Group A, born on or after 1st October 2011

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খাপছাড়া - ৭৬
পাড়াতে এতেতছ এক
নাড়ীতেপা ডাক্তার ,
দূর থেতক থদখা যায়
অতে উঁচু নাক োর ।
নাম থেতখ ওষুতের ,
এ থদতের পশুতদর
োেয কী পতড় োহা
এই বতড়া জাঁক োর ।
থযো যায় বাতড় বাতড়
থদতখ থয থছতড়তছ নাড়ী ,
পাওনাো আদাতয়র
থমতে না থয ফাঁক োর ।
থেতছ তনববাকপুতর
ভতক্তর ঝাঁক োর ।

সুকুমার রায়
প্াাঁচা আর প্াাঁচানী
প্াাঁচা কয় প্াাঁচানী,
খাসা ত ার চ্াাঁচানন
শুনন শুনন আন্মন
নানচ তমার প্রাণমন !
মাজা–গলা চাাঁচা–সুর
আহলানে ভরপুর !
গলা–তচরা ধমনক
গাছ পালা চমনক,
সুনর সুনর ক প্াাঁচ
নগটনকনর ক্াাঁচ্ ক্াাঁচ্ !
য ভয় য েুখ
েুরু েুরু ধুক্ ধুক্,
ত ার গানন তপাঁনচ তর
সব ভু নল তগনছ তর,
চাাঁেমুনখ নমনঠ গান
শুনন ঝনর েু'নয়ান ৷

Group B, born between 1st October 2007 and
30th September 2011, both days inclusive
অন্নোশংকর রায়
খুকু ও তখাকা
ত নলর নশনশ ভাঙল বনল
খুকুর পনর রাগ কনরা।
ত ামরা তয সব বুন া তখাকা
ভার তভনঙ ভাগ কনরা!
ার তবলা?
ভাঙছ প্রনেশ ভাঙছ তজলা
জনমজমা ঘরবা ী
পানের আ ৎ ধাননর তগালা
কারখানা আর তরলগা ী!
ার তবলা?
চানয়র বাগান কয়লাখনন
কনলজ থানা আনপস-ঘর
তচয়ার তেনবল তেয়ালঘন
নপয়ন পুনলশ তপ্রানেসর!
ার তবলা?
যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী তমাের
কামান নবমান অশ্ব উে
ভাগাভানগর ভাঙাভানঙর
চলনছ তযন হনরর -লুে!
ার তবলা?
ত নলর নশনশ ভাঙল বনল
খুকুর পনর রাগ কনরা
ত ামরা তয সব তধন তখাকা
বাঙলা তভনঙ ভাগ কনরা!
ার তবলা?

কাজী নজরুল ইসলাম
খুকী ও কাঠনব ানল
কাঠনব ানল! কাঠনব ানল! তপয়ারা ু নম খাও?
গু -মুন খাও? েুধ-ভা খাও? বা ানব তনবু? লাউ?
তব াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? াও?ডাইনন ু নম তহাাঁৎকা তপেু ক,
খাও একা পাও তযথায় তযেু ক!
বা ানব-তনবু সকল গুনলা
একলা তখনল ডু নবনয় নুনলা!
নব তয ভানর ল্াজ উাঁনচনয় পুেুস পােু স চাও?
তছাাঁচা ু নম! ত ামার সনঙ্গ আন আমার! যাও!
কাঠনব ানল! বাাঁেরীমুখী! মারনবা ছুাঁ ন নকল?
তেখনন নব? রাঙাো'তক ডাকনবা? তেনব নিল!
তপয়ারা তেনব? যা ু ই ওাঁচা!
াইন া ার নাকটি তবাাঁচা!
হু নমা-তচাখী! গাপুস গুপুস!
একলাই খাও হাপুস হুপুস!
তপনে ত ামার নপনল হনব! কুন -কুনি মুনখ!
তহই ভগবান! একো তপাকা যাস তপনে ওর িু নক!
ইস। তখনয়ানা মস্তপানা ঐ তস পাকাোও!
আনমও খবই তপয়ারা খাই তয! একটি আমায় োও!
কাঠনব ানল! ু নম আমার তছা নে' হনব? তবৌনে হনব?
হুাঁ,
রাঙা নেনে? নব একো তপয়ারা োও না! উাঁ:!
এ রাম! ু নম ন্াংো পুাঁনো?
ফ্রকো তননব? জামা েু'তো?
আর তখনয়া না তপয়ারা নব,
বা ানব তনবুও ছা ুন হনব!
োাঁ তেনখনয় নেচ্ছ তয ছু ে? অ-মা তেনখ যাও!কাঠনব ানল! ু নম মর! ু নম কচু খাও!

Group C, born between 1st October 2001 and
30th September 2007, both days inclusive
মাইনকল মধুসূেন েত্ত

সুকান্ত ভট্টাচাযয

কনপা াক্ষ নে

অনভবােন

Group D, born between on or before 30th
September 2001
েুনীে েতগাপােযায়
যতদ তনববােন দাও –
যতদ তনববােন দাও, আতম ওতে অগুরী থছাঁয়াতবা
আতম তবষপান কতর মতর যাতবা ।
তবষন্ন আতোয় এই বাাংোতদে
নদীর তেয়তর ঝুঁ তক পড়া থমঘ
প্রান্ততর তদেন্ত তনতনবতমষএ আমারই োতড় তেন হাে ভূ ম
যতদ তনববােন দাও, আতম ওতে অগুরী থছাঁয়াতবা
আতম তবষপান কতর মতর যাতবা ।
োনতেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখাতন ঝতরতছে মানুতষর ঘাম
এখতনা স্নাতনর আতে থকউ থকউ কতর োতক
নদীতক প্রণাম
এখতনা নদীর বুতক
থমাচার থখাোয় ঘুতর
েুতেরা, থফরারী ।
েহতর বন্দতর এে অতি-বৃতি
বৃতিতে তচক্কণ েবু এক একটি অপরূপ থভার,
বাজাতর ক্রুরো, গ্রাতম রণতহাংো
বাোতব থেবুর োতছ থজানাতকর তঝকতমক থখো
তবোে প্রাোতদ বতে কাপুরুষোর থমো
বুতেে ও তবতপারণ
েে েঞ্চতকর এে ছদ্মতবে
রাতির তেতেতর কাঁতপ ঘাে ফু ে–
এ আমারই োতড় তেন হাে ভূ তম
যতদ তনববােন দাও, আতম ওতে অগুরী থছাঁয়াতবা
আতম তবষপান কতর মতর যাতবা ।
কুয়াোর মতেয এক তেশু যায় থভাতরর ইস্কু তে
তনের দীতঘর পাতর বতে আতছ বক
আতম তক ভু তেতছ েব
স্মৃতে, েু তম এে প্রোরক ?
আতম তক থদতখতন থকান মন্থর তবতকতে

তেমুে েু োর ওড়াওতড় ?
থমাতষর ঘাতড়র মতো পতরশ্রমী মানুতষর পাতে
তেউতে ফু তের মতো বাতেকার হাতে
তনইতন তক থখজুর রতের ঘ্রাণ
শুতনতন তক দুপুতর তচতের
েীক্ষ্ণ স্বর ?
তবষন্ন আতোয় এই বাাংোতদে…
এ আমারই োতড় তেন হাে ভূ তম
যতদ তনববােন দাও, আতম ওতে অগুরী থছাঁয়াতবা
আতম তবষপান কতর মতর যাতবা… ।

েঙ্খ থঘাষ
ফু েবাজার
পদ্ম, থোর মতন পতড় খােযমুনার এপার ওপার
রহেযনীে োতছর তবষাদ থকাোয় তনতয় তেতয়তছে?
পি থনৌতকা, ছছ তছে না, ভাঙা ছবো গ্রাম হারাতনা
বনয মুতোয় ডাের োহে, ফেফেন্ত তনজব নো
আড়ােবাঁতক তকতোরী চাে, তছেতক েতর মুতখর
থজযাতে
আমরা থভতবতছোম এরই নাম বুতঝ বা জন্মজীবন |
তকন্তু এখন থোর মুতখ কী মৃণােতবহীন কােজআভা
থেতদন যখন থহতেতছতে েতেয মুতখ থেউ তছে না!
আতমই আমার তনতজর হাতে রতঙন ক’থর তদতয়
তছোম
ছেছোতনা মুতখােমাো, থে কো েু ই ভােই
জাতনে—
েবু তক থোর ইতে কতর আেো থখাো েযামবাজাতর
েবার হাতে ঘুরতে-ঘুরতে তবন্দু তবন্দু জীবনযাপন?

মন্দাক্রান্তা তসন
অজুযন-কৃ ষ্ণচূ া কথা

