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ঘনাদা ৭৫ 
শীর্ষেনু্দ মুর্ াপাধ্যায় 

 

৭২ নম্বর বনমালী নস্কর ললর্ন এক লমর্ের বাসেন্দা। তাাঁর ববসশষ্ট্য আজগুসবর লমাড়র্ক রহেয পসরর্বশন। 
ঘটনাস্থল ো াসলন দ্বীপপুঞ্জ লহাক বা কযাসরসবয়ান েমুদ্র, ঘনশযাম দাে এক ও অসদ্বতীয়। আজ লের্ক ৭৫ বছর 
আর্ে লের্মন্দ্র সমত্রর কলর্ম তাাঁর আত্মেকাশ। 

সহর্েব কর্র লদ সছ, ঘনাদার েেম েল্পসট লল া হর্য়সছল পাঁচাত্তর বছর আর্ে। েত পাঁচাত্তর বছর্র পৃসেবীর 
অর্নক রহেযই অনাবৃত হর্য় লের্ছ, অর্নক সবস্ময় আর সবস্ময় লনই। অর্নক অজ্ঞাত এ ন আমার্দর জানার 
আওতায়। ফর্ল ঘনাদার লবশ সকছু ের্ল্পর আর্বদন সফর্ক হর্য় লের্ছ। লেমন ব্রর্কাসল সনর্য় বাহাত্তর নম্বর 
বনমালী নস্কর ললর্নর লমেবাসড়র বাসেন্দার্দর লে সবস্ময় এবং অজ্ঞতা, তা আজর্কর পাঠর্কর কার্ছ লকানও 
সবস্মর্য়র বস্তু নয়। ব্রর্কাসল আজ অসত পসরসচত একসট েসি। সজন লের্ের নামও আর কারও অপসরসচত নয়। 
তবু ওর মর্ধ্যও লের্মন্দ্র সমত্র ব্রর্কাসল কী ভার্ব উৎপন্ন করা হয়, লেসট উর্মাসচত কর্র সদর্য়সছর্লন, ো এ নও 
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আমরা অর্নর্কই জাসন না। ঘনাদা গুলবাজ, এই আকাট েতযসটর্ক োমর্ন ঝুসলর্য় লরর্  লের্মন্দ্র সমত্র সকন্তু 
সবস্তর জ্ঞানেভে ের্তযর েন্ধান সদর্য়র্ছন। সনয়সমত নযাশনাল সজর্য়াগ্রাসফক পসত্রকাসট পড়র্তন লতা বর্টই, 
সবজ্ঞার্নর হালসফল েব  বরও রা র্তন।  

লল ক েয়াত হর্য়র্ছন ’৮৮ োর্ল। ঘনাদার েল্প ত ন লের্কই লের্ম লের্ছ বর্ট, সকন্তু আজও তার অসভঘাত 
রর্য় লের্ছ। রর্য় লের্ছ, তার কারণ, ের্ল্পর বাোসলয়ানার বাতাবরর্ণ কাসহসন বুনর্নর ববঠসক চাল। লের্মন্দ্র 
সমত্র ক নও লমেবাসড়র্ত লের্কর্ছন সক না তা জাসন না, তর্ব আসম দীঘেকাল হর্েল, লবাস্েং এবং লমেবাসড়র্ত 
লের্কসছ। সনজস্ব অসভজ্ঞতার সনসরর্  সবচার কর্র বলর্ত পাসর, বাহাত্তর নম্বর্রর লমেবাসড়র্ত মধ্যসবত্ত বাোসলর 
লমেবাসড়র আবহ লমার্টই লনই। দু’লবলা লে ার্ন এমন এলাসহ এবং মহাঘে  াদযদ্রর্বযর আর্য়াজন োর্ক, ো 
লমেবাসড়র মধ্যসবত্ত বার্জর্ট েম্ভবই নয়। তার ওপর ঘনাদার মন লজাোর্ত লে রাজসেক আর্য়াজন করা হয়, 
তার পয়ো লক লজাোয় তাও এক েশ্ন। সবর্কর্ল সবপুল জল াবার্রর পর রার্তও োয় সবর্য়বাসড়র বনশর্ভাজ 
 াওয়া লপটর্রাো বাোসলর পর্ে কী ভার্ব েম্ভব, তাও লের্মনদার্ক আমার সজর্জ্ঞে করর্ত ইর্ে কর্র। সকন্তু 
তা ের্েও ঘনাদার ের্ল্প েব সকছুই লল ার গুর্ণ েতযাশ্রয়ী হর্য় ওর্ঠ।  

শুধু্ সবজ্ঞান আর ভূর্োলই নয়, ঘনাদার অর্নক ের্ল্প মহাভারর্তর নানা মজার ও অসভনবর্ে ভরা নতুন 
মূলযায়র্নরও অবতারণা করা হর্য়র্ছ। এই েব েল্প পড়র্ল লবাঝা োয়, লের্মন্দ্র সমত্র কত অসভসনর্বর্শ 
মহাভারত পাঠ কর্রর্ছন এবং তা সনর্য় নতুন দৃসষ্ট্র্কাণ লের্ক সবর্েষণও কর্রর্ছন। এই েজ্ঞা সবস্ময়কর লতা 
বর্টই, নতুন কর্র ভাবনারও উর্দ্রক কর্র। অেচ লের্মন্দ্র সমত্র একাধ্ার্র লল ক, কসব, সচত্রনাটযকার, 
সচত্রপসরচালক, নাটযকার, নাটযপসরচালক এবং আরও নানাসবধ্ কমেকার্ের ের্ে জসড়ত এক জন েদাবযস্ত 
মানুষ। শুর্নসছ, সতসন পাকা সব্রজ ল র্লায়াড় সছর্লন এবং েচুর ল লর্তন। তার মর্ধ্যও মহাভারতাসদ পুরাণগ্রন্থ 
আর্দযাপান্ত পড়র্তও আটকায়সন! শুধু্ পড়াই লতা নয়, তার্ত নতুন আর্লাকপাতও কর্রর্ছন। এই লমধ্ার সদশা 
পাওয়া কসঠন।  

সশবু, সশসশর, লেৌর আর েুধ্ীর লমাট চার জন স্থায়ী বাসেন্দা এবং ঘনাদার্ক সনর্য় বাহাত্তর নম্বর লমেবাসড়। 
তর্ব মার্ঝ মার্ঝ বাসপ েমাদ্দার বা ও রকম আর লকউ লকউ লমেবাসড়র বাসেন্দা হর্য়র্ছ বর্ট তর্ব সমশ  ায়সন 
এবং সটকর্তও পার্রসন। ঘনাদাই কূটর্কৌশর্ল তার্দর তাসড়র্য়র্ছন। কারণ ওই চার জন স্থায়ী বাসেন্দার েসত 
তাাঁর বল্গাহীন পেপাত। অনয লকউ এই পসরমের্ল ঢুকর্ল লকমন লেন তাল লকর্ট োয়, তাই লের্মন্দ্র সমত্র তাাঁর 
ঘনাদার ের্ল্পর মূল ধ্ারা বজায় রা র্ত লবসশ নতুনর্ের আমদাসন কর্রনসন। েত নতুনে তা আমদাসন কর্রর্ছন 
ঘনাদা-কসেত অসভনব েল্পেমূর্হ। 

ঘনাদা েমর্গ্রর েম্পাদক েদযেয়াত েুরসজৎ দাশগুপ্তর েসতর্বদন লের্ক জানা োয়, লের্মন্দ্র সমত্রর ্াকনাম 
সছল েুধ্ীর। তাই লবাধ্হয় এই েব ের্ল্পর কেকও েুধ্ীর, অেোৎ লের্মন্দ্র সনর্জই। ঘনাদা লম্বা, শুাঁটর্কা লচহারা, 
বয়র্ের োছপাের লনই, েচুর েড়েড়া টার্নন এবং সেোর্রটও  ান, আবার ভয়ঙ্কর রকর্মর লপটুক। বলাই 
বাহুলয, ঘনাদা এক জন বুসিমান ও চারর্চার্ া বযসি এবং তাাঁর জ্ঞান অপসরেীম। এত সবষর্য়র  বর রার্ ন, 
ো লমেবাসড়র েদেযর্দর হতবুসি এবং োয় ের্মাসহত কর্র রার্ । ঘনাদা লে গুল ঝাড়র্ছন তার্ত তার্দর 
ের্ন্দহমাত্র লনই, তবু ওই েব েকৃত তেযেমৃি োলেল্প লের্ক তার্দর লরহাইও বা লকাোয়? ঘনাদা লেন এক 
মযাসজসশয়ার্নর মর্তাই তাাঁর কূটর্কৌশল সদর্য় তার্দর আর্ষ্ট্পৃর্ে লবাঁর্ধ্ লফর্লর্ছন।  
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মার্ঝ মার্ঝ, মার্ঝ মার্ঝই বা লকন, োয় েসতসট ের্ল্পর শুরুর্তই ঘনাদার্ক জব্দ করার জনয ওই চার জনর্ক 
নানা প্ল্যান করর্ত লদ া োয়। সকন্তু লকানও সদন লেই েব প্ল্যান েফল হর্ত পার্র না, ঘনাদার উর্টা চার্ল। 
ঘনাদা গুল মার্রন লজর্নও সকন্তু তাাঁর্ক েন্তুষ্ট্ রা র্ত এবং তাাঁর মন জুসের্য় চলর্ত এই চার জর্নর েয়ার্ের 
অন্ত লনই। তার কারণ ঘনাদার োলের্ল্পর অর্মাঘ চমৎকাসরে এবং েবল আকষেণ।  

বাংলা োসহর্তয গুলবাজ চসরত্র লবশ কর্য়ক জন আর্ছ বর্ট, সকন্তু লে েব চসরত্র লনহাতই মজার। ঘনাদার 
ববসশষ্ট্য হল আজগুসব ের্ল্পর বাতাবরর্ণ নানা রহেযময় অজানা তর্েযর উর্মাচন, ো ইর্তাপূর্বে আর কারও 
কলম লের্ক লবর্রায়সন। ঘনাদার অসবশ্বােয বীরে বা কৃসতর্ের বণেনায় মজা আর্ছ বর্ট, সকন্তু কাসহসন ও তর্েয 
লকানও ভুলচুক লনই। লেই সদক লের্ক ঘনাদা এক ও অসদ্বতীয়।  

েল্পগুসলর অবতারণাপবে অসভনব এবং লের্মন্দ্র সমর্ত্রর সনজস্বতার সনভুেল ছাপ তার্ত েভীর ভার্ব আর্ছ। োয় 
েসতসট ের্ল্পর শুরুর্তই লদস  ঘনাদার্ক জব্দ করার বা মান ভাোর্নার পরামশে চলর্ছ এবং নানা উর্দযাে করা 
হর্ে। অবশযই ঘনাদার তো ঘনশযাম দার্ের চাতুর্েে তা লশষ পেেন্ত বযেে হয়। আর তার পরই ঘনাদার েল্পসটর 
অবতারণা হর্য় োর্ক। েের্মই একসট বহ্বারম্ভ আর্ছ, অেোৎ কর্য়কসট আপাত পারম্পেেহীন ের্ঙ্কতবাকয। এবং 
তা সনর্য় সশবু, লেৌর, সশসশর বা েুধ্ীর্রর নানা টীকাসটপ্পনী। ঘনাদার উর্দ্দর্শ সকছু চাপা বযেসবদ্রুপও বসষেত হয়, 
োর্ত ঘনাদা সবনু্দমাত্র টলটলায়মান হন না। সনসবেকার মুর্  দাবা-ল লুসড়র মর্তা ের্ল্পর পরবতেী মুভসট লদন 
এবং েসতপে েোরীসত মাত হর্য় োয়।  

লেমন  ‘ধু্র্লা’ েল্পসট শুরু হর্ে এ ভার্ব—“বামুে্া, না বাহামা?”তার পরই সশবু অযান্ড লকাম্পাসনর নানা সটপ্পনী, 
রেরসেকতা ইতযাসদর পর ঘনাদার সদ্বতীয় রহেযময় ের্ঙ্কতবাকযসট পাওয়া োয়— “ললারা সক ল্ারার লদ া 
অবশয ত নও পাইসন।” 

তারও লবশ সকছুটা নযার্রশর্নর পর আর্ে তৃতীয় বাকয—সশবু আর েুধ্ীর্রর সটপ্পসন “লপর্ল কী লকর্লঙ্কাসরই 
হত!” শুর্ন ঘনাদা তাাঁর বাকযসট ের্য়াে করর্লন, “লকর্লঙ্কাসর বর্ল লকর্লঙ্কাসর! ওর্দর কারও ের্ে লদ া হওয়া 
মার্ন এর্কবার্র দফা রফা!” 

অেোৎ েল্পসট লোজােুসজ বলা নয়, একটু আলার্পর পর সবস্তার। সকংবা োর্নর শুরুর্ত একটু তবলার লবাল 
লতালা আর কী। এর্ত েল্পসটর েসত পাঠর্কর আগ্রহ বহুগুণ লবর্ড় োয়, আর একসট েরেতার ের্লপও ললর্ে 
োর্ক। 

লের্মন্দ্র সমর্ত্রর েল্প বলার এই োইলসট  ুব লবসশ অনুেৃত হয়সন, কারণ এ ভার্ব েল্প বলর্ত লের্ল 
অর্নর্করই ভারোময বজায় রা া কসঠন হর্ব। সকন্তু লের্মন্দ্র তাাঁর সনজস্ব অসজেত বশলীর্ত সেিহস্ত সছর্লন 
বর্লই এত স্বের্ন্দ ের্ল্পর লোলকধ্াাঁধ্ায় আমার্দর ঘাড় ধ্র্র সনর্য় সের্য় ঘুরপাক  াইর্য়র্ছন।  

তর্ব এ ার্নও একটা কো আর্ছ। কযাসরসবয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা পৃসেবীর োয় েব অঞ্চর্লই োমুসদ্রক ঘূসণেঝর্ড়র লে 
নামকরর্ণর েো আর্ছ, তা আজকাল বাচ্চারাও জার্ন। সবর্শষ কর্র ে ন বলাই হর্ে লে, এরা এক-এক জন 
পাাঁচ-োতর্শা ললাকর্ক  ুন কর্রর্ছ। সকন্তু এই েব েল্প ে ন লল া হর্য়র্ছ ত নও এই নামকরর্ণর সবষয়সট 
সবশ্বজনীন সছল না হয়র্তা। এর পর হযাসট, ল্ানা, সহন্ডা, হযার্জ়ে র্লর নামও এর্ের্ছ, ো শুনর্লই আজর্কর লে 
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লকউ বর্ল সদর্ত পারর্ব লে, এগুর্লা দসেণ আর্মসরকার োমুসদ্রক ঘূসণেঝড়। সকন্তু সশবু ও অর্নযরা এর্দর লমর্য় 
বর্ল ধ্র্র সনর্য়সছল।  

পাঁচাত্তর বছর আর্ে ঘনাদার েেম েল্পসট েকাসশত হয়— ‘মশা’। আচমকাই এটি লিখে ফেখিলিখিন 
ফেখমন্দ্র। এটি লনখে ফকানও লিলিজ় ফিোি পলিকল্পনাই লিি না তাাঁি। লকন্তু েকাখেি পি 
গল্পটিি লিপুি জনলেেতা ফেখে লতলন ঠিক কখিন ঘনাোি গল্প আিও লিেখিন। ফিই শুরু 
হখেলিি ঘনাোি জেযাত্রা। ‘মশা’ েল্পসট লকমন? এক কোয় অনবদয। সবর্শষ কর্র মৃতুযর োোৎ দূত 
কালান্তক মশাসটর ঘনাদার এক চর্পটাঘার্ত পঞ্চেোসপ্ত, এই অযাসি-ক্লাইমযাক্সসট বহু সদন মর্ন োকর্ব।  

লের্মন্দ্র সমত্র এমন এক জন লল ক বা কসব সেসন সবরল েসতভাবর্ল তাাঁর েুের্ক শােন করর্ত পারর্তন। 
অর্নর্কই হয়র্তা জার্নন না লে, স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ লের্মন্দ্রর কসবতার অন্ধ ভি সছর্লন  এবং তাাঁর্ক এক 
রকম গুরু বর্ল মানর্তন। কসবতাগ্রন্থ ‘োের লের্ক লফরা’-র জনয লের্মন্দ্র আকার্দসম পুরস্কারও লাভ কর্রন।  

অেচ কসব লের্মন্দ্রর্ক বাোসল এক রকম ভুর্লই লের্ছ। আরও আশ্চর্েের বযাপার, অত বড় লল ক হওয়া 
ের্েও তাাঁর উপনযার্ের েং যা নেণয। ‘পাাঁক’ ছাড়া তাাঁর উর্ে র্োেয উপনযােও লতমন সকছু লনই। ঘনাদার েল্প 
বা পরাশর বমোর রহেয উপনযাে সতসন েত সলর্ র্ছন, লেই তুলনায় তাাঁর সেসরয়াে েল্প-উপনযাে েং যায় 
মুসষ্ট্র্ময়। তাাঁর ‘োেরেের্ম’ বা ‘লতর্লনার্পাতা আসবষ্কার’-এর মর্তা অসবস্মরণীয় লছাট েল্প আর্ছ বর্ট, সকন্তু 
েং যায় তা এতই োমানয লে, ‘লের্মন্দ্র সমর্ত্রর লশ্রে েল্প’ গ্রন্থসট ের্ল্পর েং যাল্পতার জনয সনতান্তই চসট একসট 
বই হর্য় দাাঁসড়র্য়র্ছ। অেচ কসব ও লোর্য়ন্দা পরাশর বমোর্ক সনর্য় োদা োদা উপনযাে ও েল্প সল র্লন, 
ঘনাদার োলেল্প সনর্য়ও জান লসড়র্য় সদর্লন, ভূতসশকাসর লমর্জাকতোর েল্পও সল র্লন, সকন্তু সেসরয়াে লল ার 
বযাপার্র লতমন আগ্রহই লদ ার্লন না। ঘনাদার েল্পগুসল তেযসভসত্তক, উপর্ভােয, অসভনব বর্ট, সকন্তু তা কদাচ 
েভীর অসভসনর্বশ দাসব কর্র না, কারণ লে েব সচন্তা উর্দ্রককারী রচনা নয়। পরাশর বমো লতা আরওই নয়। 
সনর্জর েসতভার েসত এমন অসবচার সতসন লকন করর্লন লেটাই েশ্ন। আবার সনর্জর সচত্রনাটযগুসল গ্রন্থাকার্র 
উপনযাে বর্ল েকাশ কর্র এক রকম দায় লের্রর্ছন, লেগুসল সেসরয়াে োসহতযপদবাচযই নয়।  

লশষ পেেন্ত পাঠকরা তাাঁর্ক শুধু্ ঘনাদার স্রষ্ট্া সহর্ের্বই হয়র্তা মর্ন রা র্ব। আর এটা একটু দুুঃর্ রও বযাপার। 
কারণ েত সদন োর্ব, ততই ঘনাদার আকষেণ সকন্তু কমর্ব। কারণ সবজ্ঞান এর্োর্ে, তেযেেুসি এর্োর্ে, 
লভৌর্োসলক জ্ঞার্নর েোর ঘটর্ছ, অর্নক সবস্ময় আর সবস্ময় োকর্ছ না।  

‘লমৌসলক কাসহনী-োর সবপণন েংস্থা’ (লমৌ-কা-ো-সব-ে) একসট গুপ্ত েসমসত, লে ান লের্ক পত্রমারফত ঘনাদার 
কার্ছ নানা রহেযময় েশ্ন পাঠার্না হয়, েমাধ্ান লদওয়ার চযার্লঞ্জ জাসনর্য়, তা-ও সকন্তু ঘনাদার ভির্দরই 
কীসতে। লের্মন্দ্র অবশয ঘনাদার্ক নানা সবপন্নতায় সনর্েপ কর্রও ললর্জর্োবর্র হর্ত লদন না লশষ অবসধ্। এই 
লমৌ-কা-ো-সব-ে সনর্য়ও লবশ কর্য়কটা েল্প আর্ছ। আদযন্ত মজার। 

আসম লেই বালযকাল লের্কই ঘনাদার েল্প পর্ড় আেসছ। এ নও মার্ঝ মার্ঝই পসড়। নতুন েজর্মর কার্ছ 
ঘনাদার আকষেণ কতটা তা জাসন না, সকন্তু ওই েড়েড়ায় তামাক  াওয়া বা সেোর্রর্টর সটন (োর্ত পঞ্চাশটা 
সেোর্রট োকত) আত্মোৎ করা, টর্ের ঘর এবং ের্বোপসর আর্দযাপান্ত বাোসলয়ানার বাতাবরণ আমার্দর 
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বালযসৃ্মসতর্ক সফসরর্য় আর্ন এ নও। সকছু অেেসত ের্েও ওই লমেবাসড় কলকাতার পুরর্না েব লমেবাসড়র্ক 
মর্ন কসরর্য় লদয়। আর েল্পগুসলর ববঠসক লমজাজ লতা তুলনাহীন। 

 

 

আমার সবর্শষ সেয় েল্পসট হল ‘টুসপ’। লহিালি-লতনসজং লনারর্ের এভার্রে জর্য়র আর্েই ইর্য়সতর োহার্েয 
ঘনাদার এভার্রর্ে ওঠার কাসহসনসট এত সবশ্বাের্োেয লে, মর্ন হর্ব, এমনটা লতা হর্তই পার্র। তার ওপর 
সহমালর্য়র ওই অঞ্চর্লর মানসচত্র এবং লরা্মযাপ লেন লের্মন্দ্র এর্কবার্র ছর্ক সদর্য়র্ছন। এই অেম্ভব কাজসট 
করর্ত তাাঁর্ক কী সবপুল অধ্যয়ন করর্ত হর্য়সছল, তা ভাবর্ত সবস্মর্য় অসভভূত হর্ত হয়। লে েব জায়োয় 
ঘনাদা অসভোন কর্রর্ছন, লেই েব জায়োয় লের্মন্দ্র সমত্র ক নও োনসন। সকন্তু সববরণ সদর্য়র্ছন েতযেবৎ। 
বড় লল র্কর লমধ্া ও কল্পনাশসি েব  ামসতর্ক পূরণ কর্র সদর্য়র্ছ।  

লকানও লকানও ের্ল্প লদ সছ ঘনাদা লমর্ের আড্ডাধ্ারীর্দর তুইর্তাকাসর করর্ছন। এটা ঘনাদার চসরর্ত্রর ের্ে 
মানানেই নয়। তুইর্তাকাসর করাটা অসতঘসনেতার লদযাতক, তার্ত োম্ভীেে ও দূরেও বজায় োর্ক না। ঘনাদার 
ের্ে সশবু-েুধ্ীরর্দর েম্পকে সঠক তুইর্তাকাসরর নয়। কার্জই একটু ছন্দপতন লে ার্ন ঘর্ট লের্ছ। আবার সকছু 
েল্প সববৃত হর্য়র্ছ সভন্ন পসরর্বর্শ, ললর্কর ধ্ার্র অনয আড্ডাধ্ারীর্দর েমর্ে। লে ার্ন লদ র্ত পাই বয়স্ক 
মানুষর্দর। স্ফীর্তাদর রামশরণবাবু, লটর্কা এবং োিন ইসতহার্ের অধ্যাপক সশবপদবাবু, পক্বর্কশ  
হসরোধ্নবাবু এবং হস্তীর মর্তা সবপুলকায় ভবতারণবাবু। এাঁর্দর জমার্য়র্ত ঘনাদার্ক লপটুক সহর্ের্ব 
উপস্থাসপত করা হয়সন। এ ার্ন সতসন রহেযময় এক চাসলয়াত, তা হর্লও এই েব সশসেত ও ওয়াসকবহাল 
মানুষর্দর লঘাল বড় কম  াওয়ানসন। এই আের্রই ঘনাদা  াসনক ইসতহাে,  াসনক রূপকো সমসশর্য় ‘রসবনেন 
কু্রর্শা লমর্য় সছর্লন’ েল্পসট ফাাঁর্দন। েল্পসট সকন্তু ভারী ভাল।  

বাংলা রেোসহতযর্ক েমৃি ও আর্লাসকত কর্র আর্ছ ঘনাদার েল্পেমূহ। শুধু্ হাসের বা মজার েল্প বর্ল 
এগুসলর মূলযমান সনধ্োরণ করা োর্ব না। মজার আবরর্ণ এবং হাসের লমাড়র্ক এই েব ের্ল্প সবরল েব তেয 
পসরর্বসশত হর্য়র্ছ, ো আমার্দর আরও জানার আগ্রহর্ক বহুগুণ বাসড়র্য় লদয়। জ্ঞানসবজ্ঞার্নর সবসভন্ন লের্ত্র 
সবচরণ কর্র শুধু্ তেযই আহরণ কর্রনসন, অর্নক েশ্নও উর্স্ক সদর্য়র্ছন। ঘনাদা চসরত্রসট েৃসষ্ট্র জনয লের্মন্দ্র 
সমর্ত্রর েসত আমার্দর অপসরেীম ঋণ রর্য় লেল। 
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