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1
Natun Asha,
Natun Pran,
Natun Sure,
Natun Gaan,
Natun Ushar,
Natun Aalo,
Natun Bachor,
Katuk Bhalo…….
“Shovo Noboborsho”

2
বসের আগমেন কািকেলর সরু !
ীের আগমেন রােদলা পরু !
বষার আগমেন সাদা কাঁশফলু !
তাই তামায় Wish করেত মন হল বকুল !

*”ভ নববষ”*.

3
ঝের গল আজ বসের পাতা, িনেয় যাক সে সব মিলনতা ।
বশােখর সকােল, লাক ােণ আনের এই শ,
মন থেক আজ জানাই তামায় “ভ নববষ”
নতুন পাশাক নতুন সাঁজ। নতুন বছর  আজ।
িমি মন িমি হাঁিস।েভা জানাই রািশ রািশ॥

4
Baisakh dilo
natuner dak,
Purono dukho jak
muche jak.
khushir parase
natun harase
vore jak mon pran.
SUBHO NABABARSHO

5

6
পরু েনা যত হতাশা, ঃখ, অবসাদ,
নতুন বছর সেলােক কক ধূিলসাৎ।
সখু , আনে মেু ছ যাক সকল যাতনা।
*ভ পেহলা বশাখ

7
নতুন সূয, নতুন াণ।
নতুন সরু , নতুন গান।
নতুন ঊষা, নতুন আেলা।
নতুন বছর কাটুক ভাল।
কাটুক িবষাদ, আসক
ু হষ।

ভ হাক নববষ।
সবাইেক নববেষর েভা।

8
Wishing you a wonderful Poila Baisakh.
May all your dreams come true, your aspirations find bigger wings and most
importantly you feel loved wherever you go.

9
Notun a a sha, notun rod, notun a alo, notun bhor
Misti hasi dustu chokh, swapno gulo sofol hok
Subho Noboborsho!

10
Subho ‘ekla’ Boisakh!.

11
Purono joto hotasha jirno opobad,
Jak dhuye jak
Asuk notun bhor niye notun asha
Sobar jibon uthuk bhore anando, bhalobasait

12
Notun asha, bahlobasa
Notun ganer sure
Sobar jibon uthuk bhore
Boishakh er ei bhore

13
নতুন পাশাক নতুন সাঁজ। নতুন বছর  আজ। িমি মন িমি হাঁিস। েভা জানাই রািশ রািশ। ~ভ পেহলা বশাখ~

14
পরু েনা যত হতাশা, ঃখ, অবসাদ, নতুন বছর সেলােক কক ধূিলসাৎ। সখু , আনে মেু ছ যাক সকল যাতনা।
~ভ পেহলা বশাখ~

16
বছর শেষর ঝরা পাতা বলেলা উেড় এেস,
একিট বছর পিড়েয় গল হওয়ার সােথ ভেস।
নতুন বছর এেসেছ তােক য কের রাখ,
 েলা সাথী কের খবু ভােলা থেকা।
~ ভ নববষ

17
বাউল গােনর সা তােল নতুন বছর এেসেছ ঘেু র…
উদাসী হাওয়ার সেু র সেু র রংগা মািটর পথিট জেু ড়…
~ভ পেহলা বশাখ~

18
চের রাি শেষ, সূয আেস নতুন বেস, সই সূেযর রিন আেলা, মেু ছ িদক তামার জীবেনর সকল কােলা।
~ভ পেহলা বশাখ~

19
নববেষ নবপ রািঙেয় িদক িতিট মহু তূ স
ু র সম ৃ হাক আগামীর িদনেলা ~ ভ নববষ ~

20
িতন জন লাক তামার ফান নর চাইিছল। আিম িদইিন, িক িঠকানাটা িদেয়. িদলাম।
ওরা এই নববেষ তামার বািড় যাে! ওরা হেলা সখু , শাি আর সম ৃি!!!
~ ভ নববষ ~

21
কাউেক কিরনা মােসজ িছলনা ফােন পয়সা, আিম জািন আজ পাঠােবা রেখিছ মেন ভরসা, নতুন বছের ফান করেব আমােক
করেব কয়ার, ভালেবেস বলিছ তামায়। ~ ভ নববষ ~

22
একটু আেলা, একটু আধার বাতাসেলা নদীর বেু ক িদে সাতার িকছ ু ঃখ, িকছ ু সখু সবেচেয় স
ু র এই বাংলার মখু …
~ভ নববষ~

23
রঙ বরঙ সেজেছ জািত, ঢাক ঢােলর মন মাতােনা বাজনা, জীবেন আসক
ু নতুন প ৃিথবী, সেু খ গড় জীবনটা।

~ভ নববষ~

24
Notun Shurjo
Notun Din
Shuvo Lokhho
Shuvo Asha
Shuvo choaa
Shati paoa
Shothik Bondhutto
Onek anondo
Notun jibon
Notun Goti
Notun Diner Valobasa

25
Aabar asbe Baishakhmash,Chaitrer abosane
Nabobarse notun hawa, usnota debe prane.
Moner sakol glani bhule,jibon notun bhabe
Gorbe aabar notun swapno,nabobarser tane.

“SHUVO NOBOBORSHO”

25
tomrai amar bondhu ze, torai amar dear.
taito ami valobashe bolchi happy new year.
Good bye bole sesh korchi purono bochorer asha,
notun bochorer notun sajhe janacchi valobasha.

26
রােতর শেষ িমি হেস তাকাও চাখ খেু ল, নতুন আেলায় নতুন ভাের ঃখ যােব ভূেল, িঝলিমিলেয় হাসেব আবার, আধার হেব
শষ, এেস গেছ নতুন বছেরর নতুন এসএমএস!!! ~ভ নববষ~

27
Aaj theke onek dure, smritir kathar pore,
Abcha hoye amay jodi abar mone pore,
Ekbar kan pete suno amar daak,
Bujhiye bolo shomoytaake ektu theme thak.
~Bengali New Year~

28
আকােশর সব নীল িদেয়, ভােতর সব লাল িদেয়, দেয়র সব অনভ
ু িু ত িদেয়, অরেনর সব সবজ
ু িদেয়, সমেু র সব গভীরতা
িদেয় তামােক জানাই…

~ভ নববষ~

29
আধার ভদ কের সূযিকরণ িত জীবন য়াের পৗেছ যাক যািপত জীবেনর যাবতীয় ািন ভুেল, এেসা রািঙেয় তুিল বাংলার নতুন
বছর…
~ভ নববষ~

30
শরৎেতর হাওয়ায় দােল কাশফলু , নিদর  কাল তাই আনে বকুল…এক িচলেত মেঘর এক টুকেরা আেলা, িকছইু চাইনা,
ধু থক অেনক ভাল..
~ভ নববষ~

31
পানতা ইিলশ আর ভরতা বািজ বাালীর াণ,
নতুন বছর সবাই গাইেবা বশােখর গান,
এেসা হ বশাখ এেসা এেসা…
~নববেষর েভচছা~

32
ঢাক ঢাল মাদেলর তােল রং বরেঙর মেনর দয়ােল বাঙািল সংৃিত উীিবত থাক যেু গ যেু গ ~ভ নববষ~

33
তামার জন সকাল পরু , তামার জন সা, তামার জন সকল গালাপ, সব রজনীগা, তামার জন সব সরু , তামার জন
ছ, নতুন বছর বেয় আনক
ু অনািবল আন… ~নববেষর েভচছা~

34
িদনিল যমনই হাক, িঠকই যায় কেট। তবও
ু বল িক লাভ, পরু েনা ৃিত ঘেট। এ বছর পূন হাক, তামার সকল আশা।
নববেষর এটাই আমার তাশা।
~ভ নববষ~

35
ইে েলা আকাশ ছাল, ভাসেলা মেঘর সাির খিু শর ঝের তপাের দয় িদল পাির… মেনর মােঝ সতারা বােজ, খিু শেত
মন সােজ নববষ হাক রিঙন এই কামনােত…
~ভ নববষ~

36
পািখর ডানায় িলেখ িদলাম নববেষর নাম বু তামরা উেড় দেখা পােব সেু খর ান, পেু রােনা সব ক কের ফেলা ন… নতুন
বছেরর নতুন যাা হয় যেনা সখু আর িবনদনময়… এই কামনায় তামােদর জানাই ~নববেষর েভচছা~

37
ইে েলা উেড় বরাক পাখনা িট মেল… িদনিল তার যাকনা কেট এমিন হেস খেল… অপূন না থােক যন তার কান
সখ… এই কামনার সােথ জানাই ~নববেষর েভচছা~

38
সেু খর ৃিত রখ মেন, িমেশ থক আপন জেন , মান অিভমান সব ভুেল , খিু শর দীপ রখ জেল ,হাজার সূয তামার চােখ,
বু তুিম থক সেু খ।
~নববেষর েভচছা~

39
Tomar jonne shokal dupur
Tomar jonne sondha
Tomar jonna shokol gulaap rajanigondha.
Tomar jonne sob shur
Tomar jonne chondo,
Noton bochor boya anuk onabil anondo

40
Aj dukkho vular din, aj mon hobe je ronggin,
Aj pran khule shudu gan hobe, aj sukh hobe shimahin,
Tar ektai karon. Aj bangla noboborsher protom din…
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