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রা চল্লিলজন ল্ল িংবা আররা ববল্লল 

যারা প্রাণ ল্লিরেরে খারন−রমনার বরৌদ্রিগ্ধ  ৃষ্ণচুড়া 

গারের তাে 

ভাার জনয, মাতৃভাার জনয−বািংার জনয। 

যারা প্রাণ ল্লিরেরে খারন 

এ টি বিরলর মান িংসৃ্কল্লতর মযযািার জনয 

আারর ঐল্লতয 

 াের াবাি, রবীন্দ্রনাথ  নজরুরর 

াল্লতয   ল্লবতার জনয− 

যারা প্রাণ ল্লিরেরে খারন 

পালপুররর ম বু আমরির 

পুুঁল্লথর জনয− 

ররমল লীরর গাথার জনয, 

জীমউদ্দীরনর „বাজন বাল্লিোর ঘারের‟ জনয। 

যারা প্রাণ ল্লিরেরে 

ভাটিোল্ল, বাউ,  ীতয ন, গজ 

নজরুরর “খাুঁটি বানার বচরে খাুঁটি 

আমার বিরলর মাটি।” 

এ িটুি াইরনর জনয 

বিরলর মাটির জনয, 

রমনার মারের বই মাটিরত 

 ৃষ্ণচুড়ার অিংখয ঝরা পাপল্লড়র মরতা 

চল্লিলটি তাজা প্রাণ আর 

অঙু্কল্লরত বীরজর বখাার মরযয 

আল্লম বিখরত পাল্লি তারির অিংখয বরু র রক্ত। 

রারমশ্বর, আবিু াারমর  ল্লচ বরু র রক্ত 

ল্লবশ্বল্লবিযারের বরচরে বরা ব ারনা বেরর বরু র রক্ত। 

আল্লম বিখরত পাল্লি তারির প্রল্লতটি রক্ত ণা 

রমনার বজু ঘারর উপর 

আগুরনর মরতা জ্বরে, জ্বরে আর জ্বরে। 

এ  এ টি ীররর েু ররার মরতা 



ল্লবশ্বল্লবিযারের বরা বের চল্লিলটি রত্ন 

ববুঁরচ থা র যারা রতা 

পাল্ল স্তারনর বরচরে মূযবান ম্পি 

যারির মরযয ল্লিং ন, র রোর, 

আরাগুঁ, আইনস্টাইন আশ্রে বপরেল্লে 

যারির মরযয আশ্রে বপরেল্লে 

লতাব্দীর ভযতার 

বরচরে প্রগল্লতলী  রে টি মতবাি, 

বই চল্লিলটি রত্ন বযখারন প্রাণ ল্লিরেরে 

আমরা বখারন  াুঁিরত আল্লল্লন। 

যারা গুল্ল ভরল্লত রাইরে ল্লনরে এরল্লে খারন 

যারা এরল্লে ল্লনিযেভারব তযা  রার আরিল ল্লনরে 

আমরা তারির  ারে 

ভাার জনয আরবিন জানারত আল্লল্লন আজ। 

আমরা এরল্লে খুল্লন জাল্লরমর োুঁল্লর িাল্লব ল্লনরে। 

আমরা জাল্লন রির তযা  রা রেরে 

ল্লনিযেভারব রির গুল্ল  রা রেরে 

রির  াররা নাম বতামারই মরতা মান 

 াররা বাবা বতামারই বাবার মরতা 

েরতা ব রাল্লন, ল্ল িংবা পূবয বািংার 

ল্লনভৃত ব ারনা গাুঁরে  াররা বাবা 

মাটির ব ু বথর  বানা োে 

েরতা  াররা বাবা ব ারনা 

র াল্লর চাকুরর। 

বতামারই আমারই মরতা 

যারা েরতা আজর  ববুঁরচ থা রত 

পাররতা, 

আমারই মরতা তারির ব ারনা এ জরনর 

েরতা ল্লবরের ল্লিনটি পযযন্ত যাযয রে ল্লগরেল্লে, 

বতামারই মরতা তারির ব ারনা এ জন েরতা 

মারের িযপ্রাপ্ত ল্লচঠিখানা এর পড়বার আলাে 

বেল্লবর বররখ ল্লমল্লের বযাগ ল্লিরত ল্লগরেল্লে। 

এমন এ  এ টি মলূ্লতয মান স্বপ্নর  বরু  বচরপ 

জাল্লরমর গুল্লরত যারা প্রাণ ল্লি 



বই ব মতৃরির নারম 

আল্লম োুঁল্ল িাল্লব  রল্লে। 

… 

খুল্লন জাল্লরমর ল্লনপীড়ন ারী  ঠিন াত 

ব ারনাল্লিন বচরপ ল্লিরত পাররব না 

বতামারির বই ক্ষল্লিরনর আলার , 

বযল্লিন আমরা ড়াই  রর ল্লজরত বনব 

নযাে-নীল্লতর ল্লিন 

ব আমার মতৃ ভাইরা, 

বই ল্লিন ল্লনস্তব্ধতার মযয বথর  

বতামারির  ন্ঠস্বর 

স্বাযীনতার বল্লষ্ঠ ল্লচৎ ারর 

বভর আরব 

বই ল্লিন আমার বিরলর জনতা 

খুল্লন জাল্লমর  োুঁল্লর  ারষ্ঠ 

ঝুারবই ঝুারব 

বতামারির আলা অল্লিল্ললখার মরতা জ্বরব 

প্রল্লতরলায এবিং ল্লবজরের আনরে।  


