
ভ োজনৰস ৱি োি সংৱি 
 
হৱৰকথোম্ৰ্ ইতসসোৰ গুৰগুল 
কৰণুৱদংদোপৱনতুস ভপলৱুি 
পৰম  গিদ্ভক্তৱৰদনোদৰৱদ ভকলিুদু ু
 
িনজজোংডৱদোললু্লৱিল ভে 
তসনৰ ু ুংৱজপ েতুসৰৱিি ভ ো 
জনপদোথৱদ েতুসৰ ৱিি ৰসৰপূ তসোনোৱগ 
মনৱক বংদদুনংুডুৱণৱস সং 
হননকুপেয় কৰণকোনং 
দৱনৱমষৱৰগোত্মপ্ৰদ₹হন সুিিনীি হৱৰ ৪-১ 
 
নীডদংদদৱলপ্প ৱলংগৱক 
ভষোডশোত্মক ৰসৱি োগি 
মোৱড ভষোডশকৱলগৱলৱগ উপেয়গলৱন ভকোডুতস 
ভৰোড এপ্পৱেৰডু সোৱিৰ 
নোৱডগতসৱদিৱতসগৱলোলৱগ 
দ্দোডুতসোনংদোত্ম েৱৰসুি ভলোকৱদোল ুতসোন ু৪-২ 
 
দ্দোৰৰুসৱিংৱদৱনৱস মিূ 
েোৰ ুসোৱিৰ স্ত্ৰী পুৰষু নোৱডয়ল ুতসদ্ৰুপ 
িোৰকন ুতসোনোৱগ সিৱশ 
ৰীৰগলৱল অহশ্চৰোৱি ৱি 
হোৰমোল্পন ুব ইউহৱতসৱয়ংব সুনোমৱদং কৱৰৱস ৪-৩ 
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আৰৰুস সত্িোৱদ ভ দৱদ 
আৰ ুমৰূোৱগহি ুসৰো 
সোৰ নীতসোপ্ৰেুৰ িংডোিংড ৱেত্প্ৰেুৰ 
ঈৰৱিক এপ্পেুসোৱিৰ 
মোৰমণন ৰসোখ্য়ৰপূ শ 
ৰীৰদৱল ভ োজ্য় সুপদোথৱদ ৱতসৱলদ ু ুংৱজসুিদু ু৪-৪ 
 
ঈৰগতস ৰসৰপূগলু ম ু
ন্নৰূ ুম্ৰয়োললিেু নোলকু 
েোৰ ুঘ ইতসগতস ৰপূগল ুইপ্পেৱৰোং েু 
সোৰ গুডৱদোললগদ ুসোৱিৰ 
নৰূৱিোংদ ুসুৰপূ ৱৱিসহ 
স্ৰোৱৰৰডু শতস পংেৱিংশৱতস ৰপূ ফলগলৱল ৪-৫ 
 
ৱিশদ ৱিৰ তসীণিু ৱনৰহৰ 
ৰসৱদোল ুমলূৰদ ুসোৱিৰ 
ৱিশতসনি ৰপূগল ৱেংৱতসৱস,  ুংৱজপুদ ুৱিষয় 
শ্িসন তসত্ৱিশৱৰোলৱগদ্দী 
ভপসৱৰৱনংদৱল কৱৰসুিন ুভি 
ৱনৱসদৰী পৱৰ মনৱক ভপোৱলিন ুবল্ল ৱিবিুৱৰৱগ ৪-৬ 
 
কৱপল নৰহৱৰ  োগিিয় 
িপুষ ভনিৱদ নোৱসকোস্য়ৱদ 
শফৰনোমক ৱজৱহহয়ৱল দংতসদৱল হংসোখ্য় 
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ৱিপৱদপোৱয় হয়োস্য় িোচ্য়ৱদো 
লপৱৰৱমতস সুিপুণ সংতসতস 
ক ইপণৱৰোলৱগদ্দিৰিৰ ৰস স্িীকৱৰৱস ভকোডুি ৪-৭ 
 
ৱনৰপুমোনম্দোত্ম হৱৰ সং 
কৰষুণ প্ৰৱয়ুম্ন ৰপূৱদ 
ইৰৱুতসহন ুভ োক্ত ইগৱলোলৱগ তসচ্ছৱক্তদন ুভয়ৱনৱস 
কৱৰসুিন ুনোৰোয়ণৱনৰ ু
ভেৰডু নোমৱদ ভ োজ্য় িস্তুগ 
ৱনৰতুস তসপকনোৱগ তস ইউৱতিয়য়নীি ভেতসনৱক ৪-৮ 
 
িোসুৱদিন ুওলৱহোৰৱগ অি 
কোশ ভকোডুি ন িনোৱগ ৰ 
মোসৱমতস ৱিহোৰ মোল্পন ুপংেৰপূদৱল 
আ সৱৰোৰহু সং িো  ি 
িোসিোৱয়মৰোৱদ ভেতসন 
ৰোৱশৱয়োলৱগহৱনংদ ুঅৱৰতসিনিৱন ভকোৱিদন ু৪-৯ 
 
িোসুৱদিন ুঅন্নৱদোল ুনো 
নো সু য়ৱদ সংকৰষুণ ক ই 
তসীশ পৰমোন্নৱদোল ুঘ ইতসৱদোলৱগপ্পনৱনৰেু 
আ সুপণোংসগন ুসূপৱদ 
িোসিোনজু শোকৱদোল ুম ূ
ভলশ নোৰোয়ণন ুসিিদৱল ভনৱলৱসহনু ৪-১০ 
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অগৱণতসোত্ম সুৱ োজন পদো 
থগল ওলৱগ অিংডিোৱদোং 
দগৱলৱনোলনংতসোংশৱদংদৱল িংডৱনংৱদৱনৱস 
জগৱদ জীিৰ তস ইৱতিয় পৱডসুি 
স্িগতস ভ দৱিিৱজতসন ঈ 
বৱগয় ৰপূিনৱৰতুস  ুংৱজৱস অৱপসুিনৱডৱগ ৪-১১ 
 
ঈ পৱৰয়লৱৰতুসংব নৰ ৱন 
ত্ৱয়োপিোৱস ৱনৰোময়ন ুৱন 
ষ্পোৱপ ৱনত্য় মহত্সুয়জ~নোগলোেৱৰৱসদিনু 
ভপোপুৱদপ্পদু ুবপ্পৱুদল্ল ৰ 
মোপৱতসগৱিশ্ঠোনৱিন্ন ুক ই 
পোপৱয়োৱনৱি মোতসনোৱলসুৱতসহ জনৱনয়ংৱতস ৪-১২ 
 
আৱৰৰদ ুসোৱিৰি ভমৱলৱন্নোৰ ঐিৱ্থোম্ৰিু ৰপূৱি 
সোৰৱ োক্থৱনৰধু্ি ভিিন ুঅন্নময়ৱনৱনপ 
মৱূৰৰদিুৱৰ সোৱিৰি ভমল মৰূৱিক নোল্ি্থ ুৰপূৱি 
ভথোৰৱুথহ প্ৰধ্য়ুম্ন জগিূল ুপ্ৰোণময়নোৱগ ৪-১৩ 
 
এৰডু ভকোশদ ওলৱহোৰৱগ সং 
কৰষুলণদ ুসুলঅদৰি 
ভেৰডু সোৱিৰৱদলৱিক শতসৰপূগল িৱৰৱস 
কৱৰৱসৱকোংব মৱনোময়ন ুএং 
দৰৱিদৰূন ুঈৱৰৰডু সো 
ৱিৰদ মৱুন্নোৰোদ ভমল্নোল্কৱিক এপ্পেু ৪-১৪ 
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ৰপূৱদং ৱিজ~নোন ময়ৱনংব 
ঈ ভপসৱৰৱনং আসুৱদিন ু
হয়োৱপৱসহ মহদোৱদ তসত্িি তসত্পৱতসগৱলোলৱগ 
ঈ পুৰষুনোমকন শু ৱস্ি 
দোপৱলৱনৱস ৰমোংব তসো ব্ৰ 
হ্মোপৱৰোইগলোদিৰ ৱলংগোংগ ভকৱডসুিল ু৪-১৫ 
 
ঐদসুোৱিৰ নৰূ ইপ্প 
ত্তেদ ুনোৰোয়ণন ৰপূি 
তসো িৱৰৱসৱকোংডনৱুদনৱদ আনংদময়ৱনৱনপ 
ঐদ ুলঅদ ভমৱল এং  
ত্তেদ ুসোৱিৰ নোলু্ক শতসগল 
ঐদ ুভকোশোত্মক ৱিৱৰংেোংডৱদোল ুতুসংৱবহন ু৪-১৬ 
 
নৰূৱিোংদ ুসুৰপূৱদং শোং 
তসীৰমণ তসোনন্নৱনৱনলপ 
নৰূ ভমল্মৰূৱিকদশ প্ৰোণোখ্্য় প্ৰৱয়ুম্ন 
ভতসোৰৱুতসহলনিলেদ ুৱি 
কোৰ মনৱদোল ুসংকৰষুলণ 
নৰূ ুেতুসৰোশীৱতস ৱিজ~নোনোত্ম ৱিশ্িোখ্্য় ৪-১৭ 
 
মৰূ ুসোৱিৰদিশতস ভম 
লীৰৱিকৰপূগল িৱৰৱস শ 
ৰীৰৱদোলগোনংদময় নোৰোয়ণো্িয়নু 
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ঈৱৰৰডু সোৱিৰদ ভমল্ম ু
ন্নৰূ ুঐদ ুসুৰপূৱদংদৱল 
 োৰতসীশৱনোৱলপ্প নিনীতসি ঘৃতসদংৱতস ৪-১৮ 
 
মৰূৱিক ঐিেু প্ৰোণ শ 
ৰীৰৱদোলগৱনৰেুৱনলপ্প 
নৰূ ুহৱন্নোংদৱিকপোনৱনোৱললপ্প প্ৰৱয়ুম্ন 
মৰূৱনয় হয়োনৱনোললগদৱৰ 
নৰূ ুৰপূৱদ সংকৰুষলণ 
নৰূ ুমিূলে দদুোনৱনোৱলপ্প মোৱয়শ ৪-১৯ 
 
মলূনোৰোয়ণন ুঐি 
ভেলৱিক ঐনৰূ ুৰপূি 
তসোৱল সিিৱদ সমোনৱনোৱলপ্প সৱিশ 
লীৱললগিন ুসোৱিৰদ ভম 
ভলল ুনহূৱন্নোংদ ুৰপূি 
তসোৱল পংেপ্ৰোণৱৰোল ুভলোকগল সলহুিন ু৪-২০ 
 
ৱিনিৱতস স্িৰপূোত্মকৱনৰু 
েন ুসদো য়জমোননোৱগ 
দ্দনল য়ম ভসোমোৱদ ৱপতস ইৱদিৱতসগৱলৱগ অন্ন 
ভনৱনপনো প্ৰৱয়ুম্ন সংকৰু 
ষণ ৱি োগি মোৱডৱকোং 
ডুৱণপ ৱনত্য়োনংদ ভ োজনদোৱয় তুসয়ো্ি ৪-২১ 
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ষণ্ণিৱতসনোমকন ুিসু ম ূ
ক্কণ্ণ  োস্কৰৱৰোলৱগ ৱনংতুস প্ৰ 
পন্ন ৰনৱুদন ৱনষ্কপট সদ্ভৱক্তয়ৱল মোল্প 
পুণ্য় কমি স্িীকৱৰৱস কো 
ৰণু্য় সোগৰনো ৱপতস ইগৱলৱগ 
গণ্য় সুিৱিেিৰ ভপোৱৰিন ুএল্ল কোলদৱল ৪-২২ 
 
সুতসপৱনৱকোেৰ সুপংেো 
শতসিৰণ কৰণৱদ েতুসৱিং 
শৱতস সুতসত্িৱদ িোতুসগৱলোলৱগদ্দৱিৰতসৱনৰেু 
জতসন মোল্পন ুজগৱদ জীি 
প্ৰতসৱতসগল ষণ্ণিৱতস নোমক 
েতুসৰ মৱূতসগলৱেসুিৰদৱৰংৱদ বল্লিৰু ৪-২৩ 
 
অংবজুজোংৱডোদৰন ুৱিৱপনৱদ 
শবৱৰৱয়ংজলনংুডু ভগোকুল 
দবৱলয়ৰৱনোৱলৱসদন ু ইৱষ পৱিয়ৰ ুভকোট্টন্ন 
সু ুজ তসো  ুংৱজৱসদ স্িৰমণ 
কুবৱুজ গংিৱক ওৱলদ মৱুনগণ 
ৱিবিুৱসৱিতস ৱবডুিৱন নোৱিে কমফল ৪-২৪ 
 
গণৱনৱয়ল্লদ পৰমসুি স 
দ্গণুগণংগল ভলশৱলশৱক 
এৱণৱয়ৱনসদ ুৰমোব্জ  িশৰোৱদগল সিুি ু
উণতুুসণতুসলম মৱৰদ ুক ইষ্ণো 
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পণৱিনল ুত্তকৱকোংবন ক 
জনৱন ভ োজন সময়দৱল ত্তকৱয়োডু্ডিংদদৱল ৪-২৫ 
 
জীি ক ইতস কমগল ৱবডৱদ ৰ 
মোিৰন ুসঈকৱৰৱস ফলগল 
নীিনৱিকোৰোনসুোৰদলিৱৰগনিৰতস 
পোিকন ুসিস্ি  ুংৱজৱস 
তসো ৱিকোৰিলনদৱনোৱেগু 
পোিকৱন পোিনৱনৱনপ হৱৰয়ুংবৱুদনৱৰদ ু৪-২৬ 
 
কলষু ৱজৱ্িৱগ সুষু্ঠৱ োজন 
জল ভমোদল ুৱিষৱদোৰিুদু ুৱন 
ষ্কলষু ৱজৱ্িৱগ সুৰস ভতসোৰিুৱুদল্ল কোলদৱল 
সুলৱলতসোংগৱগ সকলৰস মং 
গলৱিৱনসুৱতসহুদন্নময় ত্তক 
ভকোলৱদ ৱবডুিৱন পূতসৱনয় ৱিষৱমোৱলয়নংুডিন ু৪-২৭ 
 
ভপলৱলন ুসমীৰৱদিন ু
কোলকূটিনংুডু ভলোকি 
পোৱলৱসদ তসদ্দোসৱনোিন ুঅম ইউতসৱনৱনৱসদনু 
শ্ৰী লকুৱমিল্ল  শু োশু  
জোলকমগলংুবনপুেয় 
ভদৱদৱলৱগগলিৱগল্লৱিংৱদগু স্িৰসগল ৱবটু্ট ৪-২৮ 
 
ঈ পৱৰয়লচ্য়ুতসন তসে 
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দ্ৰূপ তসন্নোমগল সৱল নো 
নো পদোথৱদ ভনৱনৱনৱনদ ু ুংৱজসুতসৱলৰ ুৱিষয় 
প্ৰোপক িোপক ৱনয়োমক 
হয়োপকনৱুয়ংদৱৰদ ুনী ৱন 
ভলপনোৱগৰ ুপুণ্য় পোপগলনৱপসিনৱডৱগ ৪-২৯ 
 
ঐদ ুলএং েৱৰোং  
েোদ সোৱিৰৱদলনুৰূৰ 
ঐদ ুৰপূি িৱৰৱস ভ োক্ত ইগ ভ োজ্য়ৱনংৱদৱনৱস 
শ্ৰীিৰো দগুোৰমণ পো 
দোৱদ ৱশৰপয়ংতস হয়োৱপৱস 
কোদৱুকোংৱডহ সংতসতস জগন্নোথ ৱিট্ঠলন ু৪-৩০ 
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