িোঙোবলি জোতীয় জীিযন বতবন এক স্পবধচ ত িযবতক্রম।

(আই. কিউ. এ. কি.-র উদ্যোদে)

আদ োকিত
আন্তিজোকতি আদ োচনোচক্র

ইস্পোা্যতি মযতো দৃঢ়, অদময সজবদ, অকুযতোভয়, লড়োকু এই
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সোহসী মোনি-বহতকোিী তোরুণ্য এিং একোকী বনভৃত িোধচ কয -এই বিভুযজি অভযন্তযি বিদযোসোিযিি োবপত জীিযনি িযোবি
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র্টি-র্োদি-ধু বতি মযতোই। িযবিযেি বদক সেযক বিদযোসোিযিি
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