
 

 

 

 

কবফতায খাতা -  ২২ 
০৪ জরুাআ ২০২১ 
  
ইাননয ২২ নম্বয কবফতায খাতায় এফানয অভযা বননয় এনবছ কবফ গগাার চক্রফততী- য 

দুবি কবফতা. . .  
 

কভাত গ্র্যাজনুয়ি গগাার চক্রফততী গায় একজন বক্ষক।  
কভাত বননয় ড়ানানা নরও গগাার চক্রফততীয যান বকন্তু ছবফ অকঁা ও গরখানরবখ।  
কবযভগঞ্জ তথা এআ ঈতযকায প্রবতশ্রুবতফান কবফ গগাার চক্রফততীয কবফতা ংকরন ফা 

ংগ্র্ অভযা ীঘ্রআ াওয়ায নক্ষায় . . .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

অনভনা বদনন 
(২৪ গপব্রুয়াবয ২০২১)  

 
এভন ফ ন্যভনস্ক বদনন 
ফযথায কবফতা বরবখ।  
কবফতা বরনখ ফযথা াআ। 

কাজ বুনর মাআ, বুনর কাজ কবয। 
ফযাকুর বকনড গতাভায় বরখনত চায় 

গরখা মায় না-  গআফ ফাতুর আবতকথা।  
অকতাআন মুনগয গল্প।  

 
এভন ফ ন্যভনস্ক বদনন ফন্ন  বফলণ্ণ ফ চারচনুরা 
তফুও গৃনেয ন্যায় ফগানন মাআ জনর এআ গবনফ-  

মবদ বফযীত ভখুী তুবভও ডফু দাও 
মবদ তুবভ ও তরস্পতী ন্নাকার!  
ন্ধ্যাকানর বনষ্করুণ নদী স্মযনণ অনন 
বতক্রান্ত অভানদয ফ বফজতন।  

 
গআফ বদনন থ বুর য় খুফ 

কক্ষথ বুনর গছনড় মাআ িরুনগি াআওনয় 
ধরুায় রিুায় মত পাল্গনুীয বতযবঞ্জত ফযঞ্জনা 
ভবধ দীণত কবয জাগ্র্ত গকন কবফতায অত্মা। 
অয কত তনর ফনরা াবন্ত ানফা অবভ!  

 
তুবভ বক অনা অভানদয ণতনভাবচ যনণযয নথ 

নাবক ভন্ত্রস্নানন শুদ্ধ কয ধভতথ। 
ফনন্তয অনভনা বনলাদযভণী 

গদখ, বনভগন থ।  
গদখ াতায় াতায় মন্ত্রণা  

গরনগ অনছ বফযনয অবরঙ্গন।  
 

সৃ্মবত গখরা কনয ঈদ্ধত অবঁখভনূর 
খঁুনজ মাআ শুবকনয় মাওয়া গরানা জর- ছা 
তায ংকীণত বকনানয দুঃখ যানতয  কাবরভা  
গকান না পুযাননা যনণয ঈকথায ভনতা। 

বযণ্ময় বনস্তব্ধতায বনবফড় অনন-  
গ অভাযআ নচনা ভখু।  

 



 

 

এভন ফ ন্যভনস্ক বদনন 
ফযথায কবফতা বরবখ।  

কবফতা বরনখ ফযথা াআ। 
বদন নন্ত য় বনবফড় গফদনায়।  

ভখুনচাযা ন্ধ্যা ঘনুভ ধতঘনুভ ভগ্ন সৃ্মবতথ বডঙায়।  
বদকচক্রফানর 

অভানক একরা গযনখ ফ পুযায়!  
 
 

জীফন 
(২৮ গভ ২০২১)  

 
চাযবদন জীফন 

দুআ বদনন গওরা ধনযনছ তায 
দুআ বদনন সুনাবভ শ্রাফণ 

গফঁনচ থাকফ ফনর গফভারভু তুবভ অয অবভ 
ুবড়নয় এরাভ গমৌফন।  

 
এখন ও থথ থথ ফলতা 
এখন গায়াবত শ্রাফণ 

ঝড় গক জানন এনকফানযআ গগনছ বক- না 
ফাদনরয ভান কবফতা বরনখ যাবখ 

দভকা াওয়ায় ফাআনয গফনযাননায ভানা।  
 

জীফননয গকান ঁুবথ এমাফৎ ানত নাআ 
সুনমাগ গনরআ ংখযা বরনখ যাবখ 
চায বফনয়াগ দুআ ফবষ্ট অবভ-  

গনয মাওয়া দুআ এয ফযথায় একাকী। 
জীফন গতা চাযবদন। ঈড়ান গক াখায় তানয 

খাছায় ফবি গম াবখ? 
 


