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।। বে�মাতর�।।

 িশ�ার �গিত       সংঘব�জীবন     �দশে�ম

ছা� সংসদ এর প� �থেক নবাগত ছা�-ছা�ী

এবং পাঠরত সকল ছা�-ছা�ী ভাই-েবানেদর

জানাই উ� জাতীয়তাবাদী �গিরক অিভন�ন।

 মাননীয় অধ��, অধ�াপক, অধ�ািপকা,

ও িশ�া কম�েদর ��া জানাই।

চ�েকতুগড় শহীদ�ুাহ �িত মহািবদ�ালয় ৃ
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অধ�ে�র কলেম......
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     চ�েকতুগড় শহীদ�ুাহ, �িত মহািবদ�ালেয়র ছা�সংসেদর �য়ােসৃ

�কািশত' �চতনা' পি�কার জন� অধ�� িহেসেব আিম গিব�ত। ছা�েদর

িনরিবি�� �েচ�ায় �িতবৎসর এই পি�কা �কািশত হয়। এর মাধ�েম

আমােদর ছা�-ছা�ীেদর সািহত� �িতভার িবকােশ �য সহেযাগীতা উপল�

হয় তা উে�খেযাগ�। এই পি�কা আেরা বহৃৎ আকাের �কািশত হওয়ার

�েয়াজন। �কন না, আমােদর ৫০০০ এরও �বশী ছা�-ছা�ী এবং তােদর

�বশীরভাগ '�চতনা' পি�কায় অংশ িনেত পাের না। তাই আমরা �চ�া

করেবা যােত কের পেরর �কাশনায় �বশীরভাগ ছা�-ছা�ীেদর সুেযাগ

িদেত পাির। পি�কার সাফল� কামনা কের এবং সকল ছা�-ছা�ীেক

আমার আ�� ��হ ভােলাবাসা ও �েভ�া জািনেয় �শষ করলাম।

       অধ��-

ডঃ সেরাজ �মার চ�পাধ�ায়
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       Dr. Muhammad Sahidullah, the eminent philologist of Bengali was the 
son of this soil. He was born on 10th July,1885 in the village Pearah near 
Haroa in the district of North 24 Parganas. He was the first Muslim student who
 passed with Sanskrit Honours from City College, Calcutta in the year 1910. 
He did his post- graduation from the University of Calcutta as a lone candidate
 in Comparative Literature as favoured by Sir Asutosh Mukhopadhyay, the
then Vice-Chancellor, in the year 1912. In the year 1914, after acquiring a law
degree, he joined the Basirhat Court as a young lawyer. But he was much
uncomfortable with this profession and naturally left the practice and decided
to join the Calcutta University as a research fellow under the great poet Dinesh
Chandra Sen. He left for Dacca in the year 1921 and ultimately for Sorbonne
University of France in the year 1926. He was awarded Ph.D. Degree from this 
university for his original research on Charyapada written in French. Subsequently,
he acquired knowledge on Vedic, Tibetian and Prakrita languages through
immense research. In his life style he was very simple, open hearted and of 
non-egoistic nature and he dedicated himself for the cause of communal 
harmony in a major way. He was a renowned personality in the field of 
Comparative Philology. Often a parallelism is drawn between Dr. Sahidullah
and Dr. Suniti Kumar Chattapadhyay for their contribution in Philology. Of his
books,' History of Bengali literature', ‘History of Bengali Languge', Bengali 
Grammar,' Padmavati', ' Vidyapati Satak',' Rubayet-e-Umar Khayam',
'Dinwan-e- Hafiz', 'Buddhist Mystic Songs', 'Pearls from the Holy Prophet',
etc. are worth mentioning. This great son of Bengal  breathed his last on 
13th July, 1969

DR. SAHIDULLAH
 PHILOLOGIST PAR EXCELLENCE

(1885-1969)
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                        CHANDRAKETUGARH  

THE ANCIENT PORT CITY
West Bengal can boast of many ancient historical locations
of which one of utmost importance is the archaeological site 
of Chandraketugarh situated in Berachampa of North 24 
Parganas. Sites of Haroa, Debalaya, Hadipur, Singherati,
etc. have yielded similar relics of ancient Bengal.The relics
can be dated from the Post - Mourya to the Pala period
including those of the Sunga, Kanva and Kusana and Gupta
periods. Excavations have brought to light evidence to prove 
that Chandraketugarh was a flourishing coastal town from
about 4th Century B.C.E. down to the post Gupta age having 
trade contact with foreign countries in the early period of its
history. The objects which have been found by incomplete 
but applaudable attempts of Archaeological Survey of India
and private owners are gold and copper coins, ivory bangles
and necklaces, bronze and terracotta female figures, various
dolls, icons of gods and goddesses like Parvati, Yaksha,
Yakshini and others. Various kinds of pots including Northern
Black pottery of small and large plates, cups, bowls, tubs, etc.
pottery cups with small spout (Unique in India), pitchers, jugs,
basins, potteries, black polished pottery engraved in Brahmi
letters and many others of red ware pottery are found. Potter's
wheels and pottery drain pipes also indicate that the
antiquity belongs roughly to the 3rd-4th century B.C.E. Portions
of the port city like a temple complex named as 
"Khana-Mihirer Dhibi" have been discovered.
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আিজ িন�া �গেলা ভি�,

      জীবেন ব� িবদ�ুৎ এর হািন,

িমথ�ার আওয়ােজ চাপা পেড় �গেলা,

      সেত�র শত সহ� বানী।

সবার আঙুল সবার িদেক,

      িনজ �গানােহর মাপকা�েত।

ঁ�চতনা সবার হেয়েছ িফেক,

      Social media ভরা activity- �ত।

মেুখর কথায় জগৎ চেল,

      �দয় নয় �গা আজ আর দািম।

ভােলাবাসার আবার িদন পালন হয় 

      ভােলারাখার �য়াস আেছ কতখািন?

তুিম ভাবেছা তুিম �ািন,

      �তামার �তারনা জািননা আিম।

ওেহ পাগল,সব�হ জািন,

      �ধ ুিদেতিছ �তামােক মানষুহওয়ার সুেযাগ খািন।

িন�া ভ�
নরুািন আিমনা সলুতানা

B.SC (1st Semester)
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আমরা এক সৃে�র হােত �তরী

ধম � িবেভদ মািননা।

আমরা মানষু, এর �বিশ িকছু জািননা !

মনষু� আিজ অ�াচেল

অিত দগুম�  কাল,

নাম এ মানষু �কমেন �চেন

�মােদর র�ই �য লাল ।

 ভারতবািস একে� ধরেব �দেশর হাল । 

          পূেব� �ক ভাই িক কেরেছ- 

          �ক হাত ঘুিরেয়েছ বেস,

           মানষু িক দাগী হয় পূব� পু�েষর �দােষ?

          মেনর �া� িতিমর মেুছ �ফেলা

           খুিলেব সত� দার,

          নতুন কের আেলা জােলা

          �হাকনা �স �বদনার

           একে� িমেশ যােব সৃি�র সমাহার।

 আ�ল তুেল �চাখ রািঙেয়ু

ম� কেরা দরূ, 

কদেম কদেম বািজেব শাি� সুর।

সবজু রেঙ রািঙেয় িদেয়

 অরাজকতা ব� হেব

 পাগিড় �িক �পেত টুিপ

গলায় গলায় িমলেব যেব।

�দশ �সিদন সিত�কাের �াধীন হেব।

          সাথ�ক �হাক জ� �হতা

          িব�ব�াপী ঘুের
          িনিখল ব� নিখল ভারত জেুড়।

          জাত পাত  বংশ ভুেল

          ভারতই �হাক মাতা িপতা,

          সত�সুধা পথ �দখােবসব� ধম � সংিহতা

          তেবই সাথ�ক হেব কিবর গীতা।

ভারেতর গান
                   �সখ কািরব�ু া 

        (�া�ন ছা�)
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 নানা রেঙ �ত �কৃিত আজ

 �মেলেছ নতুন সাজ।

 �কািকল ডােক চািরিদেক 

এ �য বস� ঋতুরাজ।

�� পাতা ঝেড় পেড় 

এই বস� কােল। 

নতুন কের কিচ পাতা

 �ফােট গােছর ডােল।

বসে�রই  আগমেন

কানেন ফু�েছ ফুল |

 কৃ�নচূড়ায় রঙ �লেগেছ

 রিঙন হেয়েছ িশমলু।

বসে�র দিখনা হাওয়া

 িদেয় যায়, �য �দালা ।

 এস �হ বস� এেসা

 �মেদির �ার �খালা!

বসে�র আগমেন
নািজবলু হক

(6th Semester) Bengali Hons.
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 আমরা সবাই ‘ শহীদ�ুাহ ’ কেলেজেত পিড়!

 দরূ দরূা� �থেক এেস �মারা িশ�ালাভ কির

 আমরা এই কেলজেক খুবই ভােলাবািস।

ছু� �পেলও চাইনা মন বািড় িফের আিস।

হািস কা�ার মধ�িদেয় আমরা কির �ান অজ� ন

পুরাতন হেলও �মােদর কােছ এটাই বড় আপন। 

পারেবা না �কউ িচরকাল এই কেলেজ থাকেত 

পারেব িক �কউ �কােনািদন এই কেলজেক ভুলেত ।

িশ�ক িশি�কার কােছ �মােদর এটাই বড় কামনা 

িশ�া অনযুায়ী জীবন গড়েত পাির এটাই �মােদর বাসনা।

িবদায় অমরনীকা

রািকবরু  রহমান

(6th Semester)
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পাহাড় চূড়ায় 

    অেনকিদন �থেকই আমার একটা পাহাড় �কনার শখ।

িক� পাহাড় �ক িবি� কের তা জািন না। যিদ তার �দখা �পতাম, দােমর 

জন� আটকােতা না। আমার িনজ� একটা নদী আেছ,��সটা িদেয় িদতাম 

পাহাড়টার বদেল। �ক না জােন, পাহােড়র �চেয় নদীর দামই �বশী।

পাহাড় �ান,ু নদী বহমান।�তব ুআিম নদীর বদেল পাহাড়টাই�িকনতাম।

কারণ, আিম ঠকেত চাই। নদীটাও অবশ� িকেনিছলািম একটা �ীেপর বদেল।�

�ছেলেবলায় আমার �বশ �ছাে�াখাে�া,�িছমছাম একটা �ীপ িছল।

�সখােন অসংখ� �জাপিত।��শশেব �ীপ� িছল আমার বড় ি�য়।

আমার �যৗবেন �ীপ� আমার�কােছ মােপ �ছাট লাগেলা।

�বহমান িছপিছেপ ত�ী নদী� �বশ পছ� হল আমার।

ব�রা বলেলা, ঐটু��একটা �ীেপর িবিনমেয় এতবড়�একটা নদী �পেয়িছস?ু

খুব িজেতিছস �তা মাইির !�তখন জেয়র আনে� আিম িব�ল হতাম।

তখন সিত�ই আিম ভালবাসতাম নদী�েক। নদী আমার অেনক �ে�র

উ�র িদত। �যমন, বেলা �তা, আজ�সে�েবলা বিৃ� হেব িকনা? �স বলেতা,

আজ এখােন দি�ণ গরম হাওয়া।��ধ ুএক� �ছা� �ীেপ বিৃ�,�

�স কী �বল বিৃ�, �যন একটা উৎসব!�আিম �সই �ীেপ আর �যেত পাির না,

�স জানেতা! সবাই জােন।��শশেব আর �ফরা যায় না।

এখন আিম একটা পাহাড় িকনেত চাই।��সই পাহােড়র পােয়র�কােছ থাকেব 

গহন অরণ�, আিম �সই অরণ� পার হেয় যাব, তারপর �ধ ু���ক�ন পাহাড়।

এেকবাের চূড়ায়, মাথার�খুব কােছ আকাশ, িনেচ িবপুলা পৃিথবী,

চরাচের তী� িনজ� নতা।�আমার ক��র �সখােন �কউ �নেত পােব না।

আিম ঈ�র মািন না, িতিন আমার মাথার কােছ ঝঁুেক দাঁড়ােবন না।

আিম �ধ ুদশ িদকেক উে�শ� কের বলেবা,��েত�ক মানষুই অহ�ারী, 

এখােন আিম একা-�এখােন আমার �কান অহ�ার �নই। এখােন জয়ী হবার 

বদেল �মা চাইেত ভােলা লােগ।��হ দশ িদক, আিম �কান �দাষ কিরিন। 

আমােক �মা কেরা।

সািকল �হােসন 
(3rd Semester, B.A.Gen)



10

এ শহের �ানী �ণীর অভাব নাই,

           আমরা কমেবিশ সকেলই �ানী। 

�ান িবলােত ভােলা লােগ �কই,

           অেন�র �দওয়া �ান আর কতটু� মািন ?

তব ুচাই আমারটা সকেল �মেন চলকু,

           অন�রাও চাই �য একই,

 �ান �বলােনার �িতেযািগতায়,

           আসল পেথ চলা �য বািক।।

আমরা সকেলই কমেবিশ ই�কু,

           িনেজর ���ে�র সব�ািধক উপ�াপেন,

িমেথ� �রপােরিসেত হেয় ওেঠিন সময়,

           এক� �ান �মেন চলেত স�প�েণ ॥

�ানপাপী          
 �শখ সািহল   

(6th Semester)
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কত �� আঁিক আঁিখ পােত

কত বাসনা জােগ মেনর ঘের।

�ধ ু�েয় �েয় �দখেল তা হয় না পূরন 

এর জন� কম � করেত হয় ॥

বেহ যায় জীবনতরী, এেক এেক িদন �িন।

�েম আেস জীবন, মায়া মিরিচকার �ধ ুভািস ॥

 

�কেনা ঘােসর �ন� বেন,

কত কী ভািব একা বেস।

জীন� পাতায় সাজাই তরী,

ভাসাই তাের নয়ন নীেড়

িচর জীবন পেথর �নশায় ম� হেয় 

কিরন ুসদা ভুেলর চয়ন 

ভুেলর �খলায় ভােস জীবেনর তরী 

িমেছ �হা উ�ােস বে� �খাঁিদ ॥ৃ

আেস �কান সুবাস, বিুঝ এখিন হেব �� পূরণ

 খীন� মন বেঝ না �কা,এ �তা  মািরয়ার মায়া মা�।

কম � িবেন সব�ই বথৃা যতই সাজাই না �কন �ে�র মািলনী।

অলসতার নাই �কান মলূ� 

এর জন� করেত হয় কম।�

�� ফেল কেম�
ইরফান আিল 

(5th Semester, History)
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বছর চােরক পরআবার হেব �দখা। 

কথা হেব আবার সবই রইল �তালা।

তখন হয়েতা বদেল যািব, 

পরিবনা আর রিঙন শািড় 

ঝুমেকা কােনর রিহেব না �তার কােন 

আলতা পােয় আসিব না আর আমার পােন।

আিমও তখন বদেল যােবা 

চাকির টা তখন �পেয়ই যােবা,

বলেব না �কউ �বকার আমায়,

 তখন িক� যাসনা আমায় �ছেড়

দইু হাত বািড়েয় থাকব আিম,

 চুপ� কের ধরািদস, আমার চ� পােন �চেয়।ু

পাহাড় সমান ভােলাবাসা সা�ী  �দেব আমায়,

 নতুন কের গড়েবা পৃিথবী, থকেবা দ-ুজনই,

 শা� গলায় বলেবা আিম মেনর জমােনা কথা, 

বছর চােরক পর আবার হেব �দখা।

�াবেণ আিসল �াবন,

আকােশ জিমল �মঘ,

সবেুজ আিসল �াণ,

ধরনী �স আজ কিরল �ান

সেনেত আিসল তাল

তােল আিসল সুর, 

�সই তােল,সুর আঁকিছ আিম,

�াবেণর অপূব� সুখ।

বছর চােরক পর আবার হেব �দখা

 অপবূ� �াবণ

Shreya Mondal
 (Physical Education)
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পিরেবশ িনেয় একটাই কথা চেল,

      �স �ধ ুিনে� আজ �িতেশাধ

আসেল �তা �স মরার আেগই, 

      আমরা তােক কেরিছ �াসেরাধ।।

তরে�র সমেু� ডুিবেয় �মের ব�ৃািদ,

      আজ �নেট �দখাি� �মিক ভি�, 

সা�না িদেত আমােদরই বাঁচেত

      আজ গাছ লাগােনাই �ধ ুশি�।।

জলবায় ুদাম িবচার কেরিন �কােনািদন 

      কারণ জেলর দােম �পেয়িছলাম তা 

আজ সু� জলবায় ু�তা নয়,

      চািরিদেক �ধ ুজলবায়ুর শণূ�তা ।।

 

�কৃিতর ছায়া, অফুর� মায়ায়,

      �পেয়িছলাম অফুর� �জাগান।

আজ িবধাতার উদারতার ভা�ারও �শষ

      আজ যাই যাই �ধ ু�াণ  ॥

এ�িন তেব নতুন কের বাঁচেত, ু

      ঝুপ কের �ফেল িদেত হােতর �ফান,

 আিমও যাই তুিমও চেলা,

      গাছ লাগাই �রাপণ কির বন ।

 �িতেশাধ 
�সখ রািমজ রহমান 

(3rd Semester, B.A.Gen)
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ব� মােন কােছ থাকা নয়,ু

পােশ থাকার নাম ব��!ু

িমথ�া বেল মনেভালােনা নয়,

সিত� বেল সাহস জাগােনার নাম ব��!ু

ভুল �দেখ সের যাওয়া নয়,

ভুল �ধের িদেয় ভােলাবাসার নাম ব��!ু

সমেয়র সােথ পাে� যাওয়া নয় সময়েক,

পা�া জবাব �দওয়র নাম ব��!ু

‘ ব�� ’ু
সািমম তরফদার 

        (�া�ন ছা�)
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ইে��েলা এক হােত

আেরক হােত বা�বতা

একটার চােপ আেরকটা তাই

পাে� না �িক মান�তা ॥

          এমনই হয় মধ�িব� �ছেলেবলা",

           �ছেলেবলা �ক নয় 

          �ছেলেবলা �থেক একটু বেড়া.

          বা�বতা যখন �বাঝা যায় "

���েলােক তাই উড়ান িদেতই হেব

একটা কথার মােঝ,

একিদন �তা সবই হেব 

এই সা�নার ভাঁেজ।

          আছাড় �খেত �খেত �শখা

          ক�ন জীবন �খলার গে�

           িকছু �পেত আর িকছু ত�াগ কের।

           মািনেয় িনেতই হেব �ে� ॥

মধ�িব�
�সখ ওয়ািশম আ�াম

        (�া�ন ছা�)
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তুিম আেছা বেল সকাল�েলা নতুন রেঙ সােজ।

তুিম আেছা বেল �ভােরর পািখরা �� �� ডােক।

তুিম আেছা বেল স�া তারা িনয়ম কের ওেঠ।

তুিম আেছা বেল রাি��েলা িনি�ে� কােট।

তুিম আেছা বেল ভােলাবাসা আজও �বেঁচ আেছ।

তুিম আেছা বেল ময়ূর এখেনা �পখম তুেল নােচ। 

তুিম আেছা বেল শীেতর সকাল এেতাটা মধুর লােগ

তুিম আেছা বেল পলাশ ফুেল বাগান ভের থােক।

তুিম আেছা বেল মািঝর দল �নৗকায় �তােল পাল।

তুিম আেছা বেল ম�ল �হ আজও হেয় আেছ লাল।

তুিম আেছা বেল �কৃিতর �কােল সবেুজর সমাহার।

তুিম আেছা বেল িহমালেয়র বেুক দাঁিড়েয় আেছ পাহাড়।

তুিম আেছা বেল মাথার উপর �বশ শ� ছাদ।

তুিম আেছা বেল �েক আেছ আজও ফারা�ার বাঁধ।

তুিম আেছা বেল ���েলা নতুন কের বাঁেচ।

তুিম আেছা বেল পৃিথবীেত এখেনা মায়া মমতা আেছ

তুিম আেছা বেল ব�া� দপুুর �াি�হীন লােগ।

তুিম আেছা বেল িনজ� ন িবেকল নতুন রেঙ সােজ।

তুিম আেছা বেল শত হােতর কখেনা অভাব হয়িন।

তুিম আেছা বেল বষ�ার িদেন ছাতার �েয়াজন পেড়িন।

তুিম আেছা বেল বঝুেত িশেখিছ �াধীনতার মােন।

তুিম আেছা বেল পাপ করেতও লােগ ভয় �ােন।

তুিম আেছা বেল ই�া�েলা �পেরেছ িনেত বাঁক।

তুিম আেছা বেল �পেরিছ আিম পৃিথবীর জা�াত।

তুিম আেছা বেল �কেট যায় ভয়, মখুটা �দেখ �তামার 

তুিম আেছা বেল "আ�" ডাকটা সাথ�ক হেয়েছ আমার।ু

 Rubina Parvin
B.SC general (Bio), 2nd sem

।। তুিম আেছা বেল ।।
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হাজােরা বাঁধেন বাঁিধন ুতাের,

তব ু�স যায় �মােদর �ছেড় অেনক দেূর সের।

চাইেলও আিম �য তাঁের আর পািরনা ছুঁেত।

পাইনা �দিখেত তাহাের �চােখ।

�ধ ুপাই �য  �দিখেত দিূষত পৃিথবী।

দষূণ সজল কারা,দষূেণর রােজ�

আজ হািরেয় �গেছ সবজু শষ�শালা।

কানেন �সুম কিল �ফােট না �য আর।

�ফােট �য �ধ ুআজ িবষা� ভাইরাস।

িবল�ু হেয়েছ আজ অেনক �াণী,

অেনেক �গেছ কােলর ��ােত হািরেয়,

আমরাও �য হািরেয় যােবা দষূেণর সে� পের।

হাজােরা বাধেন বািধন ুসবজু �র,

�স তব ুচেল যায় দষূণেক সাি� �রেখ।

হায়ের সবজু ...
�মাহা�দ আিসফ 

(6th Semester)
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     �াবন মাস, সকােল ঘুম �থেক উেঠ �দিখ কলকল কের বিৃ� হে�। সারািদন ধের �খয়াল 

খুিশ বিৃ�, স��ার িদেক িঝম িঝম বিৃ�, গভীর রােত মেুষাল ধারায় বিৃ�। এভােবই সারাটা 
ঁ�াবন বিৃ�েত িভেজ আেছ।এমন িদেন দপুুের িখচুেড়, স��ায় চা বা কিফ, িশঙাড়া বা পেকাড়া।

অেনক রাত অবিধ গ� পড়া বা �ফান �দখা, আর অেনক �বলা পয�� �েয় থাকা। এটাই হল 

সকেলর ��ন। অথ�াৎ বষ�ার সময় ঘের থাকেত, আরােম থাকেতই সবাই পছ� কের।

অিবিশ� যােদর মাছ ধরার �নশা আেছ তারা বােদ। এছাড়া আেরা এক ধরেনর মানষু আেছ

যাঁরা এই বষ�ায় আরামি�য় মানষুেদর মেধ� এেকবােরই পেড় না। তােদর মেধ� জন হল 

আমার দাদা। একবার একটা বষ�ার স��ায় দাদা অ�ত একটা কা� কেরিছল-ু

আিম ছাতা মাথায় িদেয় ছােদ িগেয় ফুেলর টব�েলা 

কাত কের জল �ফেল িদেয় এেস সেব �সাফায় আরাম কের বেসিছ।

 ও বলল-চল �রনেকাট পের একটা এ�েপিরেম� কের আিস। 

 বললাম- িকেসর এে�েপিরেম� ?

��ানসু�ান

মােন  ? এই বিৃ� মাথায় �কাথায় ��ধন খুজঁিব ?

চল না।

অগ�া দাদার কথায় রািজ হেয় �রনেকাট পের িনলাম।

 তারপর মােয়র �চাখ এিড়েয় বািড়র বাইের চেল এলাম।

 বিৃ� িক� �বশ ভােলাই �জাের হি�ল। তবওু দাদা �কােনা সে�াচ না কেরই �বিরেয় পড়ল।

 এখােন বেল রািখ আমােদর বািড়� খুব �বিশ না হেলও �বশ পুেরােনা আমেলর।

 আর বািড়র সামেন সানবাঁধােনা একটা পু�র আেছ।

 আসেল রাজবািড়�েলা �যমন হয় তার �� এক� সং�রন আমােদর বািড়।ু

কাদা জেলর মেধ� থপ থপ কের পা �ফেল, দাদা পু�েরর িদেক এিগেয় �গল।

 আিমও �পছন �পছন �যেত �যেত বললাম-��েপিছস নািক? 

এবার িক মাছ ধরিব?

মাছ ধরব �তােক �ক বেলেছ, ��ধন, ��ধন। �সানা-দানা মিন মািণক�!

এখােন �কাথায় �তার মিণমািণক� -

কথাটা �শষ না করেতই আিম িচৎপটাং হেয় �শাল মাছ ধের �ফললাম।

দাদা ধমক িদেয় বলল- �দেখ চলেত পািরস না ?  চুপ কের দাড়া এখােন। এরপর ও পেকট �থেক

একটা কাগজ বার কের তােত টেচ� র আেলা �ফেল িক �যন এটা �দেখ িনল।  তার পর বািড়র ছােদর 

িদেক তাকাল।  অ�কােরও �দখেত �পলাম ওর ��ি�ত। বঝুলাম এ এখন িচ�ায় ম�। এখন �� 

করা চলেব না।

 মাঝরােতর রহস�
হািলমা খাতুন

(6th Semester) Bengali Hons.
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পর�েনই িবদ�ুেতর ঝলকািনেত �দখলাম ওর মেুখর ভাব পুেরা পাে� �গেছ, আনে�

 �চাখ দেুটা চকচক করেছ, �ঠাঁেটর �কানায় হালকা হািস।

দািড়েয় তখনও িভজিছ। বিৃ�র �ফাঁটা �রনেকােট টপ টপ কের পড়ার শে�র দ�ন অন�িকছু

 সহেজ �শানা যাি�ল না। তাই কথা বলেত �গেলও তা �জাের হেয় যাি�ল। বললাম- কী ওটা? 

ও কাগজ খানা আমার িদেক 

িদেয়, টেচ� র আেলা তুেল ধরল। �দখলাম কাজটা এেকবাের িভেজ �গেছ। 

 িক� তখনও �লখা �বশ পড়া যাে�। 

�লখা আেছ -

এেসা তুিম এই পেথ,

মাঝরাত �পরেল।

  বািড়র মাথায় আেছ,

ছায়ােদর সােথ।

চাও যিদ ল�পিত হেত,

নাও তেব বিু� িদেয় খুেঁজ।

এর মােন িকের দাদা?মােন ওই ছড়ার মেধ�ই বলা আেছ, ��ধন �কাথায় আেছ।

�কাথায়?

মাথা খাটা �ক বঝুেত পারিব।

 আিম অেতা খাটােত পারিছনা, তুই বল।

আমার এই কথা �েন দাদা বলল - এমন অলস হেল িডেটি�ভ হওয়া যায় না। 

�শান এেসা তুিম এই পেথ মাঝরাত �পরেল। মােন বলা হে� �য এই বািড়েত �য ��ধন আেছ 

�সটা �পেত হেল মাঝরাত মােন বােরাটার পর খুজঁেত �বেরােত হেব। তারপর বলেছ বািড়র

 মাথা, মােন ওই �দখ, ছােদর িদেক �দখ, ওই �য উঁচু চূড়ার মত অংশটা ওটা হেল বািড়র মাথা।

উে�জনায় বেল উঠলাম- বািড়র মাথায় আেছ মােন ওই চূড়ার মেধ�।আেছ ��ধন!

 হ�া ঁ ওখােনই আেছ।

তেব �কান রাত বােরাটায় �যেত হেব?

ব�ু, তারপেরর লাইনটা পিরসিন? ছায়ােদর সােথ।ু

তার মােন?

তার মােন হল, যখন রাত বােরাটা বাজেব, তখন আকােশ কৃ�নপে�র চাঁদ একদম মাথার

 উপর  চেল আসেব।  তারপর চাঁদ পি�েমর িদেক �হলেত �� করেব। আর ওই চূড়ার ছায়াটাও 

ধীের ধীের বড় হেব। একসময় চূড়ার ছায়াটা এেস পড়েব �ক পু�েরর মাঝখােন। আর 

পু�ের ঝাপ িদেয় ডুবেমের চেল �যেত হেব একদম নীেচ �সখােনই আেছ ��ধন।
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   বিৃ� এবার একটু �থেমেছ।  একদল দরূ� বাতাস এেস মেুখ লাগল। আমার িভষন শীত করিছল। 

িন�� স��ায় �সিদন জলে�ােতর শ�, �কালাব�াঙ আর িঝিঝ �পাকার ডাক ছাড়া আর িকছুই 

িছল না। ��ধন  খুজঁেত �গেল মাঝরােত পু�ের ডুব �মের অতল গভীের �যেত হেব। ব�াপারটা

 �ভেবই আমার সম� শরীর িশউের উঠল। আর তখনই �� হল িশয়ালেদর �� করা ডাক। 

এই ডাক আিম আেগও �েনিছ, আর যখনই �েনিছ তখনই আমার মেনর মেধ� অ�ত একটাু

অনভূুিত হেয়েছ। অনভুুিতটা �য �কমন তা বেল �বাঝােত পারেবা না। এই সবিকছু িমেলিমেশ 

যখন একাকার হেয় �গল তখন আিম ভয় �পেয় দাদােক বললাম ছায় ঘের চল,

আমার ভয় লাগেছ।

                  দাদা আবার ধমক িদেয় বলল -

               অেতা ভয় করেল িডেটি�ভ হওয়া যায় না।

 আমার �তা �বশ �কমন একটা �রামা�,�রামা� অনভূুিত হে�। চািরিদেক জল �থ �থ করেছ।

 আমার পােয় কাদা, পেড় িগেয় �তার গােয় কাদা �লেগ আেছ, �শয়ােলর ডাক, িঝিঝ �পাকার ডাক, 

আর সবেচেয় বড় িজিনসটা হল এই অ�কার।  আর এই পিরি�িতেত আমরা করিছ ��ধেনর 

স�ান! ধারােলা ছুির িদেয় রহেস�র জাল এক এক কের কাটিছ। এখন �ধ ু�দখা �য চূড়ার ছায়াটা

 সিত�ই িক পু�ের পড়েব ? আর পড়েলও �ক �কান জায়গােত পড়েব। নািক তা না হেয়

 অন� �কাথাও পড়েব? �ধুমা� বিৃ�টা যিদ আর একবার ঝমঝিমেয় আেস,

 তাহেল এে�বাের জেম যােব।

            আহা, এই �তা জীবন!

বললাম-তাহেল িক বােরাটা পয�� অেপ�া করেত হেব?

 নািক এখন ঘের �যেয় আবার বােরাটার পর আসিব?

ঘের �গেল এই �রামা�কর পিরেবশটা উপেভাগ করা যােব? এখােন দািড়েয়ই অেপ�া করব ।

 অিবিশ� আজ �বাধ হয় চাঁদ মামার �দখা পাওয়া যােব না। 

             িজে�স করলাম-এখন কটা বােজ?

 এখন �তা সেব সে��, সােড় আটটা বােজ। তার মােন আর সােড় িতনঘ�া বািক। 

এতখন। এভােব এই অব�ায় ? হ�া,ঁ না হেল �রামা�কর অনভূুিত আসেব �কাথা �থেক। 

একটা কথা অেন�ন �থেক �ভেব �রেখিছলাম, দাদােক িজে�স করার সুেযাগটা এবার এল। 

বললাম আ�া দাদা এ কাগজটা তুই �কাথায় �পিল?

              আমােদর বািড়েত এমন একটা ��ধন আেছ।   

                              এটা িক �কউ জােন?

দাদা হাহা কর �হেস বলল- �তার মাথায় এেকবাের �গােবার �পারা। চাঁেদর ��ে� যা সূেয�র ��ে�ও 

একই স�া �েযায�।  রােতর �বলা �রামা�টা �বিশ হেব বেল আিম রােতর কথাটা িলেখিছ।

 িক� মশুিকল হল বিৃ� আর চাঁদ দজুেন কখেনা একসে� �দখা কের না। ভাবিছ ছড়াটায় আর দ-ুলাইন 

জ�ু� রা।  পু�েরর নীেচ �কােনা একটা বা� থাকেব, পাঁক সিরেয় বা�টা উ�ার করেত হেব।

 এই কথাটা িলখেবা ওই দইু লাইেন।
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�দয়হীনা নারী
�মাঃ তািবব �হােসন

�দেখিছলাম সুেখর ��

�ভেঙ িদেল তুিম

তার কােছ চাইব আিম

িচর জীবন থাক সুিখ।

কী িছল �দাষ আমার ?

বলেত িক আর পারেব--

তবওু ভাঙেল তুিম

আমার এই �দয়টােক

যিদও কেরিছ �মা �তামায়

দেশর সামেন করেল তুিম অিভনয়।

মানেত �য পাির না আিম

ওেগা �দয়হীনা নারী।

ব� মােন সকাল �বলা,ু

ব� মােন সাঁঝ।ু

ব� মােন মেনর কথা,ু

বলেত িকেসর লাজ।

ব� মােন ঝাঁ ঝাঁ মাঠ,ু

একটুখািন হাওয়া।

ব� মােন এ জীবেনু

অেনকখািন পাওয়া।

ব�ু 
কামাল হাসান 

        (�া�ন ছা�)

(6th Semester)
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পু�ষ মােন ক�ন �দয়,

বদেম-জািজ ��গ�ীর।

    পু�ষ মােন কাঁদেত মানা

    সবার সামেন বােঘর ছানা।

পু�ষ মােন স�ক সমেয় চাকির না �পেল,

সমােজর কােছ �ছােটা হওয়া

    পু�ষ মােন সাহিস তুিম,

    ভয় পাওয়া �য �তামার মানা।

পু�ষ মােন কঠর তুিম,

ক�ন সমেয় শা� থাকা।

    পু�ষ মােন হািস মেুখ 

    মতুৃ� তােকও �মেন �নওয়া।

প�ুষ মােন...

িনজাম উি�ন িপয়াদা
        (�া�ন ছা�)
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ুএই তিম এক অন� জািত,

      তবুও �তামায় ভােলাবািস।

সমােজর মানুষ করেছ িছ িছ,

        তবুও �তামায় ভােলাবািস।

কী �দাষ িছল আমােদর �'জেনর

        কিরিন �তা �িত সমােজর মানুষেদর

মানেত পাের না বািড়র �লােক,

       ঘর বাঁধলাম �পেন �'জেন

ঘাত- �িতঘাত সেহিছ আিম

        তবুও �তামায় ভােলাবািস।

ভােলাবাসার জয়
 নু�ি�ন

        (�া�ন ছা�)
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জীবেনর পড়� �বলায়

িনঝুম �পুের একা একা

�চয়াের বেস।

�িতর পাতা ওলট -পালটৃ

�চনা �চনা গ� িনেয়

ফা�েনর বাতাস

কিড়েডাের �দালা িদেয় যায়।

অ�িস� আঁিখ �থেক

� �ফাঁটা �চােখর জল ডােয়িরর পাতায়।

�বল উ�াম �ঝােড়া হাওয়া

এেলােমেলা কের িদল।

পুেরােনা �সই �কানা

�রেখ �গেল �ধু

�িতর অ�ঃসিলল....ৃ

�িতৃ

ইমরান নািজর মি�ক
(6th Semester)
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মানস িব�াস 

 জ� আমার ঊনিবংশ শতা�ীেত

বাংলা মােয়র �কােল

ৃবাংলা আমার মাতভাষা,

আিম এক বাঙািল।

মানুেষর �সবায় জ� আমার

�হ মহামানব, ��াতাগণ

আমােদর একা �ফেল

�কাথায় িগেয়েছা চিল।

িবগত ঊনিবংশ শতা�ীেত

জ� আমার �তামােদরই দরবাের

আিম িদলাম �তামােদর কত ��া, কত স�ান

�তামরা িক �াথপ� র,

িক িদেল তার বদেল আমার ?

�তামরা তািকেয় �দেখেছা িক

আমার িদেক এক�বার!

আিম �য জীণ,�  �ুধাত�

আমার �দেয় রেয়েছ আজ

অজ� ফাটল আর �চারাদাগ

আজ আিম বড় একা,অসহায়

ু�তামরা িক ভেল �গেছা

আমার জীবন ইিতহাস।

�দেয়র ��ন

        (�া�ন ছা�)
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�হ �মার িচে�, এঁেকিছ তাঁের বাের বাের।

তব ুতাঁের �কােনািদন পাইিন �দিখেত।

 উ�ল তারার ছটা তাহার মিনেত ধের।

তাঁহার �কেশর বাতাস বেহের গগেন গগেন,

�ঢউ �খেল সমেু�র মােঝ,

তাঁর উদারতা �যেনা গভীরতা,

সাগেরর জল তথা কে� মধুরতা,

তাহােত �য সব�দা কাকলী �খলা কের।

আঁধােরও তার মকু খানা ধবধেব চাঁদ পানা,

�সুম কিল �ফােট তাঁহার �খাপায় হাজার খানা,

সবজু ঘােসর িস� তাহার সু�র ধরখানা,

যােবনা তার ঐ�য� �কােনািদন ও অজানা।

�হ �মার িচে� এঁেকিছ তাঁের
রািকবুল ম�ল

(6th Semester)
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 আিম বড়ই �বপেরায়া

ছ�ছাড়া, আগছােলা।

    তুিম আবার পির -পাঠ�

    সাজােনা �গাছােনা,লি�ম�।

�তামার সে� আমার যায়না �মলা, 

ব�� টাও হেব,বড় �বমানান।ু

    �মােদর মােঝ তফাত অেনক

    �যেনা �সতা পাহাড়  সমান

তুিম বরং �তামােতই �থেকা সু�ল�,

সািজেয় �িছেয় �তামার সংসার।

    আিম আবার আমােতই খুিশ,

    �াধীন সমেু�ই িদেয়িছ সাঁতার।

আিম বড়ই �বপেরায়া

কাম�ল জামান
(6th Semester)



আিম �তা �কানও িদন িলিখিন কিবতা,

 এ আমার জীবেনর এক চরম ব�থত� া।

 আজ আিম কলম হােত ভািব আিম �তা নই িশ�ী

 নই িব� কিব। িক জািন িক িলিখ এই মেন কের,

 বেস আিছ সারািদন এই নদী তীের।

 �দখলাম অেনক িকছু �কৃিতর �প,

 মেন মেন জােগ কত আশার �দীপ।

 ওই ভােব �কেট �গেছ কত রাত িদন,

 জািন না, কেব আসেব �সই সুিদন,

 যিদ আিম পারতাম িকছু িলখেত ?

 জ� আমার �াথক�  হেতা এই পৃিথবীেত।

 কত িশ�ী এেসেছ এই িব� মােঝ,
ু তিল িদেয় এঁেকেছ সব রিঙন সােজ।

 আিম নই তােদর �কউ আিম এক 

সাধারণ পারেবা িক িলখেত আজেকর িববরণ।

 হতাশায় বেস আিছ মেন িনেয় ব�থা 

জািন না কেব িলখেবা আিম আমার কিবতা।।
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ব�থ�তা
Md Bakibillah Mondal
                (Ex-Student)
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Jesmina Parvin
       (Ex-Student)

�িতভা

আনােচ কানােচ, পেথর ধূলায়

কত �িতভা ছিড়েয়

�সিদেক সমােজর �ি� যােব �কােনা!

ওরা �য সমােজর কাল �ঠিরেত ব�।

ওেদরেক �কউ �চেন না, জােন না,

ওেদর �খাঁজও �কউ রােখনা।

ুওরা িন�প, িনব�াক।

িন�লক নয়েন ওরা �চেয় থােক-

ভােব: অ�র ভিবষৎ �কান সমােজর।

এ সমাজ �কান কােজর।

তবু ওরা �থেম থােক না, ওরা চেল

ু�ধু মা� একট সুেযােগর অেপ�ায়।

সমেয়র তােল ভাগ�েক �মেন িনেয়।

ওরাও পাের

িকছু গড়েত, �িত�া করেত।

ওরাও পাের �িতি�ত �িতভার সে�

সমােন চলেত,

তােদর ছািড়েয় উপেছ পড়েত।

ু�ধু মা� একট সুেযাগ ---
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সিন ম�ল
(6th Semester)

সব িকছুই �তা উৎসগ� করেল

িক� িকছু িক �পেয়েছা !

িকছু িক হািরেয়েছা,

ুযা তিম অে�র মেতা খঁুজেছা !

ওই পেথ পািড় িদও না,

ওটা �চারাবািলর ��পুির।

কার �তী�ায় বেস আেছা,

তাঁর �তী�া কেরা।

িযিন �তামার স�ক পথর িদশারী।

কােক িক িদেত চাইেছা,

িযিন পাওয়ার �যাগ� তাঁেক দাও,

সব িকছুই �তা তাঁর।

ুতােক যতট� �দেব,

িতিন �তামােক তারও �বশী িফিরেয় �দেবন!

কার �শংসা করেছা?

সকল �শংসা �তা তাঁরই �াপ�।

িকছু কথা
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