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1
পেু জা মােন নীল আকােশ
সাদা মেঘর ভলা
পেু জা মােন হািরেয় যাওয়া
েমর িফের আসা
পেু জা মােন নতুন কের
আবার ভােলাবাসা ।

2
এবােরর গাপেু জায় ঢােকর আওয়াজটা যন ব বসেু রা ঠকেছ..
তুিম সােথ নই বেলই হয়ত..
পেু জা পােেলর আেলাকসায় তামার কথা ভীষণ মেন পড়েছ..
Missing You…
শারদ েভা..

3
এক বছেরর পেু জা তীা আজ শষ হেলা..
শরেতর িহেমল বাতাস িতিট বাঙািলর মেন জািগেয় তুলেছ দূগা পেু জার আন..
দবীপের েত আজ তাই জানাই ভ মহালয়ার েভা..

4
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ভ মহাষী..

5
ঢােকর কািঠর িবদায় সেু র, উদাস কের মন
চলেলন মা মহামায়া, আজেক িবসজন !
ঢােকর তােল ধনু িু চ নাচন
এটাই াচীন রীিত,
মেনর ম -এ বাঁিধেয় রেখা দূগা পেু জার ৃিত !
িবজয়ার অেনক েভা আর ভালবাসা…

6
শরত সকাল িহেমল হাওয়া
আনমেন তাই হািরেয় যাওয়া
কাশফলু আর ঢােকর তােল
িশউিল নােচ ডােল ডােল
মা আসেছন বছর ঘেু র
পেু জার হাওয়া তাই জগত জেু ড় ।

7
আকাশ জেু র যাে উেড় সাদা মেঘর ভালা.
িবসজেনর সময় হেলা ফিু রেয় এেলা খলা.
আসেছ বছর পেু জার িদেন থাকব কাথায় ক য জােন,
যথায় থাক মােয়র সােথ রেখা আমায় িনেজর মেন ..
ভ িবজয়া

8
ঢােকর কািঠর িমি রষ
পূেজা এবার হল শষ
নতুন আশায় বািধ বক
ু
সবার ইে পরু ন হাক
আসেছ বছর আবার হেব
ক জােন ক কাথায় রেব ।
ভ িবজয়া..

9
***নৗকােত মা িদল পািড়.
*মা আসেছন বােপর বািড়*
*সংেগ তাহার ছেলেমেয়*
*িক স
ু র বাহন িনেয়*
*অষটমীেত ঢােকর বািড়.*
*মা পড়েবন নতুন শাড়ী.*
*খিু শেত তাই নােচ মন*
*ভােলা কাটুক পেু জার ণ…

10

11
নীল আকােশ মেঘর ভলা
পফেু লর পাপিড় মলা
ঢােকর তােল কােশর খলা
মজায় কাটুক শারদেবলা
ভ শারিদয়া

12
িহেমর পরশ লােগ ােন
শারদীয়ার আগমেন
আগমনীর খবর পেয়
বেনর পািখ উঠল গেয়
িশিশর ভজা নতুন ভের
মা আসেছন আেলা কের ।

13
দবীর আগমেন, আনের আিলেন
িশউিলর গে
পেু জার উােস জীবন হেয় উঠক
ু মলময়..
মহালয়ার এই শারদ ভােত জানাই শারদ েভা..
ভ মহালয়া..

14
দশমীর এই সে বলা
সা হেলা িসঁর খলা,
মা এর ঘের ফরার পালা,
চােখর জল-এ িবদায় বলা ,
মা-এর হেলা সময় যাবার
আসেছ বছর আসেব আবার.
ভ িবজয়া.

15
নৗকােত মা িদেলা পািড়
মা আসেছন বােপর বািড়
সে তাহার ছেল মেয়
িক স
ু র বাহন িনেয়
অমীেত ঢােকর বািড়
মা পডে় বন নতুন শাডী়
খিু শেত তাই নােচ মন
তামায় িদলাম িনমণ
আসেব িক বুগণ…

16
নব কনা,নব জাৎা,
নব শি, নব আরাধনা…
নবরাির পিব উৎসেব
পূরণ হাক তামার সব মেনাকামনা…
নবরাির অেনক অেনক েভা..

17
পেু জা মােন নীল আকােশ, সাদা মেঘর ভলা/
পেু জা মােন খশু ীর জায়ার,আা সারােবলা/
পেু জা মােন হািরেয় যাওয়া েমর িফের আসা/
পেু জা মােন নতুন কের আবার ভালবাসা.
ভ মহালয়া

18
রােদর িঝিলক শরত আকাশ, িশউিল ফেু লর গ
মা আসেছ ঘের এবার দরজা কন ব
পূেজা এল তাইেতা আবার বাজনা বাজায় ঢািক
পূেজা আসেত আর মা কেয়কটা িদন বািক ।

19
পূজার বাঁশী বােজ দূের
মা আসেছন বছর ঘেু র
িশউিলর গে আগমনী
কােসর বেন জয়িন
নীল আকােশ মােক খঁেু জা
হািস খিু শ কাটুক পূেজা ।

20
ঢােকর কািঠ উঠল বেজ
মা আসেছন সেজ েজ
চািরিদেক আজ মাতন লােগ
পূজার িদন যন ভােলা কােট ।

21
ষীেত মােয়র বাধন

খিু শেত মাতল সবজন।।
সমীর ঢােকর বাজনা
ঘেরেত আর মন রয়না।।
অমীর অিল আর সিপূজা
সারািদন দান মজা।।
নবমীর সারা রাত
কথায় কথায় ভের থাক।।
দশমীেত পূেজার শষ
িসঁর খলায় িবষাদ রশ।।
$$$ ভ িবজয়া $$$

22
সব কাজ ভুেল আপােমার বাঙািলন আর কিদন পেরই মেত উঠেব বাঙািলর সবেসরা উৎসব গাপেু জার উৎসেব..
তাই সবাইেক জানাই আগাম শারদীয় েভা..

23
িহেমর পরশ লােগ ােণ
শারিদয়ার আগমেন
আগমনীর খবর পেয়
বেনর পািখ উঠেলা গেয়
িশিশরেভজা নতুন ভাের
মা আসেছন আেলা কের
শারদীয় েভা

24
ষীেত থাক নতুন চাওয়া,

সমী হাক িশিশর ধায়া,
অিল দাও অমীেত,
আা জমক
ু নবমীেত,
দশমীেত হাক িমি মখু ,
পজ
ু এবার তামার খবু ভােলা কাটুক।

25

26
ষীেত থাক নতুন ছাঁয়া
সমী হাক িশিশর ধায়া
অিল দাও অমীেত
আা জমক
ু নবমীেত।
দশমীেত হাক িমি মখু
পজ
ু সবার খবু ভােলা কাটুক ।

27
স হেলা পেু জার বলা, আজ মােয়র যাবার পালা,
আসেছ বছর আবার হেব, মেন ত এই আসা রেব,
 হেলা িসঁর খলা, িবজয়া সারব এই বলা,
তাই আমার িবেশষ ধারা, এেসেমস এ িবজয়া সারা ,
ভ িবজয়া

28
অেনক  পূরণ কের মা চেল যান কান সদু ূের
মা-এর আসা, মা-এর যাব নতুন খিু শর নতুন হাওয়া
 কের লাভ িক তেব, আসেছ বছর আবার হেব!
– ভ িবজয়া

29
পেু জার িদেনর খিু শর হাওয়া, চার িদেন -ত পিরেয় যাওয়া ,
মােয়র যাওয়ার িদন হেলা আজ, সেু ভা তাই জািনেয় দওয়া.
মন বেল আজ ঢােকর তােল, আসেছ বছর আেয় মা চেল…
ভ িবজয়া

30
এবার মােগা িবদায় তেব
আসেছ বছর আবার হেব
সবাইেক মা রািখস সেু খ

িবজয়া আজ িমি মেু খ ।

31
ঢােকর বাজনা িহেমল হাওয়া
িসঁর খলা মােয়র যাওয়া
ঃখী মেন িবদায় দওয়া
আসেছ বছর আবার পাওয়া ।
ভ িবজয়া ।

32
রাজপথ থেক অিল গিল
মা বলেছন এবার চিল
আবার আিম আসেবা িফের
থািকস তারা শাির নীেড় ।
মাবাইল যেু গর এটাই ধারা
এসএমএস আ িবজয়া সারা ।

33
অেনক  পরু ন কের
মা চেল জান কান সদু ূের
মােয়র আশা মােয়র যাওয়া
নতুন খিু শর নতুন হাওয়া
ঃখ কের লাভ িক তেব
আসেছ বছর আবার হেব ।

34
উৎসেবর আজ শষ বলা,
 হেব িসঁর খলা,
মেনর মােঝ রেখ মা ক,
িবদােয়র সরু বাজেব ঢােক
এটা আমােদর নতুন ধারা.
এেসেমস-এ িবজয়া সারা .

35
রেখা আমায় িনেজর মেন
আকাশ জেু র যাে উেড় সাদা মেঘর ভালা.
িবসজেনর সময় হেলা ফিু রেয় এেলা খলা.
আসেছ বছর পেু জার িদেন থাকব কাথায় কেয জােন,
যথায় থাক মােয়র সােথ রেখা আমায় িনেজর মেন ..
ভ িবজয়া

36
কুেমােরর তুিল হেলা খািল,
তির হেলা ঢািক।
এবার পূেজায় মােগা যন আনেেত থািক।
*** হািপ গা পূজা ***

37
শরৎকােলর রােদর িঝিলক,
িশউিল ফেু লর গ।
মা এেসেছ ঘের তাই,
মেন এেতা আন।
*** হািপ গা পূজা ***

38
সমী , অমী, নবমী গেলা এল পেু জার শষ
মেন তবু রেয় গল আনেরই রশ
দশমী আবার িদেয় গল আগামী পূেজার আশা
ভ িবজয়ার সে জানাই ীিত ও ভােলাবাসা ।

39
এেসেছ পূেজা,
বেজেছ ঢাক।
অিফেসর ডাক,
িনপাত যাক।
শভ দূগা পূজা

40
বাতােস িশউিল ফেু লর গ,
আকােশ মেঘর ভলা।
ওয়াক শেন আমার এবার।
কাজ থামাবার পালা!

ভ দূগা পূজা

41
ঢােকর আওয়াজ ঢাই কুর কুর
শানা যায় ঐ আগমনীর সূর।
মােয়র এবার আসার পালা
 হেলা মজার খলা।
তাই িনেয় এই সিু খ মন
জানাই আগাম অিভনন।
হািপ পূজা

42

43
Pujo mane anondo pujo mane dhaker chondo,
pujo mane alor khela ar khusir mela,
pujo manei ghora ghuri nanan rokom khaoa daoa,
pujo manei hoi hullor notun notun chaoa paoa.

44
রাজপথ থেক অিল গিল
মা বলেছন এবার চিল
আবার আিম আসেবা িফের
থািকস তারা শাির নীেড়।
মাবাইল যেু গর এটাই ধারা
এসএমএস আ িবজয়া সারা।

45
ভােলা রেখা মা সবার মন
কুর কুর বাজেছ ঢাক, কলাস য িদল ডাক
 হেব িসঁর খলা, মােয়র য আজ যাওয়ার পালা
বাধন থেক িবসজন, ভােলা রেখা মা সবার মন…
*ভ িবজয়া*

46
সেু খর ৃিত রেখা মেন, িমেষ থক আপনজেন.
মান অিভমান সকল ভুেল, আসার দীপ রেখা েল .
মা আসেব এই আশা রেখ, সবাই িমেল থেকা সেু খ .
***ভ িবজয়া***

47
মহাপাবন এর সমাপন, ে ভের উঠেলা মন
সবাই িমেল বেলা তেব, আসেছ বছর আবার হেব..

ভ িবজয়া ..

48
ভােলা থাকা ভালবাসা
ভােলা মেন িকছ ু আশা
বদনার ের থাকা
সখু ৃিত িফের দখা
বন থেক বরালা,
িবজয়া মােন এিগেয় চলা.
***ভ িবজয়া***

49
অেনক  পূরণ কের মা চেল যান কান সদু ূের
মা-এর আসা, মা-এর যাব নতুন খিু শর নতুন হাওয়া
 কের লাভ িক তেব, আসেছ বছর আবার হেব!
– ভ িবজয়া

50
“SOSTHI”te thak notun chhoa,”
SAPTAMI” hok sisir dhoa,
anjali dao “ASTAMI”te,
adda jamuk “NAVAMI”te
“DASHAMI”te hok misti mukh,
Pujo tomar khub jomuk.

51
পূজার বাঁশী বােজ দূের
মা আসেছন বছর ঘেু র
িশউিলর গে আগমনী
কােসর বেন জয়িন
নীল আকােশ মােক খঁেু জা
হািস খিু শ কাটুক পূেজা।

52
ঢােকর কািঠ উঠল বেজ
মা আসেছন সেজ েজ
চািরিদেক আজ মাতন লােগ
পূজার িদন যন ভােলা কােট।

53
শরত সকাল িহেমল হাওয়া
আনমেন তাই হািরেয় যাওয়া
কাশফলু আর ঢােকর তােল
িশউিল নােচ ডােল ডােল
মা আসেছন বছর ঘেু র
পেু জার হাওয়া তাই জগত জেু ড়।

54
পেু জা মােন নীল আকােশ
সাদা মেঘর ভলা
পেু জা মােন হািরেয় যাওয়া
েমর িফের আসা
পেু জা মােন নতুন কের
আবার ভােলাবাসা।

55
স হেলা পেু জার বলা, আজ মােয়র যাবার পালা,
আসেছ বছর আবার হেব, মেন ত এই আসা রেব,
 হেলা িসঁর খলা, িবজয়া সারব এই বলা,
তাই আমার িবেশষ ধারা, এেসেমস এ িবজয়া সারা ,
ভ িবজয়া
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