
 

 

 

 

কবফতায খাতা -  ১৮ 
২৪ এবির ২০২১ 
  

ঈাননয ১৮ নম্বয কবফতায খাতায় এফানয আভযা বননয় এনবছ কবফ  
আবদভা ভজভুদানযয এক গুচ্ছ কবফতা. . .  

পায় একজন স্বাস্থ্যকভমী বকন্তু পনায় একজন কবফ, গল্পকায ও ভানফ পফায় রীন একজন 
ভাজকভমী আবদভা ভজভুদায 

অননকবদন ধনযই কবফতা চচমা কযনছন, বরনখনছন অননক বিকায়, ংকরনন, আন্তজমানর।  
আনগই িকাবত নয়নছ পফ কনয়কবি গনল্পয ও কবফতায ফই।  

এফানযয কবফতা গুনরা পনওয়া নয়নছ ওনায ফ পথনক াম্প্রবতক কবফতায ফই "অসু্ফি পরা" 
পথনক 

পম ফইবি িকাবত নয়নছ পপব্রুয়াবয ২০২১এ. . .  
চরনু নে পনই পই ফই পথনক কনয়কবি কবফতা . . .  

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
সুিবাত 

 
পভাফাইনর এরাযাভ ফাবজয়া উবির 
ফুবঝর ফাই যাত পাাইর।  

িানফয পগারা- পগন্ডা আধািা পুবির 
বঝ ওনি চাবফ বদনয় পগিিা খুবরর।  

“মানফ বাই যাস্তায়”? কুকুযনক রৄধায় 
পরজ পননে এযারনবয়ান ভাথাবি ঝাাঁকায়।  

াগা- ভতুা পল নর ঘনযনত বপবযর 
নযভ গযভ পেকপাস্ট তানক পখনত বদর।  
ফাচ্চাযা ফ ফযাগ বনি কনয পদৌোনদৌবে 
পক আনগ উিনফ গাবেনত, নে উোউবে।  

চাযবদক ভখুবযত পনন্িয পৌযনব 
যবফভাভা পদয় াভা আন পগৌযনফ।  
ধমু্র ফাতা ফয় বফলাক্ত পছাফর 

াযাযাত পপফুনক ফাচ্চা ফুনো কর।  
যীনযয পনানতা স্বাদ বননত 

ঘভু বানঙ পদবযনত।  
উনি নফ ভখু পধায় পনয় বনজ পভাফাইর 

বভ কর, ভযানজ, পদনখ পেন্ড পিাপাইর।  
াবখযা পানায খাচা পবনঙ কনয চযুভায 
পফাঁনচ আনছ রৄধ ুআভায, পানায ংায।  

 
 

পকনরঙ্কাবয 
 

রৃরাবাই াাঁচ ওয়াক্ত নাভাজ নেন 
ফুফু নেন াত ওয়াক্ত, পজয জুয আছয 
ভাগবযফ এা ছাো তাজদু এফং ইাক 

ফুৰু দূরাবাইয ডানবদনক কখনও ফনন না । পগানা  
ফযকনন ানজ ফুফু রৃরাবাইয 

একিা পপানিা আনছ আভানদয ঘনয 
পিানতও ফুফু ফাাঁবদনক 

ফুফুয গরায় ছ'ববয পানায ায 
পফাযখায বননচ- াফধানন।  
যকানরয বনয় বীরু।  
আবভ নাভাজ বে না ফনর 
আভায ানথ আবে।  



 

 

ফুফুয একিা পগান ংস্থ্া আনছ 
পখানন আযফী নেয উচ্চাযণ বিক কযা য় 

ফাংরা বালায জন্য পমখানন এগানযা 
তাজা িাণ ফবরদান য়!  

পই ফযানক 
ফুফু ফে পফব জাান্নানভয বচন্তা কনয।  

ফুফু বনবিত - - -  
রৃরাবাইনয়য ানয়য তরায় পফনস্ত!  

আবভ বকছুই কবয না - - -  
পমখানন ফন পভনয়যা আড্ডা পদয়, কথা ফনর,  

কবফতা পরনখ, গল্প পরনখ, ছবফ আাঁনক 
আবভ পখানন চবু চবু মাই 
ফুফুয বফযীত স্ববাফ আভায 

অথচ ফুফু আবভ একই ভানয়য গবমজাত।  
আযনয ভয়দানন আভায বক নফ জাবন না 

পবদন বিকায় পদবখ 
আভায রৃরাবাই "পভাস্ট ওয়ানন্িড"  ।  
াযদা পকনরঙ্কাবযয অন্যতভ অববমুক্ত।  

ায় পখাদা!  
পকনরঙ্কাবযয জন্ম 

নাভাজ েনত য় ফুবঝ? 
 

  
যং 
 

যং মবদ না াদা য় তনফ তুবভ 
ভনযছ পভনয়,  

বনিয় পজননা, ফাজানয পতাভায দাভ 
পগনছ কনভ।  

পতাভায পভধা, গুণ আজকার 
চনর না।  

যং মবদ না কানরা য় 
তনফ পফাঁনচ পগনছা তুবভ,  
বফনকা ফা না বফনকা - - -  

ধবলমতা নফই 
কাযণ তুবভ পভনয় 
একান্তই পভনয়।  

  
 



 

 

  
 ফানজ পভনয়িা 

 
পকভন আনছন? 
'বানরা আবছ'  

এনকফানয কভন উত্তয 
আজ পম ভানুলিানক বজনে কনযবছরাভ 

পকভন আনছা? 
উত্তয পদয় - - -  

'গতকার পমযকভ বছরাভ'  
একি ুফযবতক্রভী উত্তযিা - - -  

রৄনন খুব নয়বছরাভ।  
'বানরা আবছ' - - -  ডাা বভথযা কথা।  

পযাজই ভানুলিা ফনর - - -  'বানরা আবছ'  
তাাঁয ফান্ধফী ীভা, আভানক বজনে কনয 
ওয ানথ এত দযভ ভযভ পকন? 

এনকফানয ফানজ পভনয়।  
ফানজ পভনয়নদয 

আভায খুফ বানরা রানগ।  
ীভানক ধন্যফাদ বদই,  

ও আভানক বযচয় কযাননায জন্য।  
ফানজ পভনয়বিয জীফনী পানায জন্ম 

অধীয আগ্রন অনক্ষা কবয।  
ওযই সৃ্ভবত পযাভন্থন কবয ফাযফায।  

ভয়রা রার যনঙয াবে 
গানয় য়নতা ফবি ইবি ব্লাউজ 
ানয় পুিানতয াওয়াই 

গানয়য যং াদা।  
ভনিা পফাঝায দাবয়ত্ব আভায 
মা পদখরাভ, অনথময বৃি কযা 
ফযবক্তত্ব ওয ভানঝ পনই।  

ফাচ্চা, চাকুবয আয ংানযয ফযস্ততায় 
 বদন মাবচ্ছর - - -  

িাৎ একবদন পদখা য় পভরায় 
ফানজ পভনয়বিয ানথ 
চনরা চাি খানফা,  
না দাদা আবন খান 

আনায ানথ আভানক পদখনর 
পরানক আনানক. . .  



 

 

চনরা চনরা ফরকু পরানক 
বফনবায আবভ পতাভায পানক।  

তুবভই আভায কবফতায নাবয়কা নফ।  
পম ক'জন বযবচত পরাক আভানক পদনখবছর 

ফাই বজনে কনয- - -   
ফানজ পভনয়বিয ানথ 

বক কনযবছনর চাি াউন? 
কবফতা বরখবছরাভ।  
ফরবছর - - -   

ভা ফাফায একভাি পভনয় 
ফাফা ইনচ্ছ কনয,  খ কনয 

ার পযাননয কাে যানতন।  
পুরমযায যানত উবন আভানক 

বজনে কনযন - - -  
'পতাভায ফয়নেন্ড কতজন । '  
কায ানথ পতভায ইনয় নয়বছর? 
িশ্ন রৄনন অফাক নয়বছরাভ।  
নযয বদন একিা পভনয়নক বননয় 
এন আভায বফছানায়. . .  
তাযয আয একজন.. .  

ফাফা পপান কনযবছনরন 'পকভন আবছ?'  
'বার আবছ'  

আভায নাযীত্ব ফন কযনরা অন্যযা 
স্বাভীয ঔযনয দাফী আবভ 
কযনত াযরাভ না, পকননা 

আবভ অফরা 
ফাফা ভাযা মাফায য, বাইযা 
ম্পবত্ত বননয় পরনগ মায়,  

ফেদানক ফররাভ পতাভায কানজ 
যাখনফ বক আভায়? 

ফনর বননজয ভানুল বানরা না 
ঘনযয কথা ফাইনয মায়।  

আভায নাযীত্ব যাখায জায়গা পনই।  
নাযীত্ব, তীত্ব, ফযবক্তত্ব, ভাতৃত্ফ 
নে বননয় যাস্তায় পফোই।  

আভায পচানখয পকানণ জর পদনখ 
ফানজ পভনয়বি ভাথা বনচ ুকনয পপনর ।  

সৃ্ভবতয আতমনানদ পবনঙ নে।  
ফানজ পভনয়বিয ফ ফানজ কথা 



 

 

পবদন আভানক বীলণ 
একা কনয বদনয়বছর।  

 
  

 স্বাধীনতা ীনতায উাখযান 
 

বতবন আভানক পভানিই দবভনয় যানখনবন 
আবভ এনকফানয স্বাধীন।  

পবানযয আজান রৄনন ঘভু পথনক উবি 
বব কযনত কযনত দাাঁত ভাবজ 

মুদ্ধকারীন তৎযতায় এাঁনিা ফান বননয় 
করতরায় মাই।  

ীনতয কার, কনকনন াওয়া 
একিা াবরক পদবখ 

ানয ফাবেয কুকুযিা পফোয পাাঁক বদনয় 
আভায ফান ভাজায ববে পদনখ।  
চানয়য জন্য গরা াাঁকাননা রৄনন 

আতনঙ্ক বউনয উবি।  
িথনভ ারৄবেনক 'চা'  

কাযণ বফনয়য িথভ যানতই বতবন 
ফনর বদনয়নছন - - -  

ভা- পক খুব যাখনত নফ।  
চানয়য ানথ ানত কযা িা,  

পযবডনভড চরনফ না।  
ভতৃ শ্বরৄনযয পনন াওয়া 

ারৄবে ফনর কথা !  
রৃুনয কভ কনযও একিা চািবন 

ঝার ঝার।  
ডার,  ফে তযকাবয, ভাছ ফা ভাং।  
পখনত ফন পছনর ভানক বজনে কযনফ 

পকভন নয়নছ? 
বাত পফনে ডানবদনক পরফুয পেি,  

ফাাঁবদনক জনরয গ্লা,  
াভনন ফাবি ফাবি যাখা আইনিভ 

াবজনয় না যাখনর রুবচয িশ্ন আন।  
পর পকনি একি ুদূনয 
তনফ ানতয নাগানর।  

বফনকনরয চা ঘন, িা ছাো 
অবপ- পপযৎ ফাফু, ানত ভাছ বি 



 

 

বুনর মাওয়া পযাগ।  
চনু ফরনর নুন 

াদাাতা ফরনর চাাতা 
ফনন্ধয বদনন বনধমাবততা 

নাযীনদয ানথ পদখা না কযনরই নয়।  
তাযয িরনত িরনত ফাবে পপযা 

গবীয যানত।  
আবভ বকছুই কবয না 
পফকায, স্বাধীন 

রৄনয় মখন নাক ডাকান 
আবভ কযানভযাফন্দী কবয।  
পদফয ননদ বক বানরা পগা 

আভানক ছাো বকছুই ফুনঝ না।  
ফয় মতই পাক 
ফায পছাি,  

এিা খাফ, ওিা খাফ 
কত আফায।  

আা বক আনন্দ বক আনন্দ 
পদফয আভায আংবিিা বননয় 

বফবক্র কনয পদয়,  
ই আবভ বক খাযা না? 
বদনয় আফায ফরবছ,  
আনর ভযুবগয বডভ 
বফবক্র কনয - - -  

ভা আভানক আংবিবি বদনয়বছনরন,  
আভায ানত ভা ভা গন্ধ বছর।  

াযাবদন ঘয পগাছাই 
অনগাছানরা আভায বানরা রানগ না।  

আভায াতিা না খুফ অরক্ষ্মী 
চবুেগুনরা পবনে মায়।  

একবদন চবুেওয়ারায কাছ পথনক 
একিা াদা রা ও রার রা 
বকনন ানত বদনয়বছরাভ 
পবদন ঘনযয বক অফস্থ্া ।  
এিা নাবক বন্দু ফউযা নয,  
বতযই আবভ পখয়ার কবযবন 

রাগুনরা ক্ত,  
বাঙনফ না ভনন কনযবছরাভ।  
চবুে রৃনিানতও পম এত বফনবদ 



 

 

এত আনক্রা!  
পবদনই আভানক পানায চবুে ফাবননয় পদন- - -  

এত পজদ, ফাব্াাঃ 
তফু আবভ স্বাধীন 

  
 

আবভ রৃগমা 
 

বফশ্বকভমা ূজায আনগ পথনকই পাাঁনক পাাঁনক 
রৄরু আভায কানেয ফাজায,  
বপবিং- এয ফযাায আনছনা? 

লষ্ঠী, প্তভী, নফভীয পে নয় পগনছ।  
অিভীযিা পদনফ ও।  

উায ানফা কভ কনয াাঁচ ছয় ;  
চরনফ কারীুজা মমন্ত।  

এখনও জনুতা ফাবক, ভাকাযা! আযাই স্যানডা!  
াযবপউভ - - -  ক- ত বকছু, নয় মানফ 

ানত অননক ভয় - - -  
ফাফা ফনরন, রৃধওয়ারা যবপনকয জন্ম 

একিা রবুে আননত।  
এই গবযফ গুফনযাগুনরা বননয় 
আবদনখযতা আভায পালায় না।  

কাফন, ঘাফন পবযনয় স্বনেয যানজয 
উেনত ইনচ্ছ কনয।  

ববনে ফাজায কযায, ভজাই আরাদা,  
পিরানিবর স্পম! আা!  

ববনেয পাাঁক পথনক আফায একবি ে ুাত 
ভা, রৃনিা য়া!  

এই আফায আভায াভনন াগবরিা!  
বভউবনবাবরবিয জঞ্জার পথনক 

বক খানচ্ছ!  উপ!  
আজকার ভাঝযানত আভায ঘভু পবনঙ মায় 
পকন এযা আভায াভনন পবন পফোয় 
ভা পকন আভায নাভ পযনখনছন রৃগমা,  

আবভ রৃগমা? রৃগমা! ! !  
আবভ বক ডনুফ মাবচ্ছ।  

 
 
 



 

 

  
ভযান্ 

 
ভানয পল বদনক তুবভ মখন আনত - - -  
বতন চাযবদন পথনক আফায বপনয পমনত,  
একদভ হ্য কযনত াযতাভ না পতাভানক 
কথাবি ফায ফায ফরতাভ আবভ ভানক।  
তখন "যাড" স্বে আভায কানছ 

ভানয়য পছাঁো াবেনতই িাণ ফাাঁনচ।  
কনতা কথা জভা নয় আনছ সৃ্ভবতয পবতনয 

াবযনয়বছ পতাভায় পকারার কুৎবত পভবডনকনরয ববনে।  
ভনন নে পতাভানক বননয় াফ উবিননয ফান 
তুবভ পরনি থাকনত াবে ায়া অন্তফমান।  
তুবভ থাকনর এখননা রার াবে যতাভ 
াতাভ পখরতাভ কনতা ভজা কযতাভ।  
ভযান্স পথনক তুবভ নর ভযাননানাজ পমবদন 
পবদন পতাভায বিয়তভা য় ম্পণূম স্বাধীন।  
আজ আয দাও না পদখা কনযছ দযজা ফন্ধ 
বফশ্বা কনযা, এখননা গানয় তুবভ তুবভ গন্ধ ।  

 
 

 দান 
 

পনি গবমথবর পৌদাবভনীয 
ববক্ষায ঝুাঁবর ানত,  
ঘনুয রৃয়ানয রৃয়ানয 

মায তায কানছ াত ানত।  
ববক্ষা অনন্ন পি বনয না মায 

বনয গবমথবর তায 
ফৎযানন্ত ফাচ্চা িফকনয 

পভবডনকনরয স্তা পফনড নে।  
একবদন রৄধায় কভবরনী নাম - - -  
এিাই বক পতাভায ববক্ষায বনমমা!  
করুণ স্বনয জানায় পৌদাবভনী 
বজবননয দাভ পফনেনছ রৄবন।  
ভানুল পদয় না ববক্ষা আজ 
পছনেবছ যভ রাজ।  

তনফ পমিা দান পনয়নছা ফস্তা 
পিা বক এতই স্তা? 



 

 

হ্যাাঁ বদবদ, এখন মমন্ত পম বজবন 
ফনচনয় ভরূযীন 

পিা র ুরুনলয ফীর্ম 
ফীমম োহ্মণ ফীজ 
নাযী পক্ষি স্বরূ।  

"দ্বৈধ"।   
 
 

 বদবদয বফনয় 
 

পযাজ কানর ১০৮ ফায রৃগমানাভ বরখনতা বদবদ 
 আবভ েতাভ দ্মাুযাণ 

দারৃ রৄনন ফরনতন, আভায রক্ষ্মী- যস্বতী  
নদী নারা খার ুকুয বিগ্ধ ভকু্ত ান্ত 

বযনফন ফে নয় উবি বদবদ আয আবভ।  
 

বদবদ ফে য়, বফনয় য় স্বনগানি 
বফনয় নয় ইনচ্ছ ুযণ কনযবছর বযফানযয।  
বদবদনক যান্নাঘয ছুাঁনত পদয়বন োহ্মণ ন্তাননযা 

কী বছর না বদবদয - - -  
  

রূ বছর গুণ বছর পভধা বছর 
ফ উজাে কনয বিনক থাকায রোই কনযবছর।  

 ানযবন মুদ্ধ কযনত 
কতবক ঘিনত থানক পবতনয পবতনয 

 পল মমন্ত বডনবার্ 
 

আবভ শ্রদ্ধা কবয বদবদনক 
তী াধ্বীনদয ট্র্যাবডন পবনঙনছ 

ালনেয ানথ ফাবক জীফন নি কনযবন।  
এভ.এ া বদবদ 

জনয়ন কনয পছাট্ট একিা এনবজওনত 
আজ বদবদ অফানধ ঘনুয 

যাত দিা ফানযািা ফাবে পপনয 
 

বড- অযাফর ফাচ্চানদয অযাফর ফানায় 
বদবদয ানতয ঘবেনত পভাফাইর 

ফগনর ভস্ত ফে পাইর 
আনাযা বদবদনক পদনখন,  



 

 

ানন য়নতা 
পাইজরাবভ কনযন 

বদবদ ফনর- - -  'ভখুম এযা'  
াগরা কুকুনযয দর।  
বদবদ আজকার বয় ায় 

াখা বাঁরৃয 
বয় ায় রার পফনাযী 

বফনয় ফাবে পদখনর, আাঁতনক ওনি 
বদবদ এখন ১০৮ ফায থুথু পপনর 

আকান, রৃগমায গানয়।  
 

 


