


ভূিমকা 

সািহত
 �বাহ �কাশনীর মাধ
েম জনি�য় সািহত
া�ন সািহত
 �বােহর কিব-�লখকেদর 

অসংখ
 �যৗথ কাব
!" , একক কাব
!" গে&র বই ও ম
াগািজন �কািশত হেয়েছ। 

িক*  বাংলােদেশর িকংবদি+ ও বেরণ
 কিব আল মাহমুেদর জীব/শায় তার বাণী সহ 

সািহত
 �বাহ �কাশনী �থেক ২০১৯ সােল এক4 ম
াগািজন 5তিরর উেদ
াগ �নওয়া 

হেলও দভু7 াগ
জনকভােব �কান না �কান কারেণ ম
াগািজন4 �কাশ করা স8ব হয়িন। 

9:াঘ7
 ও বেরণ
 কিবর �িত স<ান জানােত অসমা= �থেক যাওয়া �সই ম
াগািজন4 

নতুন >েপ ২০২১ সােল �কােশর উেদ
াগ �নয়া হেলা। সািহত
 �বােহর প@ �থেক 

কিবর িবেদহী আAার মাগেফরাত কামনা করিছ এবং ম
াগািজেন �কািশত সকল কিব 

�লখকেদর �িত জানািC আ+িরক DেভCা ও অিভনEন। 

সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  

িবসিমGািহর রাহমািনর রািহম 

কাজী মাহফুজ রানা   
-  সHাদক ও �কাশক সািহত
 �বাহ ম
াগািজন 



DেভCা বাণী 

সৃজনশীল সািহত
 ও সাংJৃিতক কম7কাK অনুশীলেনর মাধ
েম এবং   সুদরূ�সারী  পদে@েপ সকল 

সািহত
া�েনর মােঝ সািহত
 �বাহ আজ এক দMৃা+। এক4 সুEর , NC িনম7ল সািহত
া�ন 5তির 

করেত "সািহত
 �বাহ" Pপ ,  " চ
ােনল �বাহ " , " সািহত
 �বাহ ম
াগািজন " ও  

"সািহত
 �বাহ �কাশনী "  এ সবই এক4 সুEর সািহেত
র আেলার পেথ িনেয় যােC। সািহত
 

�বাহ  আেরা সমৃ: �হাক। তােদর �িত4 উেদ
াগেক আিম Nাগত জানাই। 

 

পিরেশেষ ' সািহত
 �বাহ ' এর  সােথ জিড়ত সবাইেক আমার অকৃিTম অিভবাদন , আ+িরক 

�মাবারকবাদ ও DেভCা জািনেয় সংগঠন4র উVেরাVর অ!গিত ও সমৃি: কামনা করিছ। 

 DেভCাে+ 

- কিব আল মাহমদু 

সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  



সািহত
 �বােহর Wণী কিব �লখক , পাঠক সহসকেলর �িত সািহত
 �বাহ কায7িনব7াহী পিরষেদর   প@ �থেক অিXঝরা 

মাচ7  ও এ মহান  Nাধীনতার মােস রিYম লাল �গালােপর DেভCা।ি�Z িমিডয়া আমােদর �শকড় হেলও  অনলাইেন 

সহজভােব কিব সািহিত
কগণ িনজ �লখা �কােশর সুেযাগ �পেয় যাওয়ায় সারা িবে\ অনলাইেন নানা সািহত
 Pপ ব
ােঙর 

ছাতার মেতা িব^ৃত লাভ কের আধুিনক সািহত
 চচ7 া এক ধাপ এিগেয় িনেয় এেসেছ।তােদর মােঝ সািহত
 �বাহ এক4 

িনজN পিরচয় ও অব_ান 5তির করেত সব7াAক �চMা চািলেয় যােC । �দেশর �ত
+ অ`েল লুিকেয় থাকা �িতভাWেলা 

আজ অনলাইেনর সুবােদ সািহত
 �বােহ একাAতা �কাশ কের এক4 সমৃ: সািহত
া�ন 5তির কের পােশ দাঁিড়েয়েছ।আমরা 

িব\াস কির মানুেষর মননশীল  সৃজনশীলতা , িচ+া-�চতনা ও ভাবনাই  তার কেম7র সফলতা এেন �দয়।সািহত
 

�বােহর   �সই সফলতার অন
তম  িসঁিড় " সািহত
 �বাহ ম
াগািজন" ।" মাচ7  সংখ
া ২০২১" সািহত
 �বাহ ম
াগািজেনর 

এক4 �bশাল সংখ
া।  সফলভােব এ সংখ
া4 আেলার মুখ �দখায় আিম সািহত
 �বাহ কায7িনব7াহী পিরষদ সহ সকল কিব 

�লখকেদর  কৃতcতা জানািC। Dভ �হাক আমােদর Nেdর পথ চলা ।  সুEর �ত
াশা  Dভকামনায় ।  

সHাদকীয় 

স<ািনত সুধী, 

কাজী মাহফুজ রানা   
-  সHাদক ও �কাশক সািহত
 �বাহ ম
াগািজন 

সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  



ভেয়র ডানায় বাতাস �লেগেছ মেুখ 

শীতল সবজু থরথর কের বেুক 

কাঁপেছ আAা, আAার পািখ এক 

‘ঝাপটািন তুেল িনেজর কথাই �লখ’ 
পািখর কথায় পাখা �মললাম নীেল 

নীল এেস বিুঝ আমােকই �ফেল িগেল 

নীল ছাড়া �দিখ চািরিদেক িকছু �নই 

তুিম ছাড়া, তুিম-তুিম পুরাতন �সই। 
িচর পুরাতন িক* নতুন �তামার �চােখর তারা 
আমােক �কবল ইশারায় কের �া+ের িদেশহারা 
তবওু �তা আিম এখেনা �তামার ছায়া 
খঁুেজ িফির আর ভািব অেলৗিকক মায়া 
মিুYর গান গাইেব এমন কিব কই এই �দেশ? 

কিবতার পের কিবতাই থােক Ndেক ভােলােবেস।  

সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  

পািখর কথায় পাখা �মললাম 

 -আল মাহমদু 

পথিশD 

-কাজী মাহফুজ রানা 

আিম iদয় ভাঙা মম7র jিন Dিন, 
Dিন @ুধাত7  িশDর কাkা! 

mmেরর মখু �থেক 

n4 িছেন �খেত �দেখ 

সােহবেদর আহা কেতা �ঘkা! 

শীেতর �কায়াশায় o
াটফেম7র �কােণ 

খািল গােয় কাঁপেছ অনাথ। 
অসুেখ জজ7 িরত, �কউ রােখনা 
ভালবাসায় �pেহর দেুটা হাত। 

ফুটপাত পথিশDেদর  Nগ7 পুরী। 

এখােনই �তা আ9য় িদনরাত। 
 

মানষু �তা সবাই, তবওু তথা উঁচু িনচু! 

ধুেলায় যারা গড়াগিড় কের 

ফুটপােত অনাহাের িবনা িচিকৎসায় মের 

দঃুখ ব
থা ছােড়না তােদর িপছু। 
বাবরুা অsািলকায় �থেক বেুঝনা কেMর িকছু, 
িক ব
থাতুর  দিুব7সহ জীবন কাটায় 

ওই অসহায় পথিশD। 
সােহবেদর অsািলকায় িবেদিশ  mmর 

জািজেম কtেলর ওম – 

অনাদের �বেড় উেঠ ফুটপােত পথিশD 

@ুধা ও শীেতর যvণায় �নই �চােখ ঘুম ।  



রহস
   
– িনম7েলE ুWণ 

পৃিথবী সHেক7  �শষ �কৗতূহল4র 

অবসান হওয়ার আেগই 

আিম পৃিথবী �ছেড় চেল �যেত চাই। 
আমােক �দবার মেতা, মৃতু
 ছাড়া, আর 

িকছুই অবিশM �নই �তামার হােত। 
�তামার সকাল দপুুর িবেকল সw
া, 
এবং xমশ গভীর হেত হেত একসময়ফ 

স7া হেয়-যাওয়া রািTর ছিব �দেখ 

�দেখআমার �চাখ yা+ হেয় পেড়েছ। 
�রাদ-বৃিM-নদী-মn-নর-নারী-কীট-পত�- 

-ধুেলা-বািল-পাহাড়-পদাথ7পুz-; 
ঘুের িফের �pহ-��ম-ভিY-কাম ছাড়া 
আমােক �দবার মেতা কী আেছ �তামার? 

!হপুz-!"রািজ, িশ&কলা, িবcান-দশ7ন, 
সমাজিবন
াস িনেয় সুখ-দঃুখ, িবরহ-িমলন; 
বাংলা গােনর মেতা বারবার মুেখ িফের আসা। 
বালিখল
 আনE-িবষােদ জিড়ত জীবন তবু 
�চাখ বুেজ পৃিথবীেক উৎসগ7 কেরিছ। 
যিদও রহস
জাল বারবার িছঁেড় �গেছ, তবু 
পৃিথবীেক বেলিছ সুEরু, নারীেক রহস
ময়ী, 
জীবনেক অিচন অধরা…… । 
যিদও িনি}ত জািন, আর �কােনা রহস
ই �নই 

অিবিশM �তামার ভাKাের, আমার মৃতু
 ছাড়া। 

চিGশ বছর ধের 

-কাজী মাহফুজ রানা 

এখেনা আিম িদিঘর পােড় 

�ায় ই এেস বেস থািক একা। 
চিGশ বছর আেগ 

�যখােন �তামার আমার �থম �দখা। 
 

�যখান �থেক  উ~ান  জীবেনর �থম Nd 

 িমেশ িছল দ ুiদয় ,জে�িছল ��ম 

�যখােন িমেলিছল দেুটা �চাখ 

�যখােনই �ভে� িছল আশা ভরা বুক। 
 

�যথা ,েলখা হেয়িছল এক4 মধুর  গ&। 

�রামা`কর অিনE
 সুEর সংলাপ। 
�ণেয়র yাইেমে� �দেখিছনু পিরতাপ! 

Dধু হাহাকার আর আত7  িচৎকার ও অিভশাপ! 

 

কােলর সা@ী হেয়িছল শান বাঁধােনা ঘাট 

�যিদন �ছেড় িদেল �মার হাত। 

আিম ডুকের ডুকের �কঁেদিছ,ঘুমাইিন সারা রাত। 
আিম চিGশ বছর ধের অেপ@ায় আিছ 

Dধু জানেত চাই, িক িছল �মার অপরাধ ? 

সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  



সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  

কিব �তামার কলমটা অ◌ামায় িদেয় �যও 

-িশখা �সন W=া। 

 ঋ: ঋিষ,জীব+ িকংবদ+ী তুিম। 

তুিম মরন িকংবদ+ীও। 

তুিমেতা িনম7েলE ুঅ◌াবার Wেন Wনাি�ত। 

�তামার িনম7লতার ও Wেনর রিশটা ধের উঠেত চাই 

Wn। 

দাঁড়ােত চাই অ◌ািম �তামার ছায়া হেয়। 

�কান কিবতােয িলখেত পািরনা। 

কত ভাবনা ছাঁইপাশ মাথায় িনশিপশ কের,েগাল 

বাধায়। 

তেব কলেম অ◌ানেত পািরনা। 

অ◌ামার একেজাড়া �চাখ �তামার ঐ কলেমর িদেক 

তাক কের অ◌ােছ। 

বলেতা িক যাদbুেশ7 তুিম কিব? 

কলম4 অ◌ামায়  

িফসিফস কের বেল,তুিম অ◌ামার অ◌াAীয় �গা। 

িদেয় যাওনা �তামার কলমটা। 

দিধচী মুিনর মেতা �তামার অবয়ব। 

বানােত পােরা র@া�,র@াকবচ। 

তুিমেতা অ◌ামােদর অমর,কালজয়ী,  

অভাবনীয় সত
 কিব। 

সািহত
 ভাKাের �রেখ যােCা অ◌াজীবেনর সHদ। 

অ◌ামরাইেতা এ সHেদর উVরসূরী। 

অ◌ামােক �কবল �দেবেতা �তামার কলমটা?  

কথা িদিC, একটা কিবতা িলখা যিদ হেয়ই 

যায়,েতামােকই �দেবা অঘ7
। 

কােরা সৃিMর মুেখ অ◌ািম িবনাশ নইেগা। 

একটা কিবতা িলখেবা বেল �তামার  

কলম4 অ◌ামার চাইই,চাই। 

িব\াস কেরা, অ◌ামার অ◌ােছ বন7মালার cান। 

অ◌ািম শ�গঠন,বাক
গঠন সব পাির। 

পািরনা �কবল কিবতা  

িলখেত। 

তুিম �কমন কের িলেখা Wনী!!! 

িদেয় যাও �তামার রহস
াবৃত কলেমর শীষ4 

অ◌াশীষ কের। 

যিদ একটা কিবতা হেয় যায়!!!!!" 

কিবতােক বড় ভােলাবািস। 

�তামার কিবতা অ◌াওিড়েয় অ◌াওিড়েয় একবারেতা 

অ+তঃ বলেতা পারেবা"অ◌ািম অ◌াজ কােরা রY 

চাইেত অ◌ািসিন।" 

অ◌ািমও বেল যােবা অনািদকাল-----অ◌ািম 

Wn Wেনর কলম চাইেত এেসিছ। 

অ◌ািম �কবল কলম চাইেত এেসিছ। 



নতুন সযূ7 
- �রহানা সলুতানা 

আজ বড় ভােলা লাগেছ 

দিখনা �বিলফুল দলুেছ 

হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসেছ 

যার সুরভী , আর বলেছ 

আিম ধন
 �তামার জন
। 
এক4 মুিনয়া ডাকেছ 

িকিচর িমিচর গাইেছ 

�কেগা তুিম এেল কদেমা �ভাের। 
িচৎকার কের জািনেয় িদেল 

এেসিছ রাজmমার 

আিমই �9� উপহার। 
লও �মাের সাদের 

ভের দাও আদের আদের 

জড়াও �সাহােগর চাদের। 
�ভালায় ওেঠেছ নতুন সূয7 
এক হােত তার সত
 বাঁশরী 
আেরক হােত ন
ােয়র তূয7। 
আনE িহেGােল চািরধার 

বািজেছ দামামা খুিশর �জায়ার 

নািচেছ পাড়া হািসেছ মহGা 
�কেগা তুিম এ লগেন আিসলা । 

অনেুCদ 

- উমা চxবV� 

জীবন মৃতু
র মােঝ িবশাল �য অনুেCদ িবরােজ 

�পাড়া মন �সকথা িক  কখেনা বুেঝ ? 

বুেঝও  বুঝেত  চায়না  এ মন বুিঝ হায় 

জ� মৃতু
র  আধ
ািAক  �স  অিভ�ায়! 

 

মৃতু
র  গভীরতােক bশ7 কেরেছ  �য মন 

আধ
ািAকতার বwেন  আিবM �স  অনু@ণ! 

গাঢ়তম  শীতলতার  এক  bশ7 
অি+ম অনুভেবর Nাদ  বুিঝ দধু7ষ
! 

চ@ু �মেল তার  অি^� বুঝা দায় 

মুিদত নয়েন ক&নায় যার  উপলি� হয়! 

 

জীবন মােন দরু+ এক �ােণর উে�ষ! 

যতটুm পার উপেভাগ কর, হয়না �যন �শষ! 

জীবেনর মােঝ িনিহত �য আেছ,সৃিMর এক �চতনা 
মহৎ কাজ সHাদেন  উৎসাহ �দয় ক&না! 

মৃতু
 �তা  এক িচর সুEর আধ
ািAক ভাবনা 
ইহকাল  �শেষ  �দখা �দয়  এেস যখন করার িকছুই থােকনা। 

সািহত
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আিম মতৃ 

-রািহম আিজমলু 

আমার মৃতু
 না হেলও 

�তামার মৃতু
 হেলই আিম মৃত। 
�তামার উৎসাহ,ে�রণা সাদা বেকর মত 

উেড় এেস বুক_েল বেস, 
সম^ �পাকামাকড় িগেল খায় 

আিম হই উব7র 

আিম হই উদ
াম। 
�তামার বাক
ালাপ দবু7লেক কের সবল 

মৃতেক কের জা!ত, 
@ীন ভাষােক �বw >প �দয়। 
আমার অ+িবেল �শওলা জেম যায় যখন 

�তামার হািসেত ফুল হেয় গw ছড়ায়, 
�সানালী সূয7 ঘর সাজায় রােত 

�তামার যিদ পদধুিল পিতত হয় আমার ঘের, 
সব িমিলেয় অনন
 সৃিMশীল তুিম। 

আমার অি^� জেুড় �তামার আশ�বাদ। 
আমােক ধিজ িদেয় �রেখেছ 

কল
াণময়ী �তামার একবুক ��ম। 
সুতরাং, �ভেব �দখ আমার মৃতু
 না হেলও 

�তামার মৃতু
 হেলই আিম মৃত। 

ভােঙা �র ঘমু 

-কাজী মাহফুজ রানা 

হাজার �চMা কেরিছ 

সমেয়র কাঁটা থামােত 

রY জমাট �বঁেধ আেছ 

লাল সবুেজর জামােত। 
পিরবত7 ন হেব না �হথা 
মানুষ চেল উে�া পেথ 

চামেচেদর রাম রাজ� 

ব
বসা গরম ধম7েত। 
খুন ধষ7ণ অপহরণ 

চলেছ �দদার িদন দপুুের 

িনয7ািততা ই অবাি�তা 
সvাসীরা িদিব
 ঘুের। 
�কােলর িশD অপহরণ 

�লি�েন তার লাশ! 

�কাথায় হারােলা মানবতা 
� � কের বাড়েছ Dধুই Tাস। 
রাজন হত
া িকবা তনু , নুসরাত 

-সাগর nনী , রাজীব , িরফাত। 
দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় চাপািতর �কাপ �দখল যারা...... 
অপরাধী ও �তােদর মােঝ িক তফাত? 

ওের মানুষ ভােঙা �র ঘুম 

জািগেয় তুেলা �চতনা �বাধ। 
নতুন কের �সানালী �ভাত 

�সানার বাংলায় �জেগ উঠুক। 

সািহত
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তৃ�ার জল 

- জিলল সরকার  

একটু তৃ�ার জল �দেব আমায়? 

যিদও এখন �তামার বসে+র অনুরাগ 

তবুও �তামার দয়ুাের 5বশাখী চাঁদ, 

উেঠানজেুড় িবহ�ল বmেলর �াণ পথ ও পিথেকর 

তমাCk মন হেয় ওেঠ তৃ�াত7 ; �দেব একটু তৃ�ার 

জল? 

না হয় পৃিথবী �তামায় ছঁুেয় যােব �জ
াৎpােলাক! 

আিম চাঁদ হেবা! িবলাসী রােতর ছায়ায় মািড়েয়; 

�তামার �খালা জানালার কািণ7শ ছঁুেয় �তামার �ঢউ 

�খলােনা �রশিম চুেলর ডগায় বসে+র বিণ7ল সাজ,  

�দেব �তা একটু তৃ�ার জল? 

আজ অেনক বস+ �তামার দয়ুার ছঁুেয় চেল যােC 

নােফর শীতল জেল,  

আমায় বস+ �দেব? 

যিদও আিম পিথক এবং তৃ�াত7   

তবুও এক পৃিথবী িলেখ নাও আমার হােতর 

আঙুেলর ভাঁেজ  

িলেখ নাও িপয়ােনার সুর এবং শে�র বিণ7ল উ�াস 

িকংবা সবুজ অরেণ
 খুঁেজ নাও পৃিথবীর সব7ে9� 

�সৗEেয7র �বলাভূিম! 

�দেব আমায় সবুজ অরণ
? 

�দেব পৃিথবীর পৃ�া হেত একটু তৃ�ার জল; 

আিম �য ব� yা+! 

আমায় ছঁুেয় �দেখা আকােশর নীলাzনায় 

�মেঘেদর মেতা বৃিM হেয় ঝের পিড় নামহীন 

�কানায়- 

এ �চােখ আজ 9াবেণর নৃত
  

এ বুেক রাবেণর িচতা! 

আিম পুেড় যািC  

আিম �েল যািC... 

�দেব বল একটু তৃ�ার জল! 

সািহত
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সাত পােক বাধঁা  

- মনুমনু িব\াস                             

ভােলাবাসার নদী,পথ হারায় যিদ  

মন িক তেব বেলা ভােলাবাসেব? 

চেলই যিদ যােব,এেল �কন িফের তেব 

দ4ু মন এক হেয় ঘর বাঁধেবা ।  

 

নয়নও ছলছল  

চরণও থািময়া �গেলা 

বধুেবেশ বািহেরেত দাঁড়ােয় রেবা। 

DভদিৃMর @েন,সাত পােকর এ বাঁধেন 

িসঁদেুর িসঁদেুর আজ িসঁিথ রা�ােবা । 

 

জীবেনর এ সুচনােত 

পাশাপািশ চেলা দজুনােত 

সুখ-দঃুখেক �মারা ভাগ কের �নেবা। 

শপেথর মালা গেল, মেনেরা অ+রােল 

�তামােকই �ভেব �ভেব িদন কাটােবা । 



দরূ আকােশর চাদঁ 

- আেনায়ার �হােসন 

দরূ আকােশর চাঁদ �পেয় 

বwু আমায় �গেল ভুেল 

«একিদন আমার তুলনা করেত তুিম 

হাজার ফুেল ফুেল- 

আজ চাঁেদর >েপ মু� হেয় 

পিরেয় িদেল মাল’’ 

বwু তুিম িক কিরেব তার �চেয় 

পাও যিদ'েগা ভালা ? 

এক িনিমেষ ভুইলা �গছ 

এত Nােদর ��ম�ীিত’’ 

বwু �তামার কােছ ��ম িক িছল  
রজনীগwার িনিত? 

ভাষাহীন মুেখ তুিম িদেয় �গছ ইিত’’ 

বwু তুিম �দও’’িফরাইয়া �দও 

আমার পুরেনা সব �ৃিত,   

চাঁেদর আেলায় আেলািকত 

আজ �তামার দ4ু আিখ- 

আমার ভােলাবাসায় বwু 

�কান ফাঁিক, 

�মেঘ �মেঘ বেল িদব 

�তামায় �দই �যন �গা ছায়া- 

বwু �তামার জেন
 এই পাগল মেন 

�জেগ উেঠ মায়া, 
�ৃিত Wেলা iদয় �কােণ িনত
 কের �ালা’’ 
বুwু �তামার মেন ��ম িছলনা 

�তামার মনটা িছল কালা। 

সাংJৃিত 

-আেনায়ার �হােসন 

প�পাতা' শালুক শাপলা 
 ভরা আেছ আমার গাঁেয়র িবল- 
িবেলর জেল সােপ কের �খলা 
ব
ােঙ লাগাই িখল, 
সব িকছু এখােন অপিরিচত 

িক* জেলর রং টা নীল! 

�নৗকা আেছ' মািঝ আেছ 

আেছ মনুষ
� ভরা িদল, 
তবু লােগ এেলােমেলা 

সাংJৃিতেত গরিমল।  

আমার গাঁেয়র বঁধু 
ল�ায় �ঘামটােত হয় লাল’’ 

অধ7 উল� পি}মা বঁধুয়া �দিখ 

গােলেত িমলায় গাল! 

মানুষ বেট সিত
 আেছ 

িক* িমেলনােয চাল, 
মনুষ
� �ছােয় আেছ 

িনরাপেদ থােক জান মাল’’ 

�যটা �তামােদর ফ
াশন �মােট- 

�সখােন আিম নাইবা িমলাইলাম তাল, 
আমার গাঁেয়র ি�য় খাবার িচংিড় মােছর 

চ�িড়েত কাঁচা লংকার ঝাল। 
এখােন উঁচু উঁচু �াসাদ আেছ 

�দখেত চমৎকার’’ 

িক* আমার গাঁেয়র mঁেড়ঘেরর 

ভা�াচালা' হয়না তুলনা তার, 
আিম ডানা �মেল উেড় �বড়াই 

পাইনা �দখা গাঁেয়র মুY িচল- 

এক পৃিথবী তবু �কন 

^ের ^ের সাংJৃিতর গরিমল? 

যতই দেূর যায়না আিম গাঁেয়র 

আকাশটা �সখােনও পাই িমল।  
সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  



তুলতুেল এক মন িছেলা 

- �রজাউল হক �হলাল  

আমার কােছ তুলতুেল এক মন িছেলা, 

মেনর মােঝ  অেনক  বড় বন িছেলা। 

বেনর নেদর তীের  

তীেরসবুজ ঘােষ মিহষ ভীেড়  

রাখাল বাঁশীর  বন-উদাসী সুর িছেলা। 

মন আমােক উদাস কের তুলিছেলা, 

জামnেল রস �ফেট �ফেট পড়িছেলা 

বে@ আমার ��মগাঁথা  

Nেগ7 যাওয়ার আmলতা  

মেনর বেন চােদর আেলা ঝরিছেলা। 

লাস
ময়ীর ওড়না হাওয়ায় উড়িছেলা 

মেনর বেন ঝেড়া হাওয়া বই িছেলা 

পাহাড়তিলর কন
া �লা 

দাওনা �খাঁপার �খাশবূ �গা! 

�ফনী নদীর তীের �তামার ঘর িছেলা? 

আমার কােছ তুলতুেল এক মন িছেলা। 

সািহত
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Nেগ7র আ�লতা 

- �রজাউল হক �হলাল 

Nগ7 �থেক আসেছ �ভেস �মাহন বাঁিশর সুর, 

দাঁিড়েয় �যেনা মাল
 হােত লাস
মিয় �র। 

�েরর �কেশর �সৗরেভ 

যািC �নেচ �গৗরেব 

�ক বেলেছ Nগ7 আমার আকাশ হেত দরু? 

ঝুমুর ঝুমুর নৃত
 কের নূপুর পরা �র। 

ভাGােগনা কাঁেচর ঘর 

এই !েহ �মার সবই পর 

Nেগ7 আমায় দাও বািনেয় �ছাs mঁেড়ঘর, 

ফুল বাগােন �েরর �মলায় সাজেবা আিম বর। 

করেব বরণ উGােস 

গাইেব গাঁথা রাজহাঁেস 

রাজার রাজা �সিদন আমায় ডাকেব কােছ আয় 

এই পৃিথবীর নকল রাজা কাঁদেব �সিদন হায়!  

আেছ আমার  যা িকছু  

িবিলেয় �দেবা সব িকছু  

থাকেবা �সথায় িচরসুেখ বাঁচেবা িচরকাল, 

িছkমূেল কা4েয় �দেবা �ছাs জীবনকাল। 

আসমােন এক �ভু আেছ  

তার কােছ �মার ডাটা আেছ  

িব\জেুড় রেয়েছ তার হেরক রকম নাম 

Nগ7সুেখ সুিখ হেত পড়িছ আিলফ লাম। 



আেজা কােঁদ, দাদী! 

- সােরায়ার আলম 

উ ! িক িবভৎসত িন�ুরতা ;মেন পড়েল আেজা কাঁিদ! 

িবেশষ �কােনা পীড়াদায়ক �ৃিতকথা, মেন পড়েলা দাদী? 

হ �গা বুজান, হ। গ¡েগােলর সময়কার �ৃিত, 

ইেC করেলই যায়িন টানা �ৃিতকথার ইিত। 

অDভ কােলা �মেঘর ঘনঘটা একাVেরর আকাশ, 

�নকেড় মানেবর নখ আঁচেড় ; 

ভাপসা, দগূ7wময়, ব� মােয়র বাতাস! 

রY pােন পিবT হয় পাকবািহনীর িমT, 

¢পাকাের শবেদহ; ভাগােড়র িচT। 

আ£! সিত
ই দাদীজান, অিতশয় ভয়ংকর ; 

�লামহষ7ক �ৃিতচারণ, 

সােদ িক আর বলিছ, বুজান। 

�ষাড়শীর �যৗবনকােল কির িবচরণ। 

স¤ম লুেটর সমুহ ভয়, িনভৃেত কাঁিদ! 

এই বুিঝ সবই �গেলা ; মেন সংশয়। 

রাইেফল তুেল িছিনেয় �নয় ; 

�মষ শাবেকর মেতা, 

স¤ম লুেট িছটেক �ফেল উিCM যেতা। 

বলেত বলেত ঢুকের কাঁেদ, বীর�না দাদী। 

সংঘাত 

- মীণা@ী বেEাপাধ
ায় 

সুেখর সে� দেুখর যু: 

হািতয়ার দবু7ল 

সা� পা� �কউ �নই সােথ 

�নই �জার দলবল; 

একাkবত� �দওয়াল তুেলেছ 

সুেখর দেুখর ঘের 

�দওয়ােল �য অ◌াজ 

িপঠ �ঠেক �গেছ 

হায়! যুঝেব �কমন কের? 

আকাশ বেলেছ �সও যােব চেল 

সুেখর ঘেরর মােঝ 

িদনটুm িনেয় সােথ৷ 

সw
ার পের দখু ��েল �দেব 

তার 4ম4েম বািত 

থাকেব কেM রােত— 

তার চার �দওয়ােলর মােঝ৷ 

�তামার জন
 ঘর �ছেড়িছ সুখ! 

বুিঝিন কখন �ছেড় চেল �গছ! 

�রেখ �গেল নােতা �তামার �কানা 

িক কের এখন খুঁজব �তামায়? 

দখু �যন অ◌াজ বড় �বশী কােছ 

�খয়াল �রেখছ চািরিদেক পােছ 

তােক �ছেড় না যাই! 

কখন �দেব আেলা ��েল ওই 

সুেখর �দীেপ সলেত পািকেয় 

অেপ@ােত থাকিছ এখন তাই৷ 

সািহত
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5শশবকাল 

-�মাঃ ফাnক ইসলা 

দাদা দাদী'র িকCা Dনেত জমাইতাম িভড়, 

5হ �েGাড় দMুুিম'েত করতাম অি^র। 

মেনর �কােণ কড়া নােড় একলা যখন রই, 

5শশেবর �ৃিতময় , িদন Wিল কই? 

বড় হেয় ভাবনা জােগ, 5শশব'টা �ক িঘের, 

�সানালী �সই িদন Wিল আসেতা যিদ িফের? 

5শশব'টা ভালই িছল থাকতাম কত রে�, 

সারােবলা �খলতাম �খলা �খাকাখুিক'র সে�। 

হাডুডু �গাGাছুট আর কানামািছ'র �খলা, 

আনেE �মেত উঠতাম সারা িবেকল �বলা। 

অ&েত'ই �রেগ িগেয়, �ভে� িদতাম স�, 

অ&েত'ই  মীমাংসায়, করতাম সবাই র�। 

হালকা �রেগ বিলেতা মা, থািকস �কাথায় িগেয়? 

িক �য- মজা লাগেতা মােয়র িমিM বmিন �খেয়। 

চুপ কের থাকতাম তখন না বিলতাম কথা, 

লুিকেয় মেন কপট হািস, ক�ন হেতা রাখা। 

চাঁেদর বুিড়'র গ& মা'েয় �শানাই'েতা �রাজ। 

আকাশ পােন �চেয় �চেয় করতাম কত  �খাঁজ। 

আম �খেত অেন
র গােছ মারতাম �জাের িঢল, 

ধরা �খেল আলেতা �ছাঁয়ায় খাইতাম কত িকল। 

বরই তলা জাম তলা দল �বঁেধ �গেল, 

বুিড় দাদ ুকরেতা তাড়া, আবার বুিঝ এেল? 

না বুেঝ �ভে� িদতাম পাখপাখািলর বাসা, 

মা পািখ'টা দেূর বেস, থাকেতা হতাশা। 

�বাসী'র  ঈদ  

-�মাঃ ফাnক ইসলাম  

�চনা �চনা মুখ Wিলর 

হয়না আর �দখা, 

�বাস নােমর �জল খানােত 

আিম বড়ই একা। 

 

yাি+ লেX কাজ অিবরাম 

�নইেতা �কান ছু4, 

কখেনা কাজ খািল �পেট 

িকংবা দইুটা n4। 

�চােখ ঝের 9াবেণর বাির 

5চেTর খড়া বুেক, 

হািস িদেয় বিল তবুও 

আিছ অেনক সুেখ। 

 

�তামরা করেছা ছুটা ছু4 

ঈেদর �কনা কাটা, 

কােজর সwােন �কবল আমার 

দরূ অদেূর হাঁটা। 

 

�তামােদর মেন আনেEর �জায়ার 

ঈেদর িদন আজ, 

আমার মেন ব
থার oাবন 

ঈেদর িদেনও কাজ। 

সািহত
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ভাষণ-৭১ 

-�মাঃ 5তমরু রহমান 

�রসেকােস7র �সই ভাষণ 

আবার যিদ িদত �কউ; 

িঝিমেয় পড়া বাঙািলর 

জাগত বুেক জেয়র �ঢউ। 

©া+ পেথ চলিছ সবাই 

�সানার বাংলা না গেড়; 

সHেদর গড়িছ পাহাড় 

অন
ােয়র হাত ধের। 

সমতার িবধান খানা 

রাখিছ সবাই দেূর �ঠেল; 

আলািদেনর �চরাগ �পেয় 

কলাগাছ আঙুল ফুেল। 

পেথর ধাের অেনক মানুষ 

বৃিM,েরােদ কM কের; 

শীণ7 তােদর �দহখানা 

কােট সময় অনাহাের। 

ব�বwুর �সই ভাষণ 

আমরা �যন �গিছ ভুিল; 

�সানার বাংলা গড়েত চলুন 

একসােথ পথ চিল। 

সািহত
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আিম 9িমক 

- বিশর আহে<দ 

আিম 9িমক 

আিম 9িমকেক ভােলাবািস 

আিম 9িমেকর ন
ায
তা আদােয় ব:পিরকর 

 

আিম 9িমক 

9িমেকর অিবরল অyা+ 9েম 

গেড় উেঠ বািড় গািড় িশ& �িত�ান 

 

আিম 9িমক 

আিম 9িমকেক ভােলাবািস 

9িমেকর গা �থেক ঘামঝের বৃিMর �ফাঁটার মত 

ওরা yাি+েত শরীর এিলেয় �দয় রা^ার ধাের 

�কান গােছর ছায়ায় 

 

আিম 9িমক 

আিম 9িমকেক ভােলাবািস 

9িমকেকর অyা+ 9েম সমৃ: �দেশর অথ7নীিত 

 

আিম 9িমক 

আিম 9িমকেক ভােলাবািস 

ওরা তীª �রাদ মাথায় িনেয় ছুেট যায় 

মােঠ �া+ের কলকারখানায় 

 

আিম 9িমক 

আমার �কান অিভলাষ �নই 

9েমর িবিনমেয় ন
ায
তা আদােয় আিম ব:পিরকর। 



ভেবর িমসিকন 

- এমদাদলু হক  

ভেবর িমসিকন আিম একজ 

নমুসািফেরর �বেশ, 

ধরায় এেসিছ হােট ঘুের 

িছচেল যােবা সময় �শেষ। 

 

ব� িবহীন হেয় িমসিকন 

এেসিছ মােয়র �কােল 

,দইু িদেনরই রংঙ �মলায় 

সব িগেয়িছ ভুেল। 

 

আমার আমার �নইেতা িকছুই 

আিম মুসািফর, 

িমসিকন আিম �নইেতা দািম 

থাকেবা না �য ি_র । 

 

িমসিকন �বেশ সময় �শেষ 

যােবা একিদন চেল, 

পােড়র কিড় কামাই করেত 

�কউ �যওনা ভুেল।           

িTভুেজ মিজয়া       

সব7নাশা হলাম ভেব 

মিজয়া হায় িTভুজ �েল, 

�সানার �দহ হল ঘাও 

সান কিরয়া �নানা জেল। 

 

কািমনীর কাম, নরক ধরন 

অকােল সব কের হরণ, 

মিন হারায় মেনর রাজা 

িTভুজ নদীর গভীর জেল। 

 

�গালা জেল �দালা �খেল 

না বুিঝয়া নদীর ঢল 

�বলা �গল সব হারােলা, 

চালু কের িTভুজ কল। 

সািহত
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মানষু >পী  দানব 

- কাজী খােলদ মাসদু রানা 

আর কত কাল �দখেবা �মারা �চােখর 

সামেন লাশ 

এই ভােব আর কত জেনর 

করিব সব7নাশ 

 

�হ িনল7�  িবেবকহীনা 

মানুষ >পী দানেবর দল 

�তারা বল, �তারা বলের, �তারা বল । 

 

আর কত �দখেত হেব স+ান হারা 

মােয়র �চােখর জল 

িকংবা বাবা মােয়র বুক ফাঁটা 

আত7 নাদ! 

 

বুেক জিডেয় ধের রYাY 

মৃত স+ােনর লাশ 

এই ভােব আর কেতা জেনর 

 করিব সব7নাশ ? 

আর কত কাল �দখেবা �মারা �চােখর 

সামেন লাশ ! 

নােমই Dধু Nাধীন �দেশ �মােদর 

বসবাস। 

 

মুেখর বুিল যা ইেC  তা 

িহং«তায় �মেত ওেঠেছ ওরা 

যTতT  তােদর �ভাব 

অসহায় মানুেষর ওপর আঘাত করা 

�যন হল তােদর Nভাব। 

 

মানুেষর সামেন মানুষ হেC খুন 

নৃশংস বব7রতায় িবেবেক ধেরেছ 

ঘুন। 

�কউ কেরনা �িতবাদ দািড়েয় থােক 

চুপচাপ 

ভাবিছ �হথা তেব িক 

মানব জীবনটাই অিভশাপ ? 

 

@মতাশালী দানেবরা করেছ  Tাস 

এই ভােব  আর কতকাল চলেব 

সব7নাশ! 

আর কত কাল �দখেবা �মারা 

�চােখর  

সামেন লাশ ? 

 

অন
ােয়র িবnে: �কউ কেরনা 

�িতবাদ 

কারেণ অকারেণ  Dধুই রYপাত। 

এখােন @মতার কাড়াকািড় 

কেলজ িকংবা ভািস74েতও 

লাি�তা হেC  নারী 

কখেনা খােল িবেল ¬ােম িমেল 

নারীর িছkিভk �দহ 

জােনর মায়ায় �চাখ বুেঝ রয় 

�িতবাদ কেরনা �কহ। 

সািহত
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�নমেoট 

- কাজী মিহবলু হাসান 

�তামায় �দিখবার �সৗভাগ
 হয়িন 

কভু আমার 

পাইিন �কামল হােতর পরশ,  

�ছাঁেয় যাওয়া উ�  আদর । 

�pহময় মায়ার চাদর! 

জেুটিন কপােল মমতাময়ী উপেদশ, 

শাসন, 

রYচ@ুর আড়ােল ��মময়  মধুময় 

আবাসন। 

তবু এই iদেয়র পরেত পরেত 

তুিম িবরাজ বােরা মাস , �পৗেষ 

িক শরেত। 

Dধু Dেনিছ, �তামার নাম ডাক 

সবার মুেখ 

তুিম িছেল সৎ , অমািয়ক আলবৎ 

তুিম অমর আমার তৃ�াত7  বুেক । 

তুিম চেল যাওয়ার কত যুগ �কেট 

�গেছ  

তব িবরেহর যাতনা ,কের ছটফট 

বাবা মা। 

নয়ন �নানা জেল নদী বেয় 

�গেছ ! 

হয়েতা তুিম িফের আসেব 

 আশায়  বুক �বঁেধ আেছ। 

ব
থাতুর বুক সুরমা পড়া �চাখ 

এ সুরমা  তুর পাহােড়র নয়েকা 

পুড়া মা4 ! 

অঘুমা �চােখ জল গিড়েয় �লে 

থাকা �শাক! 

�তামার ছিব,ইউিনফেম7র �বাতাম, 

নাম ফলক আর িসল – 

Dকেনা ®-¯
াH প
াড Wেলা 

�দেখ  

�দেখবাবা মােয়র আত7 িচৎকাের 

 আকাশ বাতাশ িবধাতার আরশ 

কাঁিপয়া উ�ত «Mার িদ° ! 

আমার ব� ইেC কের �তামাের 

�দিখেত 

�তামায় িফের �পেত «Mার কােছ 

িচ� �লিখেত। 

 

জান ভাইজান,বাবা বিলেতন ! 

�তামার চিরT নািক বাজপািখর 

মেতা িছেলা ! 

Dধু দীঘ7 আয়ু �রখাটা ছাড়া 

।িক অ±ুত �তামার জীবন – 

িশDকাল কাটেলা দাদীর বুেকর দেুধ 

জে�র পেরই এিতম হেল ি�য় 

মাতৃহারা। 

  

�তামায় কখেনা �দিখিন, ফরসা না 

শ
ামবণ7, 

 �কমন িছেল ? 

বড়েদর কােছ �তামার গ& Dেনিছ 

ভুির ভুির  

িক* �দেখিছ, �তামার পড়ার �সই 

�টিবলটা !  

অসংখ
 �নােবল বই আর 

�তামার হােত �লখা ডােয়ির । 

 

আর �দেখিছ ময়নামিতর িস এম 

এইচ – 

সমািধ �সৗধ পােশ 

�তামার িন²াপ বদন িমেশ থাকা 

ঘােস  

�নমেoেট �তামার হােতর �লখা – 

" �হ পিথক �য যাও �মার পােশ 

ফােতহা পাঠ কিরও �মার মুিYর 

আেশ "। 

সািহত
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mরআন হািদেসর মেূল 

মহুা<দ আরাজ িময়া 

mরআন হািদস সুkা£ 

দান কেরেছন আGা£ 

এসব িকছুর মূেল 

�দখ ভাই চে@া খুেল 

মুহা<দ রাসুলুGা£।। 

 

না হেল আহেল হািদস 

�কমেন হইবা মুহাি/স ? 

না হেল আহেল সুkত 

�কাথায় পাইবা শিরয়ত ? 

�কমেন হইবায় রহমতুGা£।। 

 

না হেল আহেল mরআন 

�কাথায় পােবন ঈমান 

�কমেন হইেবন মুসলমান ? 

�কমেন পাইেবন পািরTাণ 

জাkােত _ান স*েM আGা£।। 

 

আিম আহেল হািদস 

আিম আহেল সুkত 

আহেল কালাম উGাহ 

জানমাল �ভুর রােহ িলGা£।। 
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�তামার িন}ুপ চাহনী 

- সানিজদা ত�ী 

�তামার ঐ িন}ুপ িনঃশ� চাহনী 

আিম পাইনােকা খুঁেজ মােন। 

এক দিৃMেত �চেয় আছ 

�মার ডাগর আঁিখ পােন। 

�তামার মুেখ ভাষা িছল না 

িছল না �কান শ�!! 

অবাক দিৃMেত তািকেয় আছ 

িক �খাঁজ!! 

িক তার অথ7 !! 

হয় িন িক �মার �বাঝা। 

কত কথা জািন লুিকেয় �রেখিছ 

�মার �ছাট মিণেকাঠায়, 

বিল বিল কের বলেত �য চাই 

�কন জািন তা বলেত নািহ পাই। 

�তামার �চােখেত �চাখ পড়েতই 

Dnেতই আিম হই যাই 

িনবাক িন^�। 



�তী@া 

- �শখ রমজান আলী 

জানালার ধাের বেস কাটেছ িবষk িদন 

yাি+হীন দিৃM,েতামার পিরিচত রা^ায়। 

কত িচ� িচরmট হেয় ভরা ডাসিবেন 

অিভমানী এ �কান িনব7াসন �তামার। 

 

�তী@ায় কােট কত িনঘু7ম রাত,কত �শা+ �ভাত। 

আজও �তামার জন
 যে³ সািজেয় রাখা ফুলদািন 

আজও আরশীেত খুঁিজ �তামার �িতCিব 

যখনই কােন ভােস দরজায় �টাকা শ� 

আনেE উGােস ছুেট যায়,েদিখ দােরায়ান দKায়মান 

Dধু তুিম �নই......Dধু তুিম �নই....... 

 

সূয7 ঢেল পেড় পি}মাকােশ �বলােশেষ 

yা+ রাখাল আবার িফের আেস ঘের 

�বসুেরা পািখর ঝাঁক িফের যাই নীেড় 

মািঝ িফের আেস নাও �বঁেধ উজান ঘােট 

আিম পথপােন �চেয় থািক অ´েভজা ঝাপসা �চােখ 

Dধু তুিম এেল না....Dধু তুিম এেল না.... 

 

এই ভােবই িদন যায়,মাস যায়,িফের আেস বছর 

দীঘ7 আেরা দীঘ7 হয় �তী@ার �হর 

রYাY িবরহ ব
াথা বেলা Dধাই কােক 

Dধু yা+ �চাখই বুেঝ �তী@ার মােন। 

িবমূষ7 �রাগীর ন
ায় শয
া আকঁেড় থািক। 

মৃতু
 কড়া নােড় জীবন দয়ুাের 

তবুও iদয় বেল সময় এখেনা হয়িন �শষ 

তুিম আসেবই..... তুিম আসেবই 

সািহত
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আমার ভােলাবাসাWেলা 

- রণধীর মিGক 

�তামার মেনর সীমানায় উঁচু �াচীর িদেয়িছ, 

�তামার �ধই �ধই করা মনটােক 

কেরিছ বEী। 

বুঝেত পারেল না তুিম কেতা 

বড় উড়ণচ¡ী? 

�তামােক কােছ না পাওয়ার কMটা, আমার 

সাগেরর �ঢউেয়র মেতা উ/াম, iদয় আমার @তিব@ত। 

আজ আমার ভােলাবাসাWেলা পার করেছ  খুব ক�ন সময়। 

দরূ সমুেµ অ^িমত সূেয7র িদেক তািকেয় আিছ 

দাঁিড়েয় একলা। 

অেপ@ার কMWেলা আর আিম 

িনেত অপারগ। 

আমার কM সিহ�ু মন ও আজ িবেµাহী, 

তবু মনেক �চেপ �রেখিছ অবলীললায়- 

�তামার মন না পাওয়ার কM িনেয়। 

�জাছনার আেলার মত ভােলাবাসায় আমায় ভািসেয় দাও, 

জািগেয় দাও �তামার িনিল7= অনুভূিতWেলা, 

িদক খুঁেজ পাক আমার অি^�। 

সেতজতায় ভের উঠুক �াণ, 

মন খারােপর িবষয়Wেলা দেুর যাক, 

আমার ভােলাবাসাWেলা মন খুেল হাসুক। 



পাষাণী দিুহতা 

 

আিম অনুিচত �হ ধনীর দলুালী 

কথা িদেয় িছেল হেব আমার দার,, 

5চতন
 হািরেয় িমেথ
 অপযশ িদেয় দহেন পুিড়েল iদয় কিরেল 

আমায় পর। 

 

তুিম িছেল Nজনী iদেয় আঁকা কাি+ 

�কন ডুবােল গভীর িবষাY 5শবািলনীেত,,, 

ভুেল িক �গছ!েসই mয়াশা �ভজা �ভাের হাত �রেখিছেল �মার 

হােত। 

 

আিজ �গাঢ় �ভাের গােয় হলুদ 

কালেক �তামার িবেয়,, 

িদল উজার কের �ভেসিছলাম ভােলা, আিশ7বাদ কির সুিখ হও 

অেন
র ঘের িগেয়। 

 

গিরেবর নEন আিম 

তবুও মেন িছল bহৃা যাইব �তার অেনক ধাের,, 

িবরেহর �yেশ কাঁিদ �কৗমুদী রজনীেত �তামােক না পাওয়ার 

সুের। 

 

িবেCদেক �য জন এিড়েয় চেল িবেCদ তােরই টােন,,, 

িবেCেদর উVা= �ালা যারা বুক �পেত লয় বাঁচেত তারাই 

জােন। 

 

িবদয় ওেগা পাষণী দিুহতা,, 

কিরনা কভু না পাওয়ার 

মন^াপ,হয়েতা �তামােক িলিখিন ললােট 

লাল সবেুজর পতাকা 

- শািকল মাহমদু শািহন 

বাঙািল জািত আমরা পতাকা 

আমােদর লাল সবুজ 

পািক^ানীরা �ভেব িনেয়িছল 

বাঙািল জািত অবুঝ। 

বুেঝেছ যখন বাঙািল জািত 

তারা অেন
র অধীন 

নয়4 মাস যু: কেরেছ তারা 

বাংলােদশ কেরেছ Nাধীন। 

মুিজেবর ডােক সম^ বাঙািল 

হেয়িছল একT 

মুিY �সনা গঠন কের তারা যু: 

কেরেছ সব7T। 

এগােরা4 �স¶েরর অধীেন 

কেরেছ যারা যু: 

Nাধীনতােক িছিনেয় এেন 

বাঙািল হেয়েছ মু�। 

িTশ ল@ �ােণর িবিনমেয় হেয়েছ 

অজ7 ন Nাধীনতা 

বাঙািলেদর �ভাগ করেত হয়িন আর 

িবিভk পরাধীনতা। 

সাত7 ই মােচ7  �রসেকােস7েত মুিজব 

িদেয়িছল ভাষন 

পািক^ানীরা করেত পােরিন আর 

বাঙািলেদর �শাষন। 

িজয়া িদেয়িছল �বতােরর  মাধ
েম 

Nাধীনতার �ঘাষণা 

�শখ মুিজেবর বড় অজ7 ন এটাই 

বাঙািলেদর পাওনা। 

লাল সবুেজর পতাকার মান 

বাঁিচেয় �রেখেছ যারা 

বাঙািল জািতর �9� স+ান 

এক মাTই তারা। 

সািহত
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সােড় িতন হাত ঘর 

- রাখাল দাস 

আমার যারা আপন িছল 

সবাই �গেলা সের, 

আমায় তারা দাফন িদল 

সােড় িতন হাত ঘের।   

 

ঘর'টা হেলা �দীপ ছাড়া 

পাষাণ কীেট ধের,  

অিত কেঠার িবচারপিত 

স�ক িবচার কের।  

 

যতন কের শেখর বািড় 

�বঁেধ  িছলাম ভেব, 

আসেত হেলা সকল ছািড় 

পর কেরেছ সেব। 

 

পুT কন
া �কাথায় �গেলা 

�কাথায় সে�র সাথী  

স�ক আমল সে� িকছু  

আজেক হেলা বািত 

সািহত
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�কউ কােঁদনা 

- তাসিলমা খায়nন 

�ছেড়ই যিদ যািব আমায়, 

বাঁধিল �কন ��েমর �ডাের 

আমার ভুবন শূন
 কের, 

িখল িদিল �তার মেনর ঘের। 

 

মেনর যত কথামালা 

বলিছ দজুন দজুনাের, 

পাশাপািশ দজুন িছলাম 

ভুেল যািব �কমন কের,। 

 

আিম �য �তার আয়না িছলাম 

�গটাপ �সটাপ  সব �দখািত 

আমার সুেখ হাসিত �য তুই 

দেুখ আবার �চাখ ভাসািত। 

 

িবকাল �বলায় �বিরেয় দজুন 

রাত কেরিছ ঘের �যেত, 

কতশত ছল কেরিছস 

একটু খািন পরশ �পেত। 

 

�কান nপসী  �কেড় িনেলা 

করেলা �তাের যাদ ু�টানা, 

মাঝ দপুুের ঘুমায় সেব 

আমার মত �কউ কাঁেদনা। 



এক4 �ভােতর অেপ@া  

- তািরmল ইসলাম 

�ৃিতWেলা এখেনা �রেখ িদেয়িছ  

পরম যে³ iদয় পেট । 

�সই িবভীিষকাময় িদনWিলর গ&  

আমার মােয়র একটা শ�  

একটা পাথর চাপা কাkা  

আমার ভাইেয়র এক িবE ুরY কণা  

এেককটা ইিতহােসর পাতা। 

 

পৃিথবীর �শষ িনঃ\াস ভুলার নয়? 

যুলুেমর অন
ায় অত
াচার বব7রতা  

আমার শত �বােনর িনব7াক দিৃM  

চাপা কাkার অ´ িবসজ7 ন । 

শত �কা4 মৃত Nেdর ভীেড়  

এক4 Nেdর �কালাহল 

এক4 িবজেয়র �ভােত  

িTশ ল@ �ােণর জীবেনর স`ালন। 

 

Nাধীনতার অধ7শত বেষ7 দাঁিড়েয়  

িবজয়ী �দেশর �চােখর �কােণ �চেয়  

যা �দিখ অপলক দিৃM �মেল  

�স  িক আমার �দখার ভুল ?? 

নািক িTশ ল@ সং!ামী শহীেদর  

আAিচৎকার অ´ জল! 

সকল শহীেদর �িত জানাই িবন· 9:া। 

সািহত
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ফাWন �মেখ 

- সীমা সান
াল 

সেষ7ফুেল �জেগেছ �াণ অ¸ুর  

ওই �শানা যায়  বাঁশিরয়া সুর 

বসে+াৎসেব উ�ীবেনর আশা 

ঘুেচেছ বEী�, �পেয়ছ নতুন ভাষা। 

 

রিঙন �মেঘ পলাশ মাখা �ভার 

�ৃিত িব�ৃিত অলকানEা �ঘার 

উপাস
 ��ম 5বতরণী পার 

মিদর �ঠাঁেট অমৃত বারবার। 

 

 মুেঠা ভের সুখ,কেতা কথকতা 

�মঘ িমনাের িফসিফস আmলতা 

িরফু আঁকা বুক �মৗন িমিছল জােন 

একটাই দািব-ভােলাবাসা �¹াগােন 



Nাধীন 

- আ�লু আিজজ সরকার �খাকন 

আিম �মাঘল �দেখিছ বৃ4শ �দেখিছ 

�দেখিছ মহাভারত 

পািক^ােনর ঘৃণ
 িনয7াতেন আিম িনেয়িছলাম 

Nাধীনতার শপথ। 

৫২-৬২-৬৯ িনপীড়েন  

আমার রY ধিরেয়িছল �ালা 

৭১ এ বাংলার বাঙালী িমেল 

�ভেঙিছল বিEর তালা। 

Nাধীন কেরিছ বাংলা আমার 

 Nাধীন কেরিছ জীবন , 

আজ মুY Nাধীন �দশ ও জািত 

 মুY সকল মন। 

ব� �াণ আর রY িদেয়  

�কনা এই বাংলােদশ, 

পৃিথবী রেব যতিদন তেব  

আমার বাংলা হেবনা �শষ। 

Nাধীনতা 

- আ�লু আিজজ সরকার �খাকন 

Nাধীনতা িক বুঝ বwু  

Nাধীনতা কার নাম? 

ল@ �ােণর িবিনমেয় তার  

�দয়া হেয়িছল দাম। 

মিজব কে¼ গেজ7   

উঠা মুিYর এর Nাধীনতা, 

ব½কে¼ হেয়িছল জেড়া  

ল@ �কা4 জনতা। 

Nাধীনতা িক জানেত চাও  

ইিতহাস পেড় �দেখা , 

�নতা কারা শহীদ কারা  

সদায় মেন �রেখা। 

িনেজের যিদ না -ই জােনা  

লি�ত এ জীবন , 

কাপুnষ তুিম Nাধীন বাংলায় 

ম�ল �তামার মরন। 

�শােনা বwু �রেণ �রেখা 

Nাধীনতা বাঙািলর মান 

অ�ীকার কেরা Nাধীনতা রািখেত 

�েয়াজেন �দেবা �াণ। 

সািহত
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জীবেনর িহসাব 

- �মাঃ অিহদ�ুামান নবাব  

িনেবদন 

�মাঃ অিহদ�ুামান নবাব  

ভাগ
টা �সই আেগর মেতা খােC খািব 

Nণ7 �দায়ার খুলেত খুঁিজ nেপার চািব। 

আশার বাসা �ভেঙ পেড় বায়ু ছাড়াই 

উজান গােঙ ভাঙা তরী �বেয় �বড়াই। 

 

জীবন যখন ঝরা পাতা আগােগাড়াই 

চলুক না হয় যাক �থেম আর িক ডরাই।  

মহাজেনর �খায়ায় পুঁিজ খুঁজেল আসল 

ব
থ7তায়-ই জীবন থােম হয় না সফল। 

 

চলার পেথ ভুল ¾4 হাজার হাজার  

িনরাশায় তাই মৃতু
 ঘেট সকল আশার। 

আজ আিছ কাল রেবা না এমন িহসাব  

করেল �ঘােচ সব মানুেষর সকল অভাব। 

অপবাদ রািশরািশ  

কটা@ হাসাহািস  

তবুও �তা ছুেট আিস 

ভুেল যাই  সব অপমান। 

 

িদন-রাত অবেহলা  

সুখ িনেয় িদেয় �ালা 

কিরস �য �ছেলেখলা  

ফুল িনেয় কাঁটা �িতদান। 

 

যিদ �কােনা িদন �শেষ  

পড়+ িবেকল আেস  

তখন রািখস পােশ 

�তার তের এই িনেবদন।   

 

চাই Dধু সুখ �তার 

কােলা হীন আেলা �ভার 

খুলুক বw �¿ার 

িবধাতার কােছ আেবদন। সািহত
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�মঘ বািলকা 
- শামসনু নাহার শামিছ 

�মঘ বািলকা �মঘ বািলকা 
আমায় িদওনা ফাঁিক। 
বৃিM আমায় �ছাঁেয় �গল 

পিরেয় িদল রাখী। 
 

কদম শাঁেখর সুবাস �মেখ 

�মঘ বািলকার উেড়, 
�গালাপ ফুেলর �ছাs কিল 

�গালাপ হেয় ঝেড়। 
 

কিলর িভতর Nd ধের 

�গালাপ �যমন রােখ, 
আিমও �তামায় রািখ �বঁেধ 

কদম সুবাস �মেখ। 
 

কদম সুবােস �মেখ তুিম 

রংধনু সােজা 
�জাপিতর সবWেলা রং 
রংধনুেতই �খাঁজ| 

তুিম ভাইরাস 

-শামসনু নাহার শামিছ 

এক রিV ভাইরাস তুিম 

কাবু কেরেছা সারা িব\, 
িকেসর দ8 �তামার সারা িব\ 

করেছা তুিম িনঃ\। 
 

ইতালীর সােথ কেরছ িমতালী 
চীনেক কেরছ িবরান, 
ইউ>েপ বাজােল �বদনার সুর 

মািক7 ন মুGুক কেরছ শশান। 
 

শহর নগর সবই আজ 

ভেয় কােপ থর থর, 
Dন
 পথ, Dন
 বাজার 

জনহীন �া+র। 
 

অেদখা অনু সম তুিম 

বেলানা �কাথায �তামার দ8 

�কমেন ভাি�েল তুিম 

মানুেষর মানিবক ^8।  

সািহত
 �বাহ ম
াগািজন  সংখ
া - মাচ7  ২০২১  



িচৎকার  

এিবএম �সােহল রিশদ 

জাদঘুর �থেক চুির যাওয়া ভ
ানগেগর তুিল  

মনিবক �দয়ােল আঁকেছ Tাণ-�চােরর ছিব  

মুখWেলা খুব �চনা, �িতেবশীর �িতিবt  

পেথর বাঁেক বাঁেক �লিtত ছায়া, িদগtর  

 

@ুধাত7   মুখ ও িনজ�ব হাতWেলা �সৗজন
তার আড়ােল  

িলেখ রােখ কপােল, xাি+কালীন লুটপােটর ইিতহাস। 

বুভু@ু �চাখনদীেত উথাল-পাথাল সমােলাচনার �ঢউ  

�কউ �কউ তুেল রােখ তা, �¹াগানমুখর �কউেটর ফণায়  

জনতার �পছেন লুিকেয় থােক 5বষম
  ও অনাচার  

মােঠর পাঁজেরর কােছ �সানািল ধােনর �Á �কমন আছ? 

 

মহামাির, Tাণ চুির একাকার নয়, এ �য 5নতকতার অব@য়  

সংশেয়র oাবেন মাক7 সবাদ-�লিলনবাদ জানা জnরী নয় 

�9িণসংঘাত ও হাহাকার রাÂিবcােনর সূT �মেন চেল না 

মুেখাশ উে�াচেনর িমিছল িনেয় অেপ@ায় থােক সুেযােগর 

একিদন িগেল খােব তারা গনতv, সমাজতv ও 5Nরাচার  

�সিদন বুঝেব; �িতকৃিতর �চেয় কতটা শিYশালী মানুেষর িচৎকার 

িভ@া 

- সব7াণী দV 

িফিরেয় দাও আমার �সই বাংলােক, 

�যখােন িছল এক iদয় এক �াণ! 

জািত 5বষম
 থাকেলও �যা:ার অভাব িছেলানা।  

িছল ব� Wণী 5সিনক! 

যাঁরা Dধু কলেমর ধােরই যু: করেতন! 

 

�কাথায় �গেলা আমার �সই �সানার �দশ? 

�কাথায় �গেলা �সই Nেদশী সমােবশ। 

রঙ -�ব-রেঙর 5হ 5চ আর অরাজকতা! 

আর পািরনা এ ভার বইেত! 

িনত
 িদেনর দালাল আজ িসংহাসেন বেস  

রাজ� করার bধ7া �দখায়! 

 

�কন এমন হয়? 

িনদাnন ব
থা যvনা �াণ িবেয়াগ! 

র³ স8ার যা িছল, 

সব �গেলা �দশা+র! 

এিক �দশ ভিY? 

নািক �দশেµাহীতা!!! 

সািহত
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�ভু ছাড়া ভরসা কী 

- �হােসইন আহমদ �চৗধরুী 

মানুষ মাের �বDমাের 

মানবশ¾ ভাইরােস, 

কেতক মানুষ গৃহবEী 

কেতক নােচ উGােস! 

িনদান কােরা িনত
সখা 

কােরা সময় �পৗষালী,  

িরY জেনর িপV �েল 

অভাব কের �হয়ালী! 

মুেখর মােঝ কা�হািস 

বুক পুেড় হয় ভ�,  

জীবন চেল িঢেমতােল 

িডম পােড় �য অ\! 

নতুন িদেনর Nd �দখা 

সূয7 ওঠার �ঢর বািক, 

�ক ওঠােব Nd চূড়ায় 

�ভু ছাড়া ভরসা কী! 

�খলা 

- �সখ কওেসর আিল 

ওপর �থেক ধের সুেতা 

নাচােC তার ইCামত 

�যমন �খলায় �তমিন �খিল সারােবলা 

এটাই হল ধরাধােমর আসল �খলা। 

 

�ছাট �বলায় �খলাম বা4 িনেয় হােত 

পাথেরর টুকেরা, মাংস বেল পড়ত পােত 

বড় হেলই সরzাম সব ভাঙার পালা 

মা বলেতা এখন �তােক মানায়িন আর �ছেলেখলা। 

 

মরন বাঁচন কের লড়াই 

টপকােত হেব চড়াই উতরাই 

ভাবছ জীবনটা যােব হািরেয় �হলায়? 

  ডুেব যােCা তাই মরন �খলায়। 

  

একিদন �খলার �শেষ িফরেব বািড় 

তখন সবাই হেব ছাড়াছািড় 

ছাই িকংবা হেব মা4র �ডলা 

�থম �থেক �শষ, এটাই সবার আসল �খলা। 

সািহত
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Dধইু তুিম 

- খিললরু রহমান 

মেনর জানালা �বেয় iদেয়র কাছাকািছ 

�য আেস �িতিদন আমার iদয় �কােন 

আিম জািন,আিম জািন,েস আর �কউ নয় 

�স �য তুিম । 

 

দরূ ব� দরূ হেত �ক �যন আমাের টােন 

DÃ শাÃ চারিদক �দিখনা �তা আিম তাের 

যার bশ7 িবনা মন,আঁধাের �ছেয় যায়, 

�স �য তুিম । 

 

যার উCল হািসেত,iদেয় বােজ িবরলা বাঁিশ  

�াণ চ`ল হয় যার িমিM মধুর কথা Dেন  

�স আর �কউ নয়,যার মেনেত তর� বয়, 

�স �য তুিম । 

 

হাজার কােজর মােঝ,মন বীণায় সুর বােজ  

যার জন
 এ মন , কের সদা উচাটন 

আিম অনুরY হেয় যাের খুঁিজ বাের বাের আিজ 

�স �য তুিম । 

 

�ােণর �খয়ায় পাবার আশায় যত ভােলাবাসা 

জমােনা আেছ যার জন
,েস �য িচর অনন
 

�স আর �কউ নয়,েজেনা �স �য আর �কউ নয় 

�স Dধুই তুিম । 

এই ফাÄেনর িদেন 

- খিললরু রহমান 

বাহাkর এই ফাÄেনর িদেন �সিদন 

ভাষার যুে: যারা �নেমিছল , 

তােদর ছালাম জানাই সহ« বার 

যারা মুেখর ভাষা িদেয় �গল । 

 

এই িবে\ এমন যু: কভু Dিনিন  

কেরেছ �কাথাও �কউ , 

মােয়র ভাষার মান রাখেত উেঠিছল 

�সিদন জন সমুেµ �ঢউ । 

 

nখেত তােদর ব½ক¼ হােয়নারা 

চালায় Wিল বুেক , 

ফাÄন এেল �সই না ব
থায় আেজা 

�মারা কাঁিদ �শােক । 

 

থাকেব ভেব যতিদন বা�ালী জািত 

�শােক িভজােব ব�ভূিম , 

আমােদর iদেয় �গেঁথ থাকেব �তামরা 

�জেন �রেখা িদবসযামী । 

সািহত
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পাষােণ বকু বাধঁেছ 

- এম িড িমজান 

�মধা শূন
 করেত �দশটা  

িভন �দিশরা করেছ �চMা  

একটু বেস ভােবা !  

তােদর Nাথ7 িনেত লুেট  

আমার �দেশ আসেছ ছুেট  

আমরা কী �য পােবা। 

 

মুেখ বেলা মুিজব �সনা  

�দশটা কােরা বাবার �কনা  

মানুষ �মের �ফলেছা?  

চাঁদাবািজ �টKার বািজ 

কথার �বলা সােজা হািজ  

হারাম �কন �গলেছা।  

 

Nাধীনতা  নাই �র �দেশ  

মানুষ Wেলা দানব �বেশ  

�দশটা রােখ বEী,  

ভাইেয় ভাইেয় মারামাির  

বাবা মােয়র আহাজাির  

�দশ িবেরাধী সিw।  

 

সুশীল মুেখ মারেছ তালা  

�দেশ এখন চলেছ বালা 

ঘের বেস কাঁদেছ,  

সত
 কথা বলেত �গেল  

থাকেত হেব বEী �জেল  

পাষােণ বুক বাঁধেছ। 

দখূ ুিময়ার �রেণ 

- িবoব চÅ দাস 

দী= কে¼র পুnষ তুিম  

@ী= �তামার পদচারণা।  

 

�তামার �লখায় শিY আেছ  

সাহস �ষালআনা।  

�শকল ভাঙার সাহস পায় 

পুnষ িকংবা ললনা।  

 

চুnিলয়ার কৃিত স+ান  

িব\ মােঝ �চনা।  

জলুুমবাজেদর িবষেফাঁড়া 

মুিYবাদী বীরেসনা।  

 

অিXবীণায় মুিYমv  

দ:ুশাসেনর লাগাম টানা।  

�তামার মােঝ ��রণা পাই 

সাম
বাদী �চতনা।  

 

িবেµাহীেদর িবেµাহী কিব 

ব�ভূিম �কানা।  

বাংলােদেশর জাতীয় কিব 

আেছ সবার জানা। 

সািহত
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সেুশািভত পিৃথবী চাই  

- কিব  সােজদা ডুল ু

মােয়র  �কােল বেস 

xমশ �বেড় উ� 

5শশেবর হািরেয় যাওয়া  

সুেখািবলাস পৃিথবী িফের �পেত চাই। 

চতুিদ7ক িহংসা - ঘৃনা, �xাধ, �তারনা 

পাপাচার আমােক mের খােC  

�বঁেচ আিছ !  

এ িবষাY �ছাবেল শাি+ি�য় মানুেষরা 

মৃতু
র �হর Wনেছ ! 

জীবন িক িনম7ম শY �বড়ী িদেয়  বাঁধা ? 

�বঁেচ থাকার �েলাভন মাTা ছাড়া  

ঘৃণা - ছলনা - অিভনেয় িনেজেক সািজেয় রাখা? 

িব\াস ঘাতকতার মূল মেv  যারা jংস যেc 

�মেত ওেঠ,  

সবুজ ঘাসফুলেক দিলত মিথত পােয় 

িববণ7 কের 

পিবT ভােলাবাসার নীড় আWেন ভিÇভূত কের ; 

আিম তােদর  গলা 4েপ হত 
া করেত চাই।  

iদেয় দগদেগ ঘা, মুেখ অনািবল হািস  

এ কৃিTমতার  �বাঝাপড়া �হাক মৃতু
। 

আিম িফের �পেত চাই-- 

�সানালী �ভার, সবুজ �কৃিত, ফুল পািখর  

��ম mz, িনম7ল বাতাস আর 9মিসY মানুেষর 

সুি�ত জীবন। 

�সই সুEর সুেশািভত পৃিথবী হেব আমার ভূবন। 

মতুৃ
zয়ী জনক 

১৯২০ সাল ১৭  মাচ7    

ফজের আজােনর jিন  �িতjিন 

বাংলার আকােশ - যিমেন 

িp� বাতােসর Wzন বা�ালীর কােন কােন 

�সঁ আসেছ, �সঁ আসেছ জননী ওেঠা �জেগ 

সুদী=, �কামলমিত িশD 4 -- 

মা সােয়রার �কােল। 

সবুজ -- শ 
ামেল  �বেড়  উঠা 

জ�ভূিম ভােলােবেস  

পরাধীনতার শৃÈল �ভে� 

গড়েব Nাধীন সVা। 

৭ 'ই মােচ7  সে<াহনী ইশারায়  

জােগা বাঙািল জােগা 

লােখা লােখা জনতা কাে^  

�কাদাল হােত 

�ােণর িবিনমেয় Nাধীন �দশ গড়েব 

 �িতcা ব:  এক সােথ। 

ব�বwু  বাংলােদশ একই সুতায় গাঁথা 

�«াতধারায়  বেয় যােব কিবর কাব 
 কথা। 

তুিম থাকেব বাঙািলর  iদেয়   

অি^ে� বহমান 

9:াভের �িরব �তামায় জািতর জনক 

�শখ মুিজবুর রহমান। 

সািহত
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শাহী বােগর ফুল 

- সরদার আহমদ শবিুYগীন িলপ ু

ফুেটেছ ফুল ঐ শাহী বাগােন, 

�রাµ হাওয়ার িনশী তেল। 

ওের মন চল যাই ছু4য়া �বড়াই, 

বসে+র এই ফাWেন । 

 

আনেE জািগয়া মন,বসুর ও মাতেন, 

সদা �ৎিসত িবহ� মেন, 

পূলেক মন ©া+ ভুলেক, 

সদানেE মধু আহরেণ। 

 

জািগেয়েছ মন, তপ মেন, 

িনশীেথ মন ফুল বেন, 

জনানাE কানেন,আনE ভূবেন, 

ফু4েয় ��েমর ফুল, 

িলপু িময়ার অন+ �যৗবেন। 

সািহত
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অ-আ-ক-খ  

- �ক, �জড,রহমান 

জােনা মা, ইংেরিজটা �বরই হয় না,  

বাংলা-�স �তা খাঁ4 �সানা। 

উ�য়ােছ রিব িদয়ােছ ডাক জা!ত হও বাংলার জনতা, 

নয় ইংেরিজ চিলেব Dধুই বাংলা, 

�িত4 ^ের ^ের ইংেরিজ কিরব বয়কট, আেEালন আর 

আAা�িত িদেয়েছ �মােদর অ-আ-ক-খ। এছাড়া �যন মুেখ 

�বরই হয় না। 

জােনা মা, ইংেরজীটা �বরই হয় না । 

বাংলা-�স �তা খাঁ4 �সানা। 

রিফক,শিফক,সালাম,বরকত নাম-না-জানা আর ও মািনক 

�সানা, 

�তামােদর এ ঋণ  

বাংলায় কভু �শষ হেব না । 

ষড়ঋতুর �দশ আমার বাংলা, �কািকল  �সথায় ডােক m�  

ময়না বেল অ-আ-ক-খ। 

মা'েগা -এখনও ঘুমাও হেয় শা+, 

�তামার �ছেলরা আজও yা+, 

নািবকহীন তরী ছুেট অজানা পেথ, 

�ক আেছা? হেব নািবক, এেসা এ রেথ, 

এখেনা রােÂ বাংলাটা �যন-�ক আেস না। 

জােনা মা, ইংেরিজটা �বরই হয় না। 

বাংলা-�সেতা খাঁ4 �সানা। 

আজ আমরা Nাধীন রাÂ, 

ভাষা �মােদর একটা। 

�িত4 �@েTই �যন কির ব
বহার, 

�ােণর ভাষা অ-আ-ক-খ।  

জােনা মা, ইংেরিজটা �বরই হয় না। 

বাংলা-�সেতা খাঁ4 �সানা। 



�তামার হােতর পতাকা আমার হােত তুেল দাও  

- নারায়ণ িব\াস  

মােগা !  আমােক িকছু অ@র দাও   

       আিম এক4  শে�র মালা গাঁথেবা 

  

মােগা!   আমােক কেয়কটা শ� দাও 

       আিম বুেক জািতর িপতার নাম িলখেবা 

 

মােগা !  আমােক কেয়ক4 বাক
 দাও 

       আিম Nাধীনতার মুিY যুে:র কথা িলখেবা 

 

মােগা !  আমােক �তামার গ& �শানাও 

       আিম এক4 িব\েসরা এক4 মহাকাব
 িলখেবা 

 

মােগা !  আমােক �তামার সবটুm ব
থা দাও 

       আিম আমার িনঠুর বে@ ধারণ কের কাব
mz 

       5তির করেবা 

 

মােগা !  আমােক �তামার িকছুটা আনE তুেল দাও 

       আিম আমার দঃুেখর সীমানায় আনEা´ 

       ঝরােবা 

 

মােগা ! আমােক �তামার ওই সবুজ জিমেনর  লাল 

      সূেয7র পতাকা4 দাও 

      আিম ওই পতাকা িনেয় সম! িব\ পির©মণ  

      কের আসেবা। 

বস+ ও ভােলাবাসা িদবস 

- িচTকর এস এম আলী আজগর রাজা 

বস+েক সােথ িনেয় ভােলাবাসা িদন 

এমন এক4 িদেন িমেলিমেশ থািক পােশ 

হেয় উ� সবাই রিঙন। 

িশমুল পলাশ সােথ িনেয় ভােলাবাসা িদন 

িব\ সংJৃিত িমেলিমেশ একাকার হেয়  

আমােদর জীবনটা রিঙন।। 

 

বসে+র রং �লেগেছ মেন বেন �দেশর �িত4 �কােন 

ভালবাসার িদন4 কাঁটেছ দাগ �িত4 iদয় মেন 

সকেলর মেন বসে+র �ছাঁয়া িদেC �দালা 

নদীর �ঢউেয়র তােলতােল, 

ভােলাবাসা িদবেস ভালবািস বলেত 

তnন তnনী ফুল িনেয় হােত অেপ@া -- 

কখন ি�য়জনেক �দেব।। 

 

ভােলাবাসা িদবেস ভােলাবািস বিল  

ি¿ধা¿E সব ভুেল 

�দশময় আজ ফুেল ফুেল সাজ  

রং �বরংেয়র ফুেল, 

বসে+র রংেয় রিঙন পৃিথবী 

সবাই থািক �যন িমেলিমেশ। 

সািহত
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িবিশM ব
বসায়ী ও সমাজেসবক জনাব শাইখ আহেমদ এর সংি@= জীবন বVৃা+: 

 

িবে\র সুEর কেয়ক4 শহেরর অন
তম >পসী ও জলকন
া-খ
াত পয7টন নগরী ইতািলর �ভিনস শহেরর সদা হাস
�ল, 

সদালাপী, সুিশি@ত এবং পেরাপকারী ব
িY� জনাব শাইখ আহেমদ শরীয়তপুর �জলাধীন ডামুড
া থানার ডামুড
া !ােম 

স¤া+ মুসলীম পিরবাের জ� !হণ কেরন। 

তার িপতা বাংলােদেশর একজন �থম িবিসএস ক
াডারধারী সরকারী উ� পদ_ কম7কত7 া িছেলন। 

িতিন মাদারেটক আ�ুল আিজজ Jুল অ
াK কেলজ, ঢাকা �থেক িবcান িবভােগ এসএসিস পাশ কেরন এবং সরকাির 

িবcান কেলজ, �তজগাঁও, ঢাকা �থেক িবcান িবভােগ এইচএসিস পাশ কেরন। পরবত�েত িতিন জগkাথ িব\িবদ
ালয় �থেক 

পিরসংখ
ান িবষেয় অনাস7 এবং মা¯াস7 উভেয়ই �থম �9ণী �পেয় িড!ী লাভ কেরন।পড়াDনা �শষ কের কােজর উে/েশ
 

িতিন ইতািলর �ভিনস শহের আেসন।ইতািলয়ান এবং ইংেরিজ ভাষার উপর তার উ�তর সনদ রেয়েছ।২০১২ ইং সােল 

ইতািলর �ভিনস শহের িতিন �থম ব
বসা Dn কেরন।সততা এবং �েচMার িবিনমেয় �বাসী বাংলােদিশেদর কম7সংÉহােনর  

সুেযাগ �দওয়ার পাশাপািশ িতিন বত7 মােন একজন �িতি�ত সফল ব
বসায়ী িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন। তার অদম
তা, 

�যাগ
তা এবং িবিশM সফল ব
বসায়ী িহেসেব বাংলােদশ কিমউিন4 �থেক �বশ  কেয়ক4 এ
াওয়াড7  িতিন অজ7 ন কেরেছন। 

 

বাল
জীবন �থেক িতিন �জ� সমাজ কল
ান সং_ার উেদ
ােগ পথিশDেদর িবনামূেল
 িশ@া এবং ব� দােনর কায7xম 

পিরচালনার পাশাপািশ িবিভk �@েT অসহায় ও িবপদ!^ মানুষেদর সহেযািগতা কের আসেছন।এছাড়া মহামারীর এ 

কেরানাকালীন সমেয় ইতািলসহ বাংলােদেশর অসংখ
 অসহায় এবং দিরµ মানুষেদর আিথ7ক সহেযািগতা কের যােCন। একজন 

িবিশ¯ ব
বসায়ী ও সমাজেসবক িহেসেব পিরিচিতর পাশাপািশ একজন বাংলা সংJৃিত িশ@ার আেলােক nিচশীল গায়কও 
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�ভিনেসর মানবতার �ফিরওয়ালা - �মাবারক �হাসাইন 

 

 

ইতািলর জলেকিল >পসী �ভিনেস "মানবতার �ফিরওয়ালা " এক নােম পিরিচত  -  সদাহাস
 , সরলমনা ও 

অিত সাদা মেনর মানুষ, �মাবারক �হাসাইন ।�দেশর বািড় 5ভরব চিKেবর হাসপাতাল মধ
পারা ।৬ ভাই �বানেদর 

মােঝ �মাবারক �হােসন তৃতীয়।বাবা জীবেনর তািগেদ   িমল 5ভরব জ�ার জটু িমেল চাকির করেলও একজন 

িবিশM ব
বসায়ীও িছেলন। 

পাশাপািশ িনজN জিমেত কৃিষ কাজ করেতন এবং গৃহ_ািল কাজ করেতন। ২০০৬ সােল  ২৭�শ �ফÊয়ারী তার 

মা মারা যান। এবং বাবা মারা �গেছন ৪ নেভtর ২০১৪।�ছাটেবলা �থেক আত7  মানবতার �সবা ও অেন
র িবপেদ 

ঝাঁিপেয় পড়া  তার চিরেTর সােথ িমেশ িছল।হয়েতা �সই জন
ই আজ �ভিনেস ও �দশ িবেদেশ আত7  মানবতার 

�সবায় িনেজেক উৎসগ7 কের অনন
 দMৃা+ 5তির করেত �পেরেছন।অসুখ -িবসুেখ অসহায়ীেদর িচিকৎসার টাকা , 

গৃহ হীেনর গৃহ িনম7াণ কখেনা Jুল - মাµাসা �মরামত িকংবা িশ@াথ�েদর  সাহােয
র টাকা কােলকশন করেত 

�বাসীেদর ¿াের ¿াের ঘুের, �দাকান িকংবা মসিজদ �থেক  �হঁেট �হঁেট অyা+ পির9ম কের সং!হ কের িবিভk 

জেনর কাছ �থেক সং!হ কের বািকটা িনজ পেকট �থেক  �সবা  িদেয় আসেছন। সামািজক ও মানিবক কােজর 

জন
  িতিন সব রকেমর মানুষেদর কােছই ি�য়পাT। আর �সজন
ই অসংখ
 সংগঠেন তােক Wn�পূণ7 দািয়ে� 

থাকেত হেC। 

�মাবারক �হাসাইন দইু �ছেল এক �মেয় ও �ী সহ �ভিনস বসবাস করেছন। 

 

 

 দািয়ে� থাকা সংগঠন সমহূ - 

 

*আ+জ7 ািতক মানবািধকার সং_া, (আসফ) ইতািল শাখার সভাপিত  

* �ধান  উপেদMা 5ভরব উপেজলা মানিবক সংগঠন। 

* সাধারণ সHাদক- িকেশার গz �জলা সিমিত �ভিনস। 

* িসিনয়র সহ-সভাপিত - 5ভরব পিরষদ �ভিনস। 

* �ধান উপেদMা চ
ােনল �বাহ 

সািহত
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