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'ব্রত' শব্দের অর্ থ পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ বা পাপনাব্দশর উব্দেব্দশয অনুষ্ঠিত ধ্ম থকার্ থ, 

বনয়মরূব্দপ অনুব্দিয় ধ্ম থনুিান, সৎকম থ, সাংর্ম, তপসযা। বাঙাবল ভাবপ্রবণ্ জাবত৷ এই 

বাঙাবল জাবত ঈশ্বব্দরর সব্দঙ্গ সম্পকথ স্থাপব্দনর উব্দেব্দশয নানা ধ্রব্দনর ব্রত- উৎসব-

অনুিাব্দনর আব্দয়াজন কব্দর চব্দলব্দে কসই আবদ্কাল কর্ব্দক। বাাংলার মঙ্গলকাব্দবযর 

মত ধ্ম থবভবিক সৃষ্ঠষ্টর বহু পূব থকাল কর্ব্দকই বাাংলার ব্রতকর্ার  মব্দধ্য বদ্ব্দয় নানা 

ধ্রব্দনর ব্রতানুিান পাবলত িত। তৎকালীন কমৌবিক সাবিব্দতযর মব্দধ্য বনিয়ই এই 

ব্রব্দতর সন্ধান রব্দয়ব্দে প্রচুর। বাঙাবলর বাঙাবলয়ানা সাংসৃ্কবতর ইবতিাস পুনগ থঠন 

করব্দত িব্দল বাাংলার ব্রত কর্ার প্রবত দৃ্ষ্ঠষ্ট বদ্ব্দতই িব্দব৷ ব্রব্দতর  মব্দধ্য বনবিত রব্দয়ব্দে 

বাাংলা তর্া ভারতীয় সাবিতয-সাংসৃ্কবতর অজস্র উপাদ্ান। তাই বাাংলার ব্রব্দতর মূলয 

অপবরসীম। অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুর জাবনব্দয়ব্দেন- 

“িা াঁষ্ঠি কমব্দয়বল ব্রতগুবলব্দত তার েডায় এবাং আলপনায় একিা জাবতর মব্দনর, তাব্দদ্র 

বচন্তার, তাব্দদ্র কচষ্টার োপ পাই। কবব্দদ্র সুক্তগুবলব্দতও সমগ্র আর্ থজাবতর একিা 

বচন্তা, তার উদ্যম উৎসাি ফুব্দি উব্দঠব্দে কদ্বি। এ-দু্'এরই মব্দধ্য  কলাব্দকর আশা 

আশঙ্কা কচষ্টা ও কামনা আপনাব্দক বযক্ত  কব্দরব্দে এবাং দু্'-এর মব্দধ্য এই জব্দনয 

কবশ একিা বমল কদ্িা  র্াব্দে। নদ্ী সূর্ থ এমবন অব্দনক বববদ্ক কদ্বতা, কমব্দয়বল  

ব্রব্দতও কদ্বি এাঁব্দদ্রই উব্দেব্দশয েডা বলা িব্দে।” 

ব্রব্দতর মব্দধ্য সমাজজীবব্দনর েবব কীভাব্দব ফুব্দি উব্দঠব্দে তা বনব্দয় অবীন্দ্রনার্ 

কতমনভাব্দব আব্দলাচনা কব্দরনবন। তবু তা াঁর কর্ার মধ্য বদ্ব্দয় সমাজ বাস্তবতার 

প্রবতেবব আমাব্দদ্র কচাব্দির সম্মুব্দি উদ্ভাবসত িব্দয় ওব্দঠ। 
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 “একজন মানুব্দের কামনা এবাং চবরতার্ থতার শ্চিয়া, ব্রত-অনুিান বব্দল ধ্রা র্ায় না। 

র্বদ্ও ব্রব্দতর মূব্দল কামনা এবাং চবরতার্ থতার জনয শ্চিয়া, বকন্তু ব্রত তিন র্িন দ্ব্দশ 

বমব্দল এককাজ এক-উব্দেব্দশয করব্দে। ব্রব্দতর কমািামুষ্ঠি আদ্শ থ এই  িব্দলা - এব্দদ্র 

কামনা দ্ব্দশর মব্দধ্য প্রবাবিত িব্দয় একিা অনুিান িব্দয় উব্দঠব্দে। এব্দকর সব্দঙ্গ অনয 

দ্শজব্দন ককন কর্ বমলব্দে, ককন কর্ এব্দকর অনুকরণ্ দ্ব্দশ করব্দে, কসিা কদ্িবার 

ববেয় িব্দলও আমরা কস-সব জষ্ঠিল প্রব্দের এিন র্াব্দবা না। একজনব্দক বদ্ব্দয় নাচ 

চব্দল বকন্তু নািক চব্দল না, কতমবন একজনব্দক বদ্ব্দয় উপাসয কদ্বতার উপাসনা চব্দল 

বকন্তু ব্রত অনুিান চব্দল না। ব্রত ও উপাসনা দ্ুই-ই শ্চিয়া-কামনার চবরতার্ থতার 

জনয; বকন্তু একষ্ঠি এব্দকর মব্দধ্য বদ্ধ এবাং উপাসনাই তার চরম, আর একষ্ঠি দ্ব্দশর 

মব্দধ্য পবরবযাপয-. কামনার সফলতাই তার কশে-এই তফাত ” 

কস র্াই কিাক বলব্দত বিধ্া কনই কর্ ব্রব্দতর মাধ্যব্দমই বঙ্গ-রমণ্ীর তর্া ভারতীয় 

রমণ্ীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরাব্দণ্র কাবিনী বযক্ত িয়। আমরা জাবন মধ্যর্ুব্দগর 

বাঙাবল সমাজ-কর্কতা, মঙ্গল গান, কীতথন ইতযাবদ্ কমৌবিক েডার মাধ্যব্দম সকব্দল 

ভাব্দবর আদ্ান-প্রদ্ান করত।বাব্দরা মাব্দস কতব্দরা পাব থব্দণ্র কদ্শ বাাংলাব্দদ্শ। 

বাাংলাব্দদ্ব্দশ এমন ককান মাস কনই কর্ কস মাব্দস ককান না ককান ব্রত পাবলত িয় 

না। মূলত নারীর কামনা-বাসনা পূরব্দণ্র জনয কৃতয সম্পাদ্নাই ব্রত।অর্ থাৎ ককান 

বকেুর কামনা প্রার্ থনায় নারীসমাজ আবিকভাব্দব কর্ সকল শ্চিয়াচার পালন কব্দর 

তা-ই িল ব্রত। অবনীন্দ্রনাব্দর্র ভাোয় – “ বকেু কামনা কব্দর কর্ অনুিান 

সমাব্দজ চব্দল তাব্দকই ববল ব্রত।” ‘বৃ’ ধ্াতু কর্ব্দক ‘ব্রত’ শব্দের সৃষ্ঠষ্ট। ‘ব্রত’ 

কর্াষ্ঠির সাধ্ারণ্ অর্ থ িল- বনয়ম বা সাংর্ম। ব্রব্দতর মাধ্যব্দম কর্ বদ্ক গুবল 

প্রস্ফুষ্ঠিত িয় তা িল- 

১। বাাংলার কলাকায়ত সাংসৃ্কবত সম্পব্দকথ সমযক ধ্ারণ্া দ্ান কব্দর ব্রত। 

২। বঙ্গ-সমাব্দজর নারীব্দকশ্চন্দ্রক কলাকায়ত ধ্ারার অন্তগ থত ব্রত কীভাব্দব প্রভাব 

ববস্তার কব্দরব্দে তারও ধ্ারণ্া দ্ান কব্দর। 

৩। বঙ্গসমাব্দজর বাস্তবতা বচশ্চিত িয় এিাব্দন। 

৪। ব্রব্দতর মাধ্যব্দম পুরাকাব্দলর ধ্ম থানুিাব্দনর সব্দঙ্গ বচিকলা, নািযকলা, নতৃযকলা, 

গীতকলা, উপনযাস, উপিযান সবই ফুব্দি ওব্দঠ। 

৫। ব্রব্দতর মাধ্যব্দম শুধু্মাি পুরাকাব্দলর েবব নয়, তৎকালীন সমাজ-জীবব্দনর 

বববচিমুিী বচি ধ্রা পব্দড।  

৬। ব্রব্দতর মাধ্যব্দম এব্দকর কামনা অর্বা এব্দকর মব্দনর কদ্ালা দ্শব্দক দ্ুবলব্দয় 

একিা বযাপার িব্দয় নাব্দচ-গাব্দন-কভাব্দজ ইতযাবদ্ব্দত নারী সুলভ মানবসকতা ফুব্দি 

ওব্দঠ। 
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৭। ব্রত র্বদ্ও কামনা-বাসনার আনুিাবনক শ্চিয়া তবুও ব্রব্দতর মব্দধ্য কববতা, 

বচি, উপিযান, গদ্য-পদ্য এবাং মণ্ডনবশল্প ইতযাবদ্র ববিিঃপ্রকাশ িব্দত কদ্িা র্ায়। 

৮। ব্রত একক শ্চিয়া অনুিান নয়, এব্দকর কামনা দ্ব্দশর মব্দধ্য প্রবাবিত িয় 

ব্রতানুিাব্দন।  

৯। ব্রব্দতর মব্দধ্য সব থদ্াই একিা কামনা প্রকাবশত িয়। কামনা বাসনার বাস্তব 

রূপায়ব্দনর জনযই ব্রব্দতর আব্দয়াজন।  

১০। বাাংলার কমব্দয়বল ব্রব্দতর কতকগুবল পর্ থায় রব্দয়ব্দে। র্া িল- আিরণ্, আচরণ্, 

কামনাজ্ঞাপন, ব্রতকর্া শ্রবণ্ ইতযাবদ্। আিরণ্ অব্দর্ থ, ব্রব্দত কর্ সমস্ত শ্চজবনস 

লাগব্দব তা সাংগ্রি করা। আচরণ্ িল ব্রব্দত পাবলত বনয়মবববধ্। এই পব্দব থর অনযতম 

প্রধ্ান আচার িল আলপনা কদ্ওয়া। আর এই আলপনা িল কামনা-বাসনার 

প্রবতেবব। আর সব থব্দশে পব থ িল ব্রতকর্া কশানা। 

বঙ্গীয় পঞ্চদ্শ শতােী সাবিতযাকাশ বলব্দত আমরা কর্ মঙ্গলকাব্দবযর ভাণ্ডার পাই  

কসিাব্দন কর্ সমস্ত ব্রব্দতর সন্ধান কমব্দল, তাব্দক সামব্দন করব্দি তৎকালীন ব্রতানুিাব্দনর 

কর্াব্দক বলবপবদ্ধ করা কর্ব্দত পাব্দর। র্বদ্ও আমরা বাঙাবল, তাই কত রকব্দমর 

ব্রব্দতর বনদ্শ থন বাঙাবলর রব্দয়ব্দে কস সম্পব্দকথ কতজন বক তাবলকা প্রদ্ি কব্দরন 

তাব্দত সব্দেব্দির বাতাবরণ্ সকব্দলর মত আমারও িাবনকিা রব্দয়ব্দে। কর্মন মব্দন 

পব্দড অব্দশাক েিী, অরণ্য েিী ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, আদ্র বসাংিাসন,  আদ্া-

িলুদ্,  ইতু, কুমারী পূজা, কুলুই পূজা,কাল কুমারী পূজা, চা াঁপদ্াবন ব্রত, জন্মিী 

ব্রত, জামাইেিী ব্রত, শ্চজতাষ্টমী ব্রত, তুে তুলসী ব্রত, দ্শ পুতুল ব্রত, দ্ুগ থা েিী 

ব্রত, নীল েিী ব্রত, পািাই েিী ব্রত, পুবণ্যপুকুর ব্রত, বাণ্ব্রব্দতর উৎসব, মাঘ 

মন্ডল ব্রত, কমব্দেবন ব্রত, কমঘ রানীর ব্রত, র্মপুকুর ব্রত, েিী ব্রত, সবুজ 

পাতার ব্রত, কসাঁজবুত ব্রত, সাববিী ব্রত, িবরচরণ্ ব্রত, কিব্দলনা ব্রত প্রভৃবত। 

বাাংলা সাবিতযাকাব্দশ পঞ্চদ্শ শতােীর বদ্ব্দক নজর বদ্ব্দল আমরা কদ্িব্দত পাই 

মঙ্গলকাব্দবযর জয়জয়কার। এই মঙ্গলকাব্দবযর মব্দধ্য প্রাপ্ত ব্রত কর্ার কববশরভাগ 

জায়গাষ্ঠি দ্িল কব্দর বনব্দয়ব্দে কদ্বী মনসার একাবধ্পতয। এই মনসা ব্রত োডা 

তৎকালীন কর্সমস্ত ব্রব্দতর সন্ধান কমব্দল তা িল দ্শিরা ব্রত, সূর্ থব্রত, একাদ্শী ব্রত। 

প্রব্দতযক ব্রব্দতর মত এই ব্রত গুবল পবরবাব্দরর কলযাণ্ কামনার বাতথা বিন কব্দর। 

"উচ্চতর সমাব্দজ র্া াঁরা স্থান পানবন, কবদ্ ও কপৌরাবণ্ক শাস্ত্র র্াব্দদ্র কর্া বব্দলবন, 

শাস্ত্র বনব্দদ্থবশত মব্দি র্া াঁরা পূশ্চজত নন কসই অবধ্কাাংশ কলৌবকক শাস্ত্র ববিভূথত 

কদ্বতারা ব্রব্দত পূশ্চজত িব্দতন। প্রাচীন কৃবেবনভথর সমাজজীবব্দনর পবি-রমণ্ীর 

আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সরল ববশ্বাস-সাংস্কাব্দরর স্পষ্ট প্রবতেবব ব্রব্দতর কর্ায় উব্দঠ 

আব্দস।" 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                           © 2020 IJCRT | Volume 8, Issue 11 November 2020 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2011365 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 3116 
 

কৃবেকাজ আববষ্কার কব্দরব্দে মূলত কমব্দয়রাই। কমব্দয়রাই পুরুেব্দক নীড বা াঁধ্ার স্বব্দে 

শাবমল কব্দরব্দে। মাতৃতাবিক র্বু্দগ কৃবেকাব্দজর উৎপবি। এই সমস্ত কমব্দয়রাই 

তাব্দদ্র বনজস্ব ব্রব্দতর মাধ্যব্দম রবক্ষত কব্দর করব্দিব্দে বহু প্রাচীন আচার-আচরণ্ 

এবাং ববশ্বাস সাংস্কারব্দক। কদ্বী মনসা বনম্নবব্দগ থর কচতনায় এক জাগ্রত কদ্বী। এই 

মনসাব্দক ককন্দ্র কব্দর মনসামঙ্গব্দলর পালা গান শুধু্ কসর্বু্দগ নয় আজও 

গ্রামবাাংলায় ববব্দশে জনবপ্রয়। বনম্নবব্দগ থর মানুব্দের মব্দন আজও কদ্বী মনসা িব্দলন 

সপ থরাজ্ঞী ধ্নদ্ািী এবাং সন্তানদ্ািী। মনসা এক ববশাি মাস কর্ব্দক পব্দরর ববশাি 

মাস পর্ থন্ত বনব্দজর ধ্ারাবাবিক দ্ুিঃব্দির কর্ার মব্দধ্য বদ্ব্দয় বনব্দজর ব্রব্দতর সম্পব্দকথ 

বব্দলব্দেন- 

" এইব্দতা আোঢ় মাব্দস জগত িরবেত 

কচৌবদ্ব্দগ মনসা পূজা গাইব্দন গাব্দি গীত।। 

পাবতয়া বববচি ঘি সমুব্দি গীত গাব্দয়।" 

ব্রত কর্ায় কদ্বী মনসার ঘব্দি অঘ থয বনব্দবদ্ন করা িয়। জালু-মালু এবাং তার মা 

কর্ভাব্দব ঘি সরা বনব্দয় কদ্বীর কাব্দে ভশ্চক্ত অপ থণ্ কব্দরব্দে তাব্দত ব্রত পালব্দনর 

বনয়ম আচাব্দরর সাক্ষাৎ কমব্দল। ববজয় গুব্দপ্তর কাবয- মব্দধ্য চা াঁব্দদ্র পত্নী সব্দনাকা 

ভশ্চক্ত নম্র- বচব্দি কদ্বীর ঘব্দি কদ্বীব্দক আবািন কব্দর। অর্ থাৎ ঘিপূজা কর্ কসকাব্দল 

প্রচবলত বেল তাব্দত সব্দেি কনই। এোডা আব্দরা কর্ সমস্ত ব্রব্দতর সন্ধান কমব্দল তা 

িল- দ্শিরা ব্রত, সূর্ থব্রত, একাদ্শী ব্রত, িন্ড ব্রত ইতযাবদ্। 

কতকগুব্দলা কাশ্চিত সুি কক পাবার আশায় কোডশ শতােীব্দত নারীরা কদ্বী চণ্ডীর 

ব্রত কব্দরব্দে। র্া িব্দলা- বনরুব্দেব্দশ স্বামীব্দক বফব্দর পাবার আশায়, সন্তানবতী িওয়ার 

আশায়, িারাব্দনা সম্পদ্ বফব্দর পাবার আশায়, সপত্নীর ভাব্দলাবাসা লাব্দভর প্রতযাশায়। 

তাই কববকঙ্কব্দনর অভয়ামঙ্গল কাব্দবয কদ্বী চণ্ডী িুলনাব্দক বরদ্ান কব্দরব্দেন 

বনরুব্দেশ স্বামীব্দক গবৃ্দি বফব্দর পাবার আশায়- 

"আমার ব্রব্দতর ফব্দল আবসব্দবক পবত। 

পবতর কপ্রব্দমর ধ্াব্দম িব্দব পুিবতী।।" 

এই সময় আর কর্ সকল ব্রতানুিাব্দনর সন্ধান কমব্দল তা িল- েিী পূজা, চন্ডী 

পূজা, বশব পূজা, ধ্ম থ পূজা, কুল কদ্বতার পূজা ইতযাবদ্। 

বাাংলা প্রকৃত ধ্ব্দম থর উৎস িুাঁব্দজ পাওয়া র্ায় ব্রব্দতর মাধ্যব্দমই। ব্রব্দত কমব্দয়রাই 

কব্দরন কপৌব্দরাবিতয। সুি-সমৃশ্চদ্ধর আশায় ব্রব্দতর জন্ম িব্দয়ব্দে। ব্রব্দতর সব থব্দশে গুণ্ 

িব্দলা সমন্বয়-ধ্মীতা। সপ্তদ্শ শতােীব্দত কর্ সমস্ত ব্রব্দতর প্রচলন বেল তার মব্দধ্য 

সব থাব্দগ্র বেল মনসা ব্রত। এই সময় শ্রাবণ্ মাব্দস মনসা কদ্বীর ঘব্দি বা মূবত থ স্থাপন 

কব্দর মনসা ব্রত পালন করা িত। এই ব্রত মূলত পালন করা িত বন্ধযাত্ব 
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কমাচব্দনর এবাং দ্ুরাব্দরাগয কর্ব্দক মুশ্চক্তর আশায়। ককতকাদ্াস কক্ষমানে তা াঁর কাব্দবয 

মনসাব্রত পালব্দনর কর্া বব্দলব্দেন- 

" ভাদ্র মাব্দসব্দত কলাক পূশ্চজব কতামাব্দর। 

িইব আরফাব্রত পবৃর্বী বভতব্দর।। 

পান্তা ওদ্ন বদ্য়া পূশ্চজব্দবক কতামা। 

আবশ্বব্দন অনন্ত পূজা বচব্দি নাবি সীমা।। 

কাবতথক মাব্দস কত পূজা কিব্দন না র্ায়। 

বসব্দজর সবিব্দত বৃক্ষ পূশ্চজব কতামায়।।” 

মনসাব্রত োডা আর কর্ সমস্ত ব্রব্দতর সন্ধান কমব্দল তা িল আরফাব্রত, দ্শিরা 

ব্রত, একাদ্শীব্রত, চন্ডীব্রত, অষ্টমীব্রত, বনরঞ্জনব্রত, লক্ষীর ব্রত, অমু্ববাচী 

ইতযাবদ্। বলা চব্দল ব্রতকর্ার সম্পূণ্ থ এবাং সম্প্রসাবরত রূপ িল মঙ্গলকাবয। প্রবতষ্ঠি 

মঙ্গলকাব্দবয ককাব্দনা-না-ককাব্দনা ব্রব্দতর সন্ধান কমব্দল। অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

জাবনব্দয়ব্দেন- 

" নানান ঋতুর মধ্য বদ্ব্দয় বববভন্ন সব ঘিনা মানুব্দের বচন্তাব্দক আকে থণ্ কব্দরব্দে 

এবাং এই সকল ঘিনার মূল কদ্বতা, অপব্দদ্বতা, নানারকম কল্পনা কব্দর বনব্দয় 

তারা শসয কামনায়, কসৌভাগয কামনায়- এমবন নানা কামনা চবরতার্ থ করার জনয 

ব্রত কব্দরব্দে।" 

পবরবাব্দরর কলযাব্দণ্র আশায় মগ্না িত নারীরা। অষ্টাদ্শ শতােীব্দত প্রমুি 

মঙ্গলকাব্দবয নানা ধ্রব্দনর ব্রব্দতর সন্ধান কমব্দল। কর্মন মব্দনাপুত স্বামীর আশায় 

কুমারী কমব্দয়রা পালন কব্দর বশব চতুদ্থশী ব্রত। কর্মন- 

"কপু থর কব্দিন তত্ত্ব শুন মিারাজা। 

বশবরাশ্চি চতুদ্থশী শাংকব্দরর পূজা।। 

এ ব্রত অসুর অমর নরব্দলাব্দক। 

ভববেয পুরাণ্ কর্া শুবন কবব মুব্দি।। 

পাব থতী প্রকাশ বকলয উদ্ধাবরব্দত জীব। 

এই ব্রব্দত সব থদ্া সদ্য় সদ্াবশব।।" 
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অন্নদ্ামঙ্গল কাব্দবয নানা ধ্রব্দনর ব্রব্দতর উব্দিি রব্দয়ব্দে। কর্মন- 

"এই বচি মাস িইল কমার ব্রতমাস । 

শুক্লপক্ষ কমার পক্ষ তুবম ব্রতদ্াস।। 

এই বতবর্ অষ্টমী আমার ব্রতবতবর্। 

ধ্নয কস এ বদ্ব্দন কর্ কব্দর অবতবর্।।" 

বাাংলার ব্রত বাঙাবলর বনজস্ব সম্পদ্। আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার তাবগদ্ 

কর্ব্দক ব্রব্দতর সৃষ্ঠষ্ট। ববব্দশে রীবত আচার অনুিাব্দনর মাধ্যব্দম ব্রত পাবলত িয়। 

বাাংলার প্রবতষ্ঠি ব্রব্দতর মব্দধ্য রব্দয়ব্দে একষ্ঠি কব্দর কাবিনী। বকন্তু আগ্রাসী 

নগরব্দকশ্চন্দ্রকতা আমাব্দদ্র গ্রাম বাাংলার তর্া আঞ্চবলকতাব্দক প্রবতবনয়ত গ্রাস কব্দর 

চব্দলব্দে। আঞ্চবলক মন মানবসকতাব্দক িমান্বব্দয় বগব্দল কফব্দলব্দে এই নগরব্দকশ্চন্দ্রক 

সভযতা। গ্রাময জীবব্দনর পবরবার ককশ্চন্দ্রকতার তর্া গ্রাময সাংস্কার আজ িাবরব্দয় 

র্াবার মবু্দি। বকন্তু বাঙাবলর বাঙাবলয়ানাব্দক জানব্দত িব্দল গ্রাময সাংস্কার ভুব্দল কগব্দল 

একবদ্ন বাঙাবল জাবত তার জাবত-সিাব্দক জলাঞ্জবল বদ্ব্দব। পবরবারব্দকশ্চন্দ্রকতার 

অন্তিঃপব্দি ববেবু্দত বসনু্ধর বনদ্শ থন পাওয়া র্ায় নানা ধ্রব্দনর গ্রাময-সাংস্কাব্দরর মব্দধ্য। 

বাাংলার অন্তর কো াঁয়া লুবকব্দয় রব্দয়ব্দে এই ব্রত-অনুিাব্দনর বভতর। বাাংলার ব্রত 

আমাব্দদ্র গব থ। বকন্তু র্া আজ িাবরব্দয় র্াবার মবু্দি। 

 

সিায়ক গ্রন্থপশ্চঞ্জিঃ 
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