ফ ব কালরয ফ বলেষ্ঠ ফাঙালর
জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান

“এ স্বাধীনতা আভায ব্যথ ব লে মালফ মলদ আভায ফাাংরায ভানুল শট বলয বাত না খাে। এই স্বাধীনতা আভায
পূন ব লফ না মলদ ফাাংরায ভা-শফালনযা কাড় না াে। এ স্বাধীনতা আভায পূন ব লফ না মলদ এলদলয ভানুল
মায আভায মৄফক শেণী আলছ তায চাকলয না াে ফা কাজ না াে।”
-জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান

ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান-এয াংলিপ্ত জীফনীীঃ ১৯২০-১৯৭৫
াজায ফছলযয ফ বলেষ্ঠ ফাঙালর, স্বাধীন ফাাংরায স্থলত, লফলেয আাভয মুলিকাভী জনতায কন্ঠস্বয জালতয জনক ফঙ্গফন্ধু
শখ মুলজবুয যভান। ১৭ ভাচ ব ২০২০, ভঙ্গরফায এই ভাভানলফয জন্মত ফালল বকী।

১. জন্মীঃ
ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান ১৯২০ ালরয ১৭ ভাচ ব ফতবভান শগাারগঞ্জ শজরায
টুলঙ্গাড়াে জন্মগ্রণ কলযন। তায ফাফায নাভ শখ লুৎপয যভান, ভা ালেযা
খাতুন। ছে বাই-শফালনয ভলে ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান লছলরন তৃতীে।

২. লিাজীফন
ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান শগাারগঞ্জ াফলরক স্কুর  করকাতা ইরালভো
কলরলজ ড়াশুনা শলল ঢাকা লফেলফদ্যারে শথলক স্দাতক া কলযন ।

ফাফা-ভা এয াথথ শখ ভুজিফুয যভান

৩. ব্যলিজীফন
১৯৩৮ ালর ভাত্র ১৮ ফছয ফয়ল ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান শফগভ
পলজরাতুলোয লঙ্গ লফফা ফন্ধলন আফদ্ধ ন । তায দুই কন্যা শখ ালনা 
শখ শযানা এফাং লতন পুত্র শখ জাভার , শখ কাভার  শখ যালর । ফঙ্গফন্ধু
শখ মুলজবুয যভান -এয কন্যা শখ ালনা চতুথ বফালযয ভলতা গণপ্রজাতন্ত্রী
ফাাংরালদ যকালযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী লললফ থ শনন । ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রী শখ ালনা ফঙ্গফন্ধুয স্বলেয শানায ফাাংরা
এফাং উেত মৃদ্ধ
ফাাংরালদ গডায প্রতযয় লনলয় দালয়ত্ব ারন কযলছন ।

ৎ

১৯৭২ ারঃ জনি জযফায দযফৃথেয াথথ
ফঙ্গফন্ধু

৪. যাজননলতক জীফন
১৯৪০ : অল্প ফয় শথলকই ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভালনয যাজননলতক
প্রলতবায প্রকা ঘটলত থালক ।
এ ফছয লতলন লনলখর বাযত মুলরভ
রীলগয ছাত্র াংগঠন লনলখর বাযত মুলরভ ছাত্র শপডালযন এ শমাগ শদন ।
১৯৪৩ : লনলখর বাযত মুলরভ ছাত্র শপডালযন শছলড় ফঙ্গফন্ধু উদাযন্থী 
প্রগলতীর াংগঠন শফঙ্গর মুলরভ রীলগ শমাগ শদন।এখালনই লতলন ালেলে
আলন শালন ীদ শাযায়াদীয ।
শাথন ীদ শাযায়াদীয াথথ ফঙ্গফন্ধু

১৯৪৮ : ৪ জানুয়ালয লতলন পূফ ব ালকস্তান মুলরভ ছাত্ররীগ প্রলতষ্ঠা কলযন , মায ভােলভ লতলন উি প্রলদলয অন্যতভ
প্রধান ছাত্রলনতায় লযণত ন ।
:২৩ শপব্রুয়ালয , তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী খাজা নালজমুলিন গণলযললদয অলধলফলন ফলরন শম , উদুবই লফ া লকস্তালনয
যাষ্ট্রবালা । তায এই ভন্তলব্য ভগ্র পূফ ব ালকস্তালন লফরূ প্রলতলিয়ায সৃলি য় । প্রলতফাদী শখ মুলজফ অলফরলে
মুলরভ রীলগয এই পূফ বলযকলল্পত লদ্ধালন্তয লফরুলদ্ধ আলদারন শুরুয লদ্ধান্ত শনন ।
:২ ভাচ ব ঢাকা লফেলফদ্যারলয়য পজলুর ক লর লফলবে যাজননলতক দলরয শনতৃবৃদলক লনলয় একটি লেরন
অনুলষ্ঠত য় । এই লেরলন মুলরভ রীলগয লফরুলদ্ধ আলদারলনয নীলতভারা লনলয় আলরাচনা কযা য় মালত শখ
মুলজফ ফ বদরীয় যাষ্ট্রবালা াংগ্রাভ লযলদ গঠলন য প্রস্তাফ শ কলযলছলরন । এখান শথলকই ফ বদরীয় যাষ্ট্রবালা
াংগ্রাভ লযলদ গঠলনয লদ্ধান্ত শনয়া য় ।
:১১ ভাচ বযাষ্ট্রবালা ফাাংরায দালফলত াধাযণ ধভ বঘট ারন কালর শখ মুলজফ  আলযা কলয়কজন যাজননলতক কভীলক
লচফারে বফলনয াভলন শথলক শগ্রপতায কযা য়।
:১৫ ভাচ বছাত্র ভালজয তীব্র প্রলতফালদয মুলখ শখ মুলজফ  অন্য ছাত্র শনতালদয মুলি শদয়া য় ।
১৯৪৯: ২৩ জুন ীদ শাযায়াদী এফাং ভারানা বাানী কতৃবক পূফ ব ালকস্তান আয়াভী মুলরভ রীগ গঠিত য়
এফাং শজলর থাকা অফস্থায় ফঙ্গফন্ধু মৄগ্মম্পাদক লনফ বালচত ন । লতলন পূফ ব ালকস্তান মুলরভ ছাত্ররীগ শছলড
শদন ।
১৯৫২: ২৬ জানুয়ালয তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী খাজা নালজমুলিন শঘালণা কলযন , উদুবই ালকস্তালনয একভাত্র যাষ্ট্রবালা
লফ।
এ শঘালণায য শজলর থাকা লত্ব শজর শথলক লনলদ বনা শদয়ায ভােলভ যাষ্ট্রবালা াংগ্রাভ লযলদলক লযচারনায
ভােলভ প্রলতফাদ  প্রলতলযাধ আলয়াজলন ফঙ্গফন্ধু ভূলভকা যালখন । এযযই ২১ শপব্রুয়ালযলক যাষ্ট্রবালায দালফ আদালয়য
লদফ লললফ ারন কযায লদ্ধান্ত শনয়া য় ।
:১৪ শপব্রুয়ালয শখ মুলজফ শজর শথলক অনন ারলনয লদ্ধান্ত শনন। তায এই অনন ১৩ লদন কাম বকয লছর ।
:২১ শপব্রুয়ালয বালায প্রলে ছাত্র ধভ বঘট চূড়ান্ত রু শনে।
:২৬ শপব্রুয়ালয ফঙ্গফন্ধুলক শজর শথলক মুলি শদয়া য় ।
১৯৫৩: ৯ জুরাই পূফ ব ালকস্তান আয়াভী মুলরভ রীলগয কাউলির অলধলফলন লতলন াধাযণ ম্পাদক লনফ বালচত ন।
:১৪ নলবেয াধাযণ লনফ বাচলন অাংগ্রলণয জন্য অন্যান্য দর লনলয় মৄিফ্রন্ট গঠলনয লদ্ধান্ত গৃীত য় ।

১৯৫৪: ১০ ভাচ বাধাযণ লনফ বাচলন ২৩৭ টি আলনয ভলে মৄিফ্রন্ট ২২৩ টিলত লফপুর ব্যফধালন লফজয় অজবন কলয মায
ভলে ১৪৩ টি আনই আয়াভী রীগ রাব কলয । ফঙ্গফন্ধু শগাারগলঞ্জয আলন লফজয়ী ন ।
:১৫ শভ ফঙ্গফন্ধুলক কৃলল  ফন ভন্ত্রণারলয়য দালয়ত্ব শদয়া য় ।
:২৯ শভ ালকস্তালনয শকন্দ্রীয় যকায (প্রধানভন্ত্রী শভাােদ আরী) মৄিফ্রন্ট শবলঙ শদয় । ৩০ শভ ফঙ্গফন্ধু কযালচ শথলক
ঢাকায় শপযায য লফভানফদয শথলকই তালক শগ্রপ্তায কযা য়।
:২৩ লডলেয ফঙ্গফন্ধু মুলি রাব কলযন ।
১৯৫৫: ৫ জুন ফঙ্গফন্ধু ালকস্তান গণলযললদয দস্য লনফ বালচত ন ।
:১৭ জুন আয়াভী রীলগয উলদ্যালগ ঢাকায ল্টন ভয়দালনয জনবা শথলক পূফ ব ালকস্তালনয স্বায়ত্ত্বান দালফ কলয ২১
দপা শঘালণা কযা য় ।
:২১ অলটাফয আয়াভী মুলরভ রীলগয কাউলির অলধলফলন দলরয নাভ শথ শক মুলরভ ব্দ প্রতযাায কযা য় এফাং
ফঙ্গফন্ধু পুনযায় দলরয াধাযণ ম্পাদক লনফ বালচত ন ।

১৯৫৬: ১৬ শলেেয শকায়ালরন যকালযয লল্প , ফালণজয , েভ  দুনীলত দভন  লবলরজ-এইড দপ্তলযয ভন্ত্রীয
দালয়ত্ব রাব কলযন ।
১৯৬০: ফঙ্গফন্ধু ফাাংরালদলয স্বাধীনতা াংগ্রালভয রলিয কাজ কযায জন্য ছাত্র শনতৃলত্বয ধাযা
„স্বাধীন ফাাংরা
লফপ্লফী লযলদ‟ নালভ একটি শগান াংগঠন প্রলতষ্ঠা কলযন ।প্রলত ভকুভাে এফাং থানায় লনউলিয়া গঠন কলযন ।
১৯৬৪: ১১ ভাচ বফঙ্গফন্ধুয শনতৃলত্ব „ফ বদরীয় াংগ্রাভ লযলদ‟ গঠন কযা য় ।
১৯৬৬: ৫ শপব্রুয়ালয রালালয লফলযাধী দরমূলয জাতীয় লেরলনয লফলয় লনফ বাচনী কলভটিলত ফঙ্গফন্ধু ঐলতালক
ছয় দপা দালফ শ কলযন । প্রস্তালফত ৬ দপা লছলরা ফাঙালর জালতয মুলি নদ।
:১ ভাচ বফঙ্গফন্ধু আয়াভী রীলগয বালত লনফ বালচত ন । ফঙ্গফন্ধু ৬ দপায লি জনভত সৃ লিয উলিলে াযা
ফাাংরায় গণাংলমাগ পয শুরু কলযন । এ ভয় তালক ললরট , ভয়ভনলাং  ঢাকা শথলক ফাযফায শগ্রপতায কযা
য় । ফঙ্গফন্ধু এ ফছলযয প্রথভ লতন ভাল ৮ ফায শগ্রপ্তায ন ।
১৯৬৮: ৩ জানুয়ালয ালকস্তান যকায ফঙ্গফন্ধুলক এক নেয আালভ কলয শভাট ৩৫ জন ফাঙালর শনা  লএল
অলপালযয লফরুলদ্ধ ালকস্তানলক লফলিে কযায অলবলমাগ এলন যাষ্ট্রলরাী লললফ আগযতরা লডমন্ত্র ভাভরা দালয়য
কলয । এই ভাভরা ইলতাল আগযতরা লডমন্ত্র ভাভরা নালভ লযলচত ।
১৯৬৯: ৫ জানুয়ালয ৬ দপা  ১১ দপা দালফ আদালয়য রলিয শকন্দ্রীয়
ছাত্র াংগ্রাভ লযলদ গঠিত য় । শকন্দ্রীয় ছাত্র াংগ্রাভ লযলদ আগযতরা
লডমন্ত্র ভাভরা প্রতযাায  ফঙ্গফন্ধুয মুলিয দালফলত শদ
ব্যাী ছাত্র
আলদারন শুরু কলয। এই আলদারন গণআলদারলন লযণত য় ।
:২২ শপব্রুয়াযী জনগলণয অব্যাত চালয মুলখ শকন্দ্রীয় যকায আগযতরা
লডমন্ত্র ভাভরা প্রতযাায কলয ফঙ্গফন্ধু  অন্যান্য আালভলক মুলিদালন
ফাে য় ।
:২৩ শপব্রুয়াযী শযলকা ব (শাযায়াদী উদ্যান ) ভেদালন শকন্দ্রীয় ছাত্র
াংগ্রাভ লযললদয উলদ্যালগ ফঙ্গফন্ধুলক াংফধ বনায আলয়াজন কযা য় । প্রায়
১০ রি ছাত্র জ নতায এই াংফধনাব ভালফল শখ মুলজবুয যভানলক
আনুষ্ঠালনকবালফ ফঙ্গফন্ধু উালধলত ভূললত কযা য় ।

িানুয়াজয ১৯৬৯:অগযতরা লড়মন্ত্র ভাভরায়
গঠিত জফথল ট্রাআফুনাথর শনয়ায থথ ফঙ্গফন্ধু ।

:৫ লডলেয ীদ শাযায়াদীয মৃতুযফালল বকী উরলি আয়াভী রীলগয
আলরাচনা বায় ফঙ্গফন্ধু পূফ ব ফাাংরায নাভকযণ কলযন ফাাংরালদ।
লতলন ফলরন , “একভয় ” এলদলয বুক  ইলত ভানলচলত্রয পৃষ্ঠা ইলত
„ফাাংরা‟ কথাটিয ফ বলল লচহ্নটুকু লচযতলয মুলছয়া শপরায শচিা কযা
ইোলছ।…. একভাত্র „ফলঙ্গাাগয' ছাডা আয শকান লকছুয নালভয লঙ্গ
„ফাাংরা‟ কথাটিয অলস্তত্ব খ ুঁলজয়া ায়া মায় নাই । …. জনগলণয ি
ইলত আলভ শঘালণা কলযলতলছ -- আজ ইলত া লকস্তালনয পূফ বাঞ্চরীয়
প্রলদটিয নাভ „পূফ ব ালকস্তান‟-এয লযফলতব শুধুভাত্র „ফাাংরালদ‟।

শপব্রুয়াযী ১৯৬৯: অগযতরা লড়মন্ত্র ভাভরা শথথে
ভুজিয য শেন্দ্রীয় জদ জভনাথয ভারানা বাানী
 ফঙ্গফন্ধু ।

১৯৭১: ১ ভাচ বশপ্রললডন্ট ইয়ালয়া খান অলনলদ বিকালরয জন্য জাতীয়
লযললদয বফঠক স্থলগলতয শঘালণা লদলর াযা ফাাংরায় প্রলতফালদয ঝড
লঠ। ফঙ্গফন্ধুয বালতলত্ব আয়াভী রীগ কাম বকযী লযললদয জরুলয
বফঠলক ৩ ভাচ বশদব্যাী যতার আহ্বান কযা য়। ৩ ভাচ বাযা ফাাংরা য়
যতার ালরত ফায য ফঙ্গফন্ধু অলফরলে িভতা স্তান্তয কযায জন্য
শপ্রললডলন্টয প্রলত দালফ জানান ।
: ৭ ভাচ বশযলকাল বয জনমুর শথলক ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান শঘালণা
কলযন „এফালযয াংগ্রাভ আভালদয মুলিয াংগ্রাভ
, এফালযয াংগ্রাভ
স্বাধীনতায াংগ্রাভ, জয় ফাাংরা‟। ঐলতালক বাললণ জালতয জনক ফঙ্গফন্ধু
ফাঙালর জালতলক শৃঙ্খর মুলিয আহ্বান জালনলয় শঘালণা কলযন , “প্রলতযক ১৯৭১: ৭ ভার্চ শাযায়াদী উদযাথন ফঙ্গফন্ধু য
ঐজতাজে বালণ।
ঘলয ঘলয দুগ ব গলড শতালরা । শতাভালদয মা লকছু আলছ তাই লনলয় ত্রুয
শভাকালফরা কযলত লফ ।…যি মখন লদলয়লছ যি আয শদলফা ।
এলদলয ভানুললক মুি কলয ছাডলফা ইনাল্লা ।”
:২৫ ভাচ বআলরাচনা ব্যথ ব ফায য ন্ধযায় ইয়ালয়া ঢাকা তযাগ । ২৫ ভাচ ব লদফাগত যালত লনযী লনযস্ত্র ফাঙালরয
য ালকস্তান শনাফালনী ঝাুঁললয় লড । আিভণ কলয ঢাকা লফেলফদ্যারয়, লরখানা যাইলপর দয দপতয 
যাজায ফাগ পুলর শডলকায়াটায । কলযন : এটাই য়ত আভায শল ফাতবা , আজ শথলক ফাাংরালদ স্বাধীন ।
ফাাংরালদলয জনগণ , শতাভযা শম শমখালন আলছা এফাং মা মা লকছু আলছ তাই লনলয় শল ম বন্ত দখরদায
বন্যফালনীলক প্রলতলযাধ কযায জন্ ম আলভ শতাভালদয আহ্বােন জানালি । ালকস্তান দখরদায ফালনীয শল বলনক
টিলক ফাাংরালদলয ভাটি শথলক লফতালডত কলয চূডান্ত লফজয় অজবন না য়া ম বন্ত শতাভালদয মৄদ্ধ চালরলয় শমলত লফ
।
:ফঙ্গফন্ধু ২৫ ভাচ বযাত ১২ টা ২০ লভলনলট ফাাংরালদলয স্বাধীনতা শঘালণা :২৬
ভাচ বচট্টগ্রাভ স্বাধীন ফাাংরা শফতায শকন্দ্র শথলক চট্টগ্রালভয আয়াভী রীগ
শনতা এভ.এ. াোন ফঙ্গফন্ধুয স্বাধীনতায শঘালণাত্রটি াঠ কলযন ।
:১০ এলপ্রর ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভানলক যাষ্ট্রলত কলয লফপ্লফী যকায
গঠিত ে ।
:১৭ এলপ্রর শভলযপুলযয বফদ্যনাথতরায আম্রকানলন (মুলজফনগয) ফাাংরালদ
যকালযয থ গ্রণ অনুলষ্ঠত য় । ফঙ্গফন্ধু যাষ্ট্রলত

, বয়দ নজরুর

১৯৭১: ২৬ ভার্চ ফঙ্গফন্ধু েতৃচ ে স্বাধীনতা শঘালণা 
শেপতায।

ইরাভ অস্থােী যাষ্ট্রলত এফাং তাজউলিন আভদ প্রধানভন্ত্রী লনফ বালচত ন ।
:১৬ লডলেয প্রফাী ফাাংরালদ যকালযয লযচারনায় মুলিমৄদ্ধ শলল ঐলতালক শযলকা ব ভয়দালন ালকস্তালন
ফালনীয আত্মভ বলণয ভে লদলয় মুলিমৄলদ্ধয ভান লফজয় অলজবত য় । ফাাংরালদ রাব কলয স্বাধীনতা ।

১৯৭২: ৮ জানুয়ালয ালকস্তান যকায আন্তজবালতক চাল ফঙ্গফন্ধুলক মুলি
শদয় ।
:১০ জানুয়ালয জালতয জনক ফঙ্গফন্ধু ঢাকায় শ ুঁছালর তালক অলফস্মযণীয়
াংফধনাব জ্ঞান কযা য় । ফঙ্গফন্ধু লফভানফদয শথলক যালয শযলকা ব
ভয়দালন লগলয় রি জনতায ভালফ শথলক অশ্রুলি নয় শন জালতয উলিল
বালণ শদন ।
১৯৭২: ১০ িানুয়াজয ফঙ্গফন্ধু য স্বথদ প্রতযাফতচন 
ংফধচ না।

:১২ জানুয়ালয ফঙ্গফন্ধু প্রধানভন্ত্রীয দালয়ত্ববায গ্রণ কলযন ।
:১০ অলটাফয লফে ালন্ত লযলদ ফঙ্গফন্ধুলক „জুলর কুযী ‟ পুযস্কালয ভূললত
কলযন।
:৪ নলবেয ফঙ্গফন্ধু ফাাংরালদলয প্রথভ াধাযণ লনফ বাচলনয তালযখ

(৭ ভাচ ব

১৯৭৩) শঘালণা কলযন ।
:১৪ লডলেয ফাাংরালদলয প্রথভ াংলফধালন ফঙ্গফন্ধু স্বািয কলযন ।

১৯৭২: ১২ িানুয়াজয ফঙ্গফন্ধু য প্রধানভন্ত্রী জথথফ
ফাংরাথদথয দাজয়ত্ববায েণ।

:১৫ লডলেয ফঙ্গফন্ধু যকায মুলিলমাদ্ধালদয যাষ্ট্রীয় শখতাফ প্রদালনয কথা
শঘালণা কলযন ।
:১৬ লডলেয ফাাংরালদলয াংলফধান কাম বকয য় ।
১৯৭৩: জাতীয় াংলদয প্রথভ লনফ বাচলন ৩০০ আলনয ভলে আয়াভী রীগ
২৯৩ আন রাব কলয ।
:৩ শলেেয আয়াভী রীগ , লললফ  ন্যালয ভন্বলয় ঐকয ফ্রন্ট গঠিত
য়।

১৯৭৩:

নুজিত জনফচ ার্থন ফঙ্গফন্ধু য

িয়রাথবয য প্রধানভন্ত্রী জথথফ

জনযঙ্কু
২য় ফায

দাজয়ত্ববায েণ।

১৯৭৪: ১৭ শলেেয ফাাংরালদ জালতাংলঘয দস্যদ রাব কলয ।
:ফঙ্গফন্ধু ২৫ শলেেয জালতাংলঘয াধাযণ লযললদয অলধলফলন প্রথভফালযয
ভলতা ফাাংরায় বালণ শদন ।

১৯৭৪: িাজতংথঘয াধাযণ জযলথদ ফঙ্গফন্ধু
েতচে ফাংরা বালায় প্রথভ বালণ।

:১৫ আগলেয শবালয াজায ফছলযয শেষ্ঠ ফাঙালর ফাাংরালদলয স্থলত ফাঙালর
জালতয জনক ফঙ্গফন্ধু শখ মুলজবুয যভান লনজ ফাবফলন শনাফালনীয কলতে
উচ্চালফরাী লফোঘাতক অলপাযলদয ালত লনত ন । শলদন ফঙ্গফন্ধুয
ধলভ বনী ভীয়ী নাযী শফগভ পলজরাতুলেছা, ফঙ্গফন্ধুয শজযাষ্ঠ পুত্র মুলিলমাদ্ধা শর.
শখ কাভার , পুত্র শর . শখ জাভার , কলনষ্ঠ পুত্র শখ যালর

, দুই পুত্রফধূ

সুরতানা কাভার  শযাজী জাভার, ফঙ্গফন্ধুয বাই শখ নালয , বলিলত 
কৃললভন্ত্রী আব্দুয যফ শযলনয়াফাত  তায কন্যা শফফী শযলনয়াফাত , পুত্র আলযপ শযলনয়াফাত , শদ লত্র সুকান্ত আব্দুল্লা
ফাবু , বাতৃষ্পুত্র ীদ শযলনয়াফাত , ফঙ্গফন্ধু বালি মৄফলনতা এফাং াাংফালদক শখ পজলুর ক ভলণ  তায অন্তীঃত্ত্বা স্ত্রী
আযজু ভলন , ফঙ্গফন্ধুয াভলযক লচফ কলন বর জা লভর আলভদ এফাং ১৪ ফছলযয লকলায আব্দুর নঈভ খান লযন্টু ১৬
জনলক ঘাতকযা তযা কলয ।লফলদল থাকাে ফঙ্গফন্ধুয দুই শভলয় শখ ালনা  শখ শযানা শেঁলচ মান ।
:১৫ আগে জালতয জীফলন এক করাংকভয় লদন। এই লদফটি জাতীয় শাক লদফ লললফ ফাঙালর জালত ারন কলয ।

