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“গণযরুেে পটভসূম” শীর্কৃ 
কসিতা িংকলরনে ভূসমকা 

(অরটািে, ১৯৭৩) 

                                                        --- সিোজ সিকদাে 
              
 
িাসহতয–সশল্পকলা মতাদশৃগত নেরেে অন্তভূৃক্ত। ইহা মানুরর্ে সচন্তাধাোরক 
প্রভািাসিত করে এিং কমরৃক সনয়সিত করে । 
 
সিপ্লি আে প্রসতসিপ্লি উভরয়ে জন্য প্রথম প্ররয়াজন জনমত িতসি কো। 
প্রসতসিয়াশীল সশল্প- িংস্কতসত প্রসতসিপ্লি ঘটারনা এিং প্রসতসিপ্লিী েমতা সটসকরয় 
োখাে পরে জনমত িতসি করে ।  
 
প্রসতসিয়াশীল সির্য়িস্তু ও উচ্চমারনে সশল্পরূরপে িাসহতয- িংস্কতসত িিচাইরত 
সিপদজনক। েিীন্দ্র িাসহতয তাে প্রমাণ। 
 
পিূৃিাংলায় িিৃহাোে দতসিরকাণ সদরয় িসঠক এিং উচ্চমারনে সশল্পরূপ িম্পন্ন 
জাতীয় গণতাসিক সশল্প- িংস্কতসত (িম্প্রিােণিাদ, িামাসজক িাম্রাজযিাদ, 
িাম্রাজযিাদ এিং আমলাতাসিক পুঁসজিাদ ও িামন্তিাদ সিরোধী সশল্প- িংস্কতসত) 
গরে উরঠসন । 



 
 

 

  

এ ধেরনে সশল্প- িংস্কতসত গরে নতালাে িময় আমারদেরক শুধু নেণী িংগ্রামরক 
তূরল ধেরলই চলরি না, কােণ তা িুরজৃায়া এমন সক িে িুরজৃায়ারদে সনকটও 
গ্রহণীয় । 
 
নেণী িংগ্রারমে অসনিায ৃপসেনসত িিৃহাো নেণীে একনায়কত্ব (িতৃমারন জনগরণে 
গণতাসিক একনায়কত্ব ), ইহা প্রসতষ্ঠাে জন্য িিৃহাো নেণীে োজননসতক পাসটৃ, 
এে ননততরত্ব িশস্ত্র ও অন্যান্য িংগ্রাম এিং িিৃহাোরদে নেণী িংগ্রাম পসেচালনাে 
বিজ্ঞাসনক তাসিক সভসম মাক্ৃিাদ- নলসননিাদ- মাও নি তুং সচন্তাধাো ও তাে 
প্ররয়াগ- অনুশীলন সশল্প- িাসহতয- িংস্কতসতরত প্রসতফসলত হরত হরি । তখনই এ 
ধেরনে সশল্প- িংস্কতসতে সির্য়িস্তু িিৃহাোে সিশ্ব দতসিরকাণ সদরয় িসঠক িরল 
সিরিসচত হরি । 
 
এভারি সুকারন্তে িীমািেতারক অসতিম কেরত হরি। 
 
িাসহতয- িংস্কতসতরক শুধু সির্য়িস্তুে সদক সদরয়ই সঠক হরল চলরি না- িযাপক 
কযাডাে, বিসনক, িহানুভুসতশীল, িমথৃক এিং জনগণ কততৃক গ্রহণীয় ও িমাদতত 
এরূপ সশল্পরূপ িম্পন্ন হরত হরি ।  
 
এভারি আধুসনক িাসহতয- কসিতা- সশল্পকলাে িীমািেতা অসতিম কেরত হরি । 
 
সিপ্লিী সির্য়িস্তু ও উচ্চমারনে সশল্পরূরপে (জনগণ কততৃক গ্রহণীয় ও িমাদতত) 
একাত্মতা িম্পন্ন িাসহতয- সশল্প- িংস্কতসত পিূৃ িাংলাে সিপ্লরি মতাদশৃগত প্রস্তুসতে 
িতসি কেরি, সিপ্লরিে পরে জনমত িতসি কেরি এিং জনগণরক সিপ্লিী করম ৃউদ্বুে  
কেরি। 
 
সিপ্লিী সশল্প- িংস্কতসত সনরয় চীন- ইরদারনসশয়া- ভােত এিং অন্যান্য নদরশ 
ভ্রাততপ্রসতম কমরেডগণ পেীো- সনেীো কেরেন। 
 
আমারদেরকও পিূৃিাংলায় পেীো- সনেীো চালারত হরে- কােণ িাংলা িাসহরতয 
আমারদে িসঠক পথ িসঠক পথ নদখািাে মত নকান উমেিূেী ননই। 



 
 

 

  

 
এ কােরণ আমারদে সির্য়িস্তু ও সশল্পরূরপ দুিৃলতা নদখা সদরত পারে। সকন্তু আমো 
গুরুত্ব নদরিা সির্য়িস্তু অথৃাৎ োজনীসতরত, আে অনুশীলরনে প্রসিয়ায় গরে উঠরি 
সনখুঁত সশল্পরূপ। 
 
নদরশে এিং সিরদরশে অতীত- িতৃমান িাসহতয সশল্পকলারক সিরের্ণ কেরত হরি 
এিং িতজনশীলভারি নিগুরলা নথরক সশখরত হরি, অন্ধভারি নয়। 
িিৃহাোে দতসিরকাণ সদরয় িসঠক, একই িারথ আমারদে কযাডাে, নগসেলা,  
িহানুভূসতশীল, িমথৃক এিং জনগণ গ্রহণ কেরি, সিপ্লরি নপ্রেণা পান- এরূপ 
সশল্প- িাসহতয িাথৃক িরল সিরিসচত হরি। কারজই সশল্প- িাসহরতযে নেরে  
জনগরণে নিিাে মরনাভারিে িাথৃক প্ররয়াগ হরি িিৃহাোে দতসিরকাণ সদরয় িসঠক, 
জনগরণে গ্রহণীয় এিং নপ্রেণাদায়ক সশল্প- িাসহতয গরে নতালা। 
 
পিূৃিাংলাে িিৃহাো পাসটৃ নযমন েচনা কেরে সিপ্লিী কারজে নূতন ইসতহাি, সিপ্লিী 
প্রিরন্ধে নূতন েীসত, নতমসন ঐসতহাসিক পদরেপ সনরয়রে সির্য়িস্তুে সদক সদরয় 
িসতযকাে সিপ্লিী এিং সনখুঁত সশল্পরূপ িম্পন্ন জনগণ িমাদতত সশল্প- িাসহরতযে 
িম্পণূৃ নূতন পথ গরে নতালাে। 
 
আমারদে এ প্ররচিা তখনই িফল হরি যখন কমরেড, নগসেলা- জনগরনে করে 
ধ্বসনত হরি আমারদে গান, কসিতা, তারদে আিরে আরলাসচত হরি আমারদে 
সশল্প- িাসহতয, আত্মতযারগ তারদে কেরি উদ্বুে, পাসটৃে ননততরত্ব সিপ্লি কো, পেুারনা 
দুসনয়া নভরে চুেমাে কো, সিপ্লিী োজননসতক েমতা প্রসতষ্ঠা ও তা সটসকরয় োখাে 
পরে জনগণরক মতাদশৃগতভারি বতেী কেরি, তারদেরক সিপ্লিী করম ৃউদ্বুে কেরি। 
তখনই িাথৃক হরি িাসহতয- সশল্পকলাে নেরে আমারদে জনগরণে নিিাে 
মরনাভাি। 
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িসূচপে 

 
 

 গণযুরেে পটভূসম 
 সচম্বুক পাহাে 
 নটকনাফ 
 কলম 
 প্রতীোয় 
 িাভারেে লাল মাসট 
 কাোে অন্তোরল 
 সিররাহ- সিপ্লি 
 নপয়াো িাগান, মহান 
নপয়াো িাগান 
 সড.এন.এ 
 নেরনে িাইরে োত 
 নিীনতাো 
 একসট িংগ্রামী এলাকা 
িফে 
 পরুোরনা পসেসচরতে িারথ 
নদখা করে 
  িন্ধযা 

  দশ হাজাে ফটু উপরে 
 নাটযমঞ্চ 
 িন্ধযা 
 সিহােী 
 পিূৃিাংলাে গণহতযা 
 শহীদরদে স্মেরণ     
 অিহায় নােী 
 উপলসি 
 জীিন 
 হাট 
 ময়নামসত 
 আজরকে িাংলা 
 স্বাগত ির্ৃা 
 ির্ৃাকালীন েণননসতক 
আিমণ 
 ডহেী নওপাো শামেু িাসে 
 ফ্ররটট চরলা 
 সিদায় নিলা 

 



 
 

 

  

 

 
 

গণযরুেে পটভসূম 
 

চলন্ত নেরনে শব্দ 
জানালাে িাইরে 

সিরকরলে উজ্জ্বল নেৌর। 
  পারট- ধারন িিুজ মাঠ 

মারে মারে ঘে- িাসে- গ্রাম 
গাে- গাোসলরত ঢাকা। 

িাংলাে িমতট-  
িন- গ্রাম- খাল- নদী- নালা 

পারট- ধারন িিুজ 
মারঠে নখলা। 
করয়কটা শত্রু 

খতম হরলই ত 
গ্রামগুরলা আমারদে। 
জনগণ নযন জল;  

নগসেলাো মারেে মত 
িাঁতোয়। 

 
পারট- ধারন িিুজ মাঠ 

ঘে- িাসে গ্রাম 
গাে- গাোসলরত ঢাকা 

খাল- নদী- নালা 



 
 

 

  

নগসেলারদে চমৎকাে আস্তানা। 
 

নেল- োস্তা, আকাশ নথরক 
নগসেলারদে নদখা যায় না। 
হঠাৎ োইরফরলে শব্দ;  

একটা এযামিুশ 
পসুলশ আে শত্রুো খতম! 

অস্ত্রগুরলা নকরে সনরয় 
নগসেলাো িরে পরে 

এক িন- গ্রারমে সপেন সদরয় 
আরেক িন- গ্রারম। 

 
গণযুরেে চমৎকাে পটভসূম 

িাংলাে িমতট – 
িন- গ্রাম- খাল- নদী- নালা 

পারট- ধারন 
িিুজ মারঠে নখলা; 
পেন্ত নোরদ েসক্তম-  

খাসল গায় শক্ত নজায়ান 
কতর্রকো িাসে সফরে যায় । 

এোই ত নগসেলা !  
িিুজ মাঠ িন- গ্রারম 
শত্রু প্রারণে শঙ্কা ! 

 
দরূে িন- গ্রারমে আোরল 

িূয ৃডরুি যায় । 
আিো আঁধারে-  

দ্রুতগামী নেন নথরক 
িন- গ্রারমে কারলা নেখা-  

েসক্তম তারলে মাথা-  



 
 

 

  

লাল পতাকাে মত নদখা যায় । 
দ্রুতগামী নেন 

শব্দ করে চরল যায় । 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

  

 
 

সচম্বকু পাহাে 
 

েেণাে কলতান-  
পাথরেে নুসে 

িে িে টুকরো;  
িনরপাকাে গান;  
সনসির আকাশ-  

হাজাে িেরে গাে গাোসলরত ঢাকা-  
 সদরনে নিলায়  

আিো অন্ধকাে। 
নগসেলাযুরেে স্বগৃ সদরয় 

চরলসে আমো। 
 

েণৃা নেরে খাো উঠরত হয়। 
িামরন সচম্বুক। 
িমতরটে পা-  

ক্লাসন্তরত নভরে পরে। 
নিসদরনে মত পথ চলা নশর্। 

 
সচম্বুক-  
কত উঁচু! 

িামরন িিুজ 
পাহারেে নঢউ 

সমসলরয় নগরে িমতরল-  



 
 

 

  

খাল- নদী- পকুুে-  
পথ- ঘে িাসে-  

েসিে মত। 
 

তােপে-  
দরূে িাতকাসনয়া পাে হরয় 

সিরকরলে নোরদ 
িাগে েলমল। 

 
সপেরন-  

পাহারেে িাসে-  
উঁচ ুহরত হরত 

প্রাচীে গরেরে সদগরন্ত। 
 

সনমৃল হাওয়ায় 
গা জুসেরয় যায়। 

িমতরলে মানুর্ আমো-  
নদসখসন এমন! 

আিাে যাো শুরু। 
নভারেে কুয়াশায় 

হাসেরয় নগরে 
নীরচে পতসথিী। 

চাসেসদরক নপঁজা তুরলাে 
আোদন-  

িূযেৃটায় েলমল। 
েণৃা- পাহাে- জেল। 
কত পথ নভরে নদখা 

ভ্রাততপ্রসতম পাহােীরদে িারথ। 
 

আত্মীয়তা-  



 
 

 

  

সনসিে আসতরথয়তা-  
িহজ- িেল। 

এখনও তাো নশার্রকে 
কপটতা- প্রতােণা 

নশরখ নাই। 
এখনও েরয় নগরে তাো-  
আসদ িামযিারদে কারে-  

িমাজতাসিক িমারজে নযন েসি। 
 

এই িন- পাহাে 
িাঁরশে নকােঁ,  আলু-  

েণৃাে সমসি পাসন-  
মাে িন্যজন্তু-  

সনপীসেত পাহােী। 
নগসেলারদে স্বগৃ ভূসম। 

 
মরন হয়-  

সভরয়তনারমে হাইপ্লারটরস্ক 
েরয়সে আসম। 

পাহারেে 
ঢাল নিরয় 
ননরম যায় 

মেুং নমরয়। 
অরে তাে নোট্ট আিেণী! 

কী সনরটাল স্বাস্থ্যিতী! 
করি তাে কারঁধ-  

নশাভা পারি 
োইরফল একখাসন! 

 
সুদরখাে মহাজন 



 
 

 

  

অতযাচােী িাঙালী 
তাে িারথ িেকাে। 

অরনক কাল 
হরয় নগরে পাে। 

পাক- িামসেক দসুযো 
উৎখাত হরলা-  
এরলা ভােত 

আে তাে তারিদাে। 
আরো সনমৃম হরলা 

নশার্ণ- লেুন। 
 

অিরশরর্ খিে নপলাম 
নচতনাে হরয়রে উরের্। 

 
পাহারেে ভ্রাততপ্রসতম 

জাসতিমাগুরলা-  
লোইরয়ে প্রস্তুসত সনরে। 
জাতীয় সনপীেন তাো 

দেূ কেরিই। 
আমোও একাত্ম-  

নতামারদে িংগ্রারম। 
সনপীসেত িাঙালী- পাহােী সমসল 

শত্রুরদে উৎখাত কেরিাই। 
 

পাহাে- িন 
েণৃাে নদশ 
লাল হরি 

শত্রুে েরক্ত। 
িাঙালী আে পাহােী 

মকু্ত হরি 



 
 

 

  

কারয়ম হরি 
জনগরণে শািন-  

গণতাসিক একনায়কত্ব। 
 
 

(ননাটঃ হাইপ্লারটক্ঃ সভরয়তনারমে  জাসতগত িংখযালঘু অধুযসর্ত পাহাে- জেলাকীণৃ অঞ্চল। সভরয়তনারমে 
পরুোরনা মুক্ত অঞ্চল) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

  

 
 

নটকনাফ 
 

সিশাল নাফ নদী-  
শব্দ করে িাম্পান চরল যায়। 

 
ওপারে িামৃা-  

আোকারনে িিুজ পাহারেে িাসে-  
উঁচ ুহরত হরত সমরশ নগরে আকারশ। 

 
ঐ পাহাে আে জনপরদ-  

লেরে িামাৃে ভ্রাততপ্রসতম কমরেডো। 
করি হরি নযাগারযাগ 

তারদেই িারথ! 
এপারে নটকনাফ 
নীলা- গীলাতলী-  

পাহাে- েণৃা-  
িন- হাসত- িাপ। 
আে,  িমুরতট 
নোট্ট িমভূসম-  

সনপীসেত কতর্ক,  
সুদরখাে- মহাজন-  

কারলািাজােী- জসমদাে। 
আমোও কাজ কেসে এপারে 

অনসভজ্ঞ নতুন। 



 
 

 

  

সকন্তু নকান সকেুরতই 
ভয় ননই আমারদে। 

নলরগ আসে 
নিাকা িুরোে মত। 

শক্ত নজায়ান-  
িহজ- িেল,  কতর্রকো 
হাজাে িেরেে নশার্ণ 
উপরে নফলরত চায়। 
লোইরয়ে আহ্বারন 

উরদ্বল তাো। 
এই পাহাে- েণৃা 

নাফ নদী-  
িমুরতরট 

দািানল তাো জ্বালরিই। 
 
 

[ ননাটঃ কসিতাসটরক গারন রূপ সদরয়রেন কসি] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  

 

 
 

কলম 
 

আমো একসট কলম সকরনসে। 
মাসকৃন িাম্রাজযিাদী নদরশে বতসে। 

 
কলম-  

কারলা নলখাে মাে সদরয় 
েসেরয় নদরি সিররারহে িাণী;  

নদসখরয় নদরি পথ-  
জনগরণে মসুক্তে পথ। 

 
কলম-  

বতসে করে িাম্রাজযিাদীরদে 
মততুয পরোয়ানা। 
িাথৃক হয় মাসকৃন 
েসমরকে েম-  
েক্ত আে ঘাম। 

তারদেই মসুক্ত িরয় আরন। 
 

কলম-  
তুসম মাসকৃন সিপ্লিী 

েসমক জনগরণে উপহাে। 
িাথৃক কে 



 
 

 

  

পিূৃিাংলাে জনগরণে মসুক্তে স্বপ্ন 
সিশ্ব জনগরণে মসুক্তে স্বপ্ন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

প্রতীোয় 
 

১.  
কমরেড 

অরপোয় িরি আসে 
উসদ্বগ্ন উৎকসেত! 

অরনক োত-  
এখরনা সফেরলনা তুসম। 
কমরেডরদে শুরধাই-  
এখরনা এরলানা নকন? 
োত নয অরনক হরলা। 

তাোও সচসন্তত। 
এত োত করে নফরেনা ত নি-  

নকান সিপদ হরলা নারতা? 
 

২.  
চাসেসদরক মানুর্রখরকা 

িাঘগুরলা ওত নপরত আরে। 
চিো হায়নাে মত 

ঘুরে নিোয়। 
মততুযে মুরখামসুখ কমরেডো 
সনভৃীক কাজ করে যায়। 

 
 



 
 

 

  

৩.  
িাইরে সেকিাে শরব্দে আশায় 

কান নপরত েই। 
এই িুসে তাে ডাক 

নশানা যায়। 
পায়চােী আে সচন্তায় 

োত গভীে হয়। 
 

৪.  
দেজা খুরল িাইরে তাকাই-  

যসদ তারক নদখা যায়। 
সনজনৃ োস্তা- িাসতগুরলা 

সমটসমরট জ্বলরে;  
সনস্তি চলাচলহীন;  

আরশ পারশে িাসেগুরলা 
ঘুসমরয়রে। 

শীরতে সহরমল হাওয়া-  
কুয়াশা,  দরূে আকারশ 

আধখানা চাঁদ 
ধানরেত। 

কই এখরনারতা 
কমরেরডে নদখা ননই। 

 
৫.  

অিরশরর্ কমরেরডে 
ডাক নশানা যায়। 
এক নিাো সচন্তা 
দেূ হরয় যায়। 

সনসিন্ত মন 
খুসশরতও ভরে যায়। 



 
 

 

  

 
ত্বোয় দেজা খুরল 
একোশ প্রশ্ন সদরয় 

কমরেডরক স্বাগত জানাই। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

িাভারেে লাল মাসট 
 

িাে িাে ঘুরে সফরে 
মরন পরে নতামারদে কথা 

এক িারথ িা একা। 
 

িাভারেে লাল মাসট 
নোট নোট সটলা 

শাল- কাঁঠারলে িন 
এখারন েসেরয়সেরল 

প্রসতরোরধে িসিসশখা;  
লাল হরয় উরঠসেল সদগন্ত 

িূরযেৃ প্রতীোয়! 
 

সকন্তু,  কারলা নমরঘ 
নঢরক নগল আকাশ। 
িাভারেে লাল মাসট 
আরো লাল হরলা-  

নতামারদে পসিে েরক্ত। 
 

কমরেড তারহে-  
উমে প্ররদশ নথরক এরি 

তুসম হরল িাংলাে নেমযান নিথুন। 
নতামারদে পসিে েরক্তে ঋণ তুলরতই হরি। 



 
 

 

  

নতামারদে স্বপ্ন িাস্তিাসয়ত কেরতই হরি। 
নতামারদে মহান তযাগ 
কসঠন িংকল্প নযাগায়। 

 
চাসেসদরক কত কাজ 
কমীৃে কত স্বল্পতা। 

তুসম থাকরল কত এলাকা 
সনসিরন্ত নেরে নদওয়া নযরতা। 

চিো িাহি নপতনা 
মাথা তলুরত। 

পলাশ,  িাইদ চালারতা 
এক একসট নজলা;  

মসন’দা- নপয়াোিাগান। 
নোট্ট নেরল নখাকন;  

হয়ত লুসকরয়সেল 
তাে মারে িাংলাে নলসনন। 
আরো কত িম্ভািনাে প্রাণ। 

 
তারহে, কতিাে নতামারে িরলসে 

িতক ৃহরত। 
আওয়ামী লীরগে চেো 

হায়নাে মত খুঁরজ নিোয় 
িন্ধুে নিরশ আমারদে 

খতম করে। 
 

োরতে অন্ধকারে 
ফযাসিস্টরদে িুরলরটে শরব্দ 
নতামারদে ঘুম নভরে যায়। 

তােপে... 
লরেসেরল। 



 
 

 

  

আে সকেু জাসনরন। 
িাভারেে লালমাসট 
নোট নোট সটলা 

শাল- কাঁঠারলে িন 
নতুন িেরে 

আিাে িিুজ হরি;  
আিাে আকাশ লাল হরি 

িূরযেৃ প্রতীোয়।* 
 
 

[ * সুদীঘৃসদন সিসেন্ন থাকাে পে িাভারে আিাে নযাগারযাগ হয় এিং কাজ গরে উরঠ। এভারি কসিে নশর্ 
লাইনগুরলাে আকাঙ্ক্ষা িাস্তিাসয়ত হিাে মত অিস্থ্াে িতসি হয়। 

* কসিতাসটরক গারন রূপ সদরয়সেরলন কসি।] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

  

 
 

কাোে অন্তোরল 
 

পসেকায় নদরখসে 
নতামারদে েসি-  
পরেসে নতামারদে 

িীেত্ব গাথঁা। 
সির্ণ্ণ নিদনায় ভরে নগরে প্রাণ-  
মহুূরতইৃ দতঢ়তায় কসঠন হরয়রে 

নতামারদে আেে কাজ 
িম্পন্ন কোে দতঢ় প্রসতজ্ঞায়। 

 
নীল আকাশ 

নোরদ ভো উজ্জ্বল সদন 
িা-  

চাঁরদভো সুদে োত 
িা-  

িিুজ শ্যামল ভূসম;  
কমরেডরদে িাসন্নধয;  
জনগরণে ঘসনষ্ঠতা;  

নদশ- সিরদরশে সিজয় িাতৃা নথরক 
দরূে- অরনক দূরে-  
কাোে অন্তোরল;  

জনাকীণৃ িযাোরক;  
িা-  



 
 

 

  

সনজনৃ গোদ নমাো েুর নিরল;  
শ্বািরুে পসেরিরশ 

িা-  
সনমৃম অতযাচারে 

ফযাসিস্টরদে িম্মুরখ 
িসলষ্ঠ প্রতযরয় 

এখরনা কেরো িংগ্রাম 
এখরনা চালারো লোই। 

নতামারদে কিকে জীিন-  
করঠাে িংগ্রাম 

জাগায় দতঢ় িংকল্প 
গভীে নপ্রেণা। 

 
চাসেসদরক সিজয় িাতৃা 

অগ্রগসতে খিে-  
উৎিাহ- উদ্দীপনাে নজায়াে। 

সদনগুরলা আমারদে 
িময় আমারদে পরে। 
নিসদন আে দূে নয় 

কাোগাে নথরক 
নতামো মুক্ত হরি 
সিজয়ীে নিরশ। 

 
 

আনদমখুে হাজাে জনতা-  
উজ্জ্বল নীল আকাশ 

নতামারদে স্বাগত জানারি। 
 

আে-  
অন্ধকাে কাোগুরলা-  



 
 

 

  

ভরে যারি 
ফযাসিস্টরদে অপসিে নদহগুরলারত। 

 
আমো কাজ কেসে-  

নিসদরনে জরন্য। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

  

 
 

সিররাহ- সিপ্লি 
 

জনগণ আজ ডাক সদরয়রে 
সিররাহ- সিপ্লরিে ডাক। 

নশার্রণে েয় পাহাে 
তাো উপরে নফলরিই। 

 
জনগণ আজ িারুরদে স্তূপ 

িলরতে উষ্ণ আগুরনে 
আশায় উেুখ। 

একসট স্ফুসলে দািানল জ্বালারি। 
নশার্রণে কারলা িন 

পরুে িাফ হরয় যারি। 
 

অরনক আত্মতযাগ 
অরনক খুসল- েক্ত- হাে 

আে নিদনাে সনষ্ফল ইসতহাি 
চাপা পরে আরে 
িাংলাে মাসটরত। 

ভােরতে উপসনরিশ-  
নিাসভরয়ট আে আরমসেকাে লুেন 

আওয়ামী লীগ আে িংরশাধনিাদীরদে 
সিশ্বািঘাতকতা। 

আরো কত কাসহনী। 



 
 

 

  

নদশটারক সনরয় 
শকুরন- কুকুরে কামো- কামসে। 

পদ্মা- নমঘনা- যমনুায় 
কত জল িরয় নগরে। 

কত শীত িিন্ত হরয় নগরে পাে। 
িতসটশো উৎখাত হরলা-  

এরলা পাসকস্তান-  
তাোও উৎখাত হরলা;  

এরলা ভােত আে তাে তারিদাে। 
পদ্মা- নমঘনা- যমনুাে উদ্দাম নরাত 

তাো আটরক নফলরত চায়। 
 

নরাত আরো উদ্দাম- উমাল। 
িাসলে িাধঁ নভরে যায়। 

গণযুরেে উমাল নজায়ারে 
এোও নভরি যারি। 

ইঁদুরেে মত ডরুি মেরি। 
জনগণ চায় সিপ্লিী পাসটৃ 

িসঠক ননততত্ব। 
আমারদে পাসটৃ 

সভতরেে আে িাইরেে 
শত্রুে শত িাধাসিঘ্ন 

পোসজত করে 
সিজরয়ে পরথ চরলরে। 

প্রসতসদনই শসক্তশালী হরে। 
 

সকন্তু আরো নজারে চলরত হরি। 
আরো দ্রুততে। 

সদনরক আঁকরে ধেরত হরি কমরেড-  
ঘটটারক আঁকরে ধেরত হরি 



 
 

 

  

জনগরণে সিররাহ- সিপ্লরি 
ননততত্ব সদরত হরি আমারদে। 
জনগণ আজ ডাক সদরয়রে 
সিররাহ- সিপ্লরিে ডাক। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

নপয়াোিাগান, মহান নপয়াোিাগান 
 

নতামো সক নদরখরো নপয়াোিাগান? 
শুরনরো সভমরূলী,  ডুমসুেয়া-  

আটঘে- কুসেয়ানাে নাম? 
 

এখারন প্রসতরোধ যুে চাসলরয়রে 
আমারদে পাসটৃ,  

গরেরে নগসেলাযুরেে ঘাঁসট। 
িাসে িাসে নপয়াো গাে 

মারে মারে নোট নোট খাল-  
নজায়াে- ভাটাে নখলা;  

সেরঙ- শশাে োকঁা 
নঢেঁি- আখরেত 

িিুরজ ঢাকা। 
 

োরতে অন্ধকারে 
খাল নিরয় 

নগসেলারদে ননৌকা 
সনঃশরব্দ চরল যায়। 

 
দুই পারে আখরেত 

নজানাসকো জ্বরল আে ননরভ। 
সিজয় উৎিিমখুে ঘাসঁট এলাকায় 



 
 

 

  

আরলাে নদয়ালী নযন। 
িাোসদন শত্রুে নগালা 
আগুন আে নধাঁয়া। 

শত্রু অরপোয় 
আমো এযামিুশ পাসত। 

নপয়াো গারেে নোরপ ঢাকা 
খালগুরলা চমৎকাে নেঞ্চ। 

এে মারে আমারদে নগাপন আস্তানা। 
 

যুেক্লান্ত নগসেলাো 
িন্ধযায় হাসজে হয় কযাডাে স্কুরল। 
যুে আে িংগঠন,  পাসটৃে ক্লাি। 

মরন হয় িাংলাে ইরয়নান-  
এই নপয়াোিাগান! 

 
গ্রাম পসেচালনা কসমসট 
গ্রারমে কাজ চালায়। 
স্থ্ানীয় নগসেলা ইউসনট 

গ্রামেেী িাসহনী। 
ঘরে ঘরে জনগণ 
িংগসঠত হয়। 

িহু গ্রাম- সিশাল এলাকা 
লে লে জনগণ;  

নগসেলাো এরদেই েক্ত- মাংি। 
একসটও খিে নিরোয়না। 

শত্রুচরেো ঢুকরত িাহি পায় না। 
প্রসত খারল পরথ পাহাো 

ঘরে ঘরে দুগৃ গো। 
শত্রু কামারনে শব্দ 

নগসেলা আে জনগরণে প্রসতরোধ যুে। 



 
 

 

  

এে মারে গরে উরঠ-  
’৭১- এে ৩ো জুন-  

‘পিূৃিাংলাে িিৃহাো পাসটৃ’। 
িমাপ্ত হয় পিূৃিাংলাে েসমক আরদালরনে 

ঐসতহাসিক ভূসমকা। 
আমারদে পাসটৃ-  

পিূৃিাংলাে িিৃহাো আে জনগরণে 
আশাে আশা,  প্রারণে প্রাণ-  
তারদে ননতা,  নতুন ভেিা-  
অন্ধকাে আকারশ ধ্রুিতাো। 

পিূৃিাংলায় শুরু হয় এক নতুন ইসতহাি;  
নপয়াোিাগান জে নদয়। 
আরেক মহান ঘটনাে। 

আওয়ামী লীগ পাসলরয়রে ভােরত 
পিূৃিাংলায় আে প্রসতরোধ ননই। 

পাসটৃে ননততরত্ব 
নপয়াোিাগারনে স্ফুসলে 

েসেরয় পরে চাসেসদরক দািানরলে মত। 
করে- করে,  ঘরে- ঘরে 

প্রসতধ্বসনত হয় পাসটৃে সিজয়গান। 
নপয়াোিাগান শত্রু- প্রারণে শঙ্কা 

তারদে ঘুম নকরে ননয়। 
পাক- িামসেক দসুযো 

পাগলা কুমাে মত মসেয়া হরয় উরঠ। 
করয়ক নজলা নথরক খুনীো একসেত হয়। 

নপয়াোিাগারন চালায় 
প্রচণ্ড নঘোও দমন। 

িন্দুরকে ডগায় 
দেূ দূোঞ্চল নথরক 
নলাক ধরে আরন 



 
 

 

  

নপয়াো িাগান কারট। 
নদশিযাপী নগসেলাযুরেে 

দািানল জ্বালািাে আশায়-  
নগসেলাো িরে আরি-  

সনোপরদ। 
 

নপয়াোিাগান। 
গণযুরেে মহান উপাখযান। 
আমারদে নেি সেহারিৃল। 

নদশিযাপী গণযুে 
পসেচালনাে মহান পীঠস্থ্ান! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

  

 
 

সড.এন. এ 
 

সড.এন.এ’ে িসপৃল সিঁসে-  
এে মারে আঁকা জীিরনে জসটল নকাড। 
ধারপ ধারপ নকাড নথরক সনরদৃশ যায়ঃ 

সড.এন.এ-  
আে.এন.এ-  

- নপ্রাসটন নকার্। 
এমসন ভারি গরে উরঠ 

মানি আে জীিন্ত জগত। 
 

হাজাে িেরেে অজানা েহস্য 
কত ভািিাদ-  আে অসধসিদযাে 

দুরভৃদয োজত্ব,  
কত নশার্ণ আে লেুরনে হাসতয়াে;  

অিরশরর্ নভরে যায় 
সিজ্ঞারনে দুিৃাে যাোয়। 

 
জীিন- েহস্য উদঘাসটত 

িকল কুিংস্কাে ভািিাদ- অসধসিদযা 
উরে যায় নধাঁয়াে মত। 

িমাজ আে প্রকতসতে সিকারশ 
সিজ্ঞান নেরখ যায় মহান অিদান। 

 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

নেরনে িাইরে োত 
 



 
 

 

  

চাঁদনী োত,  সহরমল হাওয়া। 
দ্রুতগামী নেরন চরলসে আমো। 

 
আিো আঁধারে 
লাইরনে ধারে 

নোপ- োে গােগুরলা 
দ্রুতরিরগ চরল যায়। 

ফাসল ফাসল আঁকািাঁকা 
পারয়চলা পথ-  

আরলভো নেতগুরলা 
সমরশ নগরে গ্রারম। 

নোপ- োে- গাে- গাোসল;  
েরনঢাকা কুরঁেে োয়া;  

মারে মারে নোট নোট খাল-  
জরলে নেখা;  

নেতগুরলা জরল ভো 
তাে মারে আকারশে োয়া;  

আিো েহস্য নঘো। 
 

মারে মারে চমরক উরঠ আরলাে নমলা 
আধুসনক কােখানা। 

তাে পারশ,  আিো আঁধারে 
েরন ঢাকা কুরঁেে োয়া-  

ক্লান্ত েসমরকো 
ঘুসমরয়রে মাসটে সিোনায়। 

 
অসতসেক্ত নিাোই কামোয় 

ক্লান্ত কমরেড ঘুরম নভরে পরে। 
িাইরে আরলাে মশাল হারত নস্টশন 

নোপ- োে- গাে- গাোসল-  



 
 

 

  

দ্রুতরিরগ চরল যায়। 
 

তােপে আরলভো নেত 
দরূে িরনে নদয়াল;  

নমঘহীন আকাশ 
সমটসমরট তাো 
আধখানা চাঁদ 

চলরে আমারদে িারথ। 
 

ঐ আলগুরলা করি উরঠ যারি! 
োরতও কমিৃযস্ত নেতগুরলা 

করি জনগরণে িম্পদ নযাগারি! 
আরলায় উজ্জ্বল কােখানা-  
তাে পারশ আিো আঁধারে-  
েরনঢাকা কুরঁেে েসমরকো 
করি মানুরর্ে মত িাঁচরি? 

 

 
 

 
 

নিীনতাো 
 

নিীনতাো 
নতামাে নাম! 

মহাকারশে নকারল 



 
 

 

  

জ্বলরো উজ্জ্বল সেসকসমসক করে। 
কত তাো জ্বরল-  

নগরে সনরভ,  
আরো কত তাো জ্বলরে 

আরো কত তাো েরয়রে অরপোয়। 
 

নিীনতাো 
স্বাগত নতামায়। 

 
মহাকাশ- তােকামণ্ডল-  
তাে মারে নিীন তাো 

জ্বলরো উজ্জ্বল। 
সকন্তু তুসমও যারি সনরভ 

জ্বলা আে ননভাে 
অন্তহীন আিরতৃ 

তুসমও যারি হাসেরয় 
িীমাহীন মহাকারশ। 

নিীনতাো 
স্বাগত নতামায়। 

 
 
 
 

 
 

একসট িংগ্রামী এলাকা িফে 



 
 

 

  

 
  িাি নথরক ননরম চরলসে আমো 

হারটে মাে সদরয়। 
মরন হয় কতকারলে নচনা পথ 
অথচ কখরনা আসিসন এখারন! 

 
অরপোয় দাঁসেরয় থাকা কুসেয়াে 

পথ নদখায়। 
হারটে নকরোসিরনে কুসপ 

নদাকান নফরল চসল 
গ্রারমে পথ নিরয়। 

কুসেয়াে চরল 
দেূত্ব নেরখ 

সিোট নকাট গারয় 
মাফলাে জসেরয় 

একা একা দ্রুত পারয়। 
মরন হয় আমারদে িারথ ননই নকারনা পসেচয়। 

 
অন্ধকাে োত 
ভীর্ণ কুয়াশা। 
চুল সভরজ আরি 

অল্প দরূেও নদখা যায় না। 
োস্তাে পারশ 

মারে মারে এক আধটা নদাকান-  
সটম সটরম িাসত আে-  

আিো নলাকজন নচারখ পরে। 
অরনক পথ- আে ফরুোয় না 

চুপ চাপ হাটঁা-  
কথাও অসুসিধা। 

অিরশরর্ নেত নভরে 



 
 

 

  

আেয়। 
কমরেডরদে িাসন্নধয। 

অরনক কথা-  
অরনক ভারলািািা 
অরনক আরলাচনা 

সনস্তি োত 
নশয়ারলে ডাক-  

আমারদে সিোরমে ইসেত জানায়। 
 

নফোে পরথ লরঞ্চ 
িরি আসে অরপোয়। 
অরনক োত, কুয়াশা 

খালপারে িাধঁা ননৌরকা। 
জরলে মারে িাসতগুরলা 

লাল আরলাে স্তম্ভ-  
নোট নোট নঢউরয় কম্পমান! 

অিরশরর্ োত নভারে 
কুয়াশাে মাে সদরয় 

লঞ্চ চরল-  
সিশাল নতঁতুসলয়ায়। 

 
এই নদী নিরয় চরল নগরে 

আমারদে নগসেলাো িমরু পারে। 
কুকেী- মকুেী আরো 

অজানা চরে-  
শত্রু িংহারে। 

 
লঞ্চ নথরক ননরম 
কতর্রকে নদওয়া 

নখজুরেে েি নখরয় 



 
 

 

  

সফরে আসি গন্তিযস্থ্ারন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

পরুোরনা পসেসচরতে িারথ নদখা করে 
 

অরনক িেে পে 
নদখা তাে িারথ;  



 
 

 

  

আরলা আঁধাসেরত-  
সনজনৃ- সনস্তি পসেরিরশ-  

নশর্ িিরন্তে োরত। 
 

ইটিাঁধারনা আধুসনক-  ভিন। 
দরূে ভাসিৃসটে আরলাসকত িাোদা। 

নগালাকাে িাঁধারনা পুকুে। 
কাসমনীো দাসঁেরয় আরে 

মারে মারে-  
অন্ধকাে োয়া করে। 

 
অরনক অরপোে পে 

এরলা নি 
আরলা আঁধাসেরত 
অরচনা েহস্যময়। 

 
অথচ,  কত সনসিে পসেসচত-  

ঘসনষ্ঠ আপন সেল 
এক কারল। 

সনজনৃ িিরন্তে োরতে মত 
আমোও িাকযহাো স্তি। 

 
করয়ক িেরেে িযিধান। 

সিপ্লরি এরিসে। 
আে নি েরয় নগরে 
পেুারনা জীিরন। 

তােপে-  
 

কত ঘাত প্রসতঘাত 
ঘটনাে আিতৃ। 



 
 

 

  

আজ মরুখামুসখ দাঁসেরয়-  
নযন দুরটা পতসথিী 

 
মামুসল কথা,  কুশল সিসনময় 

কতগুরলা প্রশ্ন। 
তােপে সিদায়। 

সফরে আসি আমারদে মারে-  
আমারদে পতসথিীরত। 

 
 

(ননাটঃ কসি এ কসিতাসটরক গারন রূপ সদরয়রেন) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 িন্ধযা  
 

নশর্ সিরকরল-  
িাতায়ন পরথ 



 
 

 

  

সশশুরদে নকালাহল 
নশানা যায়। 

 
মারঠে সশশুরদে মাতামাসত 

োসেরয়-  
করলাসনে হলরদ িাসেগুরলাে 

নখালা জানালা 
তােপে 

আিো আঁধাে ঘে-  
এখরনা িাসতগুরলা জ্বরলসন। 

 
হয়ত গতসহনীো 

িাোসদরনে খাটুসন 
আে-  

স্বাধীনতাে িযথৃ পসেহাি-  
অভাি- অনটন 

সনোপমাে সচন্তাে নক্লশ নিরে 
িাোদায় দাঁসেরয়রে,  
সদগরন্তে পারন নচরয়। 
হয়ত েসণরকে জন্য 
নথরম নগরে তাো। 

 
িন্ধযাে আগমরন 

কারলা হরয় আিা জগৎটা-  
নীরে নফো পাখীে কাকসল;  

সশশুরদে নকালাহল। 
তােপে-  

জ্বরল ওরঠ িাসতগুরলা। 
ঘরে ঘরে আরলা। 

সশশুো সফরে আরি। 



 
 

 

  

 
নশর্ িন্ধযায় শূন্য মাঠ। 

 
গতসহনীো সফরে আরি 

কিকে জীিরনে মারে। 
তারদেও মরন নজরগ উরঠ 
স্বাধীনতাে পসেহাি নথরক 

মসুক্তে আকুসত। 
 
 

(ননাটঃ কসি এ কসিতাসটরক গারন রূপ সদরয়রেন) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

দশ হাজাে ফটু উপরে 
 

দশ হাজাে ফটু 
উপরে 

শেরতে সিকারল 
আকাশটা উজ্জ্বল নীল। 



 
 

 

  

নীরচ িাদা নমরঘে সমনাে-  
সদগন্ত সিস্ততত। 

নকাথাও উমুে চেূা 
খাো ধ্বংি 
উপতযকা-  

মরন হয় িেফ ঢাকা পিৃতমালা। 
 

নমরঘে নীরচ 
িিুজ শ্যামল ভূসম-  
খাল- নদী- নালা-  

আঁকািাঁকা। 
আরলভো নেতগুরলা-  

চতুরকারণ নমাো। 
সিমানিদরে 

দসেণা িাতারি 
দরূে োনওরয় োসেরয় 
নদালাসয়ত কাশিন-  
ফরুল ফরুল িাদা। 

 
মরন পরে যায় 
সিরয়নরহায়া। 

নিখারনও কাশিন-  
আনরদ উরদ্বসলত হরয়সেল 

নগসেলারদে িন্তপণৃ িসলং- এ। 
িহিা প্রলয় ঘরটসেল-  

মাসকৃন আগ্রািী ঘাঁসটরত-  
নগসেলারদে প্রিল আিমরণ। 

এখারনও 
আমারদে নদরশে শত্রু সিমানঘাঁসটরত 

কাশিন আরদাসলত হরি-  



 
 

 

  

নগসেলারদে আিমরন-  
মহুূরত ৃপ্রলয় ঘটরি-  

সিমানিদরে। 
 

পথ- ঘাট- ঘে- িাসে-  
চলন্ত ননৌকা- োক- িাি- মানুর্-  

সশশুে িাজারনা নখলনা। 
 

দ্রুতগামী 
শত্রু সিমান 

িাজপাখীে মত েরুট আিরি 
সশশুে িাজারনা ঘে নভরে সদরত। 

আকারশে নমরঘে সমনাে 
নোপোে-  
আোদন 

অন্তোয় গেরি 
দ্রুতগামী সিমান আিমরণ। 

িাধয হরয় নীরচ সদরয় 
েথ গসতরত চলা সিমান-  
পাখীে মত িহজ সনশান। 

আমারদে নগসেলারদে গুসল নখরয়-  
নগামা নমরে পেরি ধেণীরত 

িা 
নফরট যারি আকারশ 
নধাঁয়াে কুণ্ডলী নেরখ। 

 
 

নিসদন আে নিসশ দেূ নয়। 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

নাটযমঞ্চ 
 

পিূৃিাংলা একসট নাটযমঞ্চ! 
দশৃক  জনতা। 

িসতযকাে নায়রকে আশায় উেুখ! 



 
 

 

  

তাোও নায়রকে িারথ 
অংশ ননরি নাটরক 

দুসনয়া আে িমাজরক পাল্টারি। 
নাটকসট সতন অংরকে। 

 
প্রথম অংক-  

িাতচসিশ নথরক একামে 
চসিশ িেে। 

 
 

প্রথম দতশ্য-  
দুদৃান্ত- প্রতাপ 

পাক- িামসেক দসুযরদে 
হুংকাে লম্ফেম্প 

সনমৃম নশার্ণ লেুন 
তাে িারথ আওয়ামী লীরগে 
িে িে িুসল আে েণধ্বসন। 

সিসভন্ন আকতসতে িংরশাধনিাদী 
কুকুেগুরলা পা- চাটা 

আে নঘউ নঘউ। 
 

নাটক জরম ওরঠ। 
 

তততীয় দতরশ্য সশশুে প্ররিশ-  
হারত েক্ত পতাকা-  

দতঢ় পদরেপ! 
 

পাক- িামসেক দসুযরদে চেম হামলা। 
আওয়ামী লীরগে পলায়ন। 

 



 
 

 

  

এে মারে সশশুে লোই-  
স্ফুসলে দািানল জ্বারল; 

অসভজ্ঞতা আে শসক্তে িঞ্চয়। 
 

ভােরতে আগমন-  
সশশুরক হতযাে চিান্ত, 
পাসকস্তারনে পোজয় 

পিূৃিাংলা ভােরতে উপসনরিশ। 
 

প্রথম অংক 
এই ভারি হরলা নশর্। 

 
সদ্বতীয় অংরকে শুরু। 

জনগরণে করঠাে উপলসি-  
িতথা হরলা তারদে েক্তপাত। 

 
নিারধ তাো নফরট পরে-  

েরক্তে নশাধ তাো তুলরিই। 
সিশ্বািঘাতকরদে তাো খতম কেরিই। 

িেল সস্মত- হাসি সশশু-  
বকরশারে নপৌঁোয়। 

িংরশাধনিাদী কুকুেগুরলা 
সনরজরদে মারে কামো- কামসে করে। 

সকরশারেে পদাঘারত তাো 
সেটরক পরে নেরন। 

 
আওয়ামী লীরগে নায়রকে নিশ খরি পরে-  

পাক- দসুযে মত সভরলন নিরোয়। 
জনগণ তারক মাে মাে িরল নতরে আরি। 

সকরশাে দ্রুত যুিরকে িয়রি নপৌেঁায় 



 
 

 

  

জনগণ তারকই নায়রক িেণ করে। 
 

সদ্বতীয় অংরকে গসত দ্রুততে। 
তততীয় অংক িমাগত প্রায়। 

নায়রকে িারথ জনগণ 
আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টরদে 
তরমে দুিৃাে িংগ্রাম চালায়। 

গরে ওরঠ ঘাসঁট এলাকা 
সিস্তীণৃ নগসেলা অঞ্চল। 
এভারি সদ্বতীয় অংরকে 

হরলা অিিান। 
তততীয় অংক-  

গণযুরেে নোমাঞ্চকে দতশ্য। 
যুিক, নায়ক, জনগণ 

আে শত্রু-  
নঘোও দমন- পাল্টা নঘোও দমন, 

গণযুরেে চমৎকাে নখলা। 
পযারঁচ পযারঁচ ফযাসিস্টো খতম। 

িচল যুে, নঘোও যুে, অিস্থ্ান যুে 
কামান- িন্দুক- টযাংক। 

কী নোমাঞ্চকে, অদ্ভুত সশহেণ! 
সিশ্বজনগরণেও দতসি টারন। 

 
গ্রাম দখল, শহে নঘোও 
অিরশরর্ শহে দখল। 

যুিক আে জনগরণে মহান সিজয় 
িমাপ্ত হরলা তততীয় অংক। 

 
অিরশরর্ পূিৃিাংলা হরলা মকু্ত। 

 



 
 

 

  

 
( সশশু হরে অনসভজ্ঞ িিৃহাো সিপ্লিীো যাো প্রথম িংগসঠত হয় পূিৃিাংলা 

েসমক আরদালরন। সকরশাে, যুিক হরে পিূিৃাংলাে িিৃহাো পাসটৃ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

িন্ধযা 
 

জরলভো মাঠ-  
ডরুি যাওয়া পারটে মাথা 
নোপ- োে কচুসেপানা। 

কারলা জরল-  
শাখা- পাতা- গুঁসেে োয়া সমরল 

িন্ধযাে অন্ধকারে 
েহস্য গরেরে। 



 
 

 

  

 
ওপারে গ্রামগুরলা 

কারলা িরনে নেখা-  
তােপরে নশর্ িূযৃেটায় 

েঙীন আকাশ। 
নশাঁ- নশাঁ- শন- শন 

দসখনা িাতাি। 
গুরু গুরু নমরঘে ডাক। 

িযস্ত গতসহনীো 
পাট নতারল ঘরে-  

নোট্ট নমরয়োও সক কমিৃযস্ত-  
প্রাণভো জীিরনে েসি। 

 
আম- কাঁঠারলে িাসে 

কুমরোে োকঁা-  
ঘরেে োয়া 

ত্বোয় নডরক আরন 
িন্ধযাে অন্ধকাে। 

ক্লান্ত গতসহনীো 
োরতে আহাে নযাগায়-  

 
নিোে নখালা পারকে ঘরে 
রুসট নিলা আে নিঁকা-  

কারঠে চুরলা-  
পাতাে আগুন 
নধাঁয়ায় ভো। 

তিুও তাো কি করে যায়। 
 

আিন্ন মুসক্তে িংগ্রারম 
করিে নশাধ তাো তুলরিই-  



 
 

 

  

সুখময় জীিন তাো গেরিই। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

সিহােী 
 

অরনক অরপোে পে 
এরলা নেন। 

যােীরদে উঠানামাে চঞ্চলতা 
কুসলরদে হাঁকাহাসঁক। 

তাে পারশ নচারখ পরে 
অসস্থ্িাে সেন্নিস্ত্র-  

কতগুরলা সিসভন্ন িয়রিে নমরয়রদে 



 
 

 

  

নিাো নামারনাে িযস্ততা-  
হাকঁ- ডাক। 

 
সিিণৃ- স্বাস্থ্যহীন-  হাে- নিরোরনা 

মরন হয় প্রাণ ওষ্ঠাগত 
তিুও তাো সক কমিৃযস্ত! 

হয়রতা দেূ নথরক আনা গম- ডাি 
নিরচ িামান্য লারভ-  

িাঁচাে প্রহিন কেরে তাো। 
 

নকউ উরঠ পরে আরেক চলন্ত নেরন। 
অরনক করি নকউ মাল উঠায়। 

একজন পাদাসনরত দাঁসেরয় 
হাতল ধরে িুক সদরয় 

িস্তা নঠরল োরখ। 
সকন্তু ভােী িস্তা, শীণৃ শসক্তহীন িে 

ধােণ কেরত পারে না। 
চলন্ত নেন নথরক 

িস্তা িরমত পরে যায়-  
আসম চমরক উসঠ 

আিন্ন দুঘৃটনাে িম্ভািনায়। 
পাশ সদরয় নযরত নযরত 

িাঙালী কুসল 
তারক িসেরয় আরন 

নেরনে পাদানী 
তাে পাঁজোে পাশ সদরয় 

চরল যায়। 
 

িযথাকাতে মসহলাে হারত 
পক্করকশ িতো 



 
 

 

  

হাত িুলায়। 
 

এো আমারদে নদরশে সিহােী। 
 

এরদে সির্ণ্ণ স্বেভাো 
কান্নারুে 

মতত- সশশু নকারল সমসেল নদরখসে 
ফাইস্যাতলায়। 

 
মা- নিানরদে অতযাচাে 
আে সনেীহ নলাকরদে 

িাে নিঁরধ গুসল করে হতযাে ঘটনা 
শুরনসে ময়মনসিংরহ 

সদনাজপুরে 
আরো অরনক স্থ্ারন। 

লাইরনে ধারে 
িাসে িাসে ঘে নদরখসে 

েরয় যাওয়া মাসটে- নদয়াল িােী 
শূন্য করলাসনে িাসে 

অথচ, এখারনও প্রারণে স্পদন 
সেল এককারল। 

 
পাক ফযাসিস্টরদে িারথ 

আওয়ামী লীগ ফযাসিস্টরদে 
নকান তফাৎ েরয়রে সক? 

 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

পিূিৃাংলাে গণহতযা 
 

পিূৃিাংলাে গণহতযায় 
িাম্রাজযিাদী এে দালালো 

অশ্রু নফরলরে-  
িাংলাে িমথৃরন নিদনাে গানও নগরয়রে! 

 
সকন্তু সুমাো- যাভা আে িাসল-  

িিুজ ভূসম- নদী- িাগে 
যখন লাল হরলা 



 
 

 

  

ভরে নগরলা 
লে লে ইরদারনসশয়া 

কমরেডরদে েক্ত আে লারশ-  
কই, তাোরতা কাঁরদসন! 
নিদনাে গানও গায়সন! 
তাো দানরিে মত-  

আনদ আে উিারি নমরতরে 
মনুষ্যেক্ত পারন। 

 
িাংলাে জন্য তারদে অশ্রু-  

আজ ঘরে ঘরে হাহাকাে তুরলরে। 
িাংলাে েক্ত তাো আকে পান কেরে 

আমারদেরকও হতযা কেরে। 
 

সকন্তু বচরেে প্রচণ্ড তাপ কালনিশাখীে জে নদয়। 
নশার্ণ- অতযাচারেে জ্বালাও 

িতসি কেরে িাংলাে কালনিশাখী। 
প্রচণ্ড ঘূসণৃেরে 
উপরে যারি-  

নশার্ক আে ফযাসিস্ট দানরিো। 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

শহীদরদে স্মেরণ 
 

শুকরনা 
িিুজিসজৃত অঞ্চল নেরখ এরি 

কুসিয়া পাে হরত হরত 
িাে িাে মরন পরে 

পলারশে কথা। 
 

এখারন গোই নদী 
মধুমসত হরয় িরয় নগরে 

পলারশে িাসেে পাশ সদরয় 
অরনক কাল ধরে। 

 
একগুে িিুজ-  
প্রারণে প্রতীক-  

হাসিভো শক্ত গেন 
পলাশ-  



 
 

 

  

আমারদে অন্তরে-  
আমারদে কারজ-  
োয়া করে আরে। 

যসদও সিশ্বািঘাতরকো 
িসেরয়রে তারক সচেতরে। 

 
পলারশে পারশ 

ভীে করে আরি শহীরদো-  
নচারখে িামরন 

স্পি হরয়। 
ফাইস্যাতলাে খাল 
এখরনা এঁরকরিঁরক 

চরল নগরে। 
তাে পারশ 

সজিুে িাসেসটও 
পসুেরয়রে ফযাসিস্টো। 
সজিুরক প্রথম নদখা-  

এখরনা আটরক আরে নচারখ। 
স্কুল- নফো িাসপে নকারল ওঠা 

নোট্ট নেরলরক সনরয় 
লম্বা শক্ত নজায়ান। 

কত আলাপ- ঘসনষ্ঠতা 
আসতরথয়তা। 

এইখারন িরিসে-  
এইখারন িরলসে কথা 

সপটটুও সেল আমারদে িারথ-  
িুসেভো প্রাণময়। 

সপটটুও শহীদ হরয়রে 
চরল নগরে আমারদে নেরে 

এরদরশে মুসক্তে কাজ 



 
 

 

  

নশর্ কোে মহান দাসয়ত্ব সদরয়। 
 
 

এই িারথ মরন পরে 
চুন্নুে কথা। 

নশর্ নদখা তাে িারথ 
ঢাকা শহরেে িুরক। 

িাে িাে তারে শুসধরয়সে-  
পাতাে হারট যাওয়াে 

সিপদ ননইরতা? 
অিতকৃ চলাে পরথ-  

মীেজাফেরদে হারত ধো পরে 
সনমৃম অতযাচাে-  

নিয়রনরটে আঘারত 
জজৃসেত সেন্ন সভন্ন 
তিুও িাসঁচরয় নদয় 
িাথী কমরেডরক। 

পাসটৃ- সিপ্লি- জনগণ 
এে ননততরত্ব নোগারন 

কাঁসপরয় নদয় ফযাসিস্টরদে। 
নিয়রনরট এরফােঁ ওরফাঁে করে 

নফরল নদয় খারল-  
নিখারনও নশর্ সনঃশ্বাি পযৃন্ত 

নগরয় যায় পাসটৃে গান। 
নিই নাম না- জানা- খাল-  

িন- গাে- িিুজ- ভূসম 
িােী সেল সনমৃমতাে-  

িােী সেল সিপ্লিী দতঢ়তাে। 
 

িারতন ভাই 



 
 

 

  

েসিক প্রাণপণূৃ। 
কত কথা িরলসে-  
কত আরলাচনা। 

তােপে মীেজাফেরদে 
হারত শহীদ হন। 

তাে হতযাে ঘটনাও জাসনরন। 
এমসনভারি আরো 

অরনক শহীদ 
 

আমারদে নদরশে 
নেষ্ঠ িন্তারনো 

েক্ত সদরয় পসিে 
করেরে আমারদে ভূসম। 

তারদে মহান তযাগ 
আে েক্তোঙা পথ 

জাসগরয়রে প্রসতরোরধে 
করঠাে িংকল্প; 

নদসখরয়রে মুসক্তে সদক। 
 

আমো তারদে স্মসে-  
আমারদে কারজ-  
আমারদে মরন-  
আমারদে মারে 

জীসিত হরয় আরে তাো 
আমারদে হরয়। 

 
 

(ননাটঃ সিশ্বািঘাতক ও মীেজাফে হরে আওয়ামী লীগ) 
 
 

 



 
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

অিহায় নােী 
 

নহারটরলে জানালায় 
নদরখসে আসম অিহায় নােী-  

পরুুরর্ে কামস্পরশ ৃঅিনত মস্তক,  
একমরুঠা অন্ন িা িাচঁাে তাসগরদ 

সনরজরক সিসকরয় নদওয়া 
 

সিরনমাে পদাৃয় নদরখসে-  
নযৌিরনে পিো িাসজরয় 
িাঁচাে িযথৃ প্ররচিােত 

অিহায় নােী। 
 

িন্ধযাে অন্ধকারে নদরখসে 



 
 

 

  

িাসতহীন গােীরত-  
সক িযথায় িাকযহীন সপতা 

তুরল নদয় কন্যারদে। 
 

নেরলে প্লাটফেরম-  
িসস্তরত নদরখসে 
সেন্নিস্ত্র স্বাস্থ্যহীন 

কুকুরে- পরুুরর্- নােীরত িিসত। 
বিশারখে খেতারপ 

তারদে নদরখসে 
একমরুঠা অরন্নে তাসগরদ 
দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত মততপ্রায়। 
স্ত্রী সকিা নিান সকিা মাতা 
িমাজ িসঞ্চতা অিহায় 

সনভৃয় আেয় সচন্তায় িযস্ত 
িদী গতহ- েুর পসেিে 

নোট নোট সচন্তা। 
তাো সক সিহােী? 
তাো সক িাঙালী? 

তাো আমারদে নদরশে অিহায় নােী। 
উৎপাদরন পরুুর্ প্রাধারন্যে 

পে নথরক নােী 
হাজাে িেে ধরে হরয় আরে 

পণয- নভাগয- অিহায়। 
 

আে নয় অিহায়-  
নােীোও অিলা পুেিািী নয় 

তাোও নিসেরয় আিরি গসণ্ড নভরে 
িমাজ- শতংখল চূণৃ করে 
নকরে ননরি অসধকাে। 



 
 

 

  

তাোও অংশ ননরি উৎপাদরন;  
িমঅসধকারে িাি করে 

সুখময় করে তুলরি 
এই কিকে ধেণী। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

 
 

উপলসি 
 

কত ঘটনা ঘরট যায় 
কত নদখা নদখা যায় 
কত কথা নশানা যায় 

এইভারি জীিন 
অসভজ্ঞতায় ভরে যায়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
 

 
 

জীিন 
 

কতগুরলা  িফলতা 
কতগুরলা  সিফলতা 
কতগুরলা  নযাগযতা 

                          কতগুরলা  ভাল 
আে কতগুরলা খাোপ 

এইরতা জীিন। 
 

কতগুরলা  আনদ 
কতগুরলা  নিদনা 

                                কতগুরলা  দ্বন্দ্ব 
 কতগুরলা   িংঘাত 

এইরতা জীিন। 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

হাট 
 

নোট নোট চালা-  
নখালা আকারশে নীরচ 
তেকােীে নদাকান। 

হারটে নকরোসিরনে কুসপগুরলা 
নযন আরলাে নদয়ালী। 

পোধীনতাে কিকে জীিরনে েসি 
মদা নিচা- নকনা 

প্রাণহীন না জমা- ভাি। 
 

অন্ধকাে পরথ 
হাট নথরক নফোে কারল 

নচারখ পরে 
িসস্তে িযাোরকে নখারপ 

েসমরকো োন্নাে প্ররচিায় েত। 
নেরল- িুরো- নজায়ান 

দেূ িিুজ শ্যামল গ্রাম নথরক-  
এরিরে শহরে িাঁচাে তাসগরদ। 



 
 

 

  

 
চুলাে আগুরনে সদরক 
তাসকরয় আরে তাো 

আিিাি িাহুলযিসজৃত 
উপিািী,  শূন্য ঘরে 
নহাগলাে সিোনায়। 

 
অস্থ্ায়ী আিারি 

শহরেে সনমৃম জীিরন 
চুরলাে পারে 

তারদে আগুন- োঙা- মরুখ 
নখলা করে যায় 

িিুজ গ্রারমে নীরেে স্বপ্ন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

ময়নামসত 
 

  ির্ৃা নশরর্ 
শীণৃ নগামসত 

এঁরকরিঁরক চরল নগরে। 
অথচ ির্ৃায় নগামসত 

ফরুল নফঁরপ উমাল- উদ্দাম। 
কুসমিা েোে তরে সনমমৃ িেকাে 

কতিাে নভরেরে িাঁধ গ্রারমে সদরক। 
কতঘে নভরেরে 

কতগ্রাম নগরে ডরুি। 
 

শান্ত নগামসতে তীরে 
শেরতে উজ্জ্বল সিরকরল 

শ্যামল গ্রামীণ েসি 
নদরখসে নগামসতে িাঁরধ। 

হঠাৎ িতসিে োরঁট 
সভরজ একাকাে 
আেয় সনরয়রে 



 
 

 

  

ওয়াপদাে জল- মাপা ঘরে। 
 

শালিন সিহারে 
যাদুঘরে 
নিৌেস্তূরপ 

ইসতহাি নদরখসে 
প্রাচীরনে ধ্বংিািরশর্। 

হয়রতা এখারন ধীে- গম্ভীে 
সভেুো িরিরে 
সনরয়রে পাঠ। 

হাজাে িেে পে 
আমোও িরিসে এখারন,  

ক্লান্ত হরয়-  
উেুক্ত আকারশে নীরচ 

মসদে সখলারন। 
ির্ৃাে োঁট নথরক 
িাঁচাে িযথৃ প্রয়াি 
সেকিাে প্লাসস্টরক 

মারননা জল। 
সভরজ একাকাে। 

 
এইভারি ঘুরেসে 

নদরখসে আসদ োজধানী 
ময়নামসতে আশপাশ। 

 
এখারনও কাজ কেরে কমরেডো 

গেরে নূতরনে ইসতহাি। 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

আজরকে িাংলা 
 

এইখারন-  
এইমারঠ 

আমারদে নদরশ 
িিুজ পাট,  ধান। 

িন্যাে উচ্ছ্বল পাসন কেরে নখলা 
িমুর িরফন। 

 
েে- িতসি- িাদল 

ির্ৃাে তাণ্ডি 
অভাি- অনটন 
নশার্ণ- লেুন। 

আজরকে িাংলায় জনগণ 
অিহায় পথ নখাঁরজ : 

আেয় সশসিরে,  
সভরজ নমরে,  

ভাো স্কুরলে নিরঞ্চ-  
আধরপটা িা অন্নহীন 



 
 

 

  

সেসফউসজ জীিন। 
 

সেসলফ- সভো- করুণা-  
সিমিান দশৃরকে নকৌতূহল 

শকুনীরদে টানাটাসন-  
ফরল-  

হাে নিরোরনা 
মানুরর্ো নঘারে 

শহরে- নস্টশরন টাসমৃনারল। 
আকারশ নমরঘে নখলা 

অজর 
িতসি 
ধাো 

আে িন্যা 
অভাি- অনটন,  

হাহাকাে চাসেসদরক। 
 

অথচ,  
োজপরথ-  

       আধুসনক সিপণীরত 
টরয়াটা ডযাটিারন 
সিমিারনে ভীরে-  

কারলা টাকাে নজৌলিু উপরচ পরে 
কুরয়রতে নশখ-  

িাহোইরনে আমীে-  
সনউইয়রকৃে েকরফলারেে আিািভূসম 

োজধানী ঢাকা নগেী! 
 

সভরয়তনাম- করম্বাসডয়া- লাওি 
পরুি পাহাে 



 
 

 

  

লোইরয়ে সিজয়িাতৃা 
আমারদে পথ নদখায় 

মসুক্তে সদরক। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

স্বাগত ির্াৃ 
 

আকাশটা কারলা 
েে েে িতসি পরে। 

 
িিুজ ধানরেত-  

তাে পারশ কতর্রকো 
কাদাভো মারঠ মই নদয় 

নকউিা িাে নিঁরধ ধান নিারন। 
নোট নোট খাল- নালা 

জরলে নতাে 
নেরল- িুরো মাে ধরে। 

 
িতসিরত আমো খুশী 

ির্ৃা শুরু নহাক। 
আরো দীঘৃাসয়ত নহাক। 
আমারদে েণননসতক 
আিমণ চালািাে 
চমৎকাে অিস্থ্াে 

িতসি নহাক। 
 
 
 

 



 
 

 

  

 
 

 
 

ির্াৃকালীন েণননসতক আিমণ 
 

অন্ধকাে োত। 
সনকর্ কারলা আকাশ। 
নমঘ- সিদুযরতে নখলা। 

প্রমমা পদ্মাে উমাল নঢউ। 
নশাঁ- নশাঁ- শন- শন িাতাি। 

 
সনস্তি োত িহিা জাগ্রত-  

নস্টরনে শদ-  
ধািমান নগসেলারদে আিমরণ 

থানা কম্পমান। 
নমসশনগারনে েক্তলাল গুসল 

মহুূরত ৃোেঁো করে 
ও. সি’ে সটরনে নিো। 
সিপ্লরিে প্রলরয় পালায় 

ভয়াতৃ পসুলশ। 
কাদাভো চরক তারদে োয়া 

সমরশ যায়। 
নলৌহজং থানা দখল। 

সিজয় উিারি নগসেলাো 
নফরট পরে। 



 
 

 

  

নোগারন মুখসেত আকাশ- িাতাি। 
দসখনা হাওয়া সিজয় িাতৃা 

েসেরয় নদয়-  
দেূ দূোরন্ত গ্রাম নথরক গ্রারম 

পিূৃিাংলাে মুসক্তকামী জনতাে 
ঘরে ঘরে। 

প্রমমা পদ্মাে নঢউ 
খুসশরত নভরে পরে 
কলধ্বসন নতারল। 

নগসেলাে জাতীয় মুসক্তফ্ররটটে 
পতাকা নতারল-  

সিজয়ী পতাকা নয়ািাংলাে 
অভুযদরয়ে উেত নঘার্ণায় 

পতপত ওরে। 
নগসেলাো িযাংক দখল করে। 

অস্ত্র- অথৃ সনরয় 
সনোপরদ িরে আরি 

ির্ৃাে েণননসতক আিমরণে 
িফলতাে উজ্জ্বল স্বােে নেরখ। 

 
অভাি- অনটন নশার্ণ- লেুন 

সনযৃাতরনে সনমৃম জ্বালা। 
ভােত আে তাে তারিদাে 

উৎখারতে দতঢ় প্রসতজ্ঞায় উেুখ জনতা। 
জনতাে প্রথম সিজয়ী স্ফুসলে 

নলৌহজং থানা। 
নয স্ফুসলে দািানল হরয় 

েসেরয় পেরে 
শহে- জনপদ- গ্রাম- পাহাে- জেরল 

জািো- উচাসখলা- িসেশারল। 



 
 

 

  

 
জাতীয় মুসক্তে গণযুরেে 

প্রজ্জ্বসলত দািানরল 
পরুে মেরি 

নদশী- সিরদশী িকল 
নশার্ক আে তারিদাে। 
মকু্ত হরি পিূৃিাংলা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 
 

ডহেী নওপাো শামেু িাসে 
 

নশর্োরত-  
নজােনায় উজ্জ্বল ধেণী। 

ধনচা’ে িাসে-  
খাোপাে। 
তােপে-  

সদগন্তসিস্ততত জলোসশ-  
চকচরক নোট নোট নঢউ-  
মারে মারে কচুসে পানা-  
নরারতে টারন প্রিহমান। 

 
দরূে আিো গ্রাম। 

সনস্তি। 
সনেুম। 

নলৌহজং- এে িেফ করলে িাসত। 
এ গ্রামগুরলা 

িহিা নজরগ উঠরি 
লোইরয়ে আহ্বারন 

শত্রু িংহারে। 
 

জরলভো মাঠ 
দ্বীরপে মত িাসে-  



 
 

 

  

নোপোে- গাে- গাোসল-  
প্রসতরোরধে দূগৃ গেরি। 

িশস্ত্র প্রচাে সটরমে 
মাইরকে শরব্দ 
িচসকত গ্রাম 

িন্ধযায় নগসেলারদে 
স্বাগত জানায়। 

আগ্ররহ িক্তিয শুরন-  
আিন্ন মুসক্তে প্রহে নগারণ। 
নগসেলারদে এযামিুরশ-  

অতসকতৃ আিমরণ 
পসুলশ- েেীো পালায়। 

আনদ- উরমসজত জনতাে 
ধাওয়ায় তারদে প্রাণ ওষ্ঠাগত 

জনগরণে িাসন্নরধয-  
নেরহে আসতরথয-  
নগসেলাো ধন্য। 

 
নঘোও- দমন। 
েেী- পসুলশ। 
স্পীডরিাট। 
গানরিাট। 

িাজপাখীে ককৃশ শব্দ। 
নভরে যায় শাসন্ত-  

 
সশশু- যুিক- িতে- নােী 

ধেপাকে-  
সনযৃাতন। 

উমাল পদ্মাে মত 
তাোও হয় কসঠন প্রতযয়। 



 
 

 

  

নকারনা কথা নিরোয় না। 
সনোপদ নগসেলাো। 

িযথৃ হয় নশ্বত িিাি। 
 

সদরক সদরক েসেরয় পরে-  
নগসেলারদে সিজয় িাতৃা। 

িংগ্রারমে ডারক-  
ঘরে ঘরে প্রস্তুত জনতা। 
উমাল গণযুরেে তেরে-  

নদালাসয়ত পিূৃিাংলা 
নয়া িাংলাে অভুযদরয়ে-  

স্বরপ্ন উরদ্বল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  

 
 

ফ্ররটট চরলা 
[ গান] 

 
আসজ লেরত হরি নগা 

এরিরে আহ্বান। 
চরলা চরলা। 
ফ্ররটট চরলা। 

 
আসজ লেরত হরি নগা 

এরিরে আহ্বান। 
চরলা চরলা। 

 
িকল প্রস্তুসত 
হরয়রে িাো 

ঘরে ঘরে আসজ 
প্রসতরোরধে অসগ্নধাো 

 
িকল প্রস্তুসত 
হরয়রে িাো 

ঘরে ঘরে আসজ 
প্রসতরোরধে অসগ্নধাো। 

 
চরলা চরলা। 
ফ্ররটট চরলা। 



 
 

 

  

এরিরে আহিান। 
এরিরে আহিান। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

সিদায় নিলা 
[ গান] 

 
১.  

ওরগা িন্ধু সিদায় নিলা-  
মরন নেরখা- মরন নেরখা 

একসট কথা। 
কত ঘাত- প্রসতঘাত- িংঘাত 

প্রসতকূলতা-  
সকন্তু আমারদে আরে একসট কামনা 

নি হরলা সনঃস্বাথ ৃজনরিিা। 
 

২.  
ওরগা িন্ধু সিদায় নিলা 
মরন নেরখা- মরন নেরখা 

একসট কথা। 
কত দূে দেূারন্ত সিপরদ আপরদ 

পথ চলা-  
পাহাে- জেল- জনপরদ 
কত কাজ,  কত ঘটনা 
তিুও আরে একসট িন্ধন 
নি হরলা আমারদে পাসটৃ 
িিৃহাোে সিপ্লিী নচতনা। 

 



 
 

 

  

৩.  
ওরগা িন্ধু সিদায় নিলা 
মরন নেরখা- মরন নেরখা 

একসট কথা। 
জীিরন- মেরণ- শয়রন- স্বপরন 
আমারদে আরে একসট িািনা 

নি হরলা জনগরণে মুসক্তিাধনা। 
 

৪.  
ওরগা িন্ধু সিদায় নিলা 

মরন নেরখা-  মরন নেরখা 
একসট কথা। 

আঁধারে- আরলারত- জরয়- পোজরয় 
সুরখ- দুঃরখ 

আমারদে আরে একসট নচতনা 
নি হরলা সিপ্লিী দতঢ়তা। 

ওরগা িন্ধু 
মরন নেরখা- মরন নেরখা 

একসট কথা। 
 
 
 

 



 
 

 

  

 

লাল িালাম 
 

 

 


