
সৰ্ৱসমৰ্ৱণ/সৰ্প্ৰতীক শংধি 
 
হধিকথাম্ৰ্ ইতসাি গুিগুল 
কিণুধদংদাৰ্ধিতু পৰ্লৱুৰ্ 
ৰ্িম ভগৰ্দ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলৰু্দু ু
 
আৰ্ ৰ্িৱ াম্মিধত ধৰ্মলাং 
গাৰ্  দ্ধি ুএংৱদধিৰ্ িা 
জীৰ্ভৰ্ পমাদলাদমিিিধুদিধদ হধিৰ্দৰ্ 
পসধৰ্ৰ্ধিগিকুূলিল্লৱদ 
তাৰ্ ুইৰ্িি পকধিস ল্লৱি 
শ্ৰীধৰ্লাসাস্পদি দাসধিগুংৱে অৰ্জয়ৰ্ ু১০-১ 
 
শ্ৰীদিংধিসৱিাজয়ুগৱল 
কাদশ স্থািাত্মৱদালধগ 
ট্টাদিধদ সংতুধতসুৰ্ৰ্ধিৱগ ঈ িৰ্গ্ৰহৰ্ ু
আধদৱতয়ি ুসংততাধি 
ৱ্য়াধিগল ৰ্ধিহধিসুতৰ্িিু 
কাদৱুকাংধিহৱিল্লৱিাংদাগীশিাজ~পিয়ধল ১০-২ 
 
পমধদধিয় পমললু্ল পগাষ্পা 
পদাদকগৱলল্লমলতীথৱৰ্ ু
ৰ্াদৰ্াধি িিাতলৱৰ্ সুএত্ৰ জীৰ্গণ 
শ্ৰীদি প্ৰধতৱমগল ুঅৰ্িংু 
প াদিৱৰ্ নিৱৰ্দ্য় ধিত্য়ধদ 
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হাধদ িৱিৰ্ৱুদ িতিগৱলংদধিতৰ্ৱি পয়াধগ ১০-৩ 
 
সৰ্ৱদশৰ্ ুৰ্ুণ্য়ৱদশৰ্ ু
সৰ্কালৰ্ ুৰ্ুণ্য়কালৰ্ ু
সৰ্জীৰ্ি ুদািৰ্াত্ৰি ুমিূ ুপলাকদল ু
সৰ্ মাতুগৱলল্ল মংত্ৰৰ্ু 
সৰ্ পকলসগৱলল্ল ৰ্ূৱজয় ু
শৰ্ংদ্য়ি ধৰ্মলমধূত ধ্য়ািৰ্লু্লৰ্ৱগ ১০-৪ 
 
পদৰ্খাত তোক ৰ্াধৰ্ স 
পিাৰ্িগলধভমাধি সুিি ুক 
পলৰ্িৱদাধলহ পিামকূৰ্গৱলালৱগ তুংধ হিু 
আ ধৰ্য়দ্গংগাধদিধদগল ু
ভাধৰ্সুৰ্ৱুদপ্পৱেিৱিধিৰ্ 
সাধৰ্ি সুিাধিগৱলালৱগ প্ৰৰ্ধহসুতধলহৱৰ্ংদ ু১০-৫ 
 
মিূৱুকাটিয় ম্ৰয়াৱল পশাধভৰ্ 
ঈিধিক এপ্পেু সাধৰ্ি 
মািতুাংতয়াধম মািৰ্ প্ৰধতধদৰ্সদধল্ল 
তা িধমসুধতহৱিংদ ুধতধলধদহ 
সূধিগৱল পদৰ্ৱতগলৰ্ি শ 
িীিগৱল সুএত্ৰ অৰ্ৰ্িচৱিৱয় হধিৰূ্ৱজ ১০-৬ 
 
শ্ৰীৰ্িধিগধভৱেকৱৰ্ংদধি 
দী ৰ্সুংিৱিৱয়ালৱগ  ল্লৰ্ 
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িাৰ্ জলদধল ধমংদৱিয়ু গংগাধদতীথগল ু
তা ওধলদ ু ংদৱল্ল পিৱলৱগাং 
িীৰ্িধখলাথগলিধিয়দ 
জীৰ্িমিতিংধগধণয়নিধদদি ুফলৱৰ্ি ু১০-৭ 
 
িদিধদগধলৱলৱয়ালৱগ ৰ্ধিৰ্ৰু্ু 
উদধিৰ্ধিয়ংতিধদ তিৰু্া 
য়দধল িধমসুৰ্ৰ্ধল্ল তন্ময়ৰ্াধগ পতািদৱল 
ধৰ্ধিধিৱেিগলাচধিসুৰ্িু 
 িুি ুভগৰ্দ্ৰূৰ্ সৰ্ 
ত্ৰদধল ধচংতৱি  িল ুত্য়ধজসুৰ্িধখল কমগল ১০-৮ 
 
কধলৱয় পমাদলাদধখল দািৰ্ 
পিালৱগ ব্ৰহ্মভৰ্াধদ পদৰ্ 
কল ুধিয়ামকিাধগ হধিয়াজ~পিয়ধল অৰ্িৰ্ি 
কলেুকমৰ্ মাধি মাধিধস 
জলিৱুহঅণগধৰ্সুত ধি 
শ্চল সুভধক্ত জ~িািৰ্ূণি ুসুধখৰ্িৰ্ৱিালৱগ ১০-৯ 
 
আৰ্ জীৰ্ৱিাধলদ্দৱিধি 
ন্নাৰ্ কমৰ্ মািৱলধি 
ন্নাৰ্ গুণিৰূ্গলৰু্াসৱি মািৱলিৰ্ি ু
কাৰ্নিয়্য়ি ৰ্িম সত্কি ু
ণাৰ্ৱলাকি  লধদ চধিসুৰ্ 
পদৰ্ৱতগলি ুমটু্টলাৰ্ৱৰ্ ৰ্াৰ্কমগল ু১০-১০ 
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ৰ্ধতৱয়ািৱি মি ংদ পতিদধল 
প্ৰধতধদৰ্সদধল িধমধস পমাধদধস 
সুতিৰ্ৱিধদৱলৱয়াল ুধজৱতংধিয়ৱলংদ ুকৱিসুৰ্লু 
ক ইধতৰ্ধত কথাম ইত সুৱভাজি 
িত মহাত্মধিধগতি পদাে 
প্ৰতধতগল ুসং ংধিধৰ্সুৰ্ৱৰ্এচ্য়ুতিদাসধিৱগ ১০-১১ 
 
সূধস  হ িধদৱয়ালৱগ তন্ন স 
হাস পতািৱুৰ্ৱিৱিংদ ুজলৱকদ ু
িীধসদৱি নকৱসাতু মণুগুুৰ্ হধিয় ধ ট্টৰ্িু 
পেশ ঐদৰু্িাধদয়ধল স 
পৰ্শ েুধিয় মাধিদদু ধ  
ট্টাৱশধয়ংদধল অন্য়িািাধিসুৰ্ মািৰ্ি ু১০-১২ 
 
িাি ুিন্নদ ুএং  জিমধত 
মািৰ্ি ুধদিধদিধদ মািুৰ্ 
স্নাি জৰ্ পদৰ্াচৱিয়ু পমাদলাদ কমগল 
দািৰ্ি ুপসৱলৱদায়ৰু্িল্লৱদ 
শ্ৰীধিৰ্াসি ুস্ৰ্ীকধিস ম 
দ্দাৱি ৰ্ক্ৰ্ কধৰ্ত্থ ফল ভইধসদৱৰ্ালহুদ ু১০-১৩ 
 
িাধত্ৰৱয়ালগুল্লধখল তীথ 
এত্ৰচধিদৱিি ুৰ্াত্ৰা 
ৰ্াত্ৰৰ্ধিতন্নাধদ দািৰ্ মাধি ফলৱৰ্ি ু
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গাত্ৰ ধিমলিাধগ মংত্ৰ 
পতাত্ৰ ৰ্ঠিধসদৱিি ুহধি স 
ৰ্ত্ৰগতৱিংদধিয়দৱল তা কত ই এং ৰু্ি ু১০-১৪ 
 
কংি িীৱিাল ুমণুধুগ পদহৰ্ 
দংধিধসদৱি ফলৱৰ্ি ুদংি ক 
মংিলগলৱি িধিধস য়ধতৱয়ংৱদধিধস ফলৱৰ্ি ু
অংিজাধিৰ্িংসগি ৰ্দ 
ৰ্ুংিিীকধদ মিৰ্হধিধশ 
 ংিুধণয়ৱৰ্াধলধিধস সুখৰ্িধদপ্প মািৰ্ি ু১০-১৫ 
 
পৰ্দশাস্ত্ৰ ৰ্ুিাণ কৱথগল 
ওধদ পৰ্ধলদৱিি ুসকল ধি 
পেি কমৰ্ পতাৱিদ ুসত্কম মাৱিি ু
ওদিংগলি ুজধিদ ুশ্ৰ্াসধি 
পিাি নগধসদৱিি ুকাম 
পৰািৰ্ধলয়ৱদ িাি ু িন্নদ ুএং  মািৰ্ি ু১০-১৬ 
 
এি ুপকধলদৱিি ুপিাধিদ 
পিি ুওধদদৱিি ুপৰ্ধলদ 
পিি ুৰ্াধিদৱিি ুমাধিদৱিি ুধদিধদিধদ 
শ্ৰীধিৰ্াসি জন্ম কম স 
দািিুাগধদ পিৱিদ ুতেত 
স্থািদধল তদ্ৰূৰ্ তন্নামকি স্মধিসদৰ্ ১০-১৭ 
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 ধুদ্ধ ধৰ্দ্য়া  লধদ পৰ্ধলদ 
শুদ্ধ কাৱ্য়ধৰ্দল্ল তত্ৰ্সু 
ৰ্দ্ধধতগলি ুধতধলদ মািৰ্িল্ল  িুধিংদ 
মধ্ৰ্ৰ্ল্লভ তাৱি হ ইদৱয়াৱদা 
ধলদ্দ ুিধুিদংদদধল িধুিৱদি 
ৰ্ধ্িগল পিািদৱল ধকধৰ্ৱগাট্টাধলৰু্দ ু িুি ু১০-১৮ 
 
কধিৱিালধগহ িস ধৰ্দংতধি 
গি ুল্লৱদ ভাগ্য় পয়ৌৰ্ি 
মধিিধল নমমৱিদৰ্ৱগ হধিসুচধিতাম ইতৰ্ ু
লভ্য়ৰ্াগদ ুহধিৰ্দাব্জধদ 
হধিদধত সদ্ভধক্ত িস ৰ্ংু 
িুধি পকাধি সুখাধিৱয়ালগািুৰ্ৰ্গল্লদৱল ১০-১৯ 
 
খগৰ্িধ্ৰ্জিংধি ভকুধতয় 
 ৱগয়িধিয়দ মািৰ্ধিধগদ ু
ওগটিিংদধদ পতািধুতপ্পদু ুএল্ল কালদধল 
ধত্ৰগুণৰ্ধজতিমলগুণগল 
পৰ্াগধল ধহগু্গৰ্ ভাগৰ্তধিৱগ 
ধমৱগ ভকুধত সুজ~িািসুখধৰ্েৰ্ি িইৰু্দ ু১০-২০ 
 
ৰ্িমতত্ৰ্ িহস্য়ধৰ্দ ুভূ 
সুিি ুপকল্ৰ্দু ুসাদিধদ ধি 
ষু্ঠধিগধলৱগ মঢূধিৱগ ৰ্ংধদতমাধি ধৰ্শুিধিৱগ 
অিধসকধিধগদ ুপৰ্ল্ৰ্দুল্লি 
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ৰ্িত ভগৰ্ত্ৰ্াদয়ুগলাং 
 িুহু মিুকিৱিধিসুৰ্ধিধগদিিুৰ্ু পমাদদধল ১০-২১ 
 
পলাকৰ্াৱতধয়দল্ল ৰ্িৱলা 
নককিাথি ৰ্াৱত পকল্ৰ্ৱি 
কাকুমিজুধিধগদ ুসমৰ্কৰ্াধগ পসাগসুৰ্ৱুদ 
পকাকিদ ৰ্ধিমলৰ্ ুেট্ৰ্দ 
স্ৰ্ীকধিসুৰ্ংদদধল জলচি 
পভক  ল্লৱুদ ইদি িস হধিভকুতগল্লদৱল ১০-২২ 
 
স্ৰ্প্ৰৱয়াজিিধহত সকৱল 
ষ্টপ্ৰদায়ক সৰ্গুণৰ্ূ 
ণপ্ৰৱময় জিামিণৰ্ধজত ধৰ্গতৱেশ 
ধৰ্প্ৰতম ধৰ্শ্ৰ্াত্ম ঘ ইধণ সু 
য়প্ৰকাশািংত মধহম ঘ ই 
তপ্ৰতীকািাধিতাংধি সৱিাজ সুিিাজ ১০-২৩ 
 
ৰ্িচিাধি িিািিৱি জয় 
মিজুম ইগৰ্িৱৰ্শ জয় ৰ্া 
মি ধত্ৰধৰ্ৰমৱদৰ্ জয় ভ ইগুিাম ভূম জয় 
জিকজাৰ্ল্লভৱি জয় িু 
ধিধণ মৱিািথধসধদ্ধদায়ক 
ধজি ধৰ্ৱমাহক কধলধৰ্দািণ জয়জয়ািমণ ১০-২৪ 
 
সধিদািংদাত্ম ব্ৰহ্মক 
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িাধচতাংধি সৱিাজ সুমিস 
পপ্ৰাি সন্মংগলদ মধ্ৰ্াংতঃকিণ িূঢ 
অচ্য়ুত জগিাথধৰ্ঠ্ঠল 
ধিি পমধিদ জিি ধ ি কা 
দ্গিিংুিািণ্য়ৱদাল ুপগাৱগাৰ্িি ুকাধয়দ ১০-২৫ 
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