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গ্রন্থ- াঅলরোচনোয বোফী - ১

ফছয কলেক াঅলগ এক াঅদিফোী- ভোদকিন ফন্নু দল্পী ও কদফ ডেদবে- ফযোদিস্ট দলযো ফরলরন, াঅচ্ছো াঅমিনীর,
াঅভযো এভন কযলে োদযনো? নো- ডরখো ফাআলেয াঅলরোচনো প্রকো কযো মোে নো? ুস্তকোলরোচনোয ডগোিো ফযোোযিোলক
াঅকোলিদভক কযোয ফিলর ৃদিীর কলয ডেোরো মোে নো? ডমলকোলনো াদবনফ ও ৃদিীর ডরখোয ক্ষ ডনওেোাআ াঅভোয
ভুদ্রোলিোল লে িোাঁদিলেলছ, প্রথো ডথলক ভস্ত যকভবোলফ লয ডমলে ভন চোে ফভে, েোাআ ডেদবলেয াঅরগোবোলফ ফরো কথোিো
দনলে বোফলে রৄরু কদয। োোোদ ডফ কলেক ফছয ধলয েরুণ কদফযো প্রশ্ন কযলছ ুস্তকোলরোচনোয স্বোথিকেো দনলে। দক ে
একিো ফাআ াঅলরোচনো কলয? ড নো ফাআলেয দফজ্ঞোন, নো ডভধোফী োঠ, নো ফাআ- প্রকল্প, নো- গলফলণো। রৄধু দকছু ডরোলক জোনলে
োযলরো ফাআিো ডফদযলেলছ। ডকোলনো ুস্তকোলরোচনোে একথোও জোনোলনো ে নো ফাআিো ডকোথোে োওেো মোলফ। েোলর ফুক- দযদবউ
দক কোলজ রোগলরো কদফয? াদধকোাং ফুক- দযদবউ ফন্নুকৃলেয ডল ে। াঅফোয এভলনো ডিলখদছ ডম ঘদনষ্ঠ ফন্নুয াভঞ্জ োঠ
িোরুণ ফাআলেয ফিনো কলয। এফ বোফলে বোফলে ভলন লরো প্রকোদেফয ফাআ দনলে াঅলরোচনো কযলর ডকভন ে? রৃজন
ঘদনষ্ঠ াদেেরুণ ফন্নুয রৃলিো োন্েুদরদ েোযো াঅভোে ভেোভলেয জন্য োঠোে কলেকভো াঅলগ। এলিয কদফেো াঅভোে বোফোে
খুফ, ালনক াস্ধিেোয নোগোর ডিে, ালনক প্রশ্ন ভলন াঅলন। ভেোভে ডিফোয ডচলেও াঅদভ ফাআগুলরোয ছোত্র- োঠক লে উদঠ
এফাং কদফলিযাআ োল্টো প্রশ্ন কযলে রৄরু কলয দিাআ। াঅগোভী ফাআলভরোে ডফযলচ্ছ এাআ রৃাআ বোফী ফাআ। াদঠে কদফেোয াোঠয
াঅলরোচনোাআ ডোক নো াঅজ! পয াঅ ডচঞ্জ!
ফাআগুলরোয নোভ, ভরোি দকছুাআ এখলনো, এাআ ডরখো তেদয ফোয ভে দঠক েদন। মদিও ফাআ ডকৌযফ ডথলক
ডফলযোলচ্ছ, েফু িূলয থোকোয কোযলণ ডফ ানুুলেয াঅদভ দকছুাআ এখলনো জোদননো। ফযোচী োন্যোলরয এক- কদফেো ফাআ।
নোভ ম্ভফে কদফেোয নোলভাআ লফ ধ ডয দনলে ফদর ব্র্যোলকি য। রৄভ্র ফলন্দযোোধযোলেয ফাআলেয ম্ভোফয নোভ - ডফৌদ্ধ
ডরখভোরো ও ান্যোন্য শ্রভণ । ফরোাআ ফোররয এাআ নোভাআ ডম চূিোন্ত েোয ডকোলনো দঠক ডনাআ। রৃলিো ফাআলেযাআ ভরোি এখলনো
াদনধিোদযে।
=============================================================
ডকোথোে াঅভোয ডি? াঅধলখোরো ডচোলখয পোাঁক দিলে ডকোলনো রৃযদে ফো াশ্রু নে,
ব্র্োহ্মলণয ডফদযলে াঅোয ভুূলেি,
চরভোনেোয কথোিোাআ ডজোয দিলে দরলখ যোলখন দবক্ষু!
==============================================================
প্রথলভ ডফৌদ্ধ ডরখভোরো ও ান্যোন্য শ্রভণ - এয প্রলে াঅদ। কদফেোিো িীঘি, ানুরম্ব, লফি লফি গদিলে মোে। এয
দকছু াাং েলেো নোনো দত্রকোে ডফদযলেলছ। দকছু ডকৌযলফয ১১১ নাং াংখযোে, দকন্তু ালনকিোাআ াপ্রকোদে, ানুলপ্রযণোয
ক্রদভলক ডরখো। কদফেোিো মখন গলি উঠলছ, দযদফলেী কদফেোয ব্ললগ রৄভ্র ডথলক ডথলক াাংদফলল প্রকো কযলেো। ব্ললগ
ডরখোয নোনো সুদফলধয ভলধয এিো লফিোচ্চ - িোিকো ফো দনভিীেভোন ডরখোয ওয েৎক্ষণোে াদবভে োওেো মোে ফন্নুফোন্নফ,
ঘদনষ্ঠ োঠক ও দকছু ম্পোিলকযও। ডরখো দনলে কদফ ডমভন েোয োঠক- ম্পোিককুলরয োলথ াঅলরোচনো কযলে োলয ডেভদন
একিো াআদেফোচক প্রদেদক্রেোও োে মো যচনোরৄদদ্ধয কোলজ াঅল। এাআ কদফেো মখন িুকলযো িুকলযো িদছ, েখনাআ বোফেোভ ডকন ডফৌদ্ধ এাআ ডরখভোরো ? দঠক ফুঝলে োযদছরোভ নো । াধোদভিক ডরোলকলিয এাআফ ভস্যো । াঅয ডফৌদ্ধধভি ম্বলন্ন
াঅভোয জ্ঞোন ােযন্ত ীদভে। দকন্তু একিো দজদন ভলন ডঠকদছলরো - একোদকলেয এক েীব্র্ াঅদি নোনো জোেগোে ধযো
িদছলরো। ডমভন কলেকিো াাং িো মোক -

রৄধু দদ্ধোলথিয ডছলি মোওেোয ভেিো নে ফযাং ডজোয দিাআ াখন্ে ডফোদধয দিনিোে, েখন দক দফলকর? গ্রীলেয
প্রখযেোয ফুলক োথুলয াঅকো। এাআফ দফলকরগুলরো স্ধিলমোগয নে। িদযদ্রেভ ব্র্োহ্মলণয স্দোন কলয ন্নযোযদেয
োভলন ডকোথোও দক একিো াঅম্মল্লফ খলদছলরো েোয ানুঢ়ো কন্যোয নোলভ? ৃদথফী তেদযলে ফযস্ত ডরোলকয োভলন
ক্ষেভুলখয াঅত্মীলেয ভে রুদকলে ডথলকলছ ড - ডকোথোে াঅভোয ডি? াঅধলখোরো ডচোলখয পোাঁক দিলে ডকোলনো
রৃযদে ফো াশ্রু নে, ব্র্োহ্মলণয ডফদযলে াঅোয ভুূলেি, চরভোনেোয কথোিোাআ ডজোয দিলে দরলখ যোলখন দবক্ষু!
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রৄধু ছোেোয কথো / ছোেোে দগাঁলথ দগলে েোয দবেয ডথলক/ োাঁ খুফলর যীলয াঅিলক ডনওেোয াঅকুদে/
এাআ শ্রভণেো
এাআবোলফ ওরিোোরি লন্ন দন্পফদ্ধ ডেোলিয স্থোনোঙ্ক ডকোথোে দনদফি ফো জরেো াঅভোয লোআ এল দবি কলয াঅদভ
চুচো দগিোলযয গোলে াদযন্দলভয দস্টকোয ফদর পোাঁকো লে এললছ ভুিক নিী ফো ীভোনো ডরোোি ঔজ্জ্বরয ডনাআ
দকদনলকয োল াদফস্মযণীে একিো ফাআ াঅদফষ্কোয কলয ডনওেো াঅধুদনকোেোে াঅদভ দচৎকোয কলযলছ এাআ লন্নয
াঅভোযাআ দযোে খোফোয ডৌাঁলছ দিলেলছ
াঅোভোদজক ফোয কোযলণ দকন্তু দনজিনেোয দোো নে এিো ডফোঝো মোদচ্ছলরো। াঅত্মোনুন্নোন ও ডস্বোোনোয েোদগলি। াঅলযো
রক্ষয কযদছরোভ াঅত্মদজজ্ঞোো ডথলক রৄভ্র ডকোলনো দস্থয উরদিলে ডৌাঁছফোয াঅগ্র ডিখোে নো । দজজ্ঞোোিোলক ফোাঁদচলে েোলক
ন্তিলণ ো কোদিলে লযয ানুন্নোলন চলর মোে। াঅফোয ফোযাংফোয প্রদেপরলনয াঅশ্রে দনলে একবোলফ ডছলিও ডমলে চোে
নো। জলর ডমন দির লিলছ। ভলকদন্ক নোনো ফৃত্ত ফলিো লচ্ছ, েোলিয প্রদেপদরে ফৃলত্তয ওয িলছ -

েফু ডছলি মোদচ্ছনো, েফু ধোল ধোল ডবলঙ াঅদছ / াঅে দনভিোণ, োল থোকলে চোওেো েী,/ এক চিোাআ োদখ
দিলে ডিলক থোকো িূযোল্লোয ডযররোাআন, // াঅয যীয ডিলক মোলচ্ছ ানদবলপ্রে াঅেনোে / প্রদেপরলন ডিলক িো
োদখলিয স্বলয ফলর যোখফ / বূদভীনেো
শ্রভণ ম্বলন্ন কলেকিো কথো ফলর ডনওেো উদচে। এ দফললে াঅদভ দফলল দকছু জোনেোভ নো । োন্েুদরদ িলে দগলে, কদফয
োলথ াঅলরোচনোকোলর ও যফেিী গলফলণোয ভোধযলভ জোনরোভ। একিো াংষ্কৃে ডলোক যলেলছ - শ্রভদে েস্যোদেদে শ্রভণাঃ
াথিোৎ শ্রভণ ডাআ ডম দনলজলক াদেক্রোন্ত কলয, দনলজয ডথলক ডফদযলে এল কলঠোয েস্যো ও েযোগধভি োরন কলয। ভ্রোভযভোন
এাআ শ্রভণলিয ভন দনযোফযণ ে রৄধু ফস্তু- ম্পদত্ত েযোলগ ফো দফযচলন নে, স্থোনোদি দনফৃদত্তলেও। পলর এক কদঠন শ্রলভয
ফযোোয এখোলন এল মোে। ডফৌদ্ধ শ্রভলণয িিন দন্দু ফণিোশ্রভলক াস্বীকোয কলয, দফশ্বো কলয ডমলকোলনো ভোনুললয লক্ষাআ কলঠোয
দযশ্রলভয ভোধযলভ ডভোক্ষরোব ম্ভফ। যীদে- াঅচোয ডথলক এাআ িিন িূলয থোকলে চোে, াস্বীকোয কলয ৃদিলিফেোলক, প্রোকৃদেক
দিয ডনলথয থোকো ডিফলেয ধোযণোলকও। একিো াাং াঅফোয িো মোক

ডকোথোে াঅভোয ডি? াঅধলখোরো ডচোলখয পোাঁক দিলে ডকোলনো রৃযদে ফো াশ্রু নে,
ব্র্োহ্মলণয ডফদযলে াঅোয ভুূলেি,
চরভোনেোয কথোিোাআ ডজোয দিলে দরলখ যোলখন দবক্ষু!
াঅভোয কোলছ ওলযয াংদিগুলরোাআ ডফৌদ্ধ ডরখভোরো ডক ডফোঝোয ফলচলে গুরুেূণি চোদফকোদঠ। ভ্রোভযভোন, ভুদিকোভী, ফস্তুীন
দনফিোন াঅলর ডি - এয ধোযণোলক যগলি নি কযলছ। ডি ও এক ডভদিদযেোর
ফস্তু
েোলক ডছলিাআ ব্র্োহ্মণ
াঅত্মণ - এয কোলছ চলরলছ [াদ্বৈেফোি ডফিোলন্তয বোলোে ফদর] াঅজলকয এাআ তফদশ্বক রৃদনেোয নোনো ডফিোলক াদেক্রভ কলয
ভোভদেক , ফরধভিোফরদম্ব ও ফরজ্ঞোনোখোদফস্তোদয লে উলঠলছ রৄভ্র ফলন্দযোোধযোলেয ডফৌদ্ধ শ্রভণ ।
ডফৌদ্ধ িিন ও ধভিোলবযলয ভলধয একিো িূযে াঅলছ। একিো দনষ্ঠুযেো াঅলছ, াঅলছ এক প্রগোঢ় দনজিলনয ালঘোয ফোনো। াঅলছ
োভয ও তভত্রীয াফরম্বন। ভস্ত াণু- যভোণুলক একোলথি দভদরলে ডনফোয প্রেো। রৄভ্র দরখলছ -

েোলর ভোথো ফো দচন্তোদিয ওলয ডম দফদচ্ছন্প োদখয েোক/ দরৄয বোঙো যদঙন ডখরনোয িুকলযো/ ব্দ উচ্চোযলণয য
ডচোখ ফুলজ ানুবফ কলয ডনওেো/ ুযোণ, দফুরেো, রৃগিো, িীদঘ
এাআ শ্রভলণয প্রবোলফ রৄভ্রয কদফেোয ভলধয ডকফর দফলেগে ফো বোফনোগে একিো ফরগোদভেোাআ াঅলছ নো, স্থোনোন্তয, ব্র্োজন ও
ভ্রভলণয স্ববোলফও একিো াঅত্মভ্ন  দনজিনেো াঅলছ। াঅয ডাআ লে দনফিোদলেয ডচেনো মো ডেপ দক্ষো ফো ডোগে কোযলণাআ
াঅজলকয ফোঙোদর মুফক- মুফেীলিয কোলছ এক াদযোমি েয লে উলঠলছ। ডস্বোোনো ফো াঅত্মধযোন এভন একিো
স্দোেদফকেোয জোেগোে াঅভোলিয দনলে মোলচ্ছ ডমিো জদির। দকন্তু েোয একিো দযষ্কোয রক্ষয থোকলছ, একিো একভুদখনেো, মো
ােযন্ত মুদিগে কোযলণ ালনকভলে ফরগোদভেোলক নি কযলছ -
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প্রদেফোয জেভেো দঘলয ডনফোয লয
ফোযফোয জদির ও স্বদফলযোদধেোে
াভোলন েযোরেযোলর লে থোকো স্দোেুগুচ্ছ
াঅলর একিো ধোেফ ফৃক্ষ
মোয ডবোাঁেো কোলন্ে ধোক্কো ডরলগ িৃদি ডথাঁেলর ডগলছ
ফরগোদভেোয
রৄভ্রয এাআ কদফেো ােযন্ত জদির, যীক্ষোভূরক, ারঙ্ঘ্য, মদিও এক াঅোে জ স্বচ্ছেোয বোলন দনলজলক জিোে; াঅয এাআ
াঅোে- োযরয একিো দফযোি কোজ কলয - োঠকলক স্বোচ্ছন্দয ডিে - লজাআ েোয একিো বোলরোরোগো জন্ধোে, মদিও ড ফ
ফুঝলে োলয নো, ড কদফেোয খোলিয ভলধয ানোেোল ডনলভ মোে, ফোলনয নিী পুলর উঠুক ফো নেো উঠুক, স্লুাআ- ডগি খুরুক ফো
নো খুরুক। ঝুাঁদক ডনওেো কদফেোলক াঅদভ ফভে কুদনি কদয। দকন্তু ালনক েথোকদথে ঝুাঁদক- ডনওেো কদফেো েোয উদ্ভিলেয
নভুণোয এভন াদেদযি ফদপ্রিকো কযলে থোলক এলকফোলয প্রথভ ডথলকাআ; িিো বোফনোয ফো োদব্দক কোদযকুদযয ফর দনলে
এভন জোগরোদয রৄরু কলয ডিে; ফো ডরখোয ভুখ- গহ্বয এভন ফোাঁদকলে যোলখ ডম প্রলফলথয দি োওেোাআ বোয লে িোাঁিোে।
এাআ জোেগোে রৄভ্রয কদফেো দফযোিবোলফ পর। বোলরো রোগুক ফো নো- রোগুক, কদফেোয াঅলধেয োলথ াঅভোলিয ানুদন্নৎোয
দভর থোকুক ফো নো থোকুক, কদফেো একিো জ প্রলফ দনদিে কলয, উোনোয দিলক োদঠকোলক, োঠকলক িোনলে থোলক। খুফ
াযফ, ভৃরৃবোলী এাআ কদফেো েোয দনলজয ফণিনো কযলে দগলে ডফোধে ফলর -

একিো চুচো একিো চুচো
াঅলরোক যকোয
ডফৌদ্ধ ডরখভোরো ও ান্যোন্য শ্রভণ - এয বোলো মোলক ফরো ডমলে োলয ভধযভ- বোলো (
)। াথিোৎ ফোাংরো
কদফেোয স্বোবোদফক বোলো। ডখোলন ডকোলনো নেুনেো ফো যীক্ষোদনযীক্ষোয লচি প্রেো ডনাআ। ডকফর ফোলকযয দনিযোক্সলক
ফিরোলনো লেলছ ালনকিো, মদিও স্বচ্ছন্দ ড ফির। ডমিো ফাআিোলক দফস্মেকয কলয ডেোলর ডিো লরো েোয বোলো ও বোফনোয
াপ্রেযোো। জ াংদি ধলয এলগোলে এলগোলে এভন এক একিো ফোকয াঅলছ মো াঅভযো াঅো কদযদন এলকফোলযাআ, এভন
এক একিো বোফনো মোয োলথ োধোযণ োঠলকয দযদচদে কভ। এাআবোলফাআ োেোয য োেো গিোলে গিোলে ফাআ এক একিো
দফদচত্র াঅদফষ্কোলযয প্রলকোলষ্ঠ দগলে ডৌাঁছে

েফু ডছলি মোদচ্ছনো, েফু ধোল ধোল ডবলঙ াঅদছ
াঅে দনভিোণ, োল থোকলে চোওেো েী,
এক চিোাআ োদখ দিলে ডিলক থোকো িূযোল্লোয ডযররোাআন,
াঅয যীয ডিলক মোলচ্ছ ানদবলপ্রে াঅেনোে
প্রদেপরলন ধযো িো োদখলিয স্বলয ফলর যোখফ
বূদভীনেো, একদিন ালক্ষোে দছর
একিোনো রৄদ্ধ োযলঙয দফলকর ৩ডি
েোাআলগ্রদব ফো াফোন্তযফোিী ফ ডরখো ে নো, নো ওেোাআ ডফোধে বোলরো। দকন্তু কোলযো বোফনোয দনজস্বেোয কোযলণ একিো
াঅোে- রৃরুেো াঅল। এাআ ফাআলেয ডক্ষলত্রও ডফোধে ড- কথো ফরো মোে। বোফনো রোপোে নো, লয লয মোে, াঅফোয কখলনো
একিোনো ডেোলেয ভলেোাআ ানফযে ফোলকযয াবযন্তলযাআ োল্টোলচ্ছ

এাআবোলফ ওলরোি োলরোি লন্ন দন্পফদ্ধ ডেোলিয স্থোনোঙ্ক ডকোথোে দনদফি ফো জরেো াঅভোয লোআ এল দবি কলয
াঅদভ চুচো দগিোলযয গোলে াদযন্দলভয দস্টকোয ফদর পোাঁকো লে এললছ ভুিক নিী ফো ীভোনো ডরোোি কযো
ঔজ্জ্বরয ডনাআ দকদনলকয োল াদফস্মযণ একিো ফাআ াঅদফষ্কোয কলয ডনওেো াঅধুদনকেোে াঅদভ দচৎকোয কলযলছ
এাআ লন্নয চোভচ নোিো াঅভোযাআ দযোে খোফোয ডৌাঁলছ দিলেলছ
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ডফৌদ্ধ ডরখভোরো খুফ ম্ভফ এভন একিো ফাআ লে মোলচ্ছ মো প্রদেফোলযয োলঠ একিু একিু কলয ডফোলঝ মোলফ। প্রথভ োলঠয
য কোজ কযলফ নোনো ডফৌদ্ধ ােৃদি। দৈেীে োঠ ডাআ ঘনফদ্ধেোলক একিু কদভলে াঅনলফ, েৃেীে োলঠ াঅলযো এাআবোলফ।
াঅলযো নোনো বোফনো যলেলছ ডগোিো কদফেো জুলি ডমভন শ্রুদে ও প্রদে- শ্রুদে দনলে কদফয সুদচন্তো, দরেবোফনো, ডপ্রভ, কদফেো
ফো দলল্পয ারঙ্কোযীনেোয কথো, মোয াআোযো ভযোলনদকলনয ডোোক খুলর ডপরোয ভলধয দিলে াঅভোলিয কোলছ োঠোলনো ে।
েফু বোফী ফাআলেয াদেদযি ানুুলে নো দগলে ফযাং াঅদ ফাআলেয কলেকিো দফলল প্রফণেোে।
রৃলিো ব্দ ফোযফোয াঅল - ভোাং াঅয ডব্লে । দকন্তু প্রদেফোযাআ এে দবন্প এাআ রৃাআ প্রেীলকয ফযফোয ডম েোয ডকোন
এক- চদযত্র ধযো মোেনো। ডলল ডকৌেূর াঅিভয লর কদফয ৈোযস্থ লে ে। াফশ্য কদফ ডম ফ ভে েোয কদফেো ম্বলন্ন দঠক
উদি কলযন, একথো াঅদভ ভলন কদযনো। ালনক ভে কদফ বোলফন এক াঅয ডরলখন ড বোফনোয াঅলযক রূ। াথফো ডরখোয
য েোয বোফনোয দযফেিন ে। ডিোাআ দরদখে বোফনোয ানচ্ছেোয ওয ড াঅলযো কলয। ডব্লে - এয ফযফোয দফলল কলয
াঅিমিযকভ াদবনফ। একভোত্র েুলোয যোেলক ফোি দিলর াঅয ডকোন ফোঙোরী কদফলক এাআবোলফ ডব্লে - এয রূকলক াঅত্মোৎ
কযলে ডিদখদন। েুলোয ডব্লে ডক ধাংলয প্রেীক দললফ ফযফোয কযলেন মোয ভলধয াদবনফে থোকলরও াস্বোবোদফকেো
ডনাআ। রৄভ্রয াঅত্মোনুন্নী ডভদেলিদিব কদফেোে ডব্লে যীদেভলেো ধলন্দ ডপলর ডিলফ করলক। মো দকছু গদেীরেো, মো দকছু
েোয ফস্তুলে প্রকি, ডব্লে ডমন েোলক ডকলি ডিে। এাআ ডব্লেলক কখলনোাআ িোদি কোভোলনোয ডব্লে ফলর ভলন লফনো, ভোাং কোিোয
চোকুয ডব্লে ফযাং। াঅলযো রক্ষয কদয ডফ দকছু াংদিলে একিো চূণি রূকেো াঅল। কখলনো ব্দ ফো ধ্বদনদফজ্ঞোনজোে দফচূণিেো
এক
ডমখোলন ধ্বদন, ব্দ, রূক চূণি লে এলক ালন্যয লে দভল মোলচ্ছ। ডফৌদ্ধ িিলন ডম
োভয ফো তভত্রীয কথো াঅল, ডাআ িিন ফুদঝ ধযো লি যচনোদ্ধদেলে। ডাআ যকভবোলফাআ ভোাং ও ডমন ভস্ত জীফন ও ফস্তুয
াদবজ্ঞোন লে উলঠলছ।
মোাআ ডোক, রৄভ্রয োলথ ভোাং ও ডব্লে দনলে কথোফোেিোয লযও এাআ রৃাআ প্রেীক েোলিয যলস্যয ালনকিোাআ োযোলে
দিলরোনো। াঅয এাআিোাআ েলেো বোলরো কদফেোয দফলল গুণ। াঅফোয এও েলেো ভোন্তযোরবোলফ ফরো মোে ডম ভোাং ও
ডব্লে নোনো াাংফদ্ধ ফযফোলয েোলিয প্রেীেীলক দকছুিো াস্ধি কলয ডপলর, এক জদিরেো এলন ডপলর েোলিয ফযফোলয মো
েলেো দঠক েীয খুাঁলজ ডলরো নো । এলফয ূক্ষ্ম দফচোয োদঠকো/োঠলকয ওয ডছলি দিদচ্ছ। কলেকিো উিোযণ
ভোাং

ভোাংর যোস্তোয কোলছ িোাঁিোাআ
একোকোয ভোাংদন্ে ডকোথোে মোে ?
ডম ডরখোয ফীজ িাংক ভোাংল াঅজও দক ১িো ভোঠ থোলক োাআলকর চোরোলনো ডখোয?
াঅললরয ভোাং ও িোাঁে
ডবোাঁেো লচ্ছ ভোাং াঅয পুলর ডপাঁল িোউ
রৄধু ভোাংর থোফো রৄধু উগ্রগন্ন রৄষ্ক চোভিো ঘলল োিো
মদি ভোাং দজব ও রোরোবেোে এে েীক্ষ্ণ রুদকলে
ডব্লে

দযো ডব্লে বোদয ডযররোাআলনয োল দছিলক উঠলফনো োে
ছোাআ বোোলনো দযোলশ্বি ডগোরোলয রুকলনো ডব্লে দনজিনেো
োদরলে ডফিোলনো ডব্ললেয োরক নে
এবোলফ ডব্ললেয োওেো ফোযফোয দঘলয দনলর / াঅভোলিয জন্ধ ডযোধ ে
এাআ দনদখলরয োল ডব্লে ও েোলযয বোষ্কমি
দযফলনয ভে ডনলভ াঅলছ ডকোভলযয দনচ ডথলক/ োলেয োেোে ধোযোলরো ডব্লে
এাআ ফাআলে রৃ- একিো দিলয ফযফোয াঅভোয ডচোলখ লিলছ, মো ভন্দ নো লরও এাআ কদফয ফেিভোন ডরখোদরদখয াঅোিভস্তক
ঔজ্জ্বলরযয োলথ ডফভোনোন। ডমভন িৃদিয ডবেয দরদখ োিো , ডচোলখয ফিলর দরদখ দফক্ষে/ ফৃলক্ষয ফিলর দরদখ দফক্ষে [মো
াফধোদযেবোলফ স্বন যোেলক ভলন কযোে। ালনক ভে দিলয ফযফোয াদনচ্ছোকৃে ে। াঅভোয ভলন ে এলক্ষলত্রও েলেো
েোাআ। েফু কদফলক রাঁদেোয থোকলে লফ।] ফো ফযফরে স্তন [জীফনোনন্দ] ফো এাআ াঅকদস্মকেোয নোভ দিাআ ফযকযণ াআেযোদি।
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উত্তযোধুদনক যচনোপ্রফৃদত্তয এক ফর- াঅলরোদচে প্রফণেো াঅবযন্তযীন াযরেো [নন- দরদনেোদযদি] াথিোৎ ডরখোয দফলেবোফনো
ে ডরখো দনলজাআ। উিোযণস্বরূ
োরকো রোাআলনয চরন এদিলে বোদয দফললেয কোলছ থোলভ । এাআ প্রফণেো ফোাংরো োদলেয
ালক্ষোকৃে নেুন লরও কোলযো কোলযো োম্প্রদেক ডরখোে প্রগরব ডমভন াঅদভ দনলজ। এয ডথলক েলেো াঅভোলিয রৃজলনযাআ
দকছুিো লয াঅোয ভে এললছ।
কদফ রৄভ্র ফলন্দযোোধযোে
ফাআলেয ডম ভস্ত নোভ বোফো লেলছ/লচ্ছ

ডফৌদ্ধ ডরখভোরো
ান্যোন্য শ্রভণ
ডজোেোদকভ ভন্েলরয কদফেো
ডফ িূলযয ডরখো
ডফৌদ্ধ ডরখভোরো ও ান্যোন্য শ্রভণ

প্রকোক ডকৌযফ
প্রকোকোর ফেিভোলন মন্ত্রস্থ , াঅো কযো মোলচ্ছ করকোেো ফাআলভরো ২০১২- য ভে ডকৌযলফয স্টলর োওেো মোলফ। নেুফো
এদপ্রর ভো নোগোি ডকৌযফ ানরোাআলনয তফরৃযদেন ফাআঘলয ডিখুন।
উৎগি বোস্বেীলক
মোাঁলিয কৃেজ্ঞেো জোনোফোয কথো বোফো লচ্ছ - ফযোচী োন্যোর, সুলিষ্ণো ভজুভিোয, াঅাংলখর দগন্দো, িোদফি ফ্রোদন্ফলকো, প্রণফ
কুভোয ডি, ভণীন্ গুি, ডিফোযদে দভত্র, ডিফলজযোদে ভুলখোোধযোে, যোজদলি চলটোোধযোে, দফওলরেো ডভদিনো, ভোেিো পুলেলন্ত,
ডবলযোদনকো াঅযোন্দো ও ম্ভফে এাআ ভুিগলিযয ডরখক।
ভরোি দঠক েদন
ৃষ্ঠো াংখযো দঠক ডনাআ
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