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ম্পািক   : জৌ উদ্দ 
 

ঃ ম্পািক   : আিাৌড় ল ইলা াসল 

িাশড়ল ইলা শলট 

     এ. শি. শিল্ল্ড়ু া 
 

শ ব্া ম্পািক  : াশিা োাৎ শোা 
 

প্রচ্ছি    : ড়জ ায় 
 

কশম্পউটা কসম্পাজ  : আল-ইহ্া শ্জস সন্টা 

    ণ্াড় াঝশ্ল, উশলোড়, কুশড়গ্রা। 
 

্শিখা াশতু ংসে োসে জৌ উদ্দ কততব ক কুশড়গ্রা, ্াংলাসিি 
সেসক প্রকাশিত। 

কাালাো: ৭৮৴৮৴৭৴ৱ৳৴৭, ৭৮৴৭ৱৰ৲৮৲৭৮, 

ই-সইল: noboshikhabd@gmail.com, 

সৌই্ড়ক সোজ: www.facebook.com/noboshikhabd  

mailto:noboshikhabd@gmail.com
http://www.facebook.com/noboshikhabd
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যে কথা ফলতে য় 
 

 
 

নফশিখা ঠাৎ কতে দ কতে জ্বতল উতঠশন। শনতে যেতে ময় শনতফনা, এমনটা োফতফন না। ফেং 
যই প্রাচহন শিখাে যেি ধতে নফশিখা অন  অফশধ জ্বতল োতফ। নফশিখা শফশ্বা কতে ো ােতফ। 

নফশিখাে আত্মপ্রকাি প্ত মননতক যেতে ওঠাতে স্বমশনায় জ্বতল ওঠাতে শকন্তু যাড়াতে নয়। মতন 

োখতফন স্বতণেে মতো খাাঁটি কেতে। প্রথতমই একটি কথা ফতল োশখ নফশিখা  শনেত  নয় ফেং দা 
ন্দে ও তেেে ত । নফশিখা যমতন যনয় য না জ্বলতলও ফাংলা াশতেেেে উত্তোত্তে উ য়ন 

াধন তফ। এত তে নফশিখা যখাতন অফদান োখতে ইচ্ছক। াশেে কােেগুতলা মতয়ে শফপ্লফ, 

াশতেেে ইশোত ো অস্বহকাে কোে া কাতো আতে ফতল মতন কশে না । াশশেেক তেশেে 

প্রধানেম াশেয়াে াশেে শেকাগুতলা।ো কতলই োতনন।নে ন কতে না ফলাই োতলা। 

াশশেেকতদে শেচয় কোে য তে এে গু ত্ব কম নয়। োই  নফশিখা চায় োেই াে ধতে উতঠ 

আক েফহ, েহফন, নে ল, কা , কুমাে, প্রমথ, তয়দ তকে মতো কালেয়হো। োো াশতেেে 

াল ধতে শনতয় োতফ েো তেে।নফশিখা াশশেেকতক েেটা না শচনতফ োে যচতয় যফিহ শচনতফ 

াশেেতক। োই যদশে যকন যলখা াঠিতয় শদন আমাতদে ঠিকানায়। 

নফশিখা কাতো কাতে দায়ফদ্ধ থাকতফনা। েতফ যলখক ও াঠতকে যে  ফ ন তেেহ কেতে কখতনা 
যকান প্রকাে কটো কেতফ না।  

উতোক্ত নফশিখাে আত্ম-কথন তড় েশদ নফশিখাতক আন কতে শনতে াতেন োতল নফশিখা 
আনাে। কহোতফ নফশিখা াোতফন, ফা নফশিখাতক শকোতফ যদখতে চান আোমহতে ো আনাে 

ফোাে। যো যদশে যকন শলতখ াঠিতয় শদন কহোতফ াোতে চান নফশিখা। 

ফেতিল ক়েজ্ঞো, ধনেফাদ ও অপ ে  োলফাা নফশিখায় েশড়ে উতদষ্টা লেদ, ম্পাদনা লেদ, 

যলখক, াঠক, শফজ্ঞান দাো োড়াও ংশিষ্ট কলতকই। কথা তফ আোমহতে। 
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্উ 

আিাৌড় ল আল 

 

সা শি াশ সজাজ ি 

াওয়া া ায় ্িসলাসত 

কুাঙ্কশ ড়ই সকওয়াজ শটাই 

সি -া -স ৎাই কয়া সি, 

্াসো ্াশড় াই য় াওয়া 
কাস তালত োশ, 

ইশয়া-শ্শয়া তাই - 
ািাইসে আাজা! 
্াসো ্াশড় াওয়া ্াসি 

তলশত আসে ঠ্ুাঙ্, 

এই কাটাাশ কাস শিত 

কুাঙ্কশ া্া িুাঙ্? 

ড়ইও সতা ৎাই একলা াড় 

সা াল-সিশি সোিা, 
্উ শি ায় ্াসো ্াশড়ত 

শক ইস্ সলা িিা? 

কায় শিস্ সাক আশি-্াশ? 

কায় াকাইস্ িাও? 

কচড়ঙ জইসু এই কোটা 
া কস আ আও! 
আলিা-আলশি শ্ো কস 

উল্টা-ড়সখ সিায়! 
শুশয়াও া সিাস িাক 

কা োাসণ য়? 

িািা-শিশি িাস িত 

আশজব  েড়ড়ঙ ৎাই, 

্উ োসকা সা ্িলত 

সকওয়াজ শটি চাই। 
আিাৌড় ল আল 

োাাঁচো ,উশলোড়,কুশড়গ্রা। 
্াংলাসিি। 
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একাত্র শুদ্ধ কশ্তা োাসঠ্ চচব াই োাঠ্কসক আ্া 

কশ্তাড়খ কসত োাস 

াশিয়া জা াত 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
াশিয়া জা াত। জন্ম ৮৲ জড়লাই কুশড়গ্রা সজলা উশলোড় উোসজলা ণ্াড় ইউশয়স 

ালত্াড়সত। োড়সে ংোড় সিন্টাল কসলসজ ৮ৰ ত ্ুাসচ। প্রকাশিত কা্ুগ্র  িড়টি – ‘কুশড়সয় 

োাওয়া সোাস্টকািব ’ (৯৭৮৲) এ্ং ‘্ড়াঁসাৌড় ল ও েশ্ওয়ালা িল্প’ (৯৭৮৳)। এ্া একুসি ্ইসলায় 

‘্ড়াঁসাৌড় ল ও েশ্ওয়ালা িল্প’ ্ইটি স্ি ড়া কুশড়সয়সে। াশিয়া জা াত-এ াসে কো ্সলসে   

উশলোড় িট ক এ ঃ ম্পািক ত ণ কশ্ ও কোাশশতুক জৌ উদ্দ। 
 

জৌ উদ্দঃ আোশ সক সলসখ? 

াশিয়া জা াতঃ শুদ্ধ সপ্র এ্ং স সৎতস ড়প্ত আশ াক িব্দটাসক জািাসা জু আশ 

শলশখ। আশ শ্শ্বা কশ প্রসতুসক ্ড়সক ্াাঁ োাসি একজ াড়স ্া। িৎৎাস্ কা োাতসল 

তা আওয়াজ সিাা ায়। একাত্র শলখ োাস সই াড়টাসক জািাসত। 
জৌ উদ্দঃ সলখাসলশখ শু টা কখ? 

াশিয়া জা াতঃ সলখাসলশখ শু টাসতা শিি্ সেসক। িল্প কশ্তা সলখা কো শি ্লা য় তস্ 

সটা শু  সয়সে শকিস াঝাাশঝ সেসক। 
জৌ উদ্দঃ প্রে সলখা প্রকাসি অড়ৎঢ় শত ্া জা েটা োাঠ্সক াসে সিয়া কসত চা? 

াশিয়া জা াতঃ প্রে সলখা প্রকাি য় ংোড়স একটি স্থায় োশত্রকায়। খড়্ স আসে সশি সচাখ 

শিসয় োাশ এসশেল ্া্া। আয়া াস শিসয় সই োাশ ড়সে খ াতা সক স একটা 
শিণ সখসল সত। 
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জৌ উদ্দঃ কা কশ্তা আোা ৎাসলা লাসি? সক লাসি? 

াশিয়া জা াতঃ সলাল াশৌসজ কশ্তা আা ৎাসলা লাসি। আা স য় া্ স অ  

শোোাা গুসলা সখাাক সটাসত শতশ ে সয়সে। 
জৌ উদ্দঃ াশয়ক সকা সকা কশ্-সলখসক সলখা োড়া য়? সক তাসি সলখা োসড়? 

াশিয়া জা াতঃ ুাাঁ াশয়ক কশ্সি কশ্তা োড়া য়। আকাি ি , াতড় ল াা, শসল াা 

শ্াি, শিড়, কা ল াা, সটাক ঠ্াকুস কশ্তা আাসক টাস। তাসি কশ্তায় তড় সে 

সোাঁয়া আসে। 
জৌ উদ্দঃ এ্াস ্ই সলায় আোা প্রকাশিত ্ই “্ড়াঁসাৌড় ল এ্ং েশ্ওয়ালা িল্প” সক 

এই া াখসল? 

াশিয়া জা াতঃ স্র ্ে স স ্ড়সা ও ৌড় সল শ্িা, ্ড়াঁসাৌড় ল ঠিক তা য়। ্ড়াঁসাৌড় ল এক 

সাগ্রস্থ া অে্া িেব জ্স ঘ্রাণ তা ৌুান্টাশ। উ  স সত জাালা খড়সল আশ য়সতা 
স সাগ্রস্থ া জ্। অে্া প্রশতটি াই ্ড়াঁসাৌড় ল সা। আ েশ্ওয়ালা ঠিক একই 

ৌুান্টাশ  ড়্ক, িস িঢ়সে স সক্শল একা। এ স িেব জ্ কশ্তা টা। ্ড়াঁসাৌড় ল ও 

েশ্ওয়ালা িল্প স িেব জ্স প্রে ো ব্। ঢ়লত কশ্তা ৌুান্টাশ এ্ং সায় জ্ সেসক 

আা কশ্তা ্ইসয় া সসখশে “্ড়াঁসাৌড় ল ও েশ্ওয়ালা িল্প” 

জৌ উদ্দঃ োাঠ্ক আোা ্ই সক োড়স্? 

াশিয়া জা াতঃ আা কশ্তায় া জ্ এ্ং জ্স সোেস িল্প তড় সল া সচষ্টা কসশে 

আশ। সপ্র এ্ং একই াসে সপ্র সেসক উসঠ্ আা াশ্ক  জাা জুই োাঠ্ক আা ্ইটি 

োড়স্। 
জৌ উদ্দঃ ্তব া সয় কশ্তা োাঠ্ক িঢ়সু সকাঠ্ায় সস সিসে। এসেসত্র কাসক িায় কা 
ায়? উ সণ োে আসে শক? 

াশিয়া জা াতঃ ুাাঁ কশ্তা য়টা এখ খড়্ শম্নড়খ। োাঠ্ক কশ্তা সেসক অসকটা িঢ়স চসল 

এসসে। এক াত্র শুদ্ধ কশ্তা োাসঠ্ চচব া োাঠ্কসক আ্া কশ্তাড়খ কসত োাস। 
জৌ উদ্দঃ এখ স্শি ৎাি কশ্ াশতু ই-শশিয়া উো শৎব িল সয় াসচ্ছ। আোশ শক 

স কস শশিয়া কাউসক ্ড় কশ্-সলখক ্াাসত োাস? 

াশিয়া জা াতঃ য়টা এখ শশিয়া। এই জু প্রশতটি কশ্ এ্ং াশশতুকা শশিয়া শৎব  সয় 

সিসে। তস্ শশিয়া কাউসক কশ্ ্া াশশতুক ্াাসত োাস া। 
জৌ উদ্দঃ কশ্ ্া কশ্তা ৎশ্ুৎ ম্পসকব  আোা তাত জাসত চাই। 
াশিয়া জা াতঃ কশ্সি ৎশ্ুৎ কশ্তা সৎত আসে। কশ্তাই কশ্ ে। কশ্তা সৎত 

া অতত, ্তব া, ৎশ্ুৎ তা আ অু শকেড় িকা োসড় া। আ কশ্তা ৎশ্ুৎ….? 

আাসি কশ্তা গুসলা একশি াো উাঁচড়  কস িাড়াস্। ্ড়ক ৎস শঃশ্বা সস্। াাঁটস্। ্াাঁচস্ 

এ্ং ্াাঁচাস্। 
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জৌ উদ্দঃ আোাসক ু্াি। 
াশিয়া জা াতঃ ু্াি আোাসকও। 
অলাইসঃ http://www.ulipur.com/?p=2492  

 

একটি করে গাছ লাগাই 
স্বাস্থ্য ও থরেরেশ োাঁচাই

http://www.ulipur.com/?p=2492
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কশ্ সেসক শ্প্ল্ 
ড়  ্ব 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

া শেল া আা 

সপ্রস াসঠ্ াা 

টা সিয়া-সয়া 

সখল্ কঠি সি৷ 

্লসল,"তড় শ কশ্, 

জাসত স্ শ্ 

কা্ু সলখা শ্, 

শিখসত স্ সপ্র৷" 

(সখলা শু  সলা 
) শয় শত া াশ 

িাও াকাশ চড়্াশ 

অৌাইি আ ৌাউলখাশ 

সিখা সকাসা যেপােহ াই , 
আশ সিশখ আশ ঠিক 

ত্ড়ও কবা শি-শকক 

সৎস্ া োাই শিক-শ্শিক 

আা সকাসা সৌটি াই৷  

(ত্ড় সখশল) 

ঠ্াৎ তড় শ ্লসল সস, 

"ৌাউল কসে শি-্ক্স সোঁস" 

সোাশল্ট শকক অ্সিস 

এই শেল ৌল কোাসল৷ 

সখলসল সখলা কঠি চাসল 

্ল জড়াল আা জাসল 

াচসল তড় শ তাল স্-তাসল 

তড় শ-ই সা ৌাইাসল৷ 

এখ আশ কশ্ সতা ই শ্প্ল্ 
িোে আা :কা্ু সলখা ড়লতশ্৷ 

ৎাঙ্ আশ 

 ৎাঙাসা সিখাশ 

ৎাঙ্ আশ 

ষ্ট সপ্রস সিখাশ ৷ 
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্ ড় সে ্ু্া 
্জলড় িি 

 
তড় শ স আস্ আাসে সাসিলা শি  শ্সকসল, 

িতল স্পিব আা হৃিসয় েড়াঁ সয় শিসত। 
সতাা ায়া্ সচাসখ কাজসল ; 
আশ ্া ্া াশসয় াই। 
আ্া এক জ সিখা াসঝ; চাাঁিড়সখ াশ ; 
স াসঝ সজসি শিস্। 
এ্ং সতাা ্ড়কৎা ৎাল্াায় ৎস ায় 

আা ্ড়ক খাা! 
অ কা োেসক আসলাশকত কস। 
প্রতো প্রস োশক সচসয়- 

সচাখ সসল সিশখ া কত শি তাা ৎা 
আকািসক, োাশা শৎসজ সসত শশঝ ্তশষ্টসত। 
সক্ল শৎসজ ায় স্ ্দ্ধ অড়ৎ্ গুসলা। 
ঠ্াৎ সকা কাল শ্িাখ ঝড় ্সয় সিল 

সতাা স, ্ুো সো া শিসল। 
শকেড় অোঢ়ণব এখ োঢ়ণতব া শিসক, 

শ্সচ্ছসি াত্রা োসে। 
আি ৎাস ্ িাস, োসে াসঝ কাটা শিসয়। 
স শক ্ুো শেল ্ড়শঝশ আসি? 

সকা ড়স াসঝ সকা ্াাঁশি ্াাঁশজসয় শিসল এ ্ুো চাশশিসক  !  

স ড় ্াস আ ড় াশসয় ায় সকা ৎড় সল  !  

সাাঁয়া আৎা সচাসখ ওো, িাা সসল চলস্া োসে 

ঝসড় িাা োসড় ঝস! 
আকািটাসক সেসক াখসত চায় কাসলা সসে-- 
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োও ্স কাাঁসি শঞ্জ 
াড়িা স্ি 

 

শ্রা্সণ এই  া স্লায় 

ৎাশ্ খ ্স সখালা জাালায়। 
শশ এই ্বায় 

সতাা কোই শুড় স োসড় ায়। 
িঢ় আকাসি খ শ্জল চসক 

সতাা ড়খখাশ সোয় সিখসত োাই। 
লাম্ব িাড় তড়সত জশড়সয় 

সকাোয় স আশ াশসয় াই। 
শ্রা্সণ ্াশ াায় 

চাতসক তত ষ্ণা সসট। 
াজ্াত আসলাসত 

আ্োয়া ায় সয় । 
শৎসজ াওয়া ঝাোটা এস 

তন্দ্রা স সৎসে সিয়। 
্ািসল াা ঐ 

সয় চসল অশ্া। 
সড় সৌা োাশখ 

োস সকালাল। 
অঝ াা ঝসে স 

প্রকত শত এক তড়  দ্বাস। 
ড় াা োাশখ শুড় 
িাা ঝাোসট স। 
াাাল্ল্া াাঁক-শঝাঁ শঝাঁ  িাক 

সজাাক ঐ লা স্ য় অসচা। 
টিোটাো ্তশষ্ট িসব্দ 

োও ্স কাাঁসি শঞ্জা। 

 

খথৢে রশঘ্রই নেরশখা আসরছ  থারসক রিন্ট থরিকা রিরসরে। 
আথরনও িরে থারেন একজন নেরশখা িজ্জলনকােথৡ
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তড় শ আকাসি চাাঁি 
স্বো িবা 

 
 

চাাঁসি াসে খু িড়সত 

াত সজসিশে ্হু, 

িড়স চাাঁি িড়সই iq 

আো য়া কৎড় | 
কত ষ্ণ োসে েড়শসয় সেসক 

শুক্লোসে সিশখ, 

ল আকাসি ্স োসক 

ঐ চাাঁি একাশক| 

কত্া সজাৎিায় সসয় 

কসশে িা, 

কত্া সৎসেশে আা 

আো অশৎা| 

আকাসি তাাঁাগুসলা 
সিস্ ্ প্রা, 

কতটা াত শNy©g সিসে 

আসে তা আখুা| 
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শ্কাসল একটড়  ্ ড় সি াসে আড্ডা শিশচ্ছলা টিএশসত। সই য় আব্বড় কল। শশৎ কলা। 
শিখা, সক আশে া? 

আব্বড়, ৎাল। তড় শ? 

এই সতা ৎাল। 
আম্মড় সক আসে? 

ৎাল স া! টিসকট োাইশে ্াশড় আা? 

া আব্বড় োাই শ। তস্ সোসয় া্! 
ঈসি সতা জু কত টাকা োাঠ্াসা লািস্? 

্া্া এ্া টাকা োাঠ্াসত স্ া! আশ টিউিশ টাকা সোসয়শে তাই শিসয় ্াশড় শৌসত োা্। 
সতাসক ্শলশ টিউিশ কাস! াো অ্স্থা সি স্। এ্াই ্াি শিসয় সি। ্ল শিশ্ া? 

আব্বড়? 

হু! 
তস্ একটা কাজ কসত োা! 
শক কাজ স া? 

তড় শ একটা োাঞ্জাশ্ আ.. 
আস তড় ই োাঞ্জাশ্ শক কশ্? 

তা সতা ্লা াস্ া! আও শকসত স্ একটা লাল টড় কটড় সক িাশড় শক্া! 
তড় ই শ্সয় টিসয় কশল া শক! 
াৎ। া আব্বড়। এটা আাসক শসয় ৎা্সত োাসল? সতাাসক া জাশসয় এত্ড় কাজ কশ! 

সতাা আ আম্মড় জু শক্া। আা জু সতা অসক কসল। এ্া.. 

োক োক। সতা শ্কাসি টাকা োাঠ্াই শিশচ্ছ। ক্লা া োকসল ্াশড় আয় িঘ্রই কতশি সেসক 

সতাসক সিশখা। আজকাল ্ড়সক িা াইট খড়্ ্ুো কস। সচাসখ ঝাোা সিশখ। াাঁটসত োাশা 
আসি ত। স য় আ স্শিশি ্াাঁচ্ া। 
আব্বড়, এ্ শক ্লে? হু। খড়্ িঘ্রই আশচ্ছ। ্ড়সঝশে সতাাসক ৎাল িাক্তা সিখাসত স্। আও 
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অসক কো য়। সিস আব্বড় সৌাটা সসখ সিয়। আা আ ্ ড় সি াসে োকসত ৎাল লাসি া। 
ওসি কাে সেসক শ্িায় শসয় সল শিসক সসত োশক। 
সচাসখ াস সৎস উসঠ্ আব্বড় ড়খটা। িত িড়ঃসখ শল একটা াশ ড়খ। জাশ আব্বড় এ্া 

ঈসিও তড়  সকাসা োাঞ্জাশ্ শকস্ া। শকস্ া আম্মড় জু সকাসা িাশড়। শি শজজ্ঞা কশ 

আব্বড় ্লস্ আসি োাঞ্জাশ্ টা তড় ই আসে। আ আম্মড় তড়  শকেড়ই শসত াশজ া। ্সল, 

আশ সতা ্াশড় সেসক ্াশ ইা া আসে তাই চলস্। সল সিসট কাসে আসতই সৌাস 

ুাসজ সটা স্সজ উঠ্ল। তাশকসয় সিশখ শ্কাসি কুাি ই াত াজা একি চশল্ল্ি টাকা। সচাসখ 

োাশ চসল আল। আশ সতা জাশ কত কসষ্ট আব্বড় টাকা োাঠ্াইসে। য়ত এই টাকা োাঠ্াসত শিসয় 

খা্াস ্াসজট কস সিসে। এ্া ঈসিও তাসি জু সকা স্ া সকা তড়  োাঞ্জাশ্ - িাশড়। 
আ কত তায় োাঠিসয় সি আা জু। সা্াইল তাশকসয় সিশখ ইৌতাশ এখসা েন্টা শত 

্াশক আসে ৎা্লা আজই ্া্া জু একটা ৎাল োাঞ্জাশ্ ও াসয় জু লাল িাশড় শকস সই। 
আ কালসকই টিসকট সোসল সাজা ্াশড়। কুশড়গ্রা। আা জন্মৎঢ় শ। 
আ শতশি োসই ঈি। স সৎাস্ োাসচ্ছ ্াশড় শৌসে ঈসি। ্াস টিসকট োাওয়া স ৎাসিু 

্ুাোা। সেস টিসকট সতা োাওয়াই ায় া। এ াসঝই কোাসল জড়সট সিল একটা টিসকট। শৌশে 

্াশড়। ্াশড় শচত্রটা স সচাসখ াস সৎস উঠ্সত শু  কল। কস্ স তন্দ্রাৎা্ এসশেল 

্ড়ঝসতই োাশশ। সা্াইসল সটাস তন্দ্রা সকসট সিল। শশৎ কলা। 
আব্বড় ্ল। 
শিখা! 
ুাাঁ, আম্মড় ্ল। 
তড় ই সকাোয়? 

আম্মড় এখসা ্গুড়াসত। জাই সতা সক জুা। 
ও। 
আব্বড় কই? 

এই সতা শ্োায় শুসয়। একটড়  অড়স্থ ্া্া সতা কো ্শলসতসে। 
ও আসতশে সতা। 
আচ্ছা আয়। 
্া সেসক সস আাসি ্াশড় োাাঁচশশসট োে। তাই ্া সেস াাঁটা শু  কলা আ ৎা্সত 

লািলা আব্বড়-আম্মড় োাঞ্জাশ্-িাশড় সোসল খড়্ খড়শি স্। আম্মড়সক লািস্ ্্ঢ় ত। তাসি 

খড়শি ড়খটা সচাসখ াস সৎস উঠ্সত লািল। আ্া স ল এগুসলা সিসখ আাসক খড়্ ্কস্, 

সক এগুসলা আসত সিশে! আশ শক জ্ কশ! ইতুাশি। িঢ়! এ্ শক ৎা্শে! ্াশড় কাসে আসতই 

সিশখ উঠ্াস অসক সলাসক ৎ। ্াশড় শৎত সেসক সৎস আসচ্ছ াসয় কা া। আশ শকেড় া 
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্সল খড়্ তাড়াতাশড় ্াশড় শিসক াশচ্ছ। াস আল জা চাচা। 
া স োসে সকা ুা য়শ সতা? 

া, চাচা। 
তড় ই সৎসঙ োশ া। আসল োতশে্সত াড় স্থায় য়। এই স এক য় আা আব্বা াস সতা 

িািা শেল আজ সই। আশ আশে, আশও একশি োক্ া। সতা আব্বড়ও আাসি সেসড় চসল 

সিল।...... উশ আ শক ্লসে আশ শুসত োাশচ্ছ া। াোটা প্রচণ্ড েড়সত শু  কল। তা 

াস আব্বড় আ োাঞ্জাশ্টা িাসয় শিস্ া, সই সিাসক আম্মড় োড়স্ া লাল িাশড়। আশ আ 

ৎা্সত োাশে া। োস াশচ্ছ। আব্ ্ড়........! 
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                  শত্রাশক ঝাোাতা ঈিংখুা 
 

 
 
 

এখ 

্াজাস 

োাওয়া 
াসচ্ছ 

 
 
 

আথনাে করথটিে জনয য াগার াগ করুন। 
োনথথৡরুল ইসলাথ 

সম্পাদক, ত্রিথারসক ঝড়াথাো 
কানালাথ:  থ৳থ৴থ৺থ৻থ৳-থ৹থ৴থ৶থৼথ৶থ৴



্শিখা-৯৭৮৴  17  

ংসকাচ প্রলাো 
শাজ শজা 

 
 

তড় শ সশি এ িস োকস্া, 
 সশি এ িটি উ প্ত স্| 

 য়ত শকেড়টা কশম্পত স্ হৃিশোণ্ড গুশল! 

 আতব াসি িটা উম্মত স্ কখই িা  স্া| 
 োড়সড় াস্ কল ্ড়জ, কালসচ স্ আকাি, 

 ‡o আিা েসত্র আকব স োকস্া শিাত; 

 াড়গুশল কঙ্কাসল ত েড়সট স্াস্, 

 শচৎকাস সৎস আস্ কা া োাল্টvস্ এ ি| 

 খ োকস্া তড় শ, োকস্া সখালা চড় সল ি, 
শুশকসয় াস্ এ িস ি জল| 

ত্ড় সাঁ সট াস্ োািাোাশি িড়সটা জাট সেউ; 

 োড়সা অশ্ব  ্তসে কখই িাকস্া সকা োাশখ| 

শ্িঢ়ণু াশি ত ৌণা তড় লস্ স্র জ্, 

 অড়ৎঢ় শত ঝণবা সস্রাত ্াাঁ ৎাঙসি ্ড়সক তসল 

 েঢ়ণব সতাস শচৎকা কস্ একটা কাসলা কুকু| 

 তাো সকা একশি তড় শ য়ত শৌস্ 

 ্জ্রসত ত িশিত সয় কাাঁিস্ অজ কাল, 

 ি আাঁকাি কাাঁিস্ 

অপ্রাশপ্তা াস্ ড়সে  

 শ্সাশত াজ ড়শক্ত আস্বাসি সািাই েড়াস্| 
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তস্ সক? 
আসি ৌা ক 

 
আশ ড়শক্ত চাই সতাা সেসক 

তস্ সক স্বপ্ন আাসক তাড়া কস শোসে? 

শসয় ায় সতোা স াসঠ্। 
আশ িাশ  চাই স্মতশত সেসক 

তস্ সক সৎস উসঠ্ েলেল সচাসখ? 

সতাা আা সৌসল আা শিগুসলা। 
আশ শিা চাই সতাা সেসক 

তসক সক সোলা জসল সতাা োয়া কাাঁসো? 

আাসক আশলেস ্ুেব কাায়। 
আশ সতাা সেসক শৌসত চাই াস 

তস্ সক শোে সেসক িাসকা আায়? 

আাসক ায়া জাসল ্শি কসত। 
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জ্ চলা 
েন্দ্র াে ায় 

অেব ্সল াড় খ, শ্স্ক শুু য়। 
শংস্র োশু উন্ম তায়, শসজসক স জড়ায়। 
িাশিক অোস সিসখ, তড় চ্ছ  জ্। 
অং ৎস ক'সই চসল, কব োািশ্ক। 
োা লাশিল কুশল োাসয়, কুশলসকই প্রা কস। 
কুশল অড়য় সোসট িাসয়,  েড়শ াট ্াজাস। 
াাজ,সাজা,োড়জা,অচব া, তই ক ৎাই। 
শ্রদ্ধা শ্স স্রষ্টা াশ,  ব্ সব োাই। 
তেব ভ্রশসত ভ্রশসত শি, ্তদ্ধ সয় াও। 
লাৎ শকেড় াই অোা সো, সোয় ো চাও। 
জশ্ত কাসল কুশল কাসে, ইসল া তড় শ ত। 
ব-কব তই ক, োাো স্া েত। 
িা-িশো ৎাণ্ডা খড়সল, সকা লাৎ াশ য়। 
োাসয় কাাঁটা িসক স, োাসয়সতই ্াশায়। 
অোকসব ৌল শুড়, অশ্রু জসলই ৎাস। 
কব শি ক ৎাল, ব তাসতই আস। 
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কা াা 
ড়জ কুা 

 
এই সতা শকেড় শি আসি কো 
োাড়া শিশিশা আায় 

সকাসল শসয় কত আি কত। 
আ আজ আশ স োে ৎড় শলয়া 
কা াায় ্ুি। 
স সয় া ৎে সয়সে 

অৌড়   কা াায় 

োাড়া শিশিশা আ আায় 

সকাসল সয় া 
আশ াশক ্ড় সয়শে। 
্য়স ্ড় ্ু্াস 

সৌ্স সি ংস্কা কসশে 

চা াত সোট খাট খাশসত 

আা এখ িড়জ াত্র। 
িড়জা একড়খ ৎা্ায় 

জন্ম ল আ একটি তড়  ড়সখ। 
সপ্রয়শ আায় শকতা কস ্লল, 

“ওসিা, এখ সেসক তড় শ িড়াত িড়স োকস্” 

এৎাস্ই ৌাাঁক তশষ্ট সত লািল 

্য়স সি প্রাস  এস সিশখ 

খাসট আা আ ায়িা য়া, 
কা আাসক আ তাড়া কস া, 
্াবসকু খড়ায় সৌ্ িাসে 

জল শুশকসয় সিসে। 
সখা সেসক িাশড়সয় অতসত স্মতশত সিশখ 

ায়! আা জ্স শচত্রে। 
স সে শ্শচত্রয় তশষ্ট শকেড়ই াই। 
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শ্জসয় কশ্তা 
তাৎ ল ইলা শতড় 

 

শ্জয় াস একটা ালা এস িলায় োসশে, 

এই ালা জু আা য় া ড়দ্ধ কসশে । 
জাল সৌসল সজসল, সৌকা সৌসল াশঝ, ্াই অস্ত্র সশে, 

োাক ্াশ াসত আা অসক সশে। 
সত সত আা ্াই াসত শিসখশে, 

্াংলাসিসি াটি শ্সশ্ব াসঝ তড় লসত সচসয়শে। 
োাক ্াশ তাড়াসত আা ংকল্প কসশে, 

তাইসতা জাল সৌকা সেসড় ড়সদ্ধ সসশে। 
শ্জসয় ালা আ্ ্সল ড়সদ্ধ সসশে, 

সি কস এই শ্জয় ্াংলায় সসশে । 



্শিখা-৯৭৮৴  22  

োাংলারদরশে কুরড়গ্রাথ যজলাে 
উরলথথৢে উথরজলাে েথ্য ও খেে 

জানরে ঘথৢরে আসথৢন 

www.ulipur.com  

http://www.ulipur.com/
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্ জাশত 

আ্ড় আাে 

 

ওস সশ্রষ্ঠ ্ 

উোশসয় ি 

আসল স স্বাতা, 
এই জাশতস 

কশয়া ঋশ 

শসল আজ সকাো । 
যোা উ ত জাশত 

ঘোতল ইশো 
উৎিব কস প্রাণ, 

ঐ ড়ক্ত আকাসি 

উশসয় শিসল  

লাল ্ড়জ শিা। 
ওস সিখ ড়শজ্ 

তড় শ চ 

সিসি াটি স, 

্াোশল ল 

্স জাশত 

কশসয় শিসয়সো স। 
 
 
 
 
 
 

 

আজ্ ি সিি 

এ.এ. াশি খা 
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্ড়জ সো সিসি ্ড়ক শেসড় েড়সট চসলসে ি, 
ি ্ড়সক সৌকা শসয় ্সয় চসলসে াশঝ। 
শি্ জ াশঝা ্াই িসক কসসে াে। 
সকউ চসলসে জশ্কা সখাাঁসজ সকউ চসলসে াসট 

সকউ্া আ্া জ্ ্াাঁশজ সসখ চসলসে সিি িড়া কাসজ। 
ি ্ড়সক জাল সৌসল াশঝা সে াে 

তাসি জীঁ্ ্াচাসত কসত স্ াাঁটাা সলাসক া েসট । 
এই া ি াসঝ ি আ্া েড়সট চলসে ঐ া াি োাস। 
ি আ্া কসে তাসি ্ত শৎটা োড়া, 
ি াসঝ সখাজসে আ্া া াাসক িাা। 
ি ৎাসে ি িসড় এই সতা ি স্ি, 

 এই ্ শসয় িড়সে সিখ আজ্ ি সিি । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

শল কল 

সলাকা াশক 
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শিস শিস াস াস ্ে গুসলা সকসটসতা সিল স্ি 

স োসড় অে্া স োসড় া 
সক আ এ জ্স াসখ খ্ 

কতটড় কু আ  োসক, স - 

ক্া ত,কসল সেসক াখা তাই 

কখসা কশ শ সখয়াল 

সক শল সয় োসড় আসে জ্স সকাসণ।  
শকন্তু সক শসয় শিল এই শল কল 

সক স্পষ্ট সয় উসঠ্সে ৌশসল ত। 
আজ সৎাস ্াতায় জড়স শুড় সতাাসকই সিশখ। 
এই খাস শি া ্েস আসক স্াঁসসে আা সৌ্ 

শক কস সতাাসক ৎড় শল স আা ্ড়জ িুাল 

হৃিয় খন্ড জশ। সতাাসক োড়া ত্ড় 
আা শি াশত্র াো 

সেস োসক া সয় কাটা। 
এই ৎাস্ সৎাস োতশে্ াাকা কস 

াশত্র ক্লা  শ্োায় সিসক আস্ 

শল কল,হুহু িসব্দ  
ৎস াস্ সচাসখ ি,অপ্রাপ্ত প্রাশপ্ত 

স্িায় আশ শুড় সতাাসকই খড়াঁজ্। 
শল কল শসয় সিখ্ ৌশসল 

ত সক ঢ় সয় োসড় আে তড় শ! 
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শোাঁোড়া শিষ্ক খড়্সল খড়্ সল খায় উইসোাকা 
সলাকা াশক 

শোাঁোড়া শিষ্ক খড়্সল খড়্সল খায় উইসোাকা 
অেচ আা ৎড় সলই সিশে 

এটা একটা িাতত ক সিি। া্ুতা অৎাস্ 

আাসি োাাোাস সৌকা আটসক আসে চস 

আাসি াশ্ক ড়লুস্াস ত। 
া সা্ শক সসখসে খ্ ব্রহ্মোড়ত্র্া 

আাসক অড় ব্ সসখসে আশ সকা ্ড়সক 

এত জসল কশ চা।আাসক ৎাাঁেসতই য় 

চা আ্াি এ্ং িত িত,আাসক  
্াড়াসতই য় িড়ঃখ িড়ঃখ। সতাাসি  ব্াি- 

আা িৎতা ংসকাট।সতাাসি িড়ঃখ,  

আা া্ুতা ংসকাট। 
আশ ্ল্ া াজশত এখ িবা োাঁচা 
ত্ড়ও শোাঁোড়া শিষ্ক খড়্সল খড়্সল খায় উইসোাকা। 
শতিা লা ব্রহ্মোড়সত্র তপ্ত ্ালড়সত 

শদ্ধ য় াড়স ি। কতকাল আ দ্ধ োকস্ 

োশিস ্াতা।স্বাসেব শস্ স্া এটা শক 

উোড়ক্ত য় য়? শ্ো  জ্-শ্শচত্রু,প্রকত শত াস 

আড়াসল,্সল আাও ্য় ্াসড়,শক কস স াশখ 

শসজস্ব সৌিব।সতাাসি শতশ ৌাাঁসি সতাাই 

আটকা োস্ সোকা সোকা,আ এই ৎাস্ 

শোাঁোড়া শিষ্ক খড়্সল খড়্সল খাস্ উইসোাকা। 
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ৎাসলা সই 
Avkivdzj Bmjvg iv‡mj 

 

সশিস সই চন্দ্র সিাৎা আজ আ সিশখসত োাই া। 
চেড়  আসে, 

শলায় উদ্দপ্ত আসলায় সোঁ সয় সিসে ্ড়া। 
আসে সই োড়কু োাসড় ্াাঁসি টং। 
িশেণা ্াতাস সিাল সিাল সখলা। 
সজাাশক আসলাক সিাৎা। 
িা  চাশোাি,  

সই সকালাল কল্। 
স জাালা খড়সল, 

োিব া শসয় চাইশে সাক া সিাশৎত। 
কই্, তত শপ্ত ৎস া। 
অৎা্ শকস? 

সক্ত াংস িড়া ঐ সিখাাই আজও আসে। 
আজ সশিস অ  সৌ্া সই  সই। 
 ৎাসলা সই। 
আকাসি শণসকাঠ্ায় েড়াঁ সয়সে শক্ততা োশা। 
স্িা্ি হৃিয় আজ শুসু শলসখ ায় আশ ৎাসলা সই। 
আ য়সতা তড় শও।  
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িড়ঃখ স্মতশতয় 

Avkivdzj Bmjvg iv‡mj 

শপ্রয়তা ড়খ, 

সতাা আশলেস 

ৌড় সক সিসে শয়া, 
অু জালাতস ্াশিত সত চায়। 
অু! অু! 
অু স ন্ত্রা। 
শপ্রয়তা ,সক ্লসতা? 

তড় শ সতা শেসল শচত্র িড়োড়স 

িতল োাঠী ো সাাি। 
তড় শ সতা শেসল শি কুা 

োসয় ৎাল্াা স্পি। 
এখ সতাাসক সাসটও ু য় া সক? 

্লসতা, তড় শই শক সই ড়খ? 

া স্পিব োা্া ্ুাকুলতায় 

শ্ধ্বংশত আা হৃিয়, 

আশলে োা্া অসাে প্রসচষ্টায় 

উসদ্বশলত হৃিয় । 
সই ড়খ শক ,তড় শ? 

শতু ্লসতা। 
সতাা স্পসিব আশ আজ কাত, 

হৃিয়োড়স লাল শিখা। 
সতাাসক আ আা লাসি া। 
আায় ো ক। 
আশ অত ড়খ চাই া। 
িড়ঃখ আা জ্, 

িড়ঃখ স্মতশতয়। 
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আিাৌড় ল ইলা াসল। াসল আসি াসই াশতু সেসত্র এ্ং  ব্জস োশশচত। 
জন্ম ৮৶৶ৱ াসল োয়লা সি্ড়য়া । সলখাসলশখ অৎুাটা অসকাংসি সখ এ্ং 
িাশয়েস্াস শসস্ ্ুক্ত কস শতশ।্শিখা োড়াও শ্শৎ  াশতু োশত্রকা সে 
সলখাসলশখ ও প্রকািা, ম্পিায় জশড়ত আসে শতশ। শৎত ত আ ািাাটা োকসত 
ৎাল লাসি তা । চাওয়া োাওয়া িড়েটাসক শতশ কখসাই খড়্ স্শি িড়ে াখসত 
োেি কস া। কুশড়গ্রাস উশলোড় উোসজলা ্াড়সত জন্ম অ্ ্া, শোতত ক 
শ্া ওিাাঁ সজলা ি উোসজলায়। শতশ ৎাই-স্াস সু ্া সোট শসস্ 
অসক আিস এ্ং একাত্র োড়ত্র  া ওয়ায় তাসক শসয় অোশসয় াা ও আস্থা 
সয়সে প্রশতস্ি ও োশ্াস। আস্থা বািা াখসত শতশ কসল শকট সিায়া প্রােী। 
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েল্পকাে 

যোকনজ্জামান যোা 
 

য েল্পকাে। কতয়কশদন ধতে একটি েল্প মাথায় ঘেতে, শকন্তু গুশেতয় শলখতে ােতে  । খফই অশিে লােতে। েল্প যলখা োে 

যনিা। চাতয়ে যনিাে মতো না ফেং আশপতমে যনিাে মতো। য েল্প যলতখ শনতেে েনেই। শনতেে যলখা যদতখ শনতেই ম  য়। 
শকন্তু কতয়কশদন ধতে মাথায় থাকা েল্পটি আঙ্গল েে  আতে না। াোে ে াো শলতখ শেতড় যপতল য। েহলন অশিে 

লােতে। নাহ্ আমাে যপ্রমহে কাতে যেতল য়তো শলখতে ােতফা। য মতন মতন োতফ। োে যপ্রমহ ল যোট্ট এক শচলতে 

ফাোনটি। তেক েকম প ল, পল আে াোফাাতেে একটি যোট্ট ফাোন। এটাই োে যপ্রমহ এফং ফ  । 
য ফাইতে আত। শকন্তু োে অশিেো না কতম ফেং যফতড় োয়। য অশিে মতন ায়চাশে কতে। দে যপাটা লদ এফং াদা 
যোলা োে মতন যকান প্রোফ যপলতে াতে না। শক যেন ফােফাে োেতচাখ এশড়তয় োয়। য েল্পটাতক যোে কতে মাথা যথতক 

োয়। ফাোতনে প লগুতলা যদখতে থাতক। য খাশনকটা অফাক য়। এই শেশন আতে যো কখণও যখয়াল কতেশন য! োে 

ফাোতন লাল েতেে যকান প ল যনই। োে মাতন শক লাল েতেে প্রশে োে যকান কন্ট্রশিকিন আতে? আশ্চেে যো! প তলে কথা 
মতন তলই যো লাল েে প্রথতম যচাতখ োত। শকন্তু োে যচাতখ কখনও লাল েে োত না যকন? 

য ঘতে োয়। যখাতন প লদাশনতে োথা প্লাশিতকে প ল গুতলাও লদ। য োে আলশমো যখাতল। নাহ্ লাল েতেে যকান শকে 
যো কখনও যকনা য়শন! এমনশক োে শপ্রয় কশপ মেটিও কলাাো কালাতেে। য ো ঘতে ে  ে  কতে লাল েং যখাাঁতে। 
শকন্তু লাল েতঙ্গে শকে যনই। আতে যকন শফলয়টা যখয়াল কতে শন? 

য োে ম যথতক যফে য়। মা টিশেতে যপ্রাগ্রাম যদথতেন। য োয় মাে কাতে। 
মা আমাে যকান লাল োমা যনই যকন? 

ে ই যো ফ োমা শনতেে েতন্দ শকশন। আশম শকে ফলতল যো শুশন না। 
শকন্তু আমাে তম যকান লাল েতেে শেশন যনই যকন? 

শক যে ােতলে মতো কথা ফশল! এখন লাল েে শনতয় যমতেশে যকন? আয় মাথায় যেল শদতয় শদই মাথা ঠান্ডা তফ। 
না মা আমাে যকান লাল েতঙ্গে শেশন যনই এই শেশনটা খফ আশ্চতেেে মতন তচ্ছ না যোমাে কাতে? 

যকন তফ? এশদতক আয় যো! যোে জ্বে তলা নাশক? 

উফ্ মা যোমাে কখনও শকে যিয়াে কতে িাশ  াওয়া োয় না! 
য ড্রশয়ং তম োয়। নে ন যকনা কুিন গুতলাে াইতি শচকন কতে খতয়শে েং এে নকিা আতে। শকন্তু এটা যো লাল নয়! োে 

অশিেো ক্রতমই ফাতড়। য শক ােল তয় োতচ্ছ? লাল েং যকন মাথায় ঢ তক যেল? লাল েং যদখাে েতনে োে যচাখ যেন ে়শলে 

তয় আতে। য যদৌতড় শিতেে কাতে োয়। টমাতটা  যো লাল েঙ্গ ফাে কথা। শকন্তু শিতে  যনই। ওখাতন োথা টতমাতটা 
গুশলও কাাঁচা। য িব্দ কতে শিে ফন্ধ কতে। অশিে লােতে খফ অশিে লােতে। মতন য় য ােলই তয় যেতে। 
য শনতেে তম োয়। আলশমো তে তোতনা একটা ফোে যফে কতে। ওখাতন যইশটং কোে েং আতে শকনা যদতখ। আতে শকন্তু 

টিউফটা খাশল একদম শেষ্কাে। োে েেশনটি ফোে ােড়ায় শকন্তু য কখনও যমকআ কতে না োই লাল েে াওয়া যেল না। 
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এমন মে মা আতন ঘতে। 
এশক াল কতেশে ঘতেে? ফ শকে আতোোতলা যকন? 

মা ে শম ফড় জ্বালােন কতো! 
আচ্ছা ঠিক আতে এই যন, যোে েতনে লাল েতেে একটা নাইট োউন শকতনশেলাম। শকন্তু ে ই েন্দ কশেশন েখন। যেতখ 

শদতয়শেলাম। 
কই যদশখ? 

যন এটা। 
শিট মা ে শম লাল েে যচন না? এটা লাল েে? 

যকন এটা লাল না? 

এটা যো লাল খতয়শে, লাল না! 
এক কথাই যো! 
উপ, মা ে শম োও যো! ে শম আমাে অশিেো আতো ফাশড়তয় শদতচ্ছা! 
মা খাশনকটা েহে য় এফাে। যমতয়টাে শক তলা ঠাৎ? যমতয়টা একট  আলাদা শকন্তু কখনও যো এমন কতেশন! মা দ্রুে াতয় 

যমতয়ে ফাফাতক যপান কেতে োয়। 
যমতয়টিে অশিেোে ািাাশি এখন যোে তয়তে োে। অ ম োে। মাথায় ঘেতে থাকা েল্প আে লাল েে শমতল োে 

অশিেোতক েোশমশেক াতে ফাশড়তয় যদয়। 
মাথায় লাল েং এফং েল্প ঘেতে। য দাে শদতয় মাথাে চ ল যটতন ধতে। ঠাৎ শফদেৎ চমতকে মতো োে মাথায় এক আইশিয়া 
যখতল োয়! 

য যদশে না কতে যদৌতড় ো া ঘতে োয়। ড্রয়াে যথতক যোট্ট শকন্তু ধাোল একটা েশড় যফে কতে যনয়। োে তম আত। 
উতত্তেনায় োে াে কাাঁতে। য কাাঁা তেই ফাম াতে াফধাতন একটা যাাঁচ যদয়। যেন আটে াশে না কাতট। ধাোল েশড় ফতল 

শেটতক যড় না েক্ত। ধহতে ধহতে েক্ত যফে তে থাতক। শচনশচতন একটা ফোথা অনেফ কতে য। য আতেকটা যাাঁচ যদয়। 
এফাে আতো েক্ত যফে তে থাতক। আ লাল েং টকটতক লাল েে! য মন্ত্রমত ে মতো োশকতয় থাতক! 

এইফাে মাথায় থাকা েল্পটিতক শলখতে ােতফ ফতল মতন তলা োে। 
য দ্রুে যটশফতল শেতয় ফত। মাথাে েল্প এফাে াতে আত। ঝণো ধাোে মতো িব্দ তয় েল্প যফে তে থাতক। ফ অশিেোে 

অফান ঘতট। আা শক িাশ , শক িাশ ! য একনাোতে িানাতে েল্প শলতখ োয়। আে ফাম ােটি তে যফে ওয়া েক্ত যদতখ 

শকে ণ েে। 
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 আশ শ সত াশজ 

জৌ উদ্দ 
 

আশ সি শ্সকসল সাসি সতা সতাা ্ুালকশসত 

স্থা কস সই েশণসক জু। 
এই সতা আ শকেড়েণ 

 ুা াা আসিই াশসয় া্। 
অেচ তড় শ েসটি স্িস সতা াশসয় চল 

আাসক শাসজ োয়া সৎস্। 
আচ্ছা তড় শ শক সকা ইংসসজ আজ্ঞা্? 

ায়! সিখা স্ তস্ ৎশিত আম্র কাস 

ড়সখাড়শখ ণাসজ োলাি প্রা স। 
া জু একশি জ্ ্াশজ সসখশেলা 

স িত্রু োে। 
আাসক াশসয় শিসত প্রস্তুত স 

া জু কাটিসয়শে শ্শদ্র জ। 
আসি স আাসক এক োলক া সিখসল 

োািল সয় সত, আা কো া শুসল 

তা েড় আত া 
আা িাক া শুসল কাল ত া 
স আাসক তুা কসত উদ্ধতত। 
এখাস আ্াসা তশষ্ট স্ এক োলাি উোাখুা। 
সখাস শাজ, েসটি, জাৌ য়ত সকউ োকস্া। 
োকস্ তড় শ, আশ, আ সকা তত তয় োড় ।  
শ্শ্বা ক আশ ড়দ্ধ কসত চাইা 
শি সখাস তড় শ শত ও! শকং্া স 

আশ চাই তড় শ ড়সখ োক 

তাই আশ শ সত াজ, উক আা েশত 

া োাই সতাা উষ্ণ আশলে, ্ সস শ্ অ্ললায়। 
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ঈদ এতলাতে 

মাম শফল্লাহ্  

 

ঈদ এতলাতে োই,ঈতদ এতলা 
েশেফধনহ ফাই যোো শফতেদ ে তলা 
াওম মাতে যিল যফলায় 

েেতণে যকাতণ একা একলায় 

উদাশয়ে চন্দ্রমণা 
ঝড়তে যদখ খশিে কণা 
োখনা যোে াে, েশেতফে াতে 

না য় আতে,একট  ময়লা োতে 

েশেতফোও যো মানল, যোে মেন 

শফ ফতঝ, েফও কেশে যকন এমন? 

যকােমা যালাও েেশে যতট 
েশেফতদে যদ একট  যখতে 

এতে কহ যোে কমতফ োে? 

চা না, েশেতফোও তখ থাক 

 শমলানা যোে ফক,েশেতফে ফতক 

থাকনা ফাই একাতথ,তখ দতখ 

ণ কে ফ ধনহো, এই ঈতদ 

আোশমতেও থাকশফ েশেতফে াতথ 

ঈদ এতলাতে োই,ঈদ এতলা 
 েশেফধনহ ফাই যোো শফতেদ ে তলা। 
. 
 

যমাোঃ মাম শফল্লাহ্  

াাঁচহে,দেোে, 

উশলে,কুশড়গ্রাম।  
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ঈতদে খশি 

আশেকুে োমান 

 
ফেে ঘতে,আতলা যোো, 
ফাই শমতল কেশে মো, 
াচ ওয়াক্ত নামাে ড়শে, 

আল্লা োয়ালাে হুকুম শুনশে, 

যমাো মশলম যমাো োই োই, 
যেদাতেদ যমাতদে যকাথাও নাই। 
 

যোো েখন যিতলে তথ, 

মাতকে ট ফোে যদতখা াতে াতে। 
যকউ ফা আফাে শে া চালায়, 

ঈতদে েনে োেও মন চায়!  

ফউ ফাচ্চাতক কেতফ খশি, 

শকনতফ যালাক শনতয় ঝ শক! 

আমো োো ধশন আশে,  

আন শেতয় াতি ফশ। 
 

োতদে মতখ যোতটনা োে, 

যোট ফড় যেতকাতনা োে, 

োতদে মতখ ে তল যদই খাফাে, 

ঈতদে খশ ফঝাই োতদে, 

েতফই যমাো স্বাথেক তফা, 
ফাে মাতঝ ফঝাই শদতফা, 
যমাো মশলম যমাো োই োই, 
যেদাতেদ যমাতদে যকাথাও নাই। 
 
যমা:আশেকুে োমান 

(শিপ্লমা ইন শশেল ইশিশনয়াশেং ম যশমিাে)  

কুশড়গ্রাম দে,কুশড়গ্রাম 
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ঈদ এততে 

োপহমল ইলাম 

 

ঈদ এততে ফেে ঘতে 

ওতঠতে িাওয়াল মাতে চাাঁদ। 
ঈদ আনতন্দ যখাকন যানাে 

যেতঙ্গতে মতনে খশিে ফাাঁধ। 
 

োমা - কাড় তয়তে যকনা 
কাল কাতল শদতফ োতয়। 
নে ন োমায় নে ন াতঝ 

োতফ ঈদোত যাঁ তট াতয়। 
 
অত াে প্রে গুনতে যখাকন 

তফ কখন েে উদয়। 
নামাে যিতল ফাে াতথ 

কেতফ ঈদ শুতেচ্ছা শফশনময়। 
 
এখাতন, ওখাতন - ফখাতন োতফ 

ঈদ আনন্দ কেতফ যিয়াে। 
ফাে মাতঝ ফতয় শদতফ 

োাঁটা ে শলতয় খশিে যোয়াে। 
 
যচচ শেয়া,ফাাঁিখালহ,চট্টগ্রাম 
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্ ড়  ্া্া 
জশ ায়া জড়সয়ল 

 

াড়স  শিজশিজ কসে  ৌড় টোাত। োা সৌলা সজা  সই।  শ্সকল ত েশস আসে, শৎড় তত ্াড়সে। েসণ 

েসণ কাা াাঁক োড়সে। কাসি িিশ্িা কসে চলসে আ্া..লািসল আইস.. সিড়সিা.. সিড়সিা.. 
খাশল সিড়সিা...। োেচা কণব  ঝালাোালা কস ৌড় টোাসত  কাসি সেতা আকত সষ্ট এই অদ্ভড়ত োদ্ধশত শিসল 

াস  াড়টি শকেড় শকস্ শকা ্ড়ঝা াসচ্ছ া। সিসখ স সচ্ছ, তাাঁ ্য় োঞ্চাি উসদ্ধা। াো চড় ল 

উসস্কাড়স্ক। ড়সখ িাশড় আসে সখাাঁচা সখাাঁচা। শচ াগ্রস্থ। োশকটা াো ঝড় সক াাঁটসে। াসঝ াসঝ োসে। এোাি-

ওোাি তাকাসচ্ছ। ন্টকøাা  ত্ড়ও াাঁটসে। াাঁটা য় খ আকাসি শিসক তাকা তখ ্ড়ঝা ায় া, 
শতশ উচড়  ৎ্ সিখসে া আকাি খড়াঁজসে! 
আা োা োে সেসক ৌাবসিসট োসে াশচ্ছ। ওশ আা াস, আশ শোেস াাঁটশে। িড় সে ্ু্া খড়্ 

কাোকাশে সল ন্টত াড়টাসক আশ শচসত োাশ। শতশ  আাসি  গ্রাস ্ালু্ ড়   াসসল  ্া্া, 
আা তাসক ‘সায়া চাচা’ ্সল িাশক।  
‘সায়া চাচা, সায়া চাচা ’- ্সল াস শিসয় আশ তাসক জশড়সয়  শ। 
 সায়া চাচা আাসক ্শকেড় খড়সল ্সল। শতশ ্লসে, আশ শুশে। িড়’জস সচাসখ জল ঝসে। সায়া 

চাচা একাত্র সেসল আা ্ালু ্ ড়  াসসল আটা স সখাাঁজ সই। স োকায় োড়াশুা োািাোাশি 

একটি স্কাশ প্রশতষ্ঠাস কাজ কসতা। িত ্ে ঈসি েড়টি কাটিসয় ঐ স ্াশড় সেসক এসসে, আ শি 

াই। োশ্া ্খাস খড়াঁসজসে, সকাোও  া োায় াই। এ্া সেসল সখাাঁসজ  সায়া চাচা শসজই োকাসত 

এসসে। প্রশতশয়ত সেসলসক খড়াঁজসত ৌড় টোাত তালাি কসে।  
ৌড় টোাত তালাি শসয় আাসি গ্রাস ‘অশ্শ্বাু সলও তু’- জাতয় একটি াণা প্রচশলত আসে। সকউ শি 

শসখাাঁজ য়, তাসল তাাঁসক িস ৌড় টোাত গুসলাসত খড়াঁজসত য়। ৌড় টোাসত াশক ্ োোা  াড়স ্ত।  
্ুায়, খায়, িসত  এখাস াড় েড়সট  আস।  সায়া চাচাও সক কল্পা কসসে। তই সাক 
অৎাস্ ংা, স শিয়ই শকেড় কসে ্া খড়াঁজসে! 
সায়া  চাচা একটা  িেব শঃশ্বা োসড়। তাো আ্া ্লসত শু  কস। 
সেসল শৌস আা আিা খ প্রায় সেসড় শিসয়সে শতশ, এ য় াসসল সৌা আস। অো 
প্রা  সেসক শুড় এতটড় কু সিাা ায়-‘আশ স্াঁসচ আশে ্া্া’। সায়া চাচা তশড়েশড় কস তড় শ 
সকাোয় সকাোয় ্লসতই লাইটা সকসট ায়। কসল জু অসোো কস, কল আস া। কল ্ুাক 
কসত শিসয় ৎড়সক ায়। শ্সিশি ম্ব। তাসল শক াসলও? াস োাচাস শিকা ? সায়া 

চাচা আ ্লসত োাস া। শতশ ্াচ্চা শিশুসি সতা অসঝাস কাাঁিসত োসক। 
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খশিে চাাঁদ ঈতদে চাাঁদ 

যেশল আক্তাে 

 
চাাঁদ উতঠতে েেতন, 

খশি েতটতে ে ফতন। 
দেে াফনা আে লকাশয়ে, 

আে যেখা উচ্ছ্বশে। 
 
যোট যোট যানা মশন, 

ফদ়্ধা ফদ়্ধা দাদহ নানহ, 
ফাে মতখ এশক ফশল। 
চাাঁদ উতঠতে েেতন, 

ঈদ এততে ে ফতন। 
 
নে ন নে ন োমা তে, 

খশি ফাে হৃদয় েতড়। 
মান অশেমান ে তল শেতয়, 

াতয়ে াতথ া চাশলতয়, 

চলতে ফাই াে শমশলতয়। 
 

মতনে মাতঝে ক্লাশ  যমােন, 

কোে েনে াোে যোেন। 
ফ কতেতে েেতনে চাাঁদ, 

শমশলতয়তে ফাে াতে-াে। 
উতঠতে যে ঈতদে চাাঁদ 

খশিে চাাঁদ। 
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নােহে োফনা 
যেশল আক্তাে 

 
আশম নােহ 
োই ফতল শক চাে যদয়াতল, থাকতফা আশম ফন্দহ। 
আশম নােহ 
োই ফতল শক, ো া ঘতেে উনতনে তঙ্গ কেতফা আশম শ । 
আশম নােহ 
োই ফতল শক, শনয়তমে যফড়াোতল আটতক আশম থাকতফা। 
আশম নােহ, 
োই ফতল শক, ইতচ্ছ গুতলা মতনে মাতঝই োখতফা। 
আশম নােহ, 
োই ফতল শক, তয় থাকতফা ে়ফন্দহ। 
আশম নােহ 
োই ফতল শক, মাতেে াতথ তফ না যকাতনা শ । 
আশম নােহ 
োই ফতল শক, তফা  তলে দাহ। 
আশম নােহ 
োই ফতল শক,খাফাে খাতফা ফাশ। 
আশম নােহ, 
োই ফতল শক, শনয়তমে যফশড় আমাে াতয়। 
আশম নােহ, 
োই ফতল শক, মাতেে েে কলঙ্ক লাতে আমাে োতয়। 
মানতফা না এে ফাধা, কেতফা ফ েয়। 
থাকুক েেই দেে াফনা থাকুক েেই েয়। 



্শিখা-৯৭৮৴  39  

 

 

 

থারসক নেরশখা জনয 
সাোরদরশ িরেরনরি 
রনর াগ কো িরে। 

আগ্রিথৡো সম্পাদনা থর্ষরদে 
সারথ্ য াগার াগ করুন।
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"েলাতলে প্রশেো " 
wbjq Gm †K 

 
 
 

েতেে ে যথতক যফতড় ওঠাে তথ কে প্রশেোই দশ়ষ্টে অতোচতে লতকাোা েতয় যেল। শকন্তু, গ্রামটিে নাম াােশেটা। যই 

গ্রাতমে ফে ইশো াঠ কেতল অতনক প্রশেোফান যলাতকে  ান চতল আত েল্প যলখাে িাতয়েহতে। শুতনশে যই গ্রাতমে 

প্রাচহন েনতোষ্ঠহ অে এলাকাে স্বনামধনে ফেশক্তফেে শেতলন। য়ে োতদে োষ্ট্রেন্ত্র, মােেন্ত্র, শেফােেন্ত্র, েঠনেন্ত্র েঠিে 

শনয়তম শলশফদ্ধকেণ, ফাই ফাে প্রশে দাশয়ত্বিহল,, কেে ফেোয়ণ শেতলন। শকন্তু কাতলে শেক্রমায় শফংি িোব্দহকাতল 

আধশনকোে োয়ােতল প্রেশক্তেে শি াে আিহফোতদও েলাতলে মতো একেন েফতকে প্রশেো শফনতষ্টে তথ,,,,,,,,,,,,। 
েেদে আশম এই েফকতক দিেন কতেশে, োে মাতঝ খাঁতে যতয়শে ৎ - শনষ্ঠাফান চশেে, গ্রাতমে প্রশে শ্রদ্ধাফান যপ্রম, গ্রাতমে 

ঐশেে ে াতথে ়শষ্টিহল শচ া -োফনা,গুণহেনতদে শনতয় যলখাতলশখ, গ্রামহণ শি া-ংস়্কশে েশফ আাঁকাে মাধেতম ে তল ধো, 
গ্রাতমে ো মন্ডফতক তেক েকম ােজ্জায় েশেতয় যোলা, শিশু শকতিােতদেতক তনশেক ও ধমীয় আদতিে ধাশফে কোে লত ে 
গু কুল প্রশেষ্ঠা কো, শিশু-শকতিােতদেতক েশফ আাঁকা যিখাতনা, অশেনয় শিশখতয় মন্ঞ্চায়ন কোতনা, েতনা মানতলে প্রশেচ্ছশফ 

আাঁশকতয় ংে তন োখা,শনোঃস্বাথেোতফ এফং েোতক ফতক ধােণ কতে একতফলা েেে া আতেকতফলা কচ  িাক উদতে প্রদান কতে 

দা শনফােন কো, গ্রাতমে দোঃস্ মানতলে াতথ কাাঁতধ কাাঁধ শমশলতয় থচলা। আশম ধ্রুফ শেে ফলশে, েলালতক শফতিলণ 

কেতল এফ শকেই াওয়া োয়। এমনও তে াতে আশম দ একটি কম শলখলাম। োতাক, শচ াে শফলয় যে গ্রামটিে ফে 
ইশো াঠ কেতল েণেমানে ফেশক্তফতেেে  ান শমতল আে যই গ্রাতমে েলাল নামক একেন েফতকে প্রশেোে ঠিক 

মলোয়ন কোে মতো যকান যলাতকে শফন্দমাে ময় যনই। ময় তফ না, যকউ শচ া কেতফ না এফ মাটিে মানল, ়শষ্টিহল 
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মানলতক শনতয়। কােণ, শদনতিতল ফাই শনে উদে শনতয় শচ াে আগ্রাহ। এেকম েলালতক একট  ঠিক শদকশনতদেিনা, 
তোশেো কেতল তো মাে,েথা োশে উ শেে চেম শিখতে দােণ কেতফ যচাতখে লতকই একথা শচে ন েে। 
প্রতেেকটি মানতলে মাতঝই োতলা/ খাো ফই থাকতফ। শকন্তু আমাতদেতক োতলা শদক শনতয় েোতলাচনা কেতে তফ েনম্মতখ 

আে খাো শদক শনতয় যফাঝাতে তফ একা  যোনহয় তে। েলালতক শফতিলণ কেতল খফই নেণে শকেমাে খাো শদক 

াওয়া োয়। যটা য়ে োে অোতফে শনহড়ন েন্ত্রণাে কফতল তড়ই তয়তে। উক্ত গ্রাতম এখন েে  েকাশে শচশকৎক, 

িক্টতেট কো প্রোলক,কািম অশপাে, শি ক, ইশন্ঞ্েশনয়াশেং শি াথী, শফশ্বশফদোলয় শি াথী, শফশ্বশফদোলয় যলকচাোে, 

প্রিাতনে উচ্চদস্ কমেকেে া, ফোংকাে, োতমেট অশপাে, যমট লাইপ আশলতকাে মতো চাকুেহেহশফো ফফা কেতেন। 
অথচ, েলাতলে প্রশেোে মেোদা তচ্ছ না। মাতলাচনা কেতল াওয়া োয়, গ্রাতম েেগ্রণ কতে েকাতেে দালাল তয় িতে 

ফাশড় কতে গ্রামহণ মানলতক শচনতে লজ্জায় মাথা যট কতে। এেকমটাই তফ এখনকাে মােফেফিায়। ফাই ক়শেমোয় 

শফশ্বাহ। েলাতলেে মতো প্ত যমধাে মানল াশেতয় োতচ্ছ এফ নেশিাচ দালাল নাতমে মানফোতেে। ফাই োশুনা কেতে 

কোশেয়াে ওশেতয়তটি, এফ শি াথী েথা মানতলে মশতেতষ্কে শচ াে উ শে তচ্ছ না, আে তফও না এতোটা 
েতফাধেোয়। এেকম প্রতেেকটি াড়া মল্লায়,এলাকায় শকে ংখেক শনে়েচােহ েোতক ফতক ধােণ কতেতে চলা েলাল 

আতে। োো োতদে প্রক়ে যমধা, ়শষ্টিহল শচ াোফনা শফকশিে কোে য ে খাঁতে াওয়াটা দস্কে েথা দলেে তয় ড়তে। য 

ে়ণমল যশ্রশণে যলাকেণ, িেিে ক়শেম  শচশকৎক, শি ক, প্রতকৌিলহ, েকােহ চাকুেহেহফহ, শি য়থী যথতক যকান লাে 

যনই, এতদে আিা কোই দোিা মাে। একেন প্রক়ে শচ াে অশধকােহ েলাতলই ােতফ মাে েথা যোটা োশে, যদিতকই 

শেফেে ন কেতে 

। েলাল েখন কশফো, োন েচনা কতে, েশফ আাঁতক, গ্রাতমে ঐশেে শনে উতদেতে ে া কতে েখন ফাই এফ দিেন কতে 

যফোয় খশি তয়ই চ চা। শক , এই প্রশেোতক শনতয় শফতিলণ কতে তোশেোে াে ফাড়াতে োো যলে গুটিতয় যনওয়া 
কুকুতেে নোয় স্বোফোে। প্রক়েত , ষ্ঠ শচ া োফনাে োয়োয় ফাই শে । েলাল েখন গ্রাতমে মশলাতদে কাতে েহে 

ংগ্র কতে ফড় মাতে যকান শিশল্পতক যদয় েখন খফ খশি যই ফড় শিশল্প। শকন্তু যদখন,মোে শফলয় েহেগুতলা শেশলে কোে 

ময় ফত তে োে নাম শদতয় শনতেে অফদান ে তল ধতে। শকন্তু েলাল কই যেতলা?? েলাল আতো িেিে েলাল এোতফই 

ধশলোৎ তয় োয়। োই এেটকুই ফলফ আমো েশদ না োশে যকমতন েলাতলে মতো শনে়েচােহ যলাকগুতলা মাথা উাঁচ  কতে 

দাড়াফ? এেকম েলাতলে প্রতয়ােন অতনক যফশি মাতে। েলাল শকন্তু শি াে শদক শদতয়ও গ্রােতয়ট 

। োতল েলাল শক অফতলায় শফনষ্ট তফ।?? না ো কখতনাই তে াতে না। শফচাে শফতিলণ কেতল দশ়ষ্টনন্দন তফ যে,, 

েলালতক ফাই মন যথতক শ্রদ্ধা কতে, োে কােতক শ্রদ্ধা কতে শকন্তু যকন এে ন্দে েলাল শফনতষ্টে তথ? 

মাধান তচ্ছ, আমো োশে শাতফ এখন আোমশপ্রয়,, ক়শেমোই শফশ্বাহ এফং শনেে েিহল, ফাই স্বাথো , গ্রামতক ফোকতিতটট 

মতন কো এফ। োই ফলফ আন য যদিফাহ প্রতেেকটি েলালতক খাঁতে যফে কতে োতদে ঠিক কমেংস্াতনে ফেফিা কতে 

ঠিক মেোদায় ে শলে কশে। উক্ত গ্রাম েথা এলাকাফাহে প্রশে অনতোধ থাকতফ, এেকম েলাল াোতে যদওয়া োতফ না। 
আে াশেতয় যেতল ম ে শমে থভ্রষ্ট শথতকে কা াে িব্দ যেমন াশেতয় োয় ধ ধ ফালোতেে যেমশন আমাতদে কা া শনোঃতিল 

তয় োতফ ক়শেমোে কাতে। 



্শিখা-৯৭৮৴  42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

আিাে অত া 
শদদা ল আলম াতটায়ােহ 

 
ঈতদে চাাঁদ উঠতফ আকাতি 

ফদ়্ধ মা ফাফা আতে অত ায় কখন আতফ 

আমাতদে মাশনক েেন আতফ ফতক 

যখাকা খশক থ যচতয় আতে আতফ 

ফাফা নে ন কাড় াতে। 
 

ঈতদে কাতল নে ন কাড় তে দাদাে াতথ 

ঈদ োতয় োতফ ট শ মাথায় আদতে যোট নাশে। 
ঈতদে নামাে তড় কতল খশি মতন কেতফ যদায়া 
শংাে অেহে ে তল মতন ফতক েশড়তয় আন মতন 

ফাশড়তে োওয়াে শদতফ দাওয়াে শিশুোও তে 

ফাাঁশিতে ে ে শলতয় দল যেতদ ালামহ 7শনতফ 

ফড়োও ালামহ শদতফ শাফ শফহন। 
 

শদদা ল আলন াতটায়ােহ যোঁতনা লাইতেেহ,লস্কোট যপনহ 



্শিখা-৯৭৮৴  43  

ঈদ যমাফােক 

আাদজ্জামান শলংকন 

 

ঈদ শুধ খ আনতন্দে নামই নয়, 

ঈদ আমাতদে োে়তত্বে ও মশমেোে শি া যদয়। 
 ঈতদে শদন এক কাোতে দাাঁশড়তয় 

ধনহ-েশেফ যেদাতেদ ে তল, 

শফতেতদে যদয়ালতক োশড়তয় 

ঐতকেে াাড় েশড় ে তল। 
এক মা কতঠাে শয়াম াধনাে ে 

আফাে এততে খশিে ঈদল শপেে, 

ঈতদে শদনটি খফই োৎেে ও মশমাে দাশফদাে। 
িাওয়াতলে ফাাঁকা চাাঁদ শনতয় এততে খশিে ঈদ, 

ঈতদে খশিতে কাতো যচাতখ থাতকনা যকান শনদ। 
 ঈদ তফ শেেকাে আনতন্দে শদন 

ধনহ-েেহফ তফলমে দে তল, 

ঈদ মানতলে যৌাতদে েে ফ নতক 

 আতো দঢ়় কতে যোতল। 
যকালাকুশল কেফ ফাই োতলাফাাে টাতন 

 ধনহ-েশেফ ে তল োফ ঈতদে খশিে োতন। 
 ফতক ফতক আশলঙ্গতন হৃদয় যথতক হৃদতয় 

দঢ়় ফ ন ়শষ্ট যাক, 

ফাইতক োনাই এই খশিে শদতন 

 ঈদ যমাফােক, ঈদ যমাফােক। 
 

 
 

যমাোঃআাদজ্জামান শলংকন; ফাতেোট যেলায় যম,ৌ্ ইং াতল েেগ্রণ কতেন। শেশন ্োো াতল এএশ ও্োৌো 

াতল এইচএশ াি কতেন। শেশন অনলাইন শেকা এফং শফশে  মোোশেতনও শলতখ থাতকন।আে শেশন মকালহন শফলয় 

শনতয় শলখতে োলফাতন।োে যলখাে মল উতেিে মানশফক যচেনা শনতয়। কশফো যলখাতলশখ োে িখ। 
যোট যফলা যথতকই যলখা যলশখে প্রশে আগ্র শেল প্রচ ে যই যথতকই িায়শেতে প্রথম যলখাতলশখ শু । 
োে যলখা উতল্লখতোেে কশফো গুতলা তলাোঃ 
মা, মানল, তশনক, মান একুতি যপব্রুয়াশে, শপ্রয় ফাংলাতদি, লাল ফতেে োকা, যদিতপ্রম মাতন, ফঙ্গফ  ে যচেনায়, 

শিশেটাল ফাংলাতদতিে কাে, মািোশপ, াশকফ আল াান, থশিশু, োঁ তড় যপলা থশিশু, নােহে অফদান, ফাতঘে োেত্ব, 

শোতেট, শপ্রয় ফ  , ফশ়ষ্টে েতল, শফল  মতনে ইশেকথা, শনেফ শঙ্গনহ, শনঘেম এক েেনহতে, েক্ত যোলা, োতলাফাাে 

েহ াতে, যোমাতক োতলাফাশ ফতলই, অদি়ে যদয়াল, শনোঃঙ্গ শদতন, প্রেহ ায়, কশফো, লম্বা েটি, স্বশিল ফত , অশেশচে 

যকান কন্ঠস্বে, মতয়ে প্রতয়ােতন | 

 

ামে শফধান 

মাদহ াান পোেহ 
 

োকাে যো নয় েফ ক ণা য যঘালক দানফহে! 

ামে শফধান যই স্রষ্টাে োে তদ নেশিে। 
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েফ উাতেে  নাাকহ েে কেতে অতনাদন 

োকাে নে কমে েতফ কে অনেণ। 
এক স্রষ্টাে ়শষ্ট তফ ফান্দা উাশধ নাম 

োকাে গ্রতণ যোট নয় য াোয় না কে  মান। 
নয় অশধকাে যচাখ োোফাে ঘ়ণা েতে মন 

প্রাপ্র আদাতয় ফতক েশড়তয় কতে নাও আন। 
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অ্াক এ্ং তৎাি 

সাঃ তাৎ ল ইলা 

 

াস ঈি আসে ।িেব একা শয়া াা ো োাওয়া একটি শি । সিাটা শ্সশ্ব ড়শলজ জাত একটি 
্ড় উৎ্ ।সতা াক শৌস আশ ড়ল কোয় । ঈি আায় ্াই আা ক স্শি াসকব ট কস োশক ।আশ 
্া্া কাে সেসক টাকা শলা াসকব সট া্ ।উোশস্থত সোট োাক্কা স্াটা ।িত শশসজ ্সলশে খড়্ চালাক 
আ ও ্াংলা ৎড় ল ্লা ও স্ি স্ি ইংসশজ ্লা োেি কস া । 
-সকাোয় াসচ্ছা ৎাইয়া ? 

-াসকব ট 

-াসকব ট !! 

-ুা াসকব ট া্ ঈসি সকাকাটি কসত । 
-তা াসকব ট া ্সল ্াজা ্লসল সতাা অড়শ্া? 

-া সকা অড়শ্া সই । 
(জাশ ও াসে কোয় োা্া তাই া ালা ।) 

-ৎাইয়া আাসক শসয় াস্ ? 

-সক ? 

ঈি শক সতাা একা ? 

-ওসক সশি সয় আসা । 
-আ্া ? 

-শক 

-প্রস্তুত ও ্লসল খড়শি তা । 
-ঠিক আসে 

ৎা্শে আল্ল্া স এই সোট গুসলা াোয় শক শিসয়সে । আাও সতা এক য় সোট শেলা কই এ 
্ড়শদ্ধসতা শেল া । আসল এা সতা িব া ড়সি সসয় । িব া সলও এ সিিসপ্রশক । 
-চসলা 
-ঠিক আসে 

্াজাস সোৌসে ্ললা 
-শক শকস্ তড় শ ? 

-তড় শ া শকস্ তা আসি শকসা ।তাো আশ শক্ । 
-আশ শুড় জড়তা শক্ তস্ এক ্ ড় আস্ তাো 
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-ও ততে সকাোয় োক্ ? 

-োড়কু োাসড় চসলা ।(্লসত ৎড় সল শিসয়শে আাসি উোসজলা ্াজাস সৎতস একটা 
সাটাড়টি ্ড় োড়কু আসে ।) 

-সকা উোকা স্ ? 

-ুা ্াতা সখসত োা্ । 
-আস োািল ৎাইয়া ্াতা শক কখ খাওয়া ায় ? 

-া 
-তাসল ্লসল স ? 

-প্রচশলত কো তাই । 
-সই জু তড় শ ্লস্ ।্াতা অড়ৎ্ কা ায় খাওয়া ায় া ্ড়সঝসো । 
-ুা ্ড়সঝশে 

-ওসক ওসক চসলা 
-আ্া ইংসজ ? 

োড়কুড় োাসড় সিলা ্ ড়টি আায় াকব সট েড় সক োড়লা ।আা অ্িু সত শকেঢ় 
সকা শেল া ।শুড় জড়তা শকস্া । 
-ৎাইয়া এখাস সক শক শক্া ? 

-শুড় জড়তা 
ও শকেড়ে সেস সেসক ্লল 

-োািড়কা ্লসল আসা ৎাসলা য় । 
-ও স সই জড়তা শকলা । ওসক ্ললা শক শকস্ ? ্লল টো , সটো ,লুসো শকস্ ? া ও িাশড় 
শকস্ । তাই শকলা । সশি অ্িু আশ সাজা শেলা া স্াসতা সোট অ ্ ড় সতা শিড় ।সাসটসল সখসল 

সিলা । সাসটসল ্স আশ ্লশে 

-চায়শজ শকেড় খাস্া । 
-আ্া ।সক ্াংলা সকা ৎাসলা খা্া সই ? 

-শক ? 

- টি োাসয় । 
্াু সয় টি োাসয় সখলা । 
স্ সয় ও ্লল একটা ্ই শক্ ।আশ ্ইসয় সিাকাস াসয় সিলা ।ও সিাকািাসক ্লসলা - 

-চাচ্চড়  সতাা কাসে ্াংলা অশৎা আসে ? 

-ুা াশ আসে । 
(আশ ্ড়ঝসত োালা এটা আাই জু ।) 
আশ ্ললা- 

-আ্া অশৎা শক শকসতসো অশৎা ।সশিসতা একটা শিসয়সো । 
-ুা ুা সতাাসি জুই ্াংলা াশতু শ্শলস োসে । 
এটা শক ি্ িত োসলা শ্িাসখ ৎড় ল ্লায় একটা অশৎা আ্া একটা  
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স্বি 

মানহ খাাঁ 
 
স্বি দোতখ ফাই ফতড়া ফাে, 

শেে শক য় ফাে । 
প্রেে আশমও, এমন স্বি যদশখ.... 

েতফ, যকউ দোতখ তফ ইশিশনয়াে, 

যকউ দোতখ তফা িাক্তাে । 
আমােও এমন স্বি আতে অতনক 

যকানটি ফাতদ যকানটি ফশল , 

ো ফশঝ না আে । 
চাই না তে আশম ন্দেত্তে, 

চাই না তে আশম ফাে োতলা । 
তে চাই আশম, 

এ েেতেে প্রশেটি আতলা । 
েতফ! স্বি যদেখাে মাতঝ, 

আতে,অতনক মো । 
স্বি যদতখ কখতনা েয় যতল, 

োে াই শন যকাতনা াো । 
প্রতদাল কাতল স্বতি যদশখ, 

নই যে আশম েশফ, 

নই যে মধ কশফ । 
েফও ইতচ্ছ কতে ড়া ফাতদ, 

একট  কশফো শলশখ । 
স্বি যদশখ আশম... 

যেথায় আমাে েশেফ প্রশেতফিহ, 
তোে যতলই োাঁতদে াতি দাাঁড়াই, 

শক শদফা শক োশে । 
 

মানহ খাাঁ শ্রীোমে ,হুেলহ,শশ্চমফঙ্গ । 
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যকাথায় মানফো 
াশদকুে েমান। 

 

মানফো আে লশিে, অিাশ  আে প্রশেষ্ঠে। 
মনলেে আে দফেলেম শুেে আে েশয়ে! 

চােশদতক আে াাকাে াাকাে আে আতমাশদে! 

লাতিে উে নে়ে কতফ তফ ফ । 
মানফো আে ধশলেে 

ধশলেেো আে শমশিয়াে যখাোতক শেণে! 

েণেতন্ত্রে নাতম তস্বেেন্ত্র কতফ তফ ফ । 
শফচাতেে নাতম প্রন চলতফ আে কে! 

আইতনে নাতম য়োশন োই মানফো আে ে লশন্ঠে। 
মানল মড়তল যফে য়না একটি কথা শুে েনে চতল মায়াকা া । 
কতফ তফ ফ । 
 

(াশদকুে েমান, োাঙ্গহেনেে শফশ্বশফদোলয়, দিেন শফোে, প্রথম ফলে, মওলানা োানহ ল, ৌৎ্। 
শনে যেলা :মায়মানশং, থানা :যেৌশেে।  
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অত ায় আশে 

িােপ ল ইলাম 

 

স্বিাো োতেে যিতল, কাতলে একশফন্দ আতলা তয় আতলাে মিাল াতে চতল এতা অত ায় আশে- অত ায় থাকফ। যোমাে 

শকে ে ন্দে কথা আতে, যে কথা তে োয়না ফলা! একশদন অফতে ফতল শদও অত ায় আশে- অত ায় থাকফ। ে শম 

শক কখতনা যদতখতো? 

চাাঁদ আে যমতঘে লতকাচ শে যখলা, যোমাতক শনতয় একশদন- 

চাাঁতদে আতলাতে যচাখ োখফ অত ায় আশে- অত ায় থাকফ। একশদন যকাতনা এক িহতেে কাতল শিশিে শফন্দ তয় যনতম 

এতা, কুৃ়য়ািা যেো ঘাত অতনকদে যাঁ তট োফ অত ায় আশে- অত ায় থাকফ। অতনকশদন ধতে যমলায় োইনা, যই 

নােেতদালা যই েশেন উৎফ কেশদন যদশখনা- একশদন চতল এতা অত ায় আশে- অত ায় থাকফ। একশদন ঠাৎ কতেই 

চতল এতা, লদ িাশড়টা োতয় েশড়তয় কদম প ল াতে শনতয় চতল এতা অত ায় আশে- অত ায় থাকফ। 
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আে আফাে ঈদ এততে 

শিন আতমদ শতমল 

আে আফাে ঈদ এততে 

একটি ফেে ঘতে , 

েমোতনে ঐ যোোে যিতল । 
শশ্চমা আকাতি ফাাঁি ফাোতন 

িাওয়াতলে চাাঁদ উতঠতে । 
ঐ যদখ ফাাঁকা চাাঁদ াশ শদতয়তে 

আে আফাে ঈদ এততে । 
চাাঁশল মেে এক তয়তে 

কাাঁতধ ফাে কাাঁধ শমতলতে । 
খশে এই শুে ফােে া , 
েশড়তয় তেতে শফশ্ব এই ে ফতন ,  

একটি মা শয়াম যিতল 

আে আফাে ঈদ এততে । 
শমশষ্ট যখেে শদতয় মতখ 

নে ন কাে োতয় ঝশেতয় । 
আেে যোলা োতে শেটিতয় 
োকফহতে োশেমা শনতয় মতখ , 

দল যেতধ াাঁটশে যমাো 
ঈদ োাঁতয়ে শদতক... 

ঈতদে নামাে ো যিতল 

যকালাকুশলে ধম যলতেতে ! 

আে আফাে ঈদ এততে । 
েশেফ দোঃশখ োো আতে আমাতদে মাতে 

ানফশেে াে ধাও ফাশড়তয় , 

যকউ েতফ না আে অনাাতে । 
খশে আতমে েশড়তয় তেতে চাশোতি , 

আে আফাে ঈদ এততে ! 

চাশল মেে কামাে কুমাে 

নাই যকান যফদাতফদ 

খশ আে ঈদ আে শফশ্ব মশলতমে । 
 

যলখক শেশচশে- 

যমাোঃ শিন আতমদ শতমল কুশমল্লা যেলাে যামনা থানাে অ েেে েে াথকাশন্দ গ্রাতমে এক মশলম ম্ভ্রা  শেফাতে ৌ 

াতলে ৌ ই মাচে  েে গ্রন কযেন । 
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"স্মতশত ি" 
'শাজ শজা' 

 
শ্রা্স এই  ুায় চাাঁসি  এ ো সিখা াস্ তা অ ত কাল এ শক িড়োসও স্াঝা 
ায়শ.? এজুই য়ত এসককটা শি ও াত এসকক ক সয় োসক। োশস্কা আসলা াসঝ এ 
িটা ্ড় ায়ায় সয় উসঠ্সে। ইট কাসঠ্ িস স ্ সৌ্ এসসে। কংশেসট জেল 
সৎি কস চাাঁিটা স য় আা শোেড় শসয়সে। আচ্ছা চাাঁি এৎাস্ই াড়স শোেড় শত ্সল শক 
চাাঁিসক কলশঙ্ক ্লা য়? স স শ্সয়ই সাক কলঙ্ক, কলঙ্কই।  আশ এ শোেড় োড়াসত চাই। শকন্তু 
এ ি্ য়। এ িতিু অসকটা িশল ড়সখ িাাঁশড়সয় োকা ্াশৌড় লগুশল শোেড় সওয়া ত। 
াসি অতত ্তব া এশক ৎশ্ত ঠিক য়। ইশতা অ ত স কো ্সল। াাটা জ্ 
ি  শ্শলসয়ই াস্ শকন্তু ৌড় লিাশসত জায়িা স্া কখসাই। সা্াইল টা ঠ্াr সকাঁ সো উঠ্ল শকন্তু 
কো ্লা ইসচ্ছ সচ্ছা। সক সৌা কসশেল সটাও সিখা ইসচ্ছ সই। ত ড়্ সৌাটা াসত শসয় 
য় সিখলা স্ ৵.ৰ৭ শশট। সিসখই টা খাাো সয় সিল। তাাতাশ ্াশড় শৌসত 
স্!. ্াশড় াশলসক শসিবি াত িিটা সু ্াশড় শৌসত স্ তড় ্া ্াইস োকসত স্| 

অ্িু িাসায়া কশল ৎাইসক সিসট শচ শিসয় শকেড় শিসলই িজা খড়সল সিস্ াক সটা সৎস্ 
শশিত লা।  ুা ো সেসক চা খাওয়া য়শ। প্রশতশি এ য় আ্া এককাো চাওয়া 
খাওয়া অসৎু সয় সিসে। ুাড়া িা সিাকাসই সাজ খাই আজ অু জায়িায় খাওয়া ইসচ্ছ সচ্ছ। 
াসঝাসঝ স্বাি ্িল কা িকা। া োক ুাড়ািা সিাকাসই স্থ কলা। সিাকাস েড় কসতই 
ৎাল আশে? 

ুাাঁ িািা ৎাসলা। তড় শ সক আে? আ ্শলাস া শিকাল োসড়সে া। 
সস সস শলা এই ুাড়ািা এক আজ্ াল। এ একটা শি সই স ্সলসে আজ স 
ৎাল আসে, শুড় আা কাসে য় ্া কাসে ্িাোচা সটোসকিব া ত কোটা ্াশজসয়ই াস্। 
আা স য় ুাড়ািা ড়স্থ িস কাউসক ্সলসে স ৎাসলা আসে। শকস সকাোয় াায় 
সিশল.? া িািা ৎা্শেলা।" তাসল তড় শও খ্ সোসয় সিে!. ৎা্খাা এ কলা স ্ 
শকেড়ই জাশ। া সল ালা আ্া সু তশষ্ট কস্। ুাড়ািা ্লসত শু কল ড়ে 
সৎসঙসিসে। শুড় াো াড়লা আ স্াঝাসত চাইলা আশ জাশ। ুাড়ািা সটা স্ায় 
আজ শতু ৎাসলা সই শকেড় ্লল া আ। অেচ  ৎাসলা োকসল িড়িড় কস ্সল সত। 
তস্ একটা শ্য় সৎস্ োাইা এ সলাকটা এই সিাকাস ্স োড়ড়া ল্ল্া খ্ োায় শক কস? 
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ুাড়ািা অৎাস্ ংা িড়ই সেসল অোড় ও তোড়। ুাড়ািা স্ত্র আসলয়া স্ি এলাকা 
সলাকজ আসলয়া ৎা্ াসই িাসক। ্ড় াাশস ংাশক কাজকসব জড়শড় সই তা। 
ুাড়ািা তই টাাসোাড় াসঝ োকা সক? তা ইচ্ছা শেল সেসল িড়টিসক োড়াসা। শকন্তু তোড় 
ইসচ্ছ কাসে ুাড়ািা োাশজত সয়সে। এখ স ুাড়ািা সিাকাস ে। আ অোড় অতুা  
শষ্ঠা াসে োড়াশুা কসে। এশসতই টা ৎাসলা সই।  সিসট কড়া াড়সতই িাসায়া ্লল 
ুা। শকন্তু িিটাসতা ্াসজশ। ুা আা েশসত িঢ় োকসতা শুড়াত্র শক সতাা েশড়সত 
য় ঠিক োসক। স সিট খড়সল শিল,  সকা কো া ্াশড়সয় াশ শততলায় ফ্লাসট উঠ্লা। 
া আজ সখসত ইসচ্ছ কসে া। শকেড় খা্া। াড়স  ্ড় শ্শচত্র একটড়  আৌসা সচ্ছ 
তখ িড়সটা কো া এ াসে া শলাসল ুাড়ািা কাসে ি কাশ জাা সত। সলালা া 
্সল এখ আৌসা সচ্ছ। অসকটা োশো শিসত াওয়া শিোেী ক গু ে্ ্সল োড়সত 
সচসয়ও া সড় োশো সিস ৎা্ায় অৌসাস ত। কখ স েড়শসয় োসড়শেলা ড়্ঝসত 
োাশশ! জায় সক স কড়া াড়সে? া এ িস েড়শসয়ও িাশ  সই!.  িলা তড় ললা সক.? সকা 
আওয়াজ সই!. সৌ েড়শসয় োড়লা। ড়্ঝসত োাশে সা্াইলটা সজাাশক ত জ্বসল জ্বসল 
শৎসে। আা তন্দ্রাৎা্ িড়সচাখ শকন্তু অড়ৎঢ় শতা সজসি আসে। একটা অদ্ভড়ত িসব্দ েড়টা সৎসঙ 
সিল। িটাসক শসকাটি টাসে এ য় একটা শিাসট সল স্ি ৎাসলা লািত। সোটটা 
শখসিয় শচশচ কসে। এককাো কশৌ কস সখসয়। সৌ ড়্সক  শিলা সিশখ সক শক শলসখসে। াত 
সকসট সিসে অ কা সকসট াসচ্ছ কাকগুশল কা া শু  সয়সে। সৎাস ্াতা ্ইসে। াক 
এখ তাসল স্ ওয়া ায়। কাল স্লা খাশল সোসট এককাো চা সখসল ি য়া। তাোড়া 
িতাসত ড়ে অাাপ্ত িল্পটাও সিাা াস্। ুাড়ািা সিাকাস শিসয় সিশখ স্ি ৎড়। াসত 
েড় া ওয়া ড়্সড়া সখাকাসি ৎ। ুাড়ািা সিাকাস উড়টা জ্বলসে এ উড় জ্বলসতই  োকস্ 
তেণ া কুাসলন্ডাস শিস শস্টা সি া সয় আসকটা শিস শস্ আস। আজ এত 
কাসল স? া েড়টা সৎসঙ সিল তাই। এককাো চা িাও সতা। 
শিশচ্ছ তস্ ড়ে জু আৌসা সচ্ছ। আ্া শক সলা িািা। আ ্শল া িতকাি শুলা 
সসয়টা সৎসি সিসে। আজ কাসল শুসতশে সসয়টাসক কাড়া স সস সৌসল সসখ সিসে ্ড় 
ািা সাসড় িবায়। াসত একিল া ব্ িড়সটা লাি খড়াঁসজ সোসয়সে। িড়সটা লাি াস? একটা 
ড়ে আসকটা কা জাশা। শক ্লে আসকটা লাি শক সেসল া সসয়। ওটাও সসয় লাি 
শকন্তু ওটা লাসি োশচয় োাওয়া ায়শ। ড়ে লাি াক্ত কল সক? ্শি শয়া এস ্লল 
লািিড়ইটা একটা ড়ে স য়। শকন্তু ড়খ সিখা সচা ায়া। ড়ে ্া্াসক ওা সিসক শসয় 
সিসে লাি িাক্ত কা জু।  
িািা ওইসতা চাচাসক সিখা াসচ্ছ শিসয় শুস আ। ুাড়ািা ্লা াত্র শুস আল। ুাাঁস ওটা 
ড়ে লাি। কোটা শুস খাাো লািল। চা সখসয় ্াশড়সত শৌস সিি সয় অশৌস সিলা। ্সত 
া ্সতই ্ড়কতব া সৌা একটড়  আড় সতা। িজায় ক কলা আড় শৎতস আড়। 
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আোা জু িড়টি ং্াি আসে একটা ড়ং্াি আসকটা িড়ঃং্াি সকাটি শুস্। িড়ঃং্াি 
টাই ্লড়। আোা ্িশল সয়সে। ড়ং্াি টা। আস ্ুাি সচ্ছ সক? আোা প্রসাি সয়সে। 
কালসকই আোাসক ওা সত স্ চট্টগ্রাস। ওখাসই আোা সোাশষ্টং। ি ৌাশলটি াপ্ত 
কস ওা লা চট্টগ্রাস উসদ্দসিু। আজ সা্া অশৌস প্রেশি। োশচয় ো ব্ ম্পঢ়ণব কস 
্াশড় শৌশে। এ য় ড়ে ত একজ সক সিখলা। প্রেস িাক্ সৎস্শেলা শকন্তু 
িাকলা া োতশে্সত কত াড়ই া একই ক সিখসত য়। এই স শুসে? শোে শৌস 
সিশখ সই সসয়টা! আাসক ্লসে?  জ্ব আোাসকই ্লশে সক আসে? ুাাঁ ৎাসলা আোশ? 

আোশ ্লসে ঠ্াr। আাসক শক শচসত োাসশ। আশ ড়ে। শকন্তু ্লসত শিসয়ও োালা া। 
শকন্তু শক? 

শকেড়া। ৎা্সে আশ এখাস সক? ওই স সিখসে ও াত স এখাস আশে। ড়জ তড় ই! ুাাঁ 
ৎাই আশ ও ড়ে িড়জস িড়জসক ৎাল্াতা শকন্তু োাশ্াশক ৎাস্ সস সয়শ ্সল োক 
আ ্লা লািস্ া আশ জাশ। আা আোা োাসি ্াশড়টায় আশে। আিা কাল অ্িুই 
আস্। ঠিক আসে ্সল চসল এলা। াো শৎত সক এক অদ্ভড়ত অড়ৎঢ় শত শু  ল। স 
সচ্ছ ি ৎা্াজড়সড় প্রজাোশতা উসড় স্ড়াসচ্ছ াসে একটা প্রশ্ন েড় োাক খাসচ্ছ তাসল ওই 
িড়টি লাি। িজায় সক স কড়া াড়ল? িজা খড়লসতই সিশখ ড়ে আ ড়জ। আসা সতাা 
এসা শৎতস। চা া কশৌ সস্ সতাা। া িািা শকেড় স্ া। আসল এ ড়ে য় শশল ড়ে 
জজ স্া। ড়ে ্া্া াসয় সত শল া ওয়ায় তাা িড়জ িড়ই সসয়সক শসয় আলািা 
সয় ায়। তাসল তড় শ আাসক শচসল শক কস? এখসা সই লশজক আাঁকসড় স আসে সিখশে? 

ুাাঁ ঠিক সসে সকা আশ স কশ লশজকই ল ু াাস শশড়। আসল ৎাইয়া 
আোাসক কখও চকাসত সিশখশ। তাই একটড়  চসক শিসত সচসয়শেলা। ওহ্ তাই ্সলা। ঠিক 
আসে আজ উঠ্শে কাল আস্ শকন্তু। াক প্রজাোশত উড়া ্  সলা স য়। তাোও 
সচাসখ াস একটা সু কাসলা সে ও আশ্ষ্কাস ািা সেশসল কশৌঙা আাঁাস তশষ্ট 
কল। শতুই জ্ কখসা োসা এক ততড়  োড়া। এৎাস্ই চসল ায় োসে োসে।  
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নফশিখা -এ সলখা োাঠ্াসা শয়া্ল 
 

 েড়া, কশ্তা, িল্প, প্রফ , উনো, ইশো-ঐশেে, শি ণহয় 

যকৌে ক, AvuKv েশফ  যে যকান াশেে শফলতয় যলখা াঠাতনা 
োতফ। 

 SutonnyMJ অথফা অভ্র  ৌসন্ট শলসখ সটা  word  document  ৌাইল 
োাঠ্াসত স্। ইতমইল- noboshikhabd@gmail.com অথফা নফশিখা’ে 

অশপশয়াল যতে ফােে ায় াঠাতনা োতফ।যত তে েড়া ও কশফোে প্রশে 

লাইতনে ে / শচহৃ শদতে তফ। 
 সলখা োাঠ্াসা শি সেসক  শত া সয় সু )াসঝ শ্সি 

ংখুা োকসল চা া) সলখাটি প্রকাশিত া সল  যে শসত স্ 

সলখাটি সায় োায়শ। শত ্া চা াস ওই য়া সি া 
ওয়া োব  সলখা অুত্র সিওয়া াস্ া। শিসল স কো শলশখতৎাস্ 

ম্পািসক কাসে জাশসয় শিসত স্। 
 সলখা সৌশলক ও অপ্রকাশিত সত স্ এ্ং সটা আাসি জাাসত 

স্। 
 সকাসা  তাশিক প্র্  জা শিসল প্র্স  সিস তেুঢ়ত্র উসল্ল্খ কসত 

স্। 
 সলখা া শ্চাস ্াাস শুদ্ধতাও সিখা স্। 
 প্রকাশিত সলখা জসু সকাও ম্মা-িশেণা ্ু্স্থা সই।  
 সায়স ্ুাোাস ম্পািকণ্ডল শদ্ধা ই চঢ়ড়া  ।  
 শফস্তাশেে যে যকান শফলতয় োনতে আমাতদে ফােে া াঠান নফশিখা’ে 

অশপশয়াল যতে। 

mailto:noboshikhabd@gmail.com
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ঈদ এতলা 
াশফ মাামদ যমািােপ 

 

ঈদ এতলা োই ঈদ এতলা 
একটি ফেে তে 

আেতক ফাই শংা- শফতেল 

যঠতল যদফ দতে । 
একটি ফেে ঘতে শপতে 

আফাে এতলা এ শদন 

ধনহ-েশেফ ফাই শমতল 

মো কেফ য-শদন । 
শংা-শফতদ্ধল শফতেদ ে তল এতা কশে ন 

তখ দোঃতখ থাকতফা যমাো াতি াো ন ।। 
 

 

 
 

 

 

ংশ প্ত শেচয়োঃ 
াশফ মাামদ যমািােপ ৌ াতলে ৌো ই োনয়াশে 

েংে শটি কতোতেিন এে ৌ নং ওয়াতিে ে উওম াশোড়া 
গ্রাতম েে গ্রন কতেন। িাক নাম যমািােেপ । শোে নাম 

যমাোঃ াইপ ল ইলাম, মাোোঃ যমাতিেদা যফেম,,,,, ৎ োইতয়ে 

মতধে ফড় োই । যফান যনই 

শি ােহফনোঃ 
প্রাথশমক যলখাড়া ফে যনা ইলামহ শকন্ডােোতটে ন স্ক ল 

এ শু  । োেে উওম াশেোট পাশেল মাদোা যথতক 

দাশখল এফং ধা ােোড়া কাশমল মাদোা যথতক আশলম 

াি কতে । 
য এখন কােমাইতকল কতলে এ অথেনহশে শফোতে, প্রথম 

ফতলে এফং ধা ােোড়া কাশমল মাদোায় পাশেল ্য় ফতলে 
অধোয়ন েে । 
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 ধা 
এনাম শকদাে 

 

একশদন যোেনাে এক োতে 

 ধােে  এক থ শিশু চলল তথ, 

েখন  ধােে  থতেতল 

আকাি াতন যচতয় যদতখ আাঁশখ যখাতল 

-ঝলত আতে একটি টি! 

অমশন োে মতন েশেল ফানা 
যকমতন আশনতফ লটি!  

ঠাৎ ঐ থ তে এক কশফে আেমন 

য কত চাশয়া উধে েেণ- 

য চাাঁদ, যকমতন শুধায় যোমাে অফদান? 

ে শম শেশমে আাঁধাে শচতড় েশি েড়াও অপ োন, 

যোমাে আতলায় আতলাকহে এই শনশখল োান। 
যোমাে  যদশখ অলক যপতেনা দশ়ষ্ট 

ে শম শফধাোে অ  ়শষ্ট। 
য চাাঁদ, ক়লাতণে েহণে কুঠিতে ে শম প্রশদ উজ্জল, 

ে শম মাতয়ে কাতে খশকে ললাতট টি তকামল। 
যপ্রশমতকে কাতে ে শম শপ্রয়াে যখাাঁাে প ল, 

যোমাে আতলাতে ফাই ম  আকুল। 
য চাাঁদ, ে শম  ধাতেে ে যচাাঁতখ যেতনা একটি ঝলত োওয়া টি 

চাত যতে য োে াতেে মঠি! 

েখন  ধােে  থ যেতলটি শুশনতলা কাতন 

হৃদতয় শক যে এক শনোিাে ফাতন- 

েল এতলা োে দ' নয়তন! 

চতল যেল য অজ্ঞাে াতড় েেহে অেহমাতন।। 
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আশম োল আশে 

এম,শি, শদল্লেে েমান 

(উৎেেোঃ মশনো লোনা মশন) 

আশম োল আশে ে শম োল আে 

আমো োল আশে; যে োে মে কতে । 
োল আতে এই ়শথফহ, 
োল আতে ়শথফহে মানলগুতলা;োল থাকাে মতো কতে।। 
আশম োল আশে ে শম োল আে_ 

শফলাহোও োল আতে । 
োল আতে তথে শিশুোও_ 

োল আতে শেশু,োল আতে মাশেয়া 
যেন; যকাতনা অোে যনই যকাথাও !  

আমো ফাই োল আশে;যে োে মে কতে 

োল আতে োেমলও শফলাক্ত ালপাতে । 
োল আতে যপ্রশমকাো,োল আতে যপ্রশমতকো 
োল আতে শ্রশমতকো, 
শুধ ফচনা শনতয়_ 

োল আতে ধনহ'ো, োল আতে 'মশনো' 
োল োখাে আশ্বাট কু শদতয় ।। 
আশম োল আশে আমো োল আশে 

োল আতে লাকহ; দ্র ! যও োল আতে; 

দে আকাতিে ঠিকানায় । 
আে মতন তড় না! যকাতনা শপ্রয়েন, 

যকাতনা ক্রন্দন। মতন তড় না যকাতনা শচৎকাে, 

যকাতনা অশফচাে 

যকাতনা আেে নাদ;"ফশ়ষ্টে কা ায়"।। 
়শথফহ োল আতে,োল আতে মানল 

োল আতে মনলেত্ব । োল আতে ! চাে েহ যপ্রয়হ'ো 
আমো ফাই োল আশে, 

োল থাকাে েনেই োল আশে, 

কষ্ট াওয়াে েনেই োল আশে, 

য়তো_ খ আতফ ফতল োল আশে ! 

আে মতখ আতে;"নকল াশে যপায়াো" ।। 
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ঈদ যমাফােক ঈদ ! 

এম,শি, শদল্লেে েমান 

 
 
আে োমাম োান ়শষ্ট েে 

যনইতো যচাতখ শনদ, 

আে আকাি যপতে খিফ এতলা 
ঈদ যমাফােক ঈদ, ঈদ যমাফােক ঈদ ।। 
কতে-কতে মদে তন আে ফতক যমতল ফক 

যক ফতলতে যনই দশনয়ায় স্বেীয় যই খ ? 

যক ফতলতে শফতেদ আতে ়শথফহে এই াতে ? 

ণে-প্রহশেে শমলন যদখ ঈদোতে কাোতে । 
আেতক ধনহ,েশেফ েে ে লল শফতেদ শেে, 

ঈদ যমাফােক,ঈদ যমাফােক,ঈদ যমাফােক ঈদ ।। 
আেতক শিশু,ফদ়্ধ,েফা নে ন নে ন াতে, 

ধমে শক যে? ফাে মতনই অনন্দ োন ফাতে। 
শপেশন-যমাই,ে়শপ্ত কে উফাতে স্বাদ, 

আেতক শাঁদ,মশলতম ফ োেতে খশিে ফাাঁধ। 
আেতক শপেে ামে আতন কাাঁধ শমলায় কাাঁতধ, 

ধনহ,েশেফ,ধমে শফতেদ এফ শক আে ফাতধ । 
োইতো যখাদাে ঐিহ ফাণহ ফাে েতে শে 

ঈদ যমাফােক,ঈদ যমাফােক,ঈদ যমাফােক ঈদ ।। 
 

এম,শি, শদল্লেে েমান 

ৌ/ো/্োৌ ইংৃোঃ 
কুশড়গ্রাম,েংে  
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দনীশে 

নেনফহ শো 
.... 

দনীশে দনীশে দনীশে দনীশেতে েো যদিটা 
শস্তে শনশ্বা যপলা দায় যিালনকােহ মােটায়। 
ড়তে যেতল যিাতনিন 

শো মাথাে যটনিন, 

পাইল আটতক যটশফতল 

োে ায়না যনিন। 
চাকশেতে শমশষ্টে টাকা 
শদতে য় ল  ল  

যোেেোে শফচাতে য় না টাকাটাই এখন মখে। 
যটনিাে ফাশেতে যনোে যেলা েনোতক শনতয় কতে যখলা 
ওো াধােনতক যদয় না দাম কতে দা অফতলা। 
িাোঃ কাতে শশেয়াল 

কাটতে াে শদন আতে 

টাকা থাকতল মাধান 

ফাে আতে শফ আই শ 

শেে ত  যনয় অফিান। 
এই আমাতদে যদি 

েফও আশে যমাো যফি 

কাটতফ কখন এই যেি 

যই প্রেোিা ফতক, 

যানাে ফাংলাে স্বি 

ৌ যকাটি েনো আতো যদতখ। 
 

 

 

 

 

প্রথতমই েম ক নাময় মান আল্লাে দেফাতে াোতো শুকশেয়া জ্ঞান কেশে। 
অত াে প্রে যিতল ফহু াধনাে পল, নফ াশেে প্রকািনহ যথতক প্রকাশিে। আমাে শলখা যেৌথ কাফে গ্র  ...কশফোে 

কশফ...প্রকাশিে ল। ফইটি ম্পাদনা কতেতেন ফে আতমদ ক  এোড়াও ফইটিে শেতন অক্লা  শেশ্রম কতেতেন প্রকািক 

পেলে েমান ফকুল।উনাতদে কাতে আশম শচে ক়েজ্ঞ। উক্ত ফইটিতে মশক্ততোতদ্ধে তটাে শম,োলা আতন্দালন,ফনো ট্রেোশি 

 আতো কয়কটি শফলতয়ে উে যফি কতয়কটি কশফো প্রকাশিে তয়তে। 
আশম কতলে যদায়া প্রাথী যেন আোশমতে আতো োল উাে শদতে াশে। 
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ঈতদে চাাঁদ 

এম এ আিোপ 

নহল আকাতি চাাঁদ উতঠতে শুকোোটিে াতি 

যখাকন যানা োই না যদতখ 

ঈদ আনতন্দ োত। 
শয়াম যিতল খশিে যঢউ 

আযে ফাে ঘতে 

াোে কাতে ফলতে যদতখা 
শিশিে কণা যোতে। 
াড়াে যেতল কেতে মো 
োয়তে তে তে 

আেতক খশি কালতক ঈদ 

যদালতে ঘতে ঘতে। 
েতফ ফাই নে ন োমা 
োতফ ইদোত 

নামাে যিতল শমলতফ ফাই কাাঁতধ কাাঁধ যদত। 
কেতফ ফাই ালাম কালাম 

যোট ফড় তফ 

াশ মতখ তখ দতখ োলফাা েতফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এম এ আিোপ 

অনাে চে থে ফলে চট্টগ্রাম কতলে শফলয়োঃইংতেেহ 
চকফাোে, চট্টগ্রাম 
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যে ে োঁ তে চাই অৃাশম 

এশফএম মাাফফল ইলাম 

. 

যে ে োঁ তে চাই অৃাশম যে অৃাতলাে নদহ, 
ঝোাোে োতন যে ে শুশন শফলাতদে 

তণ োঙ্গতনে য ধ্বশন। 
 

যে যচাতখে নদহ, ােতেে াাকাতে স্বি োঁ তেচায়, 

দে ম ে ফতক, অৃাকিশাায় য নদহ যকফশল াোয়, 

যকান য মেহশচকায়? 

দে অহতমে তথতথ শুধ খাঁতে শপশে অৃাশম। 
 

ল তচাতখে শেতড় ে়শলে দতচাখ যফদনায় খতে শপতে, 

ফশ়ষ্টমখে তথতথ, একাশক অশ্বাতোহ অৃাশম। 
য অৃাতলাে যচাখ যকফশল াোয়। 
দে ন তেে যচাতখ অহম িণেোে 

 

এশফএম মাাফফল ইলাম 

প্রক্তণ পায়াে ইনচােে  
লশেপ ফাওয়ানহ েট শমল 

যাি:-যিমো ফাোে 

থানা:-যিমো,যেলা:-ঢাকা 
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কতষ্টে যদাকানদাে 

দ্র াতেদল কশেম 

কষ্টগুতলাতক শফক্রয় কেতে শেতয়শেলাম 

যকউ একেন ওদাও কেতলা, োেে কতষ্টে 

 শফশনমতয় শদতলা একপাশল নয় তো কতষ্টে যদাকান। 
এখন আশম আে তথ তথ ঘতে শফক্রয় কশে না 
মস্ত এক কতষ্টে যদাকান আমাে িোড়ায়, 

একটা ফড় ঘতে েমকাতলাোতফ থাতক থাতক াতোতনা। 
যেমন যলাকেন আত না ওদা কেতে 

োো আত োোও যকতদাঁ  শপতে। 
যেতফশে শফজ্ঞান কেতফা, াইন যফািে  শদতফা। 
শফজ্ঞাতনে ও অতনক কষ্ট আতে, 

যোতদ যাতড়,একলা শেতে 

যকউ আফাে উা কতে আমাে মতো। 
েশদ কাতো কষ্ট লাতে এতা আমাে হৃদয় ি তে 

কথা শদলাম শফনা য়া ওদা কেতফা। 
কষ্ট গুতলা েহফ , মে়তদে োোতে াতে। 
শদন যিতল শাফ কতে, 

যলাকাতনে কষ্ট শনতয়, 

ফাশড় শপতে আশ, 

যোে তলই খলতে যফ দয়াে, 

এইফাতফ কেশে আশম কতষ্টে যদাকান। 
ফাই আমায় ফতল এখন কতষ্টে যদাকানদাে। 
 

দ্র াতেদল কশেম 

কশফ শেশচশে 

দ্র াতেদল কশেম 

শোোঃ োতকে যাাইন 

মাো ৃোঃ খাতলদা যফেম 

শি া যোেেো ৃোঃ শফশফএ ( শাফশফজ্ঞান) থে ফলে,, টিয়া চট্রগ্রাম,,, 
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জ্ঞান" 

ওমে পা ক োয়ান 

জ্ঞান তলা মতনে প্রদহ 

থ চলাে ফাশে 

জ্ঞান োড়া াতফ না খাঁতে 

ফানাতে কাউতক ঙ্গহ 
েল ঠিক থ যদখায় য 

যদয় না কখতনা পাাঁশক 

চাইতল ে শম তে াতো 
ফাে শপ্রয় েশফ 

জ্ঞান তলা েমোঃ োতেে 

শণেমাে ঐ চাাঁদ 

উচ্চ আতন যৌাঁতে শদতফ 

ট তট কল ফাাঁধ 

জ্ঞান তলা কাতলে ঐ 

যানাে েশফে াশ 

ফেদা য থাকতফ াতি 

যোমায় োলফাশ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ম.ওমে পা ক োয়ান শো-আশমনল ক 

গ্রাম-ফে ফাম াড়া 
যাি অশপ-যফল্টা যশ্রণহ-অনাে প্রথম ফলে শফোে-ইলাতমে ইশো ও ংস়্কশে উতেলা-নাঙ্গলতকাট যেলা-কুশমল্লা 
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আমাে যশ্রষ্ঠ মা 
শিফ কুমাে দ্র 

                            (উৎেে: মা) 

 

আমাে হৃদতয় হৃদ়তন্ড োে িান যই তল আমাে মা 
়শথফহে মাতে যে যশ্রষ্ঠ েম যই িব্দ 'ল মা 
 াতনে ফক েতে থাতক মা,  াতনে কষ্ট মা োড়া যকউ যফাতঝ না। 
ফাে আতে উতঠা ে শম, ফাে যিতল ঘমাও, 

শনতে অেক্ত যথতক  ান যক ে শম খাওয়াও। 
ফাে খাফাে তে থাকতল শকে খাও। 
না থাকতল এতট উষ্ট শদতক চাও। 
এই না দেশধ আমাে মা 
কাল যথতক  া কাে কতে, 

যকান শফশ্রাম নাই মাতয়ে ে লনা শুধই মা 
যোমায় যদতখই আশম ে়শপ্ত াই। 
আমাে েেতে আমাে যশ্রষ্ট মা, 
েেতেে যেতখতো ে শম আতলা কতে, 

মাতয়ে মে যেতলতক যকউ শক োল ফাত, 

়শথফহতে এই প্রমান যনই। 
মা,যে শক শেশন ? 

শফিাল এই ে ফতন 

যফাঝাফ যোমায় শক কতে ! 

মাে়হন  াতনই োতন 

মা নাথাকাে শক কষ্ট। 
দি মা দি শদন ধতেতে েতেে  আমায়, 

প্রফ যফদনা ে কতে, 

েে শদতলন মাো ়শথফহ মাতঝ 

 ান যক মানল কেতে, 

শনতে শেতে  াতনে মাথায় ধতে োো। 
াোে ে তলেে মাতঝ মা যে োে মাধান 

, মা কতেন মা, আদে কতে যকাতল টাতন, 

মাথায় াে ফশলতয় কাতল যদয় চ মা। 
মাতো, যোমাে িে কষ্ট, 

েফ মতখ াশ, 

ফাতে ফাতে েতট আশ, যোমায় যে োলফাশ। 
যকউ কখতনা কষ্ট শদও না মা যক।, 
মাতয়ে শনোঃস্বাথে োতলাফাা, ে লনা য় না। 

05 / 04 / 2016 
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ৌ াতলে ই যম শিফ কুমাে দ্র েেগ্রন কশে শতোেে যেলাে 

োন্ডাশেয়া থানাে ইকশড় ইউশনয়তনে শংখালহ গ্রাতম আমাে শোে নাম 

প্রপ ল্ল কুমাে ওঝা মাতয়ে নাম যিাো োনহ । আমো শেন োই যফাতনে শেেহয় 

েন আশম। আমাে প্রকাশিে ফই স্বাধহনোে েে উদয়, ্োৌ াতল S S C 

াি কশে শেেহয় শফোতে, এফং ্োৌ াতল H S C শে ায় প্রথম শফোতে 

াি কশে, এখন আশম অনো প্রথম ফেতে যলখা ড়া কশে, োন্ডাশেয়া 
েকাশে কতলে োন্ডাশেয়া । যিা েে োতফ শকে কশে না| 
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যোোে মা.. 

েশপকুল ইলাম যনামানহ 
যোো পেে োতদে উে 

ফাই যোো োতখা-যে োই, 

আল্লা'ে হুকুম না মাশনতল েকাতল িাশ  নাই। 
যকােআন ড় নামাে ড় 

কাল  ো শেশকে কে 

দা মতন আল্লাতকক স্মে 

যনতকে োো অৃামলনামা 
কে োশে, 

াতে কাে 

যদও যে োশড় 

েতফই তফ ো াতে 

যোমাে ফাশড় 
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" মা কে" 

যমতদহ াান 

 

মা কে কল্পনাে োনহ, 
যোমাে যোেে আশম নই আতে োশফশন, 

এই যোট্র একটা ে তল শদন োে কাাঁশদ। 
আতফতেে ফিে শফতফতেে াতথ প্রোশেে, 

আে দেতনই যপ্রম দংিতন োশেে। 
যই তখে স্বি গুতলা শুধ যদশখ, 

স়্মশেে ােতে ি তফ অশ্রু জ্বতল োশ। 
যশদন ফত ে োতে াতে াে যেতখ, 

ে়ণে লোে মে েহফন ফত়  যলতে, কে স্বি যদশখতয়শেতল। 
া হ যেতখশেতল ফাোন, যোনাকহ খোো ও মশেতদে আোন। 
ে শম ধনহে দলালহ, োলফাশ োই ফলতে াশেনহ। 
অফতিতল ে শমই শনতেে মন শদতয় আমায় কতেশেতল ঋণহ। 
যই ে শম যো এখন োলই আতো আশম লাম যদালহ, 
শমথো িাশস্ত মাথায় শনতয় তথ তথ ঘশে। 
আমায় না যদখতল যোমাে দতচাখ জ্বতল োতো, 
শে া শদতয়শেতল আন াে কতে ে। 
েশদ যোমাে যই কথায় অশে স্বি যদতখ কতে থাশক ে ল, 

মা কে ে শম যমাতে োশফয়া শনষ্পা প ল। 
োশননা যকাথায় আতো যকমন ে শম, 

আশম শক আে যনই যোমাে স়্মশেে েশফ? 

কথা ে শম নাই ফল ওতো অ া অশেমানহ, 
যদায়া কশে ে শম যথক শখ। 
 

কশফ যমতদহ াান, 

যেলা: াফনা, থানা:োংগুড়া, 
ইউশনয়ন: খানমশেচ, যাষ্ট: ময়দান শদঘহ, গ্রাম :েয়োম ে, 
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েটিতয় শদফ ে শম আমাে 

ূ্শনেমা ওমান। 
 

ফালক, 

ে শম শক োো যদতখা অমাফোতে যেত োওয়া যমঘ 

আে শনেমাতে নহল দশেয়ায় স্বি আাঁতকা। 
আশম তো আকাি েতড় 

েটিতয় শদফ,ে শম আমাে 

আশম ােে েহতে মতক্তা কুাঁ তড়াতফা ে শম আমাে। 
যফলা আে অতফলাে ময়টা ে শম েশদ ফতলা াতথ োতফ 

কেটা োতলাতফত োশননা 
কাতে যিতক যনতফ। 
তো আকাি েতড় েটিতয় শদফ ে শম আমাে। 
আশম  ো াাঁতঝ ফতল যফড়াতফা ে শম আমাে। 

 

 

োতলাফাাে ফ়শষ্ট 

শনেমা ওমান 
 

একট  োকাতফ আমাে শদতক োতলাফাাে দশ়ষ্টতে, 

আতো একট  াতি যতল 

শেেতফা দেন ফশ়ষ্টতে। 
োতলাফাাে মায়াোতল েশড়তয়শে ফ তন 

াো ়শথফহ যেতড় চতলতে হ্নদয় শেতয়তে যোমাে  োতন। 
ে শম আশম শমতল দেন 

একই াতথ থাকতফা, 
আযো একট  কাতে যতল 

নয়তন নয়ন োখতফা। 
ে শমই আমাে যফাঁতচ থাকাে আতলা আিা 

ে শমই আমাে হ্নদয় যদালাতনা োতলাফাা। 
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নফহন যলশখকা শনেমা ওমান যমঘ ্যি এশপ্রল ৌ াতল োেহে যেলাে অ েেে ফেমহ গ্রাতম 

েে গ্রন কতেন।শেশন ়শষ্ট স্ক ল এফং াট শেয়া যিালাটি উচ্ছ শফদোলয় যথতক এ.এ.শ এফং 
োওয়াল ফদতে আলম েকাশে কতলে যথতক এইচ.এ.শ াি কতেন।েফেীতে( 

শফ.শে.আই.এপ.টি)যথতক শফ.শফ.এ অধেয়ন কতেন।ফাংলা াশতেেে প্রশে অদমে স্প়া ও আগ্র যথতক 

শেশন শফশে  ময় শফশে  শফলয় শনতয় শলতখ থাতকন।োে প্রকাশিে ৌম যেৌথকাফে কশফোয় 

ফঙ্গফ  ।প্রকাতিে তথ আঘাে,েমাদান কাফে,শনেে তম েফাহ, চন্দ্রেহ, লাল ফতেে কাফে ও 

েল্পগ্র  েতল্পে শাঁশড়। 
়েনিহল এই যলশখকা ফােংফাে শফশে  শফলয় শনতয় যলখাে যচষ্টা কতেন। 
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গ্রা োাঠ্ািা আসিালস সকায় সিল 

আ্িড় ো া খা 
 

একটা ো একটা ইট শিসয় স শ্িাল আকাস ইাত িসড় উসঠ্ স িসড় উসঠ্ ি াস 
প্রাকত শতক ন্ত্রটা একটা ো একটা সকা শিসয় সতশ াষ্ট্র াস এই ্তৎ াাশজক ংিঠ্টিও িসড় 
উসঠ্ একটা ো একটা গ্রা শিসয়। িস সকাগুসলা সলা স্বা, য়ম্বড় এ্ং স্বপ্রজিল। এসককটা 
স স্বা ৎঢ় -খ-। তা িা োদ্ধশত, কাবোশশ ্ই স্ব-শয়শন্ত্রত ঠিক আজসক শিস স্বা 
া ব্সৎৌ াষ্ট্র ্লসত া স্াঝায়। আাসি শ্রী-োড়া, অৎা্গ্রি, ্ুা-খা আো  গ্রাগুসলা সিখসল 

য়ত শ্শ্বা স্ া এক য় এই গ্রাগুসলা শেল সকায় গুণপ্রাপ্ত। অেবাৎ স্বা, স্বশয়শন্ত্রত। তাসি 

শেল স্বা োঞ্চাসয়ত িা ্ু্স্থা, চাশিাসতা োণু উৎোাি ও শ্োণ ্ু্স্থা, জল শষ্কাণ, খািু 
শাো া ্ু্স্থা স ব্াোশ একটা আড়শক কলুাণকা াসষ্ট্র া া গুণা্শল োকা িকা তাই শেল 
সই য়কা গ্রাগুসলাসত। আড়শক স তিগুসলা দ্বাা াষ্ট্র োশচাশলত সচ্ছ তাসত সিাশত সচ্ছ 
গ্রাগুসলা। াড়াই কসল সতা াষ্ট্রসন্ত্র াুস গ্রাগুসলাসক শংড়াসা সচ্ছ। ৌসল আসখ সো্ড়া 
সতা শজী্ সয় োড়সে গ্রা আ চাকশচকুয় কস িসড় সতালা সচ্ছ ি। ি াস োসবাশটা 
শিসয় শ্সিশি ্া্ড়সি ্লা সচ্ছ আাসি এত শিশগ্র উ শত সয়সে।িস সকা অংসি ৌড় সল উঠ্া 
স ড়স্বাসস্থু লেণ য় সতশ গ্রাসক সিাণ কস িস উ য় কাও য় ড়ষ্ঠড়  াষ্ট্রচচব া। অেবাৎ 
আাা ্লসত চাশচ্ছ াসষ্ট্র ড় উ য় কসত চাইসল গ্রাস শিসক শৌস তাকাসত স্। জ্সিস 
প্রশতটি সকা স সি িঠ্স জু প্রসয়াজয় সতশ প্রশতটি গ্রাস ড়ষ্ঠড়  ্ু্স্থাোাই আাসি সত 
আড়শক কলুাণকা াষ্ট্র িঠ্স উোায়। গ্রাসক স্বা, স্বশয়শন্ত্রত অ্স্থায় শৌশসয় আা কাজটাই 

কস্ গ্রা োাঠ্ািা আসিাল। গ্রাস চাশিা, প্রসয়াজ, ইতুাশি শবাসণ কাজ কস্ গ্রা োাঠ্ািা । 
তাো শতশ কস্ প্রসয়াজয় ড়োাশিালা, াসত সস্ কব োশকল্পা, জ শ সল তাৎেশণকৎাস্ই 
সস্ কবউসিুাি। কাসা উো ৎা কস ্া কাসা ড়খাসোে সয় য়। শজস্ব শ্রস, শজস্ব অেবায়স 
াা স্ সই কাজ। আোাা ্লস্ এগুসলা কসত য় লাসি, অেব লাসি। ুাাঁ লাসি, আাা 
্লস্া উসিুাি শসল তাও য়। সক স্টাশিগুসলাসত স শ্সয় আা শ্িাশত আসলাচা কসশে। ত্ড়ও 
আসলাচা ড়শ্া জু একটা কবোশকল্পা শসয় আসলাচা কা াক।   আোশ আোা 
গ্রাস একটা তেুশচত্র কস্। সখাস োকস্ গ্রাস সাট জংখুা কত, া-োড় স ংখুা কত, 

োাাঁচ ্েস শসচ ্া োাাঁচ ্ে ্য়শ কতজ, শিশেত, অশিশেত ্া অেজ্ঞা ম্প  কত জ, সাট 
জশ োশাণ, ৎঢ় শসি ংখুা, সোিা ইতুাশি োকস্ সই তেুশচসত্র। া সেসক শদ্ধা  সওয়া াস্ 
প্রসয়াজ অড়য়ায় কখ ক কা িকা। ড়া জশো ৌ শসচ সিওয়া সলা 
জশো ৌ: 

গ্রাস া  :  

ওয়ািব  : 
ইউশয়  :  
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উোসজলা  :  

সজলা  : 
োশ্া প্রাস া : 

জশ োশাণ  :  

াশক আয়  : 

শিো প্রশতষ্ঠাস ংখুা  :  

শজি/ শি/ শিজব া ংখুা  :  

প্রাকত শতক ম্পসি শ্্ণ  :  

সলাকজ উৎস্ ্ণবা :  
একক শাস্ একটা ওয়ািব সক শি আা একটা গ্রা স শই তাসল সিখা ায় প্রশত ওয়াসিব  িসড় 

৲৭৭৭/৳৭৭৭ সলাসক ্া। শি োাঠ্ািাস ৯৭/৯৲ জ িু োসক তস্ তাসি োসে এই জশো 
কাজটি োশচালা কসত ৯/ৰ শি য় লািস্। এখ োাঠ্ক আোাা  ্সল এই কাজটি কসত কত 
অেব লািস্ আ কত য়ই ্া লািস্। অেচ কাস এই স একটি কাজ কসত কত অেব ্া 
কত সলাক্সলই া অোচয় য়। এক আসা াজাসা কাজ আসে া গ্রাস সলাকজ অল্প সয় 
অল্প োশশ্রস স্বল্প োড়াঁশাজ শিসয় াা কসত োাস। অেবাৎ গ্রা োাঠ্ািা আসিালস  প্রে কাজ সলা 
ুা শচশিত কা, স্থায় প্রড়শক্তসত সগুসলা াা কা। একশিস ্া ঠ্াr কস এই স 
াশকতা অজব  কা ি্ য় । োিত চচব া াুসই একশি তা অজব  কা ি্। এৎাস্ই 

একটা গ্রা সয় উঠ্স্ সকায় গুণপ্রাপ্ত। অেবাৎ স্বা ও স্বশয়শন্ত্রত। গ্রা োাঠ্ািাস এই সকায় 

সিসল শউশক্লয়া শসস্ কাজ কস্ গ্রাস ড়্ াজ। াইসটাকশিয়া ্া োাওয়া াউজ শসস্ 
কাজ কস্ ইউশয় োশি, সক্লাসাশৌল শসস্ কাজ কস্ গ্রাস সোিাজ্ াড় আ শজ 

শাস্ কাজ কস্ গ্রাস প্রসতুকটি িু। শজসাটাইসো প্রশতটি সলাক োকসলও শৌসাটাইসো সক্ল 
প্রসয়াজয় সলাকই প্রকাি োাস্ শ্িুা াজ ্ু্স্থায় াা লাৎ্া তাা কখসাই এ আসিালসক 

সস সস্ া। তাা াাৎাস্ তড় চ্ছ ্া সয় কা সচষ্টা কস্। ত্ড়ও শি এক্া াভৎঃ ্সল শু  
কা ায় তাসল েড়স া উোশস্শিক াশকতা তশল্প্া এই াজ ্ু্স্থা োশ্তব  একশি 
স্ই।  
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ঈদ মাতন 

ামহম োয়ান 
 

োস্তাে ধাতে একটি শিশু- 

কাাঁদতে নে মতখ, 

মতন যে োে ফোথাে ােে, 

যিাতকে নদহ যচাতখ। 
নে ন নে ন নানান াতে- 

কেতে মো ঈতদ, 

শদন কতেতকে উতা য আে- 

যতট েহলন শখতদ। 
ফাে োতয় নে ন োমা- 
াতয় নে ন েতো, 

শুকতনা োতয় যনই যে োাে- 

একটি েশঙ্গন তো। 
ফাে ফাশড় তচ্ছ কে- 

ঈতদে যমাই, শমশষ্ট, 

োে ফাশড়, িনে াশড়- 

তচ্ছ অশ্রু ফশ়ষ্ট। 
ঈতদে মাতন আনন্দ আে- 

খশিই েশদ য়, 

েতফ যকন এই শিশুো- 
অশ্রু েল েয়? 

.................... 
ামহম োয়ান, 

ফাংলা শফোে, 

চট্টগ্রাম শফশ্বশফদোলয়। টিয়া, চট্টগ্রাম 
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তিিফ শপতে চাই 

হুল আশমন োশকফ 
 

শদন গুতলা যেল কই? 

ঈতদে খশিতে ত ত, 

মাতয়ে াতেে ো া 
শপেশন াতয়ি আে দই। 
শদন গুতলা যেল কই? 

ঈতদে মাতঠ খশিে তখ, 

মাইতক আওয়াে আে 

ফাাঁকা চাাঁদ উতঠ ওই। 
শদন গুতলা যেল কই? 

ঈদ যে এতলা ওই 
এখন থাশক অতনক দতে 

অেহে যেতফ উদা ই। 
শদন গুতলা যেল কই? 

যলাশমও যদয়না যকউ, 

ফেস্তোয় েো েহফন 

ঈদও মতন ে তলনা যঢউ। 
শদন গুতলা যেল কই? 

তিিফ শপতে চাই - 

ইচ্ছা কতে ফাফাে াতথ 

নে ন োমা শকনতে োই। 
     শপে,োেহে 

 
, 

 

 

াশক ্শিখা  'য় সলখড়-োড়ড়-
োািব ও শ্জ্ঞাো শি 

 

 

 

 

যেদাতেদ 

প য়াদ শোন 
 

শকে যচাখ ঝলাইয়া যদওয়া প্রশেফাদহ । 
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শকে যচাখ মায়াকা াে দষ়্টা  স্ব । 
শকে াে উতঠ খতে অনোয়-অশফচাে। 
শকে াে ঙ্গ যদয় কেতে কদাচাে। 
শকে মখ যদয় যমাতদে ঠিক তথে যখাাঁে 
 শকে মখ যঠতল যদয় অনোতয়ে তথ যোে। 
শকে মানল াশমতখ শতঠ যপাটায় কলঙ্ক 
 শকে মানল নোয় তথ কতল েে অঙ্ক। 
েহফন তফ শফলাদময় েশদ কে অন্ 
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যমতঘে খ দোঃখ 
ন্দহ েট্টাচােেে কশলকাো 

 
 

 

 

 

 

 

ফশ়ষ্ট আমায় কলম শদল 

যমতঘে কথা শলখতে 

োইতো যেলাম যমতঘে কাতে 

যমঘ ওয়া শিখতে। 
যমঘ ফলল "আচ্ছা েতফ 

আমাে াতথ থাতকা। 
আমাে খ দোঃখ গুতলা 
যোমাে োতয়ও মাতখা।" 

একশদন যমঘ আতলা শনতে 

আতলা আমাে ফাশড় 

মানতন্দ যমতঘে াতথ 

শদলাম যমতঘে যদতি াশড়। 
যমঘ তয় উতড় যফড়াই 

যমতঘে াতথ যোে, 

কাতোে যকাতনা চা থাতকনা 
যকউ যনয়না যকাতনা যখাাঁে। 
যদতিশফতদতি মাতদতি 

ঘতে যফড়াই শুধ, 
াাড়, ােে, নদহনালা 
শকংফা ম ে শম ধ ধ। 
এইোতফই কতয়কটা শদন 

যকতট যেল যফি, 

আনন্দ আে খশিে শেতড় 

শেলনা যকাতনা দোঃতখে যেি। 
একশদন যমঘ িাকল আমায় 

দশ়ষ্ট োে দতে 

োশকতয় যদশখ কাতলা আকাি চোচে েতড়। 
যমঘ ফলল "ফ   এফাে প্রস্তুে ও মতন, 

য়ে যদখা আে তফনা 

ওই শনকল কাতলা ফতন।" 

ধহতে ধহতে শমতি যেলাম 

যদশখ অ কাে াত, 

কতষ্টতে ফক যপতট োয় 

দম ফ  তয় আত। 
শনতেে মতনই প্রশ্ন কশে 

শক তচ্ছ এফ? 

কাতলা যধায়াে অট্টাশ 

আে ধশলকণাে েফ। 
িেহে ক্রতম তচ্ছ োশে েহে আতলাকাে, 

ঝলত শদল আমাে িেহে 

যও এক দোঃস্বতিে োে। 
কাতলা যধাাঁয়াে প্রতল যমতখ িেহে তয়তে োশে, 

ফ  ও াশেতয় যেতে 

শদতয়তে শন তেতি াশড়। 
যেত থাকা আে লনা 
টানতে শনতচে শদতক, 

একট  কতে কাতলা আকাি 

তচ্ছ যেন শপতক। 
িেহে েতল েল তয়তে 

েটশে নহতচে াতন 

ঠাৎ যকউ শপশপশতয় 

ফলল কাতন কাতন, 

"ফ  , এফাে শচেশফদায় 

োতলা ে শম যথতকা, 
যমতঘে এই ফ টিতক 

মতন কতে যেতখা। 
যমতঘে কথা শলতখা ে শম 

কলম শদতয় ফশ়ষ্টে, 

যমতঘেও খ দোঃখ আতে 

েল্প আতে ়শষ্টে। 
শশ্চমফঙ্গ, োেেফলে।
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েশদ অনে প্রাণহতদে যপফক অোকাউট থাকে োতল যকমন ে 

োতদে িোটা আতিট!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# যেলাতাকা : এইমাে যফাঁতচ শপেলাম.. একটা মাইয়াে িশেতে ঝা  

শদশেলাম, 'ও মাতো' কইয়া শচক্ক ে মােতে! ওহ্ েি, কান্ডা আমাে যিল। - feeling sad!! 

# শফড়াল : আে কাতল একটা অদ্ভে ঘটনা ঘটল৷ আমাে  নম্বে ফাচ্চাটা ঠাৎ েলা েশড়তয় ধতে োনতে চাইল ওে ফাফা 
যক? আশম এখন শক কতে ফশল? আমাে শনতেেই যে মতন যনই! -feeling confused!! 

# মিা : OMG!! যলাতে তড় এক িালহে েক্ত যখতয়শে। আশম এখন HIV শেটিে ! যকন যে যটি না কতেই েক্ত যখতে 

যেলাম !!! - feeling heartbroken!! 

# োেল : োক ফাফা, কুেফাশন যিল তলা। এফাে একট  িাশ তে ফাইতে যফ তে ােফ। - feeling relaxed!! 

# মেেহ : কাল েশদ আশম যকান িোটা না শদই, োতল ফতঝ শনও িান্স আশম আশে যকাতনা শফতয় ফাশড়ে যোতিে শিতি। - 
feeling disappointed!! 

# ফাঘ : শিকাশে যফটা আতে ফন্দক শনতয় আমাতক শিকাে কেতে.. একটা 'ালম' কেশে আে েতয় শদতে যদৌড় ! - feeling 

proud!! 

# ফাদড় : াোশদন যো শধা তয় ঝ তল থাশক, মাতন া ওতেে শদতক আে মাথা শনতচে শদতক। আে শকে তণে েনে উতল্টা 
লাম । আে যদশখ শক আেফ োমািা ! মানলগুতলা ফ উতল্টা তয় াাঁটতে। যকমতন শক?? মাথায় ধতে না মাম্মা -feeling 

crazy!! 

# ময়েহ : েেশদনটা চমৎকাে কাটল.. ও আমাতক আে যখম যমতল নাচ যদখাতলা.. যফাঁতচ থাকাে মাতঝ এতো খ, শক যে কশে 

?? - feeling loved!! 

# যকাশকল : িহে এত যেল, আে িহে যেতলই যো শু  তয় োতফ আমাতদে লাইে কনাটে । যেলাম। আফাে যেওয়াতে ফতে 

তফ.. - feelings excited!! 

# উকুন : আে যো মাম্মা ফোক যটনিতন শেলাম। আে মাথায় শচ শন অশেোন চালাশচ্ছতলা। অতল্পে েতনে শচ শনে পাাঁক 

শদতয় যফাঁতচ শপতেশে। - feeling awesome!! 

# টিকটিশক : ইতয়, আই শিি ইট ! যফটা াোশদন কশম্পউটাে খতল যপফতক মখ গুাঁতে ফত থাতক। ফাথ মটা যতেশে 

এতকফাতে মাথাে উতেে োতদ ফত, এতকফাতে ঠিক টাতকে উে। ওয়াও ! যায়াট এ টাতেেট ! - feeling satisfied!! 

Collected 
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অোো ফাকে 
ক়ষ্ণ কমল ফমেন 

 

কহ-ফা োত োে েতল 

আতো জ্বতল মন, 

অে শেিল ফেময় 

শদতচ্ছ োলােন। 
যলাতক ফতল যানা তড় 

য় নাশক খাাঁটি, 

েে যথতক জ্বতলও আশম 

অ-কাতেে যঢাঁ শক। 
মলেহতন োখতলা আমায় 

ধেতলা না যকউ াে, 

য়তো এথায় যকতট োতফ 

অমাশনিাে োে। 
 

ক়ষ্ণ কমল ফমেন 

উশলে। 
ো েন, ্োৌ শি: 

ময়-শফতকল টা ্ৎ শমশনট। 
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িথ 

যিখ িেহপ ল 

এফাে চল িথ কশে, 

নে ন এক মাে েশড়- 

কাতদ যেতখ কাদ। 
 

তেে েতে তেে দতখ 

কষ্ট শকংফা আনন্দ তখ 

দতে যপতল অফাদ। 
 

েতক যনতফা আন কতে 

দোঃখহতক যনতফা ফতক 

অনাােহে াতি ফত 

খাদে ে তল যদই মতখ। 
- 

ে তল োফ ফ যফদাতফদ 
ধনহ-েেহফ ধমে েপাৎ 

ে তল োফ াদা-কাতলা 
যদখতে নে ন প্রোে। 
 

এফাে চল িথ কশে 

নে ন এক মাে েশড় 

কাতদ যেতখ কাদ। 
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ঘম  শফতফক 

েশফউল আলম অ ে 

 

েশণকাে িাড়হে আাঁচতল জ্বতল ফশদ্ধেহশফতদে েেল যপ্রম 
েশণকাে ক্লাশ  যথতক েে য় নাশস্তক যদে কতমেে স্বােকশলশ। 

য ফশদ্ধেহশফ যোমাে শফতফক চতলতে লগু তয় 
যোমাে আত্মা অশেিপ্ে তয় আশস্তক যদে মাতঝ 

ফন কেে স্র ভ্রা  ধােণাে অশুে ফহে। 
ে শম নাশস্তকো ে তল উতঠ আ 

যোমাে ধমে গ্রত ে যদখাতনা তথ 

ঘম  শফতফক যোঁ তে উঠতফ। 
মানফোে েয় তফ, 

েয় তফ যোমাে ধতমেে। 
েয় তফ যোমাে ধমে গ্রত ে। 

 

।।্োৌ 

 

 

উম্মাদ হৃদতয়ে কথা 
েশফউল আলম অ ে 

 

েশদ কখতনা যদতখা ঐ নহল আকাতিে ফতক, 

মায়াময় যমতঘে প্রাাতদে শেতড় উতড় আমাে অশেমানহ আত্মা! 
যপায়াোয় মাোল িে যক েলািশল শদতয় ে শম ধোনম  ও প্রে ে কাতে। 
যকাোেেহ োতে যোমাে ঘতে চাাঁদ যনতম আতফ। 
ে শম উম্মাদ হৃদতয় ক্লা  যচাতখ খাঁশেও না আমাে দিেন। 
আশম যোনাশকে আতলায় অেহে যদশখ যোমাে োাঁশখ ফ তনে মতনাে স়্মশে। 
 ধােে  কতে চতল আমাে হৃদশন্ড, ধমনহ ও শিো -উশিো। 

শচৎকাে কতে কাাঁতদ আলশেে। 
েশদ কখতনা যচাতখ ফাাঁতধ েমাট োতেেে োিা, 
শনফোতন শদও কাোলহে অতে ক েহফন। আশম েহফতনে 
প্রিাশ  খাঁতে চশল মশ়ত্তকাে অে ল েহতণ। 
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ওোও মানল! 

াশফ মাামদ যমািােপ 
 

যমাোশতদে চাচাতো ্টি োই দহঘে  ফেে ধতে প্রশেফ হ । োতদে একেন ওফাইদল ক য়াে ফয় এখন ৌ ফেে য  

ফেে ধতে চলা যপো কেতে াতে না, আে ওে যোট োই াশফফ ও প্রায়  ফেে ধতে প্রশেফ হ েহফনোন কেতে । োতদে 

ফতচতয় কতষ্টে ফোাে তলা শেশিশেে কােতন োো ফেতে এক ফাে ফা দ ফাে ফাশড়ে ফাইতে আতে 

াতে । এে যফশি নয়, যকননা ফাায় োে মা প্রায় ময় ধতে অি থাতক , এক ফড় োই প্রশেফ হ অফিায় মাো যেতে, আে 

এক ফড় োই মাতেে ফাতে মানল যদে ংতঙ্গ যমলাতমিা কতে আে নতষ্টে তথ ,,, শফতিল কােতন ফাফাও ফাায় থাতক না । 
এমোফিায় োতদে দ োইতয়ে কতষ্টে হমা যনই ,  ফেে ধতে প্রশেফ হ েহফনোন কেতে , অতনক অফতলায় কতষ্ট োতদে 

েহফন অশেফাশে তচ্ছ । এমনশক আেও 

োো েকাে ফা যকাতনা ংিাে কাে যথতক ামানে তোেহোও ায় শন । োো শুধ মান ়শষ্টকেে াে ওে েেিা 
কেতেতে, এ ফাতেে ঈদ োতদে েনেও ফতয় আনক অনাশফল খ ও মশ়দ্ধ । আল্লা োতদে যক তধেে ধােন কোে যেৌশপক দান 

ক ক । 
শেে প্রশেফ হো যে কে কতষ্ট থাতক ো কাে যথতক না যদখতল ফো োতফ না । োতদেও ইচ্ছা কতে মাতেে আে কয়টা যেতল 

যমতয়ে মে যফতড় ওঠাে । শকন্তু শেফাে, মাে, োতদেতক য তোেটা শদতে কােনে কতে । মাতেে মানলতদে ফেতে তফ, 

প্রশেফ হোও আমাতদে মাতেে অংি, মােতক এশেতয় শনতে োতদেও ে শমকা অশোেে । আমাতদে যেমন ফাাঁচাে অশধকাে 

আতে যেমশনও েতয়তে োতদেও । শকন্তু আমো োতদে য তোে শদতয় থাশক না । কল অায় যশ্রণহে মানলো আে 

মাতে ফতচতয় লাশিে, অফতশলে, 

োতদে যনই যকাতনা শি াে তোে, যনই ফািান, এমনশক যনই োল কাতেেও ফেফিা । শকন্তু োোও যো মানল, োতদেও 

যো ইচ্ছা য় োতলাোতফ যফতচ থাকাে, োতলা শকে কতে যদখাফাে । মে প্রকাতিে স্বাধহনোও োতদে আতে । শকন্তু আমো 
ফময় োতদেতক দতে যঠতল যদই । োতদেতক মাতেে যফাো মতন কশে । 
োো আে ফশকে াশেতয় অতনেে ওে শনেে েিহল, োতদে াতি এত আমাতদে যকই দাাঁড়াতে তফ । ফাশড়তয় শদতে তফ 

াাতেেে াে । এশেতয় শনতয় যেতে তফ োতদেতক ামতনে শদতক । োোও যো আমাতদে যদতিে েশফলেৎ , োতদে মাধেতমও 

যদি এশেতয় োতফ উ য়তনে চেম শিখতে । োোও যো যকাতনা না যকাতনা মাতয়ে  ান, কাতো োই, কাতো যফান । শুধ 
েকাে এশেতয় আতলই োতদে স্বি েণ তফ না । 
• োতদে উজ্জল েশফলেৎ ল  কতে আমাতক, আনাতকই এশেতয় আতে তফ । োতদে াতি দাাঁড়াতে তফ । ফাশড়তয় শদতে তফ 

াােে ও তোেহোে াে । োতলই না মাতে োোও ন্দে োতফ যফতচ থাকাে তোে াতফ ।। আল্লা োতদেতক ন্দে 

োতফ েহফনোন কোে যেৌশপক দান ক ক । আশমন 
 

াশফ মাামদ যমািােপ 

শোোঃ াইপ ল ইলাম 

গ্রামোঃ উওম াশোড়া 
যাষ্টোঃ উওম াশেোট 

থানাোঃ দে 

যেলাোঃ েংে 

ইতমলোঃ hasibmahamud870@ gmail.com 
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অশেমানহ োতলাফাা। 
শণেমা ওমান যমঘ 

কাতল ঘম যথতক উতঠই  শমকল যদতখ অফাক য় শনেফ 

আে োাে াতথ যদখা কোে কথা শকন্তু োে োোে কােতন 

ঘম যথতক উঠতে অতনকটা যদশে তয় যেতে । 
ওশদতক োা য়তো যেতে আগুন তয় আতে। দ্রুে যেশি তয় েটতলা কতলতেে শদতক । 
আে োাে েেশদন েশদও মতন শেতলা োও োাতক ােপ্রাইে শদতফা ফতল ফলা য় শন । 
কতলতে আতেই যদশখ মোিাম নদহে ধাতে ফত ফাদাম খাতচ্ছ কাতে ফতেই। 
োা:ওই ওঠ এখান যথতক? শনেফ:যকন শক ইতে? 

োা:শক য়শন োই ফল, যোে যমাফাইল যকাথাই? 

শনেফ:এই যে যন । 
োা:(ঠা কতে আোড় মােতলা মাটিতে)এফাে ঠিক ইতে । শনেফ:এটা শক তলা? োা:যদখতেই যো াশচ্ছ যেতঙ্গ যেল । 
শনেফ:োই ফতল যেতঙ্গ যপলশফ? োা:কল েখন ধশে না যমাফাইল যথতক শক লাে । 
শনেফ:যোে োে শুধ আমাে যমাফাইতলে উে শদতয়ই োয় আে যমাফাইল শকনতফাই না । 
োা:শক ফলশল, আে োতে যপান যখালা না াইতল চাতন্দ কুশেয়াে কেতফা যোতে । 
শনেফ:ইতে চল এখন, আম্ম যোতে শনয়া োইতে ফলতে । 
োা:ওই আশটতে আফাে শক ফলতো যে আমাতে িাকতে। 
শনেফ:যেতলই ফঝতে ােশফ ... 

োা আব্বে ফ  ে যমতয় যোট যথতক দষ্ট মহ আড্ডা ঘোঘশে ফটা এক াতথই কতেশে । 
এে মাতঝই োলফাাে থ চলা। োা েতোটা ফদোেহ যাক না যকন োলফাাে মায়ায় 

কখন যে েশড়তয় যেশে ফঝতেই াশেশন ।এে মাতঝই োলফাাে কথাটা াশেফাশেক োতফ ফাই যেতন োয় । ফাই 

োলোতফই যমতন যনয় এফং দই শেফাে শমতল আমাতদে আংটি কতে োতখ । 
ড়া যিল কতে েফ কোে ে শফতয়, োই োাে আশেমানটা একট  যফিহ । এে মাতঝই ফাায় চতল এতশে... 

াো ফাশড় অ কাে... 

োা:এই শকপ্টা কাতেতটে শফল শদশন? 

শনেফোঃ(টাৎ কতে আতলা জ্বাতল উঠতলা) শুে েেশদন োা । োা:আশম যো োফশে ে তলই যেশে? 

শনেফ:যোে ফাথেতি, ে লতল শক আমায় আতস্তা োখশে? 

োা:হুম কাচাই শেতল যপলোম । শনেফ:চল যকক কাটশফ? োা:আমাে উাে কই? শনেফোঃএই যন যোে যই েতন্দে নে। 
োা:ফা মতন আতে োল? শনেফোঃহুম 
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এোতফই অশেমাতনে মাতঝ অতনক োলফাা লশকতয় শেতলা, োলই কাটশেতলা শদনগুতলা । 
াোশদন আড্ডা যথতক শু  কতে োতে কথা ফলা ে , োা অতনক অশেমানহ একটা যমতয় । 
খফ অল্পতেই অতনকটা অশেমান কতে ফত আে শনেতফে যই অশেমান োঙ্গাতেই শদন চতল যেতো । েোা খফ অল্প শকেতেই 

অতনক খশি তো শকন্তু 

কথাই আতে ময় ফ ময় এক োয় না ঠিক যেমশন 

োা কতলে োওয়াে তথ টাৎ কতলে ফাতে এশ তিণ্ট য়। োাে এই অফিা োনতে যতে ােতলে মতো েতট আত 

শনেফ... অতনক েক্ত েন তয়তে োই েতক্তে প্রতয়ােন য় । 
দ্রুে শনেফ শফশে  াাোল ও শক্লশনক যথতক েক্ত যোোড় কতে । িাক্তাতেে অতনক যচিায়  ঘটা ে জ্ঞান যপতে 

োাে । 
শনেফোঃ আমাতক একা যেতখই উতে োওয়াে টিশকট যকতট যপলশেশল? োা:যেতে আে শদশল কই??আে যচাোে এশক াল 

কেশে? শনেফোঃতে যটনিতন োখশেশল আে শক তফ। 
োা:আচ্ছা েশদ আশম উতে চতল যেোম েখন শক কেশে?? 

শনেফোঃশক আে কোে আশমও উতেে টিশকট যকতট চতল আোম যোে কাতে। োা:এতো ােলামহ যকন কশে?? 

শনেব্বতকন কেতফা না, োতলাফাা যে লশকতয় আতে এই ােলহটাে মাতঝ । াাোল যথতক শেশলে কতে োাতক ফাাই শদতয় 

শনেফ চতল আত । 
শকে শদতনে মাতঝ টাৎ কতেই োা ফদতল যেতে শু  কেতলা । 
েশদও প্রথতম এতোটা গু ত্ব শদতো না শনেফ। 
তে ঠিক ফঝতে াতে আতেে মতো আে কথা ফলতে চাইতো না োা । অতনকটা এশেতয় চলতে শু  কতে শনেফতক কােন 

োনতে চাইতল শফশে  ফাানা যদশখতয় কথা ঘশেতয় শদতো এটা শনেফ যেন ে কেতে ােশেতলা না । 
োই োাতক যপান কতে াতকে  আতে ফতল, প্রথতম োা 
ময় যনই ফলতলও শনেতফে শেকুতয়তি আতে োশে য় । 
যকন এতো দতে োওয়াে যচিা কেযে ো আে োনতেই তফ শনেতফে । য যো যকান যদাল কতেশন োতল যকন এতো দেত্ব 

তেশে কেতে চাতচ্ছ োা োলফাাে মাতঝ । 
এে মাতঝই োা চতল এততে শনেব্বএই দতে োওয়াে কেনটা োনতে াশে? 

োা:যোে াতথ ময় কাটাতে োল লাতে না োই। 
শনেফোঃতে আমাতক একটা ফাে যদখাে েনে কতো ক্লা শম কেশে যই ে ই এমনটা ফলতে ােশল?? 

োা:ময় এে াতথ মানল ফদলায় এটাই শনয়ম। 
শনেফোঃোতলাফাা যো ফদলায় না । োা:যটাও ফদতল যেতে োতলা োতফ যদখতলই ফঝতে ােশফ । শনেফোঃতোে োলফাা শক 

ফদতল যেতে এই যমশিতকল শেতাতটে ে েনে?? োা:ে ই এটা যকাথাই াইশল? শনেফ:ে ই মা তে ােশফ না, এই শেতাতটে ে েনে 
োফশল শক কতে আমাে োতলাফাা াশেতয় োতফ?? এতোটাই স্বাথেে োফশল আমাতক? োা:োলফাা শদতয় েহফন চতল না 
শনেফ, ে ই নে ন কাউতক খতে যন? শনেফোঃআতে যোতক োড়া একটা মেে  কল্পনা কেতে াশেনা আে াোেহফনতো অতনক 

দতেে কথা োতলাফাতে তফ না, 
একট  োলফাতে শদতলই চলতফ । োা:যোে ােলামহটা শক কখতনাই োতফ না 
শনেফোঃােলামহটা কশে যো আমাে ােলহটাে েনে .... 

#প্রক়ে োতলাফাাগুতলা এোতফই যফাঁতচ থাক আেহফন..!! .. 
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সম্পাদক জেথৡথ উদ্দথৡন: 
জন্ম োাংলারদরশে িান্তোিথৡ নদথৡ রেরিৌে যজলা কুরড়গ্রারথে উরলথথৢে 
উথরজলাে িেণথৡোড়থৡরে থ৴থৼথৼথ৷ রিষ্টারে থ৴থ৻ জথৢন। রথো: আেথৢল িারকথ 
থাো: যজাসনা যেগথ। 
যলখা থড়া োরড়ে থারশে থাঝরেল িাথ্রথক রেদযালর  শুরু িরলও র্ষ্ঠ 
যথ্রক থারজল থ ষন্ত িেণথৡোড়থৡ লরেথ োরজ া থাদোসা । কুরড়গ্রাথ 
কারথল থাদোসা  আদে (আেরে সারিেয) রেথারগ কারথল থ৵  েরর্ষ 
অিয নেে। কুরড়গ্রাথ সেকারে করলজ যথ্রক রে.এ (অনাসষ) ইরেিাস। 
যলখা থড়াে থাশাথারশ রেরথ  সাংগঠন ও থরিকাে সারথ্ থদচােণা যসই 
যছাট যেলা যথ্রকই। সম্পাদক, নেরশখা। িচাে ও িকাশনা সম্পাদক, 
যেল-যনৌ, য াগার াগ ও থরেরেশ উ  ন গণকরথটি, কুরড়গ্রাথ। সিঃ 
সম্পাদক, গণরচন্তা, উরলথথৢে ডট কথ। রন রথে রলখরছন, যছাট নদথৡ, 
থারসক রেথাস,  া  া  যেলা সি রেরথ  আঞ্চরলক ও জােথৡ  থরিকা । 
যলখারলরখ চলরছ ছড়া, করেো, গল্প, িে , উথনযাস সি সারিরেযে 
সকল শাখাই। 


