ��অব�ান
ক�র িন�ৎসািহত ক�র বা �ঠিক�য় �দয়।

বাবা: �ক ব�ল�ছা, আমার বড় �বান যখন ক�ল�জ পড়�তা তখন �া�মর �মাড়লআমার মা�ক বল�তা,
�ম�য়রা পড়া�শানা ক�র িক লাভ। �ম�য়রা বাই�র যাওয়া �বশিরয়িত কাজ।অথচ ডা�ার হ ওয়ার পর
অসু� �মাড়ল তার কা�ছই ছ��টআ�স।

কাজল: বাবা, িশ�া নারী�ক স�চতন ক�র �তা�ল। নারী�ক ভা�লা- ম� �বাঝার �মতা �দয়। িশি�ত
নারী �দশ ও জািত গঠ�ন ভ� িমকা রা�খ।

বাবা: হঁ�া, একজন িশি�ত মা স�া�নর স�ক িবকা�শর �িত স�চতন থা�কন। স�ান�ক সুনাগিরক
িহ�স�ব গ�ড় ত�ল�ত পা�রন। তাই নারী িশ�ার ��� র�য়�ছ।

কাজল: �ক ব�ল�ছা বাবা, একজন িশ�র ম�ধ� এক� সু�র জািতর ভিবষ�ৎ লুিক�য়আ�ছ। তাই
জািত গঠ�ন িশি�ত মা�য়র য�থ� ভ� িমকা র�য়�ছ।

বাবা: এই জন�ই সরকার নারী িশ�ার �সা�রর উপর ��� িদ��ন। স�িত �শাস�নর িবিভ� ����
নারীরা সততা ও িন�ার নিজর �তির ক�র�ছ।



কাজল: হঁ�া বাবা, সরকা�রর উ�দ�াগ �শংসনীয়। ত�ব নারীরা িন�জরা ও স�চতন হ�ত হ�ব। কারণ বল�
িববা�হর কার�ণ অ�নক স�াবনাময় নারী িশ�া জীবন �থ�ক ঝ�র পড়�ছ। এই সমস�া �িত�রা�ধ
সবাই�ক এিগ�য়আস�ত হ�ব।

বাবা: আিম �তামার সা�থ সহমত �পাষণ করিছ এবং এ ব�াপা�র সহ�যািগতা কর�ত ��ত থাক�বা।

কাজল: ধন�বাদ বাবা, ভা�লা �থ�কা।

বাবা: �তামার জন��ভকামনা রই�লা।

⭕ নমনুা ��:৩।বৃ��র ��য়াজনীয়তা িবষ�য় দইু সহপাঠ�র সংলাপ রচনা ক�রা।

৩ ন�র ���র উ�র:

পলাশ: �ভ সকাল, ব�ু িশমলু �কমনআ�ছা।

িশমলু: ব�ু �তামা�কও �ভ সকাল।আিম ভা�লা আিছ। ত� িম �কমনআ�ছা।

পলাশ: িশমলু একটা িবষয় �খয়াল করলাম, িদন িদন সবুজ অরণ� হাির�য় যা��। এখন এই �ভা�রর
আ�লায় গা�ছর সবুজ পাতা ��লা মায়াবী রং ছড়া��। িব�� বাতা�স �াণভ�র দম িনি�। িক� বন
উজাড় ক�র মানষু �য হা�র ঘরবািড় �াপনা িনম�াণ কর�ছ তা�ত অি��জন সংক�টই দম ফুির�য় যা�ব।

িশমলু: �ক ব�ল�ছা এই পৃিথবীর অি��জ�নর কারখানা হ�লা সবুজ গাছপালা। মানষু সু� থাক�ত
হ�ল অবশ�ই এই গাছকাটা ব� কর�ত হ�ব।

পলাশ: �ধু িক তাই, বৃ� ভ� িম �য়�রাধ ক�র পাহাড় ধস ও নদী ভাঙন �থ�ক র�া ক�র।

িশমলু: �ধু ভ� িম�য় ও নদী ভাঙন �রাধ ক�র তা নয়। বৃ�পা�তর ঘট�নার ম�তা ���পূণ� কায�কারণ
�যাগসূ� র�য়�ছ।

পলাশ: মান�ুষর �াভািবক জীবন যাপ�নর জন� �লভা�গর ২৫ শতাংশ বনভ� িম থাকা

��য়াজন।অথচআমা�দর �দ�শ র�য়�ছ মা� ১৭ ভাগ বনভ� িম।আবার তাও যতিদন যা�� তত বন
উজাড় হ��। �কউ �কউ স�চতনভা�ব মনুাফার �লা�ভ বন�ংস ক�র যা��।

িশমলু: সিত� বৃ��র অফুর�অবদা�নর কথা �ধু ম�ুখ ব�লই �শষ করা যা�ব না। বৃ� িনধ�নর িব���
ঐক�ব�ভা�ব স�চতনতা গ�ড় ত�ল�ত হ�ব।

পলাশ: আর এ����আমা�দর ত�ণ সমাজ�ক অ�ণী ভ� িমকা পালন কর�ত হ�ব। সবার ম�ধ�
স�চতনতা গ�ড় ত�ল�ত উ�দ�াগী হ�ত হ�ব।

িশমলু: সবার কা�ছ এই ��াগান �পৗ ��ছ িদ�ত হ�ব-" �বিশ �বিশ গাছ লাগা�বা, পির�বশ�ক িবপয��য়র
হাত �থ�ক র�া কর�বা।

পলাশ: ত� িম�ক ব�ল�ছা।আমা�দর সবাই�ক পির�বশ বঁাচা�ত এিগ�য়আস�ত হ�ব।



আজআিস, অন�িদন �তামার সা�থ বস�বা। িকভা�ব সামািজক বনায়ন �ক��র মাধ��ম বৃ� �রাপন
অিভযান পিরচালনা করা যায়। �ভকামনা রই�লা।

িশমলু: �তামা�কও ধন�বাদ।

⭕ নমনুা ��:৪। ম�ন কর, �তামার নাম প�ব, �তামার ব�ুর নাম িততাস। স�িত ত� িম �ী��র ছ���ত
জাতীয় জাদঘুর িগ�য়�ছা, এই স��ক� দইু ব�ুর সংলাপ রচনা ক�রা।

৪ ন�র ���র উ�র:

প�ব: �ভ স��া, �কমনআ�ছা িততাস? আজ �য কার�ণ �তামা�ক�রণ করিছ, তা হল �তামার ম�তা
আমার ও খুব ভা�লা �ল�গ�ছ জাতীয় জাদঘুর ঘ�ুর। এই ভা�লা লাগা িবষয়� �তামা�ক না জানা�লই
নয়।

িততাস: ধন�বাদ প�ব, আজ ই �তামার আসার কথা িছ�লা। এ�সইআমার সা�থ �যাগা�যাগ ক�র�ছা
তাই আিম কৃত�। �তা �কমন �দখ�ল?

প�ব: যা �দখলাম তা �তা একিদ�ন ব�ল �শষ করা যা�ব না। তবুও ম�নরআন�টা ও অিভ�তা
�তামা�কজানা�ত চাই।

িততাস: �কআ�ছ ব�ল যাও। এই ছ���ত ত� িম �কাথায় কাটা�ল তা জান�ত ই�� কর�ছ।আমার �তা
�া�মর বািড়�ত যাওয়া হয়িন। চাচা�তা ও মামা�তা ভাই �বানরা সবাই �বড়া�ত এ�লা। তা�দর িন�য়
চ��া�মর দশ�নীয় �ান সমহূ ঘ�ুর �দখালাম। �বশ ভা�লাই �ক�ট�ছ।

প�ব: ঢাকায় অ�নক বার িগ�য়িছ। ত�ব মামা ঢাকার বাই�র থাকায় এই যা�ায় ঢাকা�তই ঘু�র �বড়া�না
হ�লা।আিমআরআমার মামা�তা ভাই িম�ল জাতীয় জাদঘু�র িগ�য়িছলাম। এখা�ন ঘরু�ত িগ�য়
�দ�শর ঐিতহ� স��ক� আমার অ�নক অিভ�তা হ�লা।আমারা আমা�দর স�ক ইিতহাস জান�ত
চাই�ল অবশ�ই জাতীয় জাদঘুর আস�ত হ�ব। ব ই�য়র জানা ইিতহাস��লার সা�থ �যাগা�যাগ সহজ
কর�ত জাদঘুর ���পূণ� ভ� িমকা রা�খ।

িততাস: ��ন ভা�লা লাগ�লা।আমার এখন ও জাতীয় জাদঘুর যাওয়া হয়িন।আগামী ছ���ত যা�বা।
তারআ�গ �তামার অিভ�তা আমার কা�ছ লাগ�ব।

প�ব: আিম অবাক িব��য় �দখলামআমা�দর ঐিত�হ�র ধারাবািহকতভা�ব সি�ত যু�গর�ারক
��লা।আমা�দর ঐিত�হ�র ধারক,ব�বহায� সাম�ী, �মাগল স�াট ও িবিভ� শাসক�দর ব�বহায� খাট,
পালং, হািতর দঁা�তর শীতল পা�, বাঙািলরআিদ ইিতহাস ও ঐিতহ�বাহী কা�ঠর �তির িজিনসপ�
এখা�ন সংরি�তআ�ছ। এসব �দ�খআিম অিভভ�ত হ�য় �গলাম।

িততাস: এ কার�ণই জাদঘুর�ক�ান ও অিভ�তা অজ��নরআকর বলা হয়। সু�যাগ �প�ল অবশ�ই
ঘ�ুরআস�বা।

প�ব: �তামা�ক ধন�বাদ। ত�বআজআিস। ভা�লা �থ�কা।

িততাস: �কআ�ছ।আবার �দখা হ�ব। ভা�লা �থ�কা।



⭕ নমনুা �� ৫। �দ� উ�ীপ�করআ�লা�ক ' সততা ' না�ম এক� খু�দ গ� �ল�খা।

�টি� চালক রা�সলআ�াবা�দর �মা�ড় যা�ী নািম�য় হািলশহ�রর �প�লপা�� চ�ল �গল। �পছ�ন
�চাখ পড়�তই যা�ী িস�ট �দখ�ত পায় টাকার ব�াগ .................

৫ ন�র ���র উ�র: 'সততা'

আজসকাল �থ�ক বৃ� পড়িছ�লা। ঘ�র ব�স থাক�ল�তা সংসার চল�ব না। বাবা-মা, �ছ�ল �ম�য় িন�য়
আর �ী রওশন�ক িন�য় তার সংসার। �ছ�ল-�ম�য়র পড়া�শানা খরচ, বাসাভাড়া, বৃ� বাবার ঔষধ খরচ
সামাল িদ�ত িগ�য় �স িহমিশম খা��।অ� বৃ��ত �যখা�ন শহ�র অ�নক �া�ন রা�া ড� �ব যায়, �সখা�ন
আজ�কর টানা বষ��ণ সড়কময় িনি�ত জলাব�তা �দখা �দ�ব। বাসার রা�াটা অ�প�াকৃত উ �চ� , তবুও
ড��ব �গ�ছ। তাই মন সঁাই িদি��লা না। তবুও জীিবকার তািগ�দ বাসার সাম�নর হঁাট� জল িডিঙ�য়
রা�সল গ�া�র�জর িদ�ক চ�ল �গল।

গ�া�র�জর মািলক�ক নগদ ভাড়া জমা িদ�য় এই �ঘার বষ��ণ অ�নকটা ভাগ� পরী�ার ম�তাই
�াইভাররা �টি� িন�য় �বর হয়। রা�সল �টি� িন�য় বহ�ারহাট �াইওভা�রর �মা�ড় যা�ীর জন�
অ�প�া কর�ত থা�ক। ব�াগ ও ছাতা সামাল িদ�য় অধ��ভজা একজন রা�ী এ�স রা�স�ল�ক �টি�র
দরজা খুল�ত ইশারা কর�লা। রা�সল �টি�র দরজা খু�ল িদল। �লাক� বলল, আ�াবাদ তাও।
�াইওভার িদ�য় �টি� ছ�টা�লা আ�াবা�দর প�থ। িন�চ থ ইথ ই পািন।আখতা��ামান�াইওভারটা�ক
ম�ন হি�ল নদীর উপর িনিম�ত দীঘ� �সত�।

আ�াবাদ �মাড়আস�ল �লাক� রা�সল�ক িতন�শা টাকা ধির�য় িদ�য় ছাতা �ম�ল�ত অিফস পাড়ায়
চ�ল �গল। রা�সল যা�ীর জন� ব�সআ�ছ। �পছ�ন তাকা�তই যা�ী িস�ট যা�ীর প�ড় থাকা ব�াগ
�দখ�ত �পল। ব�াগটা হা�ত িন�য় মািলক�ক �খঁাজার কথা ভাব�ত লাগল। ব�া�গ অ�নক টাকা। প�াশ
লা�খর �বিশ হ�ব। হাজার টাকার বাি�ল �দখ ই তার এই অনমুান। ব�া�গর প�ক�ট �কান িভিজ�ং কাড�
বা �কান অিফ�সর তথ� �নই। �যখা�ন �লাক� �ন�ম�ছ রা�সল �সখা�নই �টি� িন�য় ব�স থা�ক। ভরসা
হয়�তা �লাক� িফ�রআস�ব।

দপুুর গিড়�য় িব�কল হ�য়আস�ছ। রা�সল সাহস ক�র ব�া�গর পা�শ প�কট হাত�ড় একটা িচ��প�লা।
যিদও অ�ন�র িচ� পড়�ত �নই। তবুও প�ড় যিদ �কান�কানা জানা যায়। তাই ম�না�যাগ িদ�য় িচ�র
কথা পড়�ত িগ�য় কিবতার ম�তা লাগ�ছ। ম�নর অজা��ই হািস �জ�গ ও�ঠ। িচ�র �শ�ষর িদ�ক �লখা
িছ�লা, 'ি�য় জীবনান�, অ�নকিদন �তামা�ক �দিখিন।আষা�ঢ়র কদমফুল �যমন �মঘ িবজলীর
�তী�ায় থা�ক, আিমও �তী�ার �হর ��ন �তামার �� বু�ন যাি�। মন চাই�ল নত�ন ন��র �ফান
িদও। ন�র� �ফা�ন �সভ ক�র িন�য়া। �তামার �ফা�নর অ�প�ায় , ইিত ঝরা পাল�কর িতিথ।

এর ম�ধ� স��ার আঁধার ঘন হ�য়আস�ছ। িচ�র �ফান ন��র রা�সল �ফান িদল।অপর �া� �থ�ক
হ�া�লা ��ন রা�স�লর শ� গলায় �যন পািন পড়�লা। কঁাপা কঁাপা গলায় রা�সল বলল,- ম�াডামআিম
আকাশ সা�হব�ক খঁুজ�তআপনা�ক �ফান ক�রিছ।' খঁুজ�ছন ভা�লা কথা, িক�আমার ন��র �কন?
আকাশ সা�হ�বর ন�র না �প�য়আিমআপনার ন��র না �প�য়আপনার ন��র �ফান ক�রিছ। ব�ল
রা�সল সব ঘটনা খু�ল বল�লা।অপর �া� �থ�কজান�ত চাই�লা, আপিন �কাথায় আ�ছন। রা�সল



বলল, আিম িনরাপ�ার জন� আ�াবাদ পুিলশ িব�টর কা�ছ অ�প�া করিছ। ভ�মিহলা বলল,আিম
আসিছ।আপিন পুিলশ িব�টর অিফসার�ক �ফান িদন। �ফা�ন িক কথা হ��, �স িকছ�ই বঝ�লা না।
ত�ব ��ণ ��ণ জী, জী, জী ম�াডাম কথা��লা���ন�ত �প�য়�ছ। ঘ�াখা�ন�কর ম�ধ�ই পুিল�শর
এক� গািড় এ�স থাম�লা। গািড় �থ�ক ইউিনফম� পরা একজন মিহলা পুিলশ অিফসার নাম�লন সা�থ
নাম�লন রা�স�লর কাি�ত �সই যা�ী। সবাই দঁািড়�য় �গ�লন। িবট অিফসার বলল,- ম�াডাম উিনই
রা�সল।

রা�সল ব�াগ� মািল�কর হা�ত ত� �ল িদল। বললআপনার সব�কআ�ছ িকনা �দ�খ িনন। সা�থ থাকা
ভ�মিহলা� বল�লন, �দখ�ত হ�ব না।আপনা�কআমা�দর সা�থ �য�ত হ�ব। রা�সল ভাব�লা বড়
�কা�না িবপ�দ জিড়�য় �গল। তার �চহারায় িবষ�তা �দ�খ মিহলা� বলল�কআপনা�ক �য�ত হ�ব
না।আপনার বাসায় �ক �ক থা�কন? রা�সল বলল, বাবা-মা, �ী ও দইু স�ান। গািড়�ত উঠুন, আমার
�মী আন��র �য উপকার ক�র�ছন, আমরাইআপনার বাসায় যা�বা। গািড় �থ�ক �ন�ম তঁারা �সাজা
ঘ�র ঢ��ক পড়�লা।

গির�বর বাসায় আগত স�ািনত অিতিথ�দর িকভা�ব িক কর�ব রা�সল বুঝ�ত পার�ছ না।আন�
রা�স�লর বাবার সা�থ পু�রা ঘটনাটা িন�য়আ�লাচনা কর�লন। বাবার বুক গ�ব� ভ�র উঠ�লা। কথা
�স�� তার বাবা বল�লন,- এস এস িস �ত ভা�লা ফলাফল কর�লওআিমআর তা�ক পড়া�ত পািরিন।
�টি� চািল�য় সংসা�রর হাল ধ�র�ছ।আন� বলল, আপনার �ছ�ল�কআিমআর �টি� চালা�ত �দ�বা
না। �সআমার অিফ�স চাকির কর�ব। এ�তআপিন অনমুিত না িদ�লআিম খুব ক� পা�বা।

রা�স�লর রা�া ঘ�র তার �ীর সা�থ কর�ত কর�ত িতিথ জানা�লা গত স�া�হ তা�দর িব�য় হ�য়�ছ।
পুিল�শর চাকির�ত কম�ঘ�া ব�ল িকছ� �নই। ব��তার জীবন। িব�য়র পর এই �থম তারা বাই�র কা�রা
বাসায় আসার সময় �প�লা। রা�তর খাবা�রর জন� রা�স�লর �ী �রৗশন �জারআবদার কর�ল। �ছাট
�বান অন�িদন এ�স সময় িন�য় �খ�য় যা�বা। �ধু চ-িব��ট �খ�য়ই িতিথ ওআন� �াব�ণর বষ�ণমখুর
রা�ত �বির�য় পড়ল।

গািড় �াইওভার িদ�য় চল�ছ।জানালার কঁা�চ বৃ�র িহম এিসর বাতা�স জলকণা জ�ম বািহরটা আরও
আড়াল ক�র িদল। �স জলকণায় হাত িভিজ�য় িতিথআন��র ম�ুখ ি��তা �ম�খ িদল। তারপর বলল,
রা�স�লর ম�তা ত� িমওআমার সৎ ও ল�ী �ামী হ�ব।আন� স�িতর হািস িদ�য় িতিথর হাত �চ�প
ধর�লা। ঘন �ঘার �াবণরজনী তা�দর দা�ত� জীবন ���র পিরক�নার সা�ী হ�য় িবজলী হািস
ছড়া�লা। �সইআ�লা�ত িতিথ �দখ�লা, �াইওভার �থ�ক গািড় তার বাসার গ��ব�র প�থই চল�ছ।

পরিদন সকা�ল প�া� শা�ট�র সা�থ সু প�র রা�সলআ�াবা�দরআন��প অফ �কা�ািন�ত চাকির
জীবন�� করল।




