
 

 

 

 

উননশয জন্য কশেকনি কনফতা 
উত্তভ কুভায যাে 
১৯ মভ ২০২১ 
 

 

উনন'  ভন প্রাণ 
 

উনন আভায ফাাংরা বাইশফাশনয যক্ত ঝযা প্রাণ। 
উনন কর ফাঙানরয তশয আশফশে বযা ম্মান।। 
উনন আভায উনন মতাভায, উনন ফায আা। 

উনন মভাশদয নপনযশে নদশরা, হৃদশেয ভাতৃবালা । ।  
বালা ীশদয স্মযশণ ফাই আজ শেনছ ভাশতাোযা। 

ফাই নভশর রুশে দাাঁডাশফা, ভাতৃবালা মকশড মনে মাযা।। 
আগ্রান আয শত মদশফা না, ফাই কনয ণ।  

ফাাংরা বালা ভাতৃবালা মভাশদয, ফাাঁচাশফা নদশে তন ভন।।  
একাদ ীদ বুরশফা না মভাযা (বুরশফা না) মতাভাশদয অফদান ।  

ফাাংরা বালা ভশনয বালা,  
তাাঁয হৃদশে শফ মম স্থান। 

তাাঁয, হৃদশে শফ মম স্থান । ।  
 
 
 
 

উননশয মচতনা 
 

 ভাতৃবালা ফাাংরাবালা উননশয অফদাশনয পর,  
নশদয যক্ত জাননশে মের ফাাংরাবালায ফর।  



 

 

একাদ নদ, ফাই নভশর মতাভাশদয কনয প্রনাভ;  
ভাতৃবালায তশয আশদারন কশয ফাডাশর ফাঙারীয সুনাভ।। 

নদ নদফ ননশে মচতনা আশরাচনা েুফ কনভ ে,  
ফৎশয একফায মচতনা জাশে, তফুও ফাই নে।  

ফাাংরাবালা ফাঙানর জানত াযা নফশেই মমন নননভত্ত ভাত্র,  
ভাতৃবালা ভাতৃদুদ্ধ মনদ ে তশফ মকন ফাঙানরযা মেয াত্র।  
একলনিয মই ভাননদশন ওশদয মকন মচতনা মজশেনছর ভশন,  
ভাননদশনয ভান নদশদয আভযা কতিকুু মযশেনছ ভশন? 
ুরুলনাযী ফাই নভশর উদাত্ত  কশঠে কশয আশদারন,  

আভযা নক ানযনা জাোশত আভাশদয মচতনাশত আশরাডন।  
অশনশকই আফায াশ্চাতয নক্ষাে ননশজশদয কশয তুশরন ধন্য,  

তাশর 'উননশ' মকন আশ! ানরত ে কাশদয জন্য;  
ফাই নভশর মনদ একাগ্র নচশত্ত ভাতৃবালাশক ভমযাদা নদমত ানয,  
নফোেশনয মুশে আভযা নছা ফনা মনদও নজনত ফা ানয।  
ফাঙানরযা আজ থ মনফ, ভাতৃবালা কাউশক কাডশত মদফনা,  
থ মনফ - জানশফা অশনক, নকন্তু ধায কযা বালা ননশজ মনফনা।  

আভাশদয বালায বাণ্ডাশয নক কভনত আশছ মকাশনা নকছু,  
ননশজশক বুশর কেশনা আভযা ধযফ না অশন্যয নছু।।  

 
 
 

উননশয ডাক 
 

 উনন মতাশদয ডাক নদশেশছ আেশয ছুশি আে ।  
বালায তশয এভন তযাে মকাথাও নক াওো মাে । ।  

১৯আজ তনরশে মাশে মক ফা কযশফ যক্ষা ।  
মম ভাতৃবালায কনেন নযণনত শে মাশে মমন মক্ষা।। 

নক ভশনকশয একাদ ফীয ীদ শত শরা ।  
ভাতৃবালায জে, ফাাংরাবালায জে -  ফাই নভশর ফশরা। ।  
ফাই নভশর প্রনতজ্ঞা কনয, কযশফা যক্ষা মভাশদয বালা। 
ফাঙারী শে মিাইশতা মভাশদয াযাজীফশনয আা।। 
কযশফানা মভাযা মে ননদা মভাশদয ভাশেয ফানী। 
এই ফাাংরাবালা মভাশদয কর মদশয যাণী।।  

একাদ ীদ বুরফ না মতাভাশদয,  
বুরফ না উননশয যক্ত ঝযা নদন। 

মতই ফাাংরায দূনদযন আসুক, মাকনা আকা ভনরন । ।  
 


