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ফঙ্গফনু্ধয জন্মলদন 
 

স্পথ ককযা তুলভ ম ভৃদুর াওয়া 
চুল চুল কড়া লকভর আকিথাতা তায ওয 
কযফীয মৌযব; তুলভ ও কড়া— 
আরকতা অনুবকফ। কড়া মজাছনা 
মমভন নাকচা জকরয ওয াঁতায কাকটা তুলভ 
লঝকরয ফন তুলভও কড়া গায় তায 
মদাাই ওকগা অরুন্ধতী 
স্পথ ককয মাও তাঁকক এ্কফায, এ্ জালতয 
ভুলিয মভানাজাত ধকয এ্ক লছকরন লতলন 
ওকগা জর স্পথ ককযা তুলভ 
স্পথ ককযা ম ফুজাব গাঁও, যকলকেত 
ফাঁলয ুয যাখাকরয স্পথ ককযা তাকক 
স্পথ ককযা ম তাাজু্জকদয নাভাজ 
মাফক াকদক লকাংফা ভধুয আজান 
ইভাভ াককফয লফত্র ূযা পাকতা 
ইখরাছ স্পথ ককযা তাকক 
লফত্র ককযা তাঁকক 

মদকয জনয— 
জালতয জনয 

ভাকয়য জঠকযয লশুলটয 
আগাভী লদকনয জনয 

 
২২-০১-১৫ 
টুয়াখারী 
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স্বাধীনতায মঘালক 
 
অলধকায ফলঞ্চত ফাঙ্গারীয ফুকক মভঘ 
খণ্ড খণ্ড, ঘনীবূত ’মত ’মত 
৭-ভাচথ ১৯৭১-এ্ মবকঙ ড়করা— 

প্রফর ঝকড়য আবা 
কালিত স্বকেয মই ইাংলগত, মু্মকখ 
মমকত মমকত ঝড় কয় এ্করা ভাকচথয কাকরাযালিয 
ভুহুকতথয ভকধয 
আকা মথকক ফাাংরায েকয় েকয় ড়করা 

প্রলতবায স্র মজযালতষ্ক 
ইথাকয ইথাকয মবক উঠকরা অভয কণ্ঠস্বয 
“এ্ফাকযয াংগ্রাভ, স্বাধীনতায াংগ্রাভ 
এ্ফাকযয াংগ্রাভ ভুলিয াংগ্রাভ” 
মজকগ উঠকরা ঘুভন্ত ভানুল 
মজকগ উঠকরা ৃলথফী 
 
মাযাওয়াদথী উদযাকনয ভৃলিকায় ভৃলিকায় মরখা 
স্বাধীনতায মঘালক ফঙ্গফনু্ধয কথা 
ফৃকেয াতায় াতায় মরখা আকছ তা 
আকছ ালখয ককণ্ঠ এ্খকনা 
ঘা পলড়াং লকাংফা লীলরকা ডানায় ডানায় মরখা— 

ফঙ্গফনু্ধয কথা 
 
'৭১ এ্য ভাকচথয উতর াওয়ায় 
স্বাধীনতায স্বকেয মম লফদ্বান-দ্বী লনকব মগর 
তায মল লনিঃশ্বাক লনিঃশ্বাক 
তায মল ইকচ্ছয ইলতাক 
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মরখা লছর—ফঙ্গফনু্ধয কথা 
 
মই যাকত ইজ্জত ালযকয় 
লযকয়কছ প্রাণ মম নাযী 
মল ফায়ূ-লফনু্দকত তায মরখা লছর— 

ফঙ্গফনু্ধয কথা 
 
মম—ভা 
মককদকছ—ভুলিকমাদ্ধা ন্তান াযাকনায গকফথ 
মকঁকদকছ—স্বাভী াযাকনায অাংকাকয 
মকঁকদকছ—বাইই াযাকনায ূনযতায় 
আলভ শুকনলছ 
মই নাযীয লনভথভ ভূছথনায মবতয 

ফঙ্গফনু্ধয কথা 
মবাকযয ভৃদুভন্দ ফাতাকয ফযঞ্জনায় 
মদাকয়র মকাকয়র, ালরক চডু়ই, কফুতয 
াজাকযা ালখয ককণ্ঠ মই উচ্চাযণ 

স্বাধীনতা মকত ফঙ্গফনু্ধয ভান 
মনই মকাকনা জন 
 

আলভ মদকখলছ— 
ফাাংরায ভাঠঘাট, াট ফাজায, য ফন্দয 
লকাংফা গাকয়য রাজুক ফউকয়য মঘাভটায় মরখা— 

ফঙ্গফনু্ধয কথা 
গাংগা, মভঘনা, মভুনায জকর 
আন্ধায ভালনক, কীতথনকখারা, দ্মায ালনয ওয 
আগুনভুকখা, লফলখারী নদী লকাংফা 
ফকঙ্গাাগকযয মঢউকয়য ওয মরখা 

ফঙ্গফনু্ধ মখ ভুলজকফয কথা 
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ফীয মশ্রষ্ঠ ভলতউয যভাকনয লফেফী ইকচ্ছয মবতয 
ফীয ভুলিকমাদ্ধাকদয মলাগাকনয মবতয 
জাগ্রত স্বকে তাকদয শুকনলছ রাকখা ফীয-কণ্ঠস্বকয— 

স্বাধীনতায মঘালক ফঙ্গফনু্ধয কথা 
 
আলভ মদকখলছ '৭১ এ্য লফজকয়য উৎফ 
ভুলিকমাদ্ধাকদয যাত জাগা গাকনয যা 
 
লথধফলনকত মকঁককছ— 
গাও-গ্রাভ, নদী ভাতৃক ভানুকলয হৃদয় 
মই যাকত গাকনয ুয রযীকত শুকনলছ— 

ফঙ্গফনু্ধয কথা 
আলভ শুকনলছ ফিৃতায় তাকদয 
ফাঙ্গারীয ফঞ্চনায কথা 
স্বালধকায াযাকনায অফযি মফদনায কথা 
স্বাধীনতায জনয 
লনকরথাবী মরৌ ভানফ ফঙ্গফনু্ধয কাযাফাকয কথা 
তায ওয 
অভানলক লনমথাতকনয কথা 
কাযায মবতয মমৌফন ও মপ্রৌঢা মাড়ায কথা 
মদকখলছ ভুলিকমাদ্ধায াকত াকত— 
ফঙ্গফনু্ধয লনকদথ 
শুকনলছ ফজ্রকণ্ঠস্বকয তাকদয 
স্বাধীনতায মঘালক ফঙ্গফনু্ধয কথা 
 
১৭-০১-১৫ 
টুয়াখারী 
 


