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ড. মহীউ ীন খান আলমগীর

ি তীয়  মহাযু  িছল  মলূত  নািজ  রতাি ক  দশেনর িবপরীেত  গণতাি কতার িবজেয়র সং াম। এই  সং ােম
িহটলােরর নািজ রতাি কতার মাড়েক িবিজত ইউেরাপেক িম  শি  কতৃক মিু  দয়ার অিভযান  হেয়িছল
১৯৪৪ এ াে র উ র-পি েমর নরমাি ড উপ েল। ১৯৪৪ এর ৬ জুন বা িড- ডেত িহটলারেক ইউেরাপ থেক
হিটেয় দয়ার লে  িম  শি র ল ািধক পদািতক স  নেমিছেলন নরমাি ডেত, অিভযােন িনহত হেয়িছেলন িম
শি র ১০ হাজার স  আর িহটলার বা অ  শি র ২১ হাজার। এই উপ েল িগেয় গণতাি ক  মুি র জ
িনেবিদত সং ােম াণত াগী যা ােদর া জানােনা ও স ান দখােনার জ  ব িদন ধের আিম ও িসতারা আশা
কের এেসিছলাম। আশা পূরণ হেলা এই বছেরর ২২ জুেন, যখন ফরাসী িসেনেটর সে  িব ব াংক ও আ জািতক
মু া তহিবল সংি  িব  সংসদীয় নটওয়ােকর পিরচালনা পষেদর িনবািচত সদ  িহেসেব আেলাচনার এক ফাঁেক
প ািরেস বসবাসকারী ই বাঙালী শাহীন ও আমীনেক িনেয় নরমাি ড উপ েল িগেয় ইংিলশ চ ােনেলর আছেড় পড়া
িনরবি  ঢউেয়র পেট মা েষর অিধকাের সমু ল সই িনলেয় অি মান ত ণ ত ণীেদর িমেল িমেশ িগেয়

াধীন স ার মম উপলি  কেরিছলাম আমরা ’জেন।

প ািরস থেক গত ২২ জনু সকােল াে  বসিত গাড়া ই বাঙালী শাহীন ও আমীনেক িনেয় আিম ও িসতারা রওনা
হেয়িছলাম নরমাি ড উপ েলর িদেক। গািড় চািলেয়িছেলন প ািরেস বসবাসকারী চৗকস ত ণ আমীন। আমরা
প ািরস থেক বর হেয় নরমাি ড যাওয়ার ধান জনপথ এিড়েয় াে র ামা ল দখার ইে  িনেয় আঁকাবাকঁা
পেথ চলিছলাম। াে র ামা ল পেট আঁকা ছিবর মেতা র। িদগ  িব তৃ  ফসেলর মােঠর পাের সাজােনা
গাছােনা শহেরর বািড়র মতই কষৃকেদর বািড়। আধুিনক জীবেনর সকল েয়াজন, পািন সরবরাহ ও িন াশন,

পয়ঃব ব া, িব ত সংেযাগ, পাকা সড়ক, সাজােনা ফল ফুেলর বাগান িনেয় এক একিট বািড় ছায়া িনিবড় শাি র
নীেড়র িত িব িনেয় দাঁড়ােনা। চােষর য পািত- া র, হারেভ ার, বীজ বপনীযান, াক ও অ া  কিৃষ য পািত
নয়নকাড়া এসব বািড়র কানায় কানায় রি ত ও সাজােনা। নারী পু ষ, যবুক যবুতী, ছা  ছা ী, সকেল স িতভ,
শহেরর মেতা মনকাড়া ীে র িবরল বসনা পাশােক আবৃত ও কমঠ এবং জীবন উপেভােগর ত াশীর  ভরা
চাখ িনেয় কাজ করেছন য যার কমবৃে । এখােন সখােন যাে ন এবং গাঁেয়র পেথর কানায় র রাঁয় বেস কিফ

িসডার  খাে ন।  এখনকার  এই  র  সাবলীল  ও  মু  জীবেনর  অজেনর  সং ােম  নরমাি ড  উপ েল  াণ
িদেয়িছেলন তখন সসব হাজারও ত ণ। তােদর উৎসগকতৃ জীবেনর যাগ  উ রািধকারী িহেসেব াে র এই
এলাকার ামা েল বসবাসরত এই মা ষেদর দেখ তাই মেন হয়। তমিন উপলি  করা যায় মিু র আশীবাদ িনেয়
মা েষর অিধকাের জীবনেক সমৃ  মেন কের ইংিলশ চ ােনেলর মৃ ম  পরশ জাগােনা ঢউ এ পা রেখ িকংবা হাত
পা এমনিক শরীর ডিুবেয় ঘুের বড়ােনা বা সাঁতরােনা অসংখ  মা ষেক দেখ, তােদর সবা ব কল কাকিল েন।
এসব মু  পৃিথবীর মিু মনা মা ষ, মানবতার যেু  জয়ী ১৯৪০ এর দশেক মা েষর অিধকার িত াকরেণ াণ
দয়া ত ণেদর উ রসূির।

ঘেুর ঘেুর দখেত িগেয় দেখিছ ১৯৪০ এর দশেক মানবতােক জয়ী করার দৃঢ় সংক  িনেয় যারা াণ িদেয়িছেলন
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তারা েয় আেছন নরমাি ডর ৩িট ধান সমািধ েল। এর মেধ  একিট হেলা আেমিরকানেদর। আেরকিট ি িটশেদর।
আেমিরকানেদর সমািধ েলর অব ান কেলভাইল র মাের। একই রকম সাদা শ িনখঁুতভােব সািরর পর সাির
সবজু ঘােস মাড়া া ের রি ত- এই পৃিথবী থেক রতাি ক আিধপত বাদ পরািজত করার জ  তােদর ত ােগর

ারক হেয় বসােনা আেছ সখােন। ১৬ থেক ৩০ বছেরর সইসব আ া িত দয়া ায় ৫ হাজার আেমিরকান ত ণ
িচরিদন আমােদর ার সালাম পেত থাকেবন এই সমািধ া েণ। িনহত ি িটশেদর বায়ুকস সমািধ েল শািয়ত
রেয়েছন তমিন ৪৬৪৮ জন পদািতক। এেদর অি ম শয়ান ােনর িচ সমহূ সাির সাির েশর শাকাবহ ার

তীক হেয় িদগ  ছড়ােনা িচর িবদােয়র দ াতনা িনেয় িচি ত কেরেছ সই সমািধ ল। এেদর বাইের নরমাি ডেত
জামািনর দখল র াকরেণ ব থ াণ দয়া জামানেদরও একিট িনিদ  সমািধ ল ও দশকেদর দৃি  আকষণ কের।
জামানেদর সমািধ লা ক ামেটেত শািয়ত  আেছন ২১,২২২ জন পদািতক স । ঘােস মাড়া ভিূমর সে  ায়
মলােনা ানাইট পাথের িনেদিশত তােদর অি ম শয়ান। বলা হেয় থােক দেশর িত ভালবাসা নয়, রতাি ক
নতৃে র অ েল আ গত  আর পািথব মাহ তােদরেক নরমাি ডর এই া ের অকাতের াণ িদেত বাধ  কেরিছল।

এেদর িবপরীেত, শানা  যায় িম  শি র ায় ১০ হাজার সনা  াণ  িদেয়িছেলন তােদর নরমাি ড  অিভযােন।
তৎকালীন ি িটশ ধানম ী চািচল নািক আশ া কেরিছেলন ২০ হাজার ত ণেক াণ হারােত হেব সই অিভযােন।
সজ  ৬ জুন তািরেখ নরমাি ডর অিভযান পিরচালনায় িতিন ইত ত কেরিছেলন বেল শানা  যায়। গত বছের

অ ার া  ছিব ডানকােক ব িন ভােব দখােনা হেয়েছ চািচেলর এভােব হাজােরা ত ণ াণেক িবসজেন ঠেল
দয়ার িত েল উৎক া। হাঁটেত হাঁটেত দেখ কতৃ তায় ইেয় পরা মাথা িনেয় ভাবিছলাম এরা এবং এেদর মেতা

অ েতাভয় সিনকরা আটলাি টক ও শা  মহাসাগেরর তট াে  এবং পূব ইউেরােপর অগম া ের াণ িবসজন
িদেয়ই পৃিথবীেক উপহার িদেয় গেছন ১৯৪৫ সােল  রতাি কতার ওপর গণতাি ক  মলূ েবােধর িবজয় এবং
১৯৪৮ এর িব  মানবািধকার িবষয়ক ঘাষণা- যার বলেয় ও িভি েত পৃিথবীব াপী াধীনতা, গণত  ও মানবািধকার

িত া ও র া করার িনরবি  সং াম এখনও চলেছ।

১৯৪৪ সােলর সই ৬ জুেন নরমাি ড উপ েল নেমিছেলন িম  শি র ায় ১ লাখ ৩০ হাজার পদািতক। এর মেধ
ায় অেধক িছেলন আেমিরকান আর বািক অেধক ি িটশ, অে িলয়ান ও িনউিজল া ডার। াথিমকভােব নরমাি ডর

তট থেক জামানেদর িবতািড়ত করার পর সই বছেরর ৪ জলুাইেয়র মেধ  উপ ল রখা পার হেয় এেসিছেলন িম
শি র ১০ লাখ স । নলাম, এেদর বাহন িছল ৬৯৩৯িট  সাধারণ  জাহাজ, ১২১০িট  যু  জাহাজ, ৪১২৬িট
পিরবহন  জাহাজ ও  ৮৬৪িট  বািণিজ ক  জাহাজ। এসেবর িতর েণ  এবং  নরমাি ডর তেট  পদািতক  সনােদর
নামােনার অিভযােন আেমিরকান ও ি িটশ নৗ নািবকসহ এিগেয় এেসিছেলন ায় ২ লাখ নৗেসনা। এই সকল
সনারা  এেসিছেলন যু রা ,  ি েটন ও  কানাডা  থেক। পের আজাদ ফরাসী ফৗজ, নািজ অিধকতৃ  পাল া ড,
বলিজয়াম, নদারল া ডস থেক পািলেয় আসা পনুগিঠত দশে িমক যা ারা যাগ দন এই অিভযান িব তৃ ও

সফল করার পেথ। িড- ডর অিভযােন নরমাি ডর কাড-নামািয়ত ওমাহা ও ইউথা উপ-উপ েল নােমন যু রাে র
সিনকরা, ি িটশ স রা নােমন তমনভােব নামািয়ত গা  ও সােডর তট-ভিূমেত আর কানাডার স রা তমিন

নােমন জুেনা নামািয়ত সাগর তেট। নরমাি ডর উপ েলর এই ৫িট অংশ বা এলাকা িম  শি র এসব কাড নাম
ধারণ কের আেগর পিরিচিতর উপের এসব নাম েলা উ ল কের গঁেথ রেখেছ। এরা ও এেদর অ সরণ কের
জাহাজ ভের আনা পদািতক সনােদর বিশর ভাগ নরমাি ডর িদেক এিগেয় িগেয়িছেলন ইংল াে ডর হা সায়ার ও
পাটসমাউথ ব র থেক। মেন এেলা ১৯৯৪ এর ৫ জেুন সাউথিসেত িড- ড জা ঘের ও তার পােশ ছড়ােনা সাধারণ
া েণ এই সকল বীরেদর রেণ এক াথনা সভায় ৩ লাখ জনগেণর সে  যাগ িদেয়িছেলন ি েটেনর রানী ি তীয়

এিলজােবথ  ও  যু রাে র  তৎকালীন  িসেড ট  িবল  ি নটন। সই  রেণ  একা  হেয়িছেলন  সারা  পৃিথবীর
গণতাি ক মলূ েবােধ সেচতন সকল জনগণ।
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নরমাি ডর তেট িম শি র সই জয় যা ার পেট আমােদর মেন ভেস এেসেছ এর ৪ বছর আেগ ১৯৪০ সােল ২৬
ম থেক ৪ জুন পয  ৯ িদেন াে র ডানকাক তট থেক জামানেদর চ- আ মেণর মেুখ িম  বািহনীর সফল
কৗশলগত প াদপসারণ এবং তারপের তােদর ইউেরােপর মুি র অিভযােনর জ  পুনঃসি ত করেণর কথা। সই

সমেয় ৩ িদক থেক নাৎসী জামান বািহনী িম শি র ৩ ল ািধক ি িটশ, ফরাসী, বলিজয়ান ও পািলশ সনােদর
িঘের ফেলিছল। মাট ৮৬১ জাহােজ কের ২৭ ম থেক ৩ জুন এর মেধ  ৪০ হাজার ফরাসী স েদর রেখ অ
সব দেশর স েদর ডানকােকর তট থেক ি েটেনর ডাভাের িনেয় আসা হেয়িছল। েনিছ, এই িবশাল কমযে

যু  ৮৬১িট জাহােজর মেধ  ২৪৩িট প াদপসারেণর পেথ ডেুব িগেয়িছল। পছেন ফেল যাওয়া অ েতাভয় ৪০
হাজার  ফরাসী  স  জামানেদর  সে  যু  কের  ডানকাক  সীমাে  দশে েমর  উ লতােক  তুেল  ধের  াণ
িদেয়িছেলন। এসব ফরাসী সনােদর বীর  ও ত াগ ফরাসী জািতেক যেুগর পর যগু সাহস আর দশে েম উ ীিবত
কেরেছ। িহসাব কের দখা গেছ য এই প াদপসরেণর যেু  ডানকােকর ায় ৯০% িব  হেয় িগেয়িছল। ায়
১৬ হাজার ফরাসী এবং ১ হাজার ি িটশ স  অপসারেণর ি য়ায় ডানকােকর তেট িকংবা ডানকাক ও ি েটেনর
ডাভােরর মধ ি ত সাগের ডেুব াণ হািরেয়িছেলন।

নরমাি ডর তেট সাগেরর ঢউ ছাঁয়া এক রে ারাঁয় বেস পুেরর খাবার খেত খেত নিছলাম সই ৬ জুন িড- ডর
অিভযােনর িব ে  জামানেদর িতেরােধর কথাও। িহটলােরর িনেদেশ জামান স রা এ তটেরখা ধের পিরখার পর
পিরখা খঁুেড় স েলােক অ নিত কামান িদেয় সািজেয় স াব  িম  শি র অিভযান খেত তির িছল। িড- ডর
চ ােলািকত রােত িম শি র িবমান ও নৗআ মণ এসব াপনােক িবপয  কের তােদর পদািতক সনা নামােত
ফল সূ ভূিমকা রেখিছল। আর সিদন নািক সৗভাগ  জামানেদর একেরাখা আর সাহসী অিধনায়ক মাশাল রােমল
তার ীর জ িদেনর পািরবািরক অ ােন যাগ দয়ার জ  নরমাি ডর জামান পিরখা থেক বর হেয় বািলেন
িগেয়িছেলন। মাশাল রানদে দ নািক তার িবকে  স সময় জামান স েদর িম শি র অিভযান ঠকােত সিঠক
নতৃ  িদেত পােরনিন। তার িবপরীেত িম শি র সবািধনায়ক িছেলন ডায়াইট িড আইেসনহাওয়ার (যু রা ) এবং

তার সহেযাগী িছেলন পদািতক বািহনীেত বানাড ম টেগামারী (ি িটশ) এবং নৗবািহনীেত এডিমরাল এলান িজ-কাক
(যু রা )। পূ ণ ইউথা ও ওমহা তেট অিধনায়কে র দািয়ে  িছেলন ওমর াডলী (যু রা )। শৗেয ও বীেয
এরঁা িছেলন িকংবদ ীয় সমরনায়ক। িক  আমােদর মেন হেলা নরমাি ডর জেয়র মলূ  শি  িছল সাধারণ ত ণ
সিনক যারা গণত  র ার জ  রতাি কতার িতভেূক পরাভতূ করার দৃঢ়সংক  আর অ েতাভেয়র শি  িনেয়

এিগেয় িছেলন। আর তােদর সহেযাগী িছেলন নরমাি ড থেক প ািরস পয  িব তৃ এলাকার গণত কামী শীল
সাধারণ নারী পু ষ। আমরা েনিছ িম  বািহনীর অিভযান িতেরােধর চ ায় জামানরা ানীয় জনগেণর থেক সই
সমেয় কান সহায়তা পায়িন। গণমা েষর সমথন ছাড়া য কান ময়াদী সং ােম  জয়ী হওয়া যায় না  তা ২য়
মহাযু কালীন নরমাি ড, িফিলিপ ,  ািলন ােদর সসব  ভয়াবহ  সং ােমর মােণর সে  পরবতী  যেুগ যাগ
কেরেছ বাংলােদশ ও িভেয়তনােমর মুি  সং ামেক। রঁ রার বাইের সড়ক পাের ছড়ােনা কিফ টিবল ধের অ নিত
মিু র আেলােয় া ল মা েষর মেল আমােদর এই তীিত আবারও এেসেছ য এেদর গণত  ও মিু র সং ােম

াণ  দয়া ত ণেদর উ রািধকারী  িহেসেব  এই  শতা ীর  েত আিছ  আমরা-  আজেকর এই িদেনর মু  ও
গণতে র অিধকাের স ীিবত জনগণ। অবেচতন মেন গঁেথ এেলা সই দািয়  যা পৃিথবীব াপী গণত  ও মিু
সং ােম  াণ  দয়া  বীর  সনারা  িদেয়  গেছন  আমােদর ঐিতে র উপকরণ  েপ।  উপলি  করলাম,  আমরা

রতে র ত ীবাহক িকংবা দাসে র ীতদাস নই, আমরা গণত  ও মানিবক অিধকােরর ফল-সমু ল জনগণ,
আমরা পরািজত হওয়ার জ  জ  নইিন, আমরা সবে ে  ি ধা ও ভীিত পছেন ফেল িদগ  থেক িদগে
আওয়াজ তুেল চিল- আমরা করব জয়। সূয ডাবার অেনক পের নরমাি ডর তট থেক আেলার নগরী প ািরেস এেস
তাই সখােন  পরিদন ফরাসী  িসেনেটর সে  আেলাচনায়  িব  সংসদীয়  নটওয়ােকর তরফ থেক পৃিথবীব াপী
দাির ,  অসমতা ও অত াচার-অিবচার িনরসেন আমােদর আেলাচনা ি ত ও সফল করেতই হেব বেল দৃঢ়
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সংক ব  হেয়িছ।

ডানকাক  থেক  সফল কৗশলগত প াদপসারণ  ৩ বছর পের নরমাি ডর জেয়র অ যা ায়  ি িটশ,  ফরাসী  ও
আেমিরকান স েদর আম  শি  ও যাি ক সামথ  যিুগেয়িছল বলা চেল। ডানকােকর তেট মােবল খিচত িৃত

ারক : ডানকােকর যেু  ১৯৪০ এর ম-জুেন ফরাসী ও িম  শি র াণ িবসজনকারী বীর পাইলট, নৗেসনা ও ভূিম
সনােদর স ান জািনেয় িচর গৗরব িনেয় অি মান। আমােদর দেয় অ ািরত তীিত এেনেছন ডানকাক ও

নরমাি ডেত াণ দয়া গণতে র সকল সনানী। একই লে  ও তীিতেত িব াসী হেয় তারা আমােদর িদেয় গেছন
সামেন চলার এক অিব রণীয় ঐিত , অদম  রণা।

নরমাি ডর তট রখা ধের পিৃথবীর ায় সকল দশ থেক আসা ত ণ ত ণেদর মেল হঁেট  হঁেট  া  হেয়
দাঁিড়েয়িছ আমরা অিতিথেদর জ  আকষণীয়ভােব সাজােনা পাশাক-আশােকর দাকােনর সামেন। সাজােনা প া ট
শােট নরমাি ড নাম মিু ত সাগর পােড়র দৃ , জাহােজর িতকিৃতর, সিনকেদর দৃঢ় পদ ভের চলার ি রিচ ।
নরমাি ডর  গৗরব  গাথা  রতাি কতার  িত েল  গণত  ও  মানবতার  িবজেয়র  িত িব  িনেয়  আমােদর
নাত-নাতিনেদর জ  িসতারা  িকনেলন  বশ  কেয়কিট  শাট,  ক  ও গি ।  িজ ািসত  হেয়  বলেলন,  এ েলা
শারীিরক েয়াজন বা িতর েণর জ  নয়- গণতে র মলূ েবাধ ও িবজেয়র গাথা উ রসূিরেদর রণ রাখার জ
সহায়ক। দখলাম িভনেদশী অেনেকই আমােদর মেতা িকনেছন নরমাি ডেত ত ণেদর ত াগ ও মানবতােবােধর
এসব িনশানা। উ রসূিরেদর তােদর পবূসূিরেদর ত াগ, িবজয় ও মানবতােবাধ রণকরেণ সই পেথ দৃঢ় পদ ভের
এিগেয় যাওয়ার এও এক দািয়  পালন, সে ােষর উপকরণ আহরণ। অ ধাবেনর হািস হাসলাম, িসতারা বঝুেলন,
শাহীন-আমীন ঐ পথ ধের ফরাসী তা েণ র ছিব আকঁার উপলি  িনেয় এিগেয় যাওয়ার কথা বলেলন। তােদর কথা
অ যায়ী প ািরেসর ায় সকল দশ থেক আসা ত ণ িশ ীেদর বেড় ওঠার িনলয় মামাত পরিদন দখার জ
িঠক িগেয়িছলাম।

াধীনতা, গণত , মানবািধকােরর সং ােমর এই িৃত- এই অিব রণীয় ঐিতে র উ রািধকারীর অ ভূিত, উপলি
ও গব িনেয় িফের এেসিছ আেলােকা ল প ািরেসর- সীন নদীর খ াত বামতীেরর খয়াল খুিশমেতা থাকা, বলা ও
ছিব আঁকার িনলেয়। ব  কাল ও সং ােমর সা ী স িত আ েন পাড়া নটরেডম িগজােক সামেন রেখ সড়ক
পােরর টিবেল  যখন  কিফেত চমুুক  িদেয়িছ  তখন ফুল  িবে তা  এক  বাঙালী  যবুক  এেস  দাঁিড়েয়েছন পােশ।
িজ ািসত হেয় নাম বলেলন। বলেলন িম ার দবী ার থেক তরু - ীস-কসেভা-হাে রী-জামািন হেয় কবল
িভসািবহীন বাংলােদেশর ছাড়প  িনেয় আইন বিহভূত অিভলােষর জাের ঢেুকেছন াে । আরও বলেলন তার
মেতা অথৈনিতক মুি  সমিৃ র অে ষেণ এই প ািরেসই আেছ একশ’রও বিশ অিভবাসী ত াশী ত ণ। িবনাদােম
ফুল িদেত চাইেলন, না িনেয় জানেত চাইলাম অিভবাসেনর কাগজপ র না থাকায় পুিলশ ধের িকনা। ি ত হেস
বলেলন- মােঝ মােঝ ধের, থানায় িনেয় পির  িবছানায় ইেয় ভাল খাবার িদেয় এক রাি  রেখ সকােল ছেড়
দন। তারা  হাত বােঁধ না, মােরর বদেল ি ত হেস সাবধান কের দন। মেন হেলা, ডানকাক ও নরমাি ডেত
াধীনতা  ও  মানবািধকার  র াকরেণর মহান  ঐিতে র দশ  াে  পুিলেশর  এই  ধরেনর মানিবক  ব বহার

অবেচতনভােব সকল নাগিরেকর মােঝ ছড়ােনা মিু  ও অিধকােরর মূল েবাধই স বত অিভবাসেনর এ দিললিবহীন
বাঙালী ত েণর িত তােদর আচরেণ ফুেট ওেঠ, আটলাি টেকর ওপাের সমিৃ র আেরক দশেক পথ দখােত চায়,
িনউইয়েকর েবশ মেুখ ফরাসীেদর উপ ত সই াধীনতার ে  অববািয়ত সবজনীন মিু র পেথ এিগেয় যাওয়ার
আ ানেক সা ািরত ও সমু ত রােখ।

লখক : সংসদ সদ  ও আওয়ামী লীগ নতা
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স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com
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