
 

 

 

 

কবফতায় ফলষফযণ  
১৬ এবির ২০২১ 

 
ঈান কথায াঠক দদয জন্য কবফতায ভাধযমভ নফফমলষয রৄমবচ্ছা জাবনময়মছন  

সুতা াা,  
দকৌবফ,  

উত্তভ কুভায যায়,  এফং 
উজ্জ্বর দত্ত দচৌধযুী 

 
 
 

সুতা াা- য কবফতা 
 

য়রা বফাখ 
 

দফামখ ভাময ১রা বদমন 
নফফলষ দজমনা,   

ফাঙাবর দতা- -  এই কথাটা  
বুরমর চরমফ দকমনা?  
দবামযয দফরা িবাত দপযী 

রাইন বদময় ায,  
ধবুতয দকাোঁচা, াবিয দফাঝা  

াভমর চরাই বায। 
নতুন জাভা ময দভাযা 
চিক দভরায় মাই,  

নাগযমদারা, আঙমুর গজা 
মযক দখরনা চাই।  

দবিয ওয দখরা দদখায় 
দছাট্ট দভময় দকাবন,   

ছানা ফিা দচামখ তাকাই  
া আমছ ভাবন। 

ারখাতা টা াযমত মফ 
ফাফায াতবট ধময,  



 

 

নানান স্বামদয বভবি  াফ  
নানান দদাকান ঘমুয।  
রৃগষা, কারী, যাভকমৃেয  
কযমরন্ডামযয ামথ 

াোঁবজ একটা বকমন দদমফা 
ভা- ঠাকুভায ামত। 

এফ এখন রূকথা আজ 
সৃ্মবতয চভৎকাবয 

মযয কবৃি আন কবয  
বদময়বছ জরাঞ্জবর।  

ফাঙাবর রময ফাফুযা এখন 
আধবুনক ময়মছ,   

ফাংরা নফফলষমক বুমর  
বনউইয়াময দভমতমছ।।  

 
 

  
উত্তভ কুভায যায়- য কবফতা 

  
নতুন ফছমযয কাভনা 

 
ুমযামনা ফছয মরা দম দল  
নতুন ফছয ফায কাটকু দফ  

নতুন ফছয দাক ফায বামরা।                           ঘমুচ মাক ফ মত আমছ 
কামরা  

নতুন ফছময দাক একই ডাক  
দূূঃখ দফদনা ফ রৃময মাক  

আফায বপময আসুক সুখ আনন্দ  
ামথ বনময় মত নতুন ছন্দ  

বংা বনন্দা ফাই মাই দমন বুমর।                     নতুন ফছয দাক ুনষ পমর 
পুমর  

ফায নতুন বদমনয আা দাক ুনষ  
ুযামনা রৃদষা  বনযাা দাক চনুষ  
নতুনমক বনময় ফায দাক আা  

নতুমন বযূণষ দাক ফায বামরাফাা  
দযাগ,  ফযাবধ ফ রৃময চমর মামফ  
ফাই বভমর এক নতুন ফছয ামফ  

ঈশ্বমযয কামছ দাক ফায একই িাথষনা  
ফাই সুমখ,  আনমন্দ সুমখ থাকমফা তাই কাভনা।।  



 

 

নতুন ফছয নতুন আা. . . .  
 

নতুন ফছয নতুন আা  
নতুন বদমনয বামরাফাা  
নতুন ভন নতুন িাণ  
নতুন সুয নতুন গান 

নতুন রূ নতুন চাওয়া  
আযও নতুন বপময াওয়া  
ুযমনা ফ দূূঃখ ফযাথা 
ময থাক দমথামথা 

আগাভীমক কবয ফাই ফযণ  
নতুনমক ফাই কবয স্মযণ  
বুরত্রুবট ফ চমর মাক দূময  

নতুন ফাোঁব নতুন সুময 
আায দভা থাকমফ ফায 
নতুন ফছয আমফ আফায 
ভঙ্গরভয় ফ ফাতষা বনময় 
ুযমনা মন্ত্রণা বুবরময় বদময় 
ফায সুখ াবি বনময় আসুক 

নতুন ফছয ফায বামরা কাটকু।।।।।  



 

 

উজ্জ্বর দত্ত দচৌধযুী- য কবফতা 
  

নফফলষ ১৪২৮ 
 

বচমেয অফামন বফাখ আমফ ফমর,  
ফি ঝময দগমছ ভরয়ায জঙ্গমর।  

তফু তামক ভমন দযমখা,  বামরামফমা,  
" এমা দ বফাখ,  এমা এমা. . . . . . . "  

 
দযমখা তামক ভমন রদময়য সুময,  
ফ বিধা িন্দ্ব কাবটময় ফামযফাময,  

আমরা দেমরা,  োমরা আমরা রদয় আগুমন,  
ফি আমফ আফায রাম পাগুমন।  

 
দম আজ দগমছ চমর,  তামক বামরামফমা,  

"  এমা দ বফাখ,  এমা এমা. . . . . . . . . . . " ।  
 
 
 

দকৌবফ- য কবফতা 
  

নফয ফাঙাবরয়ানা 
 

ছুবটয আমভজ নতুন দালাক 
ঘমটয উয ডাফ। 

(তমফ) ইংমযবজ আয ববন্দ বভবময় 
ফাংরা ফরা স্ববাফ । ।  

 
ধবুত আয াবি ক'জমন বয 
রামজা বজন্স এ চবর। 
স্নানঘময গান গাইমরও -  
দটা ববন্দ গামনয কবর । ।  

 
চাযঘন্ট যান্না দকাথায় ? 
কচুাক ? াতুবি ? ফবি ? 



 

 

ববন্দ অথফা ইংমযবজ দরখা  
(দযাজ) দায়াটঅযা এ দাস্ট কবয।।  

 
যজনীকাি,বিমজন্দ্রগীবত 
বনধফুাফুয গান ।  

নজরুরমকও বুরমত ফমবছ 
Pop ংগীমত টান । ।  

 
যায়মফোঁম ফা দছৌনতৃয 
ক'জন দদখমত চায় ?  

ফবরউড,Tap,Salsa বল্পী 
পাংমন ডাক ায় । ।  

 
ছানায ডারনা ? দভৌযরা টক ? 

ববঙ্গভাগুমযয দঝার ? 
বৎজা,দভামভা, চাউবভন খুোঁবজ 

অথফা বচমকন দযার।।  
 

দভ দেণীয দফাডষ যীক্ষা 
(ায়) ফাংরামত মন্ত্রণা ।  

(দমল) বতা- ভাতায স্ববিফচন  
(মাক্) ফাংরা আয রাগমফ না । ।  

 
দফাকাফাক্সয ফাংরা চযামনমর 

'ামযগাভাা'য গান ।  
আজফ কান্ড !! আব তাং 

ববন্দ গামনয স্থান । ।  
 

স্বাগতভ কবয দযজা খুমর 
অমচনা বফমদব এমর ।  

(তমফ) ায বদময় রৄধ ুগাছ ফাোঁমচ ? 
দকি এ জর না বদমর ?? 

 
অনুকযণ আয ' কাবঠ কযা' বুমর 

চমরা খুোঁবজ উৎকলষ ।  
রজমুগ ফাঙ্গারী ভময দফোঁমচ আবছ 

জয় রৄব নফফলষ  । ।  
 

 


