
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

শতবেষর এক জ িদন 

শতবষ আেগ একজন খাকা জে িছেলা।  

ছায়া সুিনিবড় কানেন তখন পািখেদর কালাহল। 

ফুেলরা সিদন কানাকািন কেরিছেলা - 

খাকা এেসেছ খাকা এেসেছ – পৃিথবীটা বদেল িদেত। 

ফুেলেদর ভাষা পািখেদর তান সিদন বােঝিন কউ 
বুেঝিছেলন একজন– িতিন ঈ র।  

িতিন তােক তরী করেলন ঠক সইভােব।  

খাকা গিরবী সইেত পাের না খাকা মানুেষর অনটেন 
ক  পায়। 

দুিভে  বাবার ধােনর গালা খুেল দয়।  

খাকা খাকা তার পাগলােমাটা রাখ – চঁচায় বাবা। 

ু ল পড়ুয়া খাকা বেল – থাক না বাবা -ওেদর কান 
খাবার নই। 

শতবষ পের আজ স খাকা িচর িন ায়। 

অনাহারী সই মানেুষর আতনাদ – খাকা তিম 
কাথায়? 

 

শতবষ আেগ একজন খাকা জে িছেলা।  

মানুেষর অভাব অনটন দুঃখ িনযাতন দেখ কবলই 
কঁেদিছেলা। 

একিদন স ে র ফরিওয়ালা হেয়  দখােলা। 
বলেলা আর নয় 

এবার তা ঘুের দাড়ঁাবার সময়। 



 

 

 

 

 

খাকা এবার মু জব হেলা। অিভ  ল  তার।  

শাষেকর দফা রফায় ছয় ট দফা যার। 

শািষত ব তরা  দেখ ািধকার – াধীনতা। 

মু জব কারাবােস যায় আর আেস সেতেরা বছর 
কাটায়। 

ব শ বছর আে ালেন বাইশবার হাজতী হয়। 

শতবষ পের আজ স মু জেবর জ িদন 

ি য় সই মানেষর ি য় মানুষ মু জব তিম 
কাথায়? 

 

শতবষ আেগ একজন মু জব জে িছেলা।  

শািষত ব তেদর িশিখেয়িছেলা জয়বাংলা। 

াধীনতার মে  জািগেয়িছেলা াধীন বাংলা । 

মু জব এবার ব ব ু  হেলা। হায়নারা সব ঝািঁপেয় 
পড়েলা।  

নয়মাস কবল মানুষ হায়নার লড়াই।  

জয়বাংলা িনেত ব কে  কাপঁাই।  

াধীনতা কবলই াধীনতা চাই – মানুেষর সােথ 
হায়নার লড়াই। 

সই াধীনতা হেলা – ব ব ু  িফের এেলা। 

শতবষ পের আজ ব ব ু র জ িদন 

আজ িক খুশীর না কান শােকর িদন? 

শতবষ আেগ একজন ব ব ু  জে িছেলা।  

এক ট জািতর জ  িদেয় জািতর িপতা হেলা । 

স জািত-ই তােক নৃশংসতায়  হত া কেরিছেলা। 

জািতর িপতা ব ব ু  শখ মু জবুর রহমান 

ঘুিমেয় আেছন টি পাড়ায় সময় য বহমান। 

শতবষ পের আজ স িপতার জ িদন 

আজেক আমার আন  আর অ  ঝরার িদন। 


