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সুধী,
��চ�া৯ �কাশনা সং�া গত এক দশেকর �বিশ সময় ধের বাংলা সািহত� ও সমকাল িবষয়ক বই ও
সামিয়কী �কাশ কের চেলেছ। ��চ�া৯র কম�কা� ছড়ােনা রেয়েছ মিু�ত, আ�জ� াল এবং �বদ�ুিতন
�কাশনার ��ে�।

��চ�া৯র সে� িনিবড়ভােব জিড়ত িছেলন ডঃ জয়�ী অিধকারী, আমরা যাঁেক �মিুদ বেল �ডেক এেসিছ।
��িসেডি� কেলেজর রসায়েনর ছা�ী এবং পরবত�েত কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র ফিলত রসায়েন িপএইচিড
জয়�ী অিধকারী িদি�বািসনী িছেলন। �পশায় িব�ানী জয়�ীর ভােলাবাসা িছল সািহত�- িলেখেছন গ�,
কিবতা, রম�রচনা, �ব� যা �কািশত িদগ�ন, ��চ�া৯, বত� মান, কথাসািহত�, সে�শ, সান�া, এই
সমেয়। িছেলন সব�ভারতীয় িশ�সািহত� �িতেযািগতার ি�তীয় �ানািধকািরণী। �মিুদর �লখার ব�াি�েক
�বাঝার জন� যেথ� নয়, তব ু�নটপি�কায় �কািশত তাঁর দ�ু �লখার িলংক �দওয়া রইল-

১। এক� নীল ম�ুা, িস�া� িশেরামিণ ও লীলাবতী
(https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=17209)

২। এক� ��তাযুেগর ইশ�েলর গ�
(https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=19137)

�মিুদ আমােদর �ছেড় চেল �গেছন মাস ছেয়ক। রেয় �গেলন �ৃিতেত। �মিুদর �রণসংখ�া
(https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=22378) ��চ�া৯�ত �কািশত হেয়েছ
স�িত।

�ৃিত�ে�র �িবরতােক ভালবািসিন আমরা, চাইিছ �ৃিতর চলমানতা। আমরা চাইিছ, বাংলা অ�র �বেয়
�বেয় পেরর �জে�ও �পৗঁেছ যান �মিুদ- তারা আমােদর �মিুদেক িচনকু, ভালবাসুক, �লখা পড়ুক, পড়াক
ব�ুেদর। �মিুদও তােদর িচনেত চাইেবন- বলাই বা�ল�।

এই সব অলীক �চনাজানােক বা�ব করেত ��চ�া৯ �� করেছ বািষ�ক '�মিুদ পুর�ার' - িকেশার
িকেশারীেদর বাংলা গ� �লখার �িতেযািগতায়।

● বয়স অনযুায়ী দ�ু িবভাগ থাকেছঃ
○ ১১ �থেক ১৪ - প�ম �থেক অ�ম ��িণ
○ ১৫ �থেক ১৮ বছর - নবম �থেক  �াদশ ��িণ

● গ� িলেখ ১০ই অে�াবেরর মেধ� ইেমল করেত হেব হেব guruchandali@gmail.com
�কানায়।

● �কােনা িবষয় বা শ�সীমা ধায� করা �নই। 
● ১৬ই অে�াবর পুর�ার �ঘাষণা করা হেব।
● দশজন পােব �মিুদর �লখা বই।
● িতনজন পােব, এছাড়াও পছ�মত বই �কনার জন� বইেয়র িগ� �পন।

এ/২, সূয�িকরণ অ�াপাট� েম�, ৭৩/১/১/আর �ক চ�াটাজ� �রাড, কসবা, কলকাতা- ৪২
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বাছাই িকছু �লখা �কািশত হেব ১৬ ই অে�াবর, �মিুদেক িনেয় আেরা িকছু �লখার সে�, ��চ�া৯
ওেয়বসাইেট।

��চ�া৯র একা� অনেুরাধ, িনেজেদর িবিবধ �েপ, পিরিচত, আ�ীয়, ব�ুবা�বেদর মেধ� �শয়ার
ক�ন এই বাত� া- ছা�ছা�ীেদর কােছ �পৗঁেছ িদন �িতেযািগতার সে�শ- এ'�য়ােস �যাগ িদেত উৎসাহ িদন
তােদর। 

িলখেত থা�ক নবীন �জ�- 

ধন�বাদ সহ
��চ�া৯।  

�মাবাইল ক�ােমরা তাক কের িকউ আর �কাড ��ান কের �খালার িলংকঃ
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