
বাগধারা
বাগধারা বা বা�িধ মােন ‘কথার ধারা বা বুিধ’।
পৃিথবীর সব ভাষােতই এমন কত�েলা শ� আেছ
�স�েলা িনছক ব�াকরণগত বা আিভধািনক অথ�
মা� �কাশ কের না। এ�েলার অ�িন�িহত ভাব বা
অথ�ই �ধান। এ জাতীয় শ� সম�েকই বাগধারা
বা বাি�িধ বলা হেয় থােক।

বাগধারা শে�র আিভধািনক অথ� কথার বচন
ভি� বা ভাব বা কথার ঢং। বাক� বা বাক�াংেশর
িবেশষ �কাশভি�েক বলা হয় বাগধারা। িবেশষ
�সে� শে�র িবিশ�াথ�ক �েয়ােগর ফেল বাংলায়
ব� বাগধারা �তরী হেয়েছ। এ ধরেনর �েয়ােগর
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পদ�� বা বাক�াংশ আিভধািনক অথ� ছািপেয়
িবেশষ অেথ�র �দ�াতক হেয় ওেঠ।

�য পদ�� বা বাক�াংশ িবিশ�াথ�ক �েয়ােগর
ফেল আিভধািনক অেথ�র বাইের আলাদা অথ�
�কাশ কের, তােক বলা হয় বাগধারা।[১]

বাগধারা ভাষােক সংি�� কের, ভােবর ইি�তময়
�কাশ ঘ�েয় ব�ব�েক রসমধুর কের উপ�াপন
কের। এিদক �থেক বাগধারা বাংলা সািহেত�র
িবেশষ স�দ।

বাগধারা গঠেন িবিভ� শে�র ব�বহারেক শে�র
রীিতিস� �েয়াগও বলা হয়। এেক বাগিবিধও
বলা হেয় থােক।[২]

বাংলা বাগধারার উদাহরণ



এখােন বাংলা ভাষার সম� বাগধারার
উদাহরণ সি�েবিশত করা স�ব হয়িন।
আপিন এখােন আরও বাগধারা �যাগ কের
সাহায� করেত পােরন।



বাগধারা অথ�

অ

অ আ ক খ �াথিমক �ান

অকাট মূখ� জড়বুি�স��

অকাল কু�া� অপদাথ� , অেকেজা

অকালপ� বয়েসর ত�লনায় �বিশ পাকা

অকূল পাথার ভীষণ িবপদ

অকূেল কূল পাওয়া িন�পায় অব�া �থেক উ�ার পাওয়া

অ�া পাওয়া মারা যাওয়া

অ�ের অ�ের স� ূণ�ভােব

অগ�� যা�া িচরিদেনর জন� ��ান

অগাধ জেলর মাছ সুচত�র ব�ি�

অি�পরী�া ক�ন পরী�া

অি�শম�া িনরিতশয় �ু�

অঘটন ঘটন প�য়সী অসাধ� সাধেন পট�

অচলায়তন �গঁাড়ািমপূণ� �িত�ান

অজমূখ� িনেরট �বাকা

অিত চালােকর গলায় দিড় �বিশ চালািকর পিরণাম

অিত �লােভ তঁািত ন� অিতির� �লাভ করেল সব হারােত হয়

অথই জল ভীষণ িবপদ

অদেৃ�র পিরহাস ভােগ�র িন�ুরতা

অনিধকার চচ� া সীমার বাইের পদে�প

অনুেরােধ �ঢঁিক �গলা অনুেরােধ দ�ুহ কাজ স�� করেত স�িত �াপন

অ�কার �দখা িদেশহারা হেয় পড়া

অ�কাের িঢল মারা আ�ােজ কাজ করা

অ�কাের থাকা িকছ�  না জানা

অে�র য�/ ষি�/ নিড় একমা� অবল�ন

…
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অে�র সং�ান জীিবকার উপায়

অব�া বুেঝ ব�ব�া পিরি�িত িবেবচনায় কায��ম �হণ

অমাবস�ার চঁাদ দলু�ভ ব�

অরেণ� �রাদন িন�ল আেবদন

অধ�চ� গলাধা�া

অ�িবদ�া ভয়�রী সামান� িবদ�ার অহ�ার

অ�িড� অস�ব ব�

অ�র�া িকছ�ই না পাওয়া

অি�-চম�সার শীণ� �দহ

অিহনকুল স�� ভীষণ শ�তা

অয় বট[৩] �াচীন ব�ি�

আ

আঁকুপঁাকু করা ছটফট করা

আঁিতপঁািত সবজায়গায়

আঁধার ঘেরর মািনক ি�য় ব�

আকাশ কুসুম অস�ব ক�না

আকাশ �থেক পড়া অ�ত�ািশত

আকাশ পাতাল �চ�র ব�বধান

আকাশ পাতাল ভাবনা উে�শ�হীন িচ�া

আকাশ �ভেঙ পড়া ভীষণ িবপেদ পড়া

আকােশ �তালা অিতির� �শংসা করা

আকােশর চঁাদ দলু�ভ ব�

আকােশর চঁাদ হােত পাওয়া দলু�ভ ব� �াি�

আে�ল ��ম হতবুি�, �ি�ত

আে�ল �সলািম িনবু�ি�তার দ�

আেখর �গাছােনা ভিবষ�ৎ �িছেয় �নওয়া

আগড়ম বাগড়ম অথ�হীন কথা

আ�ন িনেয় �খলা ভয়�র িবপদ

…
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আ�ন লাগা সংসার ন� হে� এমন সংসার

আ�েন িঘ ঢালা রাগ বাড়ােনা

আঙ�ল ফুেল কলাগাছ হঠাৎ বড়েলাক

আটকপােল হতভাগ�

আঠােরা আনা �বিশ স�াবনা

আঠােরা মােস বছর দীঘ�সূ�তা

আেত ঘা মেন ব�থা �দওয়া

আদা জল �খেয় লাগা �াণপণ �চ�া করা

আদার ব�াপারী সামান� িবষয় িনেয় ব�� ব�ি�

আদায় কঁাচকলায় শ�তা

আিদ�কাল �সেকেল

আপন �কােল �ঝাল টানা িনেজর �াথ� �দখা

আপন পােয় কুেড়াল মারা িনেজর অিন� করা

আেবাল তােবাল এেলােমেলা কথা

আমেল আনা ��� �দওয়া

আমড়া কােঠর �ঢঁিক অপদাথ�

আমড়াগািছ করা �তাষােমাদ করা

আমতা আমতা করা ইত�ত করা, ি�ধা করা

আলােলর ঘেরর দলুাল অিত আদের বড়েলােকর ন� পু�

আষােঢ় গ� আজ�িব �ক�া

আে�পৃে� সব�াে�

আসমান জিমন ফারাক অেনক �েভদ

আসর গরম করা সভাজনেদর মেধ� উ�ীপনা সৃ�

আসের নামা কােজ অবতীণ� হওয়া

আসেল মুষল �নই, �ঢঁিকঘের
চঁােদায়া

�কমেতা ব�ব�া �হেণর অভাব

আ�ানা গাড়া সামিয়কভােব �কাথাও থাকেত �� করা

আ�ােদ আটখানা অত�� খুিশ

আিড় পাতা লুিকেয় কথা �শানা



ই

ই �চেড় পাকা অকালপ�

ই �দরু কপােল িনতা� ম� ভাগ�

ইতর িবেশষ পাথ�ক�

ইিতউিত এিদক ওিদক

ইিনেয় িবিনেয় ঘুিরেয় িফিরেয়

ইলেশ �িড় �িড় �িড় বৃ�

ইলািহ কা� িবরাট আেয়াজন

ঈ

ঈেদর চঁাদ আকাি�ত ব�

উ

উ �চ�  ঘর ��ল পিরবার

উজােনর কই সহজলভ�

উঠেত বসেত যখন তখন

উঠিত বয়স �যৗবেনর �থমিদক

উঠবস করা অপেরর ওপর ব�ু� �দখােনা

উেঠ পেড় লাগা দঢ়ৃ সংক�

উ�ম মধ�ম (�দওয়া) �হার, িপট� িন

উেদার িপি� বুেধার ঘােড় এেকর �দাষ অপেরর ওপর চালােনা

উিনশ িবশ সামান� পাথ�ক�

উভয় স�ট দইুিদেকই িবপদ

উলুখাগড়া িনরীহ �জা

উলুবেন মু�া ছড়ােনা অ�ােন মূল�বান �ব� �দান

উড়নচ�ী অিমতব�য়ী

উ� উ� করা অি�র ভাব

…

…

…
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উেড় এেস জেুড় বসা অনিধকারীর অিধকার

উেড়া কথা �জব

উেড়ািচ� �বনামী প�

ঊ

ঊনপঁাজেুর দবু�ল, ম�ভাগ�

এ

এঁেট ওঠা সমােন পা�া িনেত পারা

এক কথার মানুষ কথা রােখ এমন

এক �গায়ােলর গ� এক ��িণভ��

এক িঢেল দইু পািখ মারা এক �েচ�ায় উভয় উে�শ� সাধন করা

এক বেন দইু বাঘ �বল �িত��ী

এক মােঘ শীত যায় না িবপদ একবারই আেস না

এক হাত লওয়া �িতেশাধ

এক�ুের মাথা মুড়ােনা একই �ভােবর

একেচাখা প�পািত�, প�পাতদ�ু

একতাই বল সি�িলত শি�

একাই একশ অসাধারণ কুশলী

একাদেশ বৃহ�িত �সৗভােগ�র িবষয়

এলািহ কা� িবরাট আেয়াজন

এেলাপাতািড় িবশৃঙখলা

এসপার ওসপার মীমাংসা

ও

ওজন বুেঝ চলা আ�স�ান র�া করা

ওত পাতা সুেযােগর অেপ�ায় থাকা

ওলট পালট িবশৃঙখলা

…

…

…
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ওষুধ পড়া যথােযাগ� �ভাব পড়া

ওষুেধ ধরা �িতি�য়া সৃ� হওয়া

ঔ

ঔষধ ধরা কাি�ত ফললাভ

ঔষধ পড়া �ভােব পড়া

ক

ক অ�র �গামাংস বণ�পিরচয়হীন মূখ�

কংস মামা িনম�ম আ�ীয়

কচ�  বেন কালাচঁাদ অপদাথ�

ক�েপর কামড় যা সহেজ ছােড় না

কত ধােন কত চাল িহসাব কের চলা

কথার কথা ���হীন কথা

কথায় িচ �েড় �ভজা ফঁাকা বুিলেত কায�সাধন

কপাল কাটা অদ�ৃ ম� হওয়া

কপাল �ফরা �সৗভাগ� লাভ

ক�েলর �লাম বাছা অকাজ করা

কত� ার ই�াই কম� �ভ�র িনেদ� েশ কাজ

কলকা� নাড়া কুপরামশ� �দওয়া

কলেমর �খঁাচা অসৎভােব সািধত আেদশ

কলুর বলদ একটানা খাট� িন

কে� পাওয়া পা�া পাওয়া

কড়ায় গ�ায় স� ূণ� , পুেরাপুির

কঁাচা পয়সা নগদ উপাজ�ন

কঁাচা বঁােশ ঘুণ ধরা অ� বয়েস িবগড়ােনা

কঁাটা িদেয় কঁাটা �তালা শ� �ারা শ� নাশ

কঁাঠােলর আমস� অস�ব ব�

…

…
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কাকেজাছনা �ীণ চ�ােলাক

কাকতালীয় আকি�ক �যাগােযাগ

কাকভ�ষ�ী দীঘ�জীবী ব�ি�

কাক�ান সংি�� �গাসল

কাগেজ কলেম িলিখতভােব

কাছা িঢলা অসাবধান

কােজর কথা �েয়াজনীয়

কােজর কািজ কম�দ�

কা�নমূল� অি�মূল�

কাটা ঘােয় নুেনর িছটা য�ণায় নত�ন মা�া �যাগ করা

কাঠখড় �পাড়ােনা নানারকম �চ�া ও পির�ম

কােঠর পুত�ল িনজ�ব, অসার

কা��ান উিচত অনুিচত �বাধ

কান খাড়া করা মেনােযাগী হওয়া

কান পাতলা সহেজই িব�াস�বণ

কান ভারী করা কুপরামশ� দান

কানকাটা িনল��

কানামািছ �খলা িশ�েদর �খলা

কােন আঙ�ল �দওয়া না �শানার �চ�া করা

কােন ম� �দওয়া কুপরামশ� দান

কাপেড় বাবু বািহ�ক সভ�

কঁুেড়র বাদশা ভয়ানক অলস

কুেনাব�াঙ সীিমত �ান স��

কুেপাকাত পরািজত

কুলকােঠর আ�ন তী� �ালা

কূপম��ক ঘরকুেনা, সীমাব� �ান স��

�কঁেচ গ��ষ পুনরায় আর�

�কঁেচা খুঁড়েত সাপ সামান� �থেক অসামান� পিরি�িত

�কউেকটা সামান�



�কতাদরু� পিরপা�

�ক�া ফেত করা ক�ন কােজ সফল হওয়া

�ক মােছর �াণ যা সহেজ মের না

�কাণঠাসা করা �বকায়দায় �ফলা

�কামর বঁাধা দঢ়ৃসংক�

খ

খ� �লয় ত�মুল কা�, ভীষণ ব�াপার

খেয়র খঁা চাট�কার

খািতর জমা িন�ি��

খাল �কেট কুিমর আনা িবপদ �ডেক আনা

িখচ� িড় পাকােনা জ�ল করা

খুঁ�র �জার পৃ�েপাষেকর সহায়তা

�খাশগ� আনে�র কথাবাত� া

গ

গ�িলকা �বাহ অ� অনুকরণ

গেণশ উলটােনা উেঠ যাওয়া, �ফল মারা

গ�ােরর চামড়া অপমান বা িতর�ার গােয় লাগায় না এমন

গদাই ল�ির চাল অিত ধীর গিত, আলেসিম

গভীর জেলর মাছ ধূত�

গরজ বড় বালাই �েয়াজেনই িজিনেসর ��� �বাঝা যায়

গিরেবর �ঘাড়ােরাগ অব�ার অিতির� চাওয়া

গ� �খঁাজা করা ত�ত� কের �খঁাজা

গল�হ পেরর �বাঝা��প থাকা

গা-ঢাকা �দওয়া আ�েগাপন করা

গা �তালা নেড়চেড় ওঠা

গােছ কঁাঠাল �গঁােফ �তল �াি�র পূেব�ই �ভােগর আেয়াজন

…

…
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গােছ ত� েল মই কাড়া আশা িদেয় আ�াস ভ� করা

গােয় পড়া অযািচত

গােয় ফঁু িদেয় �বড়ােনা �কােনা দািয়� �হণ না করা

গােয়র ঝাল ঝাড়া �শাধ লওয়া

�েড় বািল আশায় �নরাশ�

�গঁাফ �খজেুর িনতা� অলস

�গঁায়ার �গািব� িনেব�াধ অথচ হঠকারী

�গাকুেলর ষঁাড় �বকার, ভবঘুের

�গােদর ওপর িবষেফঁাড়া িবপেদর ওপর িবপদ

�গাবর গেণশ মূখ�

�গাবের প�ফুল অ�ােন ভােলা িজিনস

�গােবচারা িনরীহ ও �বাকা

�গালক ধঁাধা জ�ল িবষয়

�গা�ায় যাওয়া ন� হওয়া, অধঃপােত যাওয়া

�গাড়ায় গলদ ��েত ভ�ল

�গৗরচি�কা ভ� িমকা

�গৗরেব ব�বচন
গব� করার সুেযাগ �তির হেল তখন �সই িবষেয়র সে� যু� বা একা� হেয় ওঠার
�বণতামূলক ভ�ািম

ঘ

ঘর থাকেত বাবুই �ভজা সুেযাগ থাকেত ক�

ঘর ভাঙােনা সংসার িবন� করা

ঘরেপাড়া গ� �বদনাদায়ক অিভ�তাস�� ব�ি�

ঘেরর শ� িবভীষণ অেন�র সে� হাত িমিলেয় আপনজেনর শ� হওয়া

ঘােট এেস তির �ডাবা কােজর �শষ িদেক এেস িবফল হওয়া

ঘােটর মড়া অিত বৃ�

ঘাম িদেয় �র ছাড়া উে�গ-উৎক�া �থেক �ি�

ঘুঘু �দেখছ, ফঁাদ �দখিন বড় িবপদ

ঘুণা�র আভাস ইি�ত

…
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�ঘাড়া িডিঙেয় ঘাস খাওয়া মধ�বত�েক অিত�ম কের কাজ করা

(�ঘাড়ার) ঘাস কাটা বােজ কােজ সময় ন� করা

�ঘাড়ার িডম অি��হীন ব�

�ঘাড়ােরাগ সােধ�র অিতির� সাধ

চ

চ�ু চড়কগাছ িবি�ত হওয়া

চ�ু ছানাবড়া অিতশয় িবি�ত

চশমেখার িনল��

চঁােদর হাট আনে�র �াচ�য�

িচিনর বলদ ভারবাহী তেব ফল লােভর অংশীদার নয়

�চােখ অ�কার �দখা িদেশহারা হেয় পড়া

�চােখ �চােখ রাখা সতক�  নজরদাির

�চােখ ধুলা �দওয়া ফঁািক �দওয়া

�চােখ সরেষ ফুল �দখা িবপেদ িদেশহারা হওয়া

�চােখ সঁাতার পািন অিতির� মায়া কা�া

�চােখর পদ� া ল�া

�চােখর বািল চ�ুশূল

ছ

ছকড়া নকড়া স�া দর

ছাই �ফলেত ভাঙা কুেলা অকােজর জন� অবেহিলত ব�ি�র �েয়াজনীয়তা

ছাইচাপা আ�ন সু� �িতভা

ছােপাষা অত�� গিরব

িছ �চকঁাদেুন অ�েতই কা�াকা� করা

িছিনিমিন �খলা ন� করা

ছ�ঁ েচা �মের হাত গ� করা সামান� লােভ দনু�াম কুড়ােনা

�ছঁেক ধরা িঘের ধরা

…

…
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�ছঁড়া চ�েল �খঁাপা বাধা বৃথা �চ�া

�ছেলর হােতর �মায়া সহজলভ� ব�

জ

জগ�ল পাথর ��ভার

জগািখচ� িড় িবশৃঙখল

জগািখচ� িড় পাকােনা �গালমাল বাধােনা

জমজমাট সরগরম

জেল কুিমর ডাঙায় বাঘ উভয় সংকট

িজলািপর পঁ�াচ কু�লতা

ঝ

ঝঁােকর কই দলভ��

�ঝাপ বুেঝ �কাপ মারা সুেযাগ মত কাজ করা

ট

টইট��র পিরপূণ�

টনক নড়া �চতেন�াদয় হওয়া, বুেঝ ওঠা

টাকার কুিমর �চ�র অেথ�র মািলক

টাকার গরম িবে�র অহ�ার

ঠ

ঠঁাট বজায় রাখা অভাব চাপা রাখা

ঠা�া লড়াই মন�াি�ক যু�

ঠুঁেটা জগ�াথ অকম�ণ�

�ঠলার নাম বাবািজ চােপ পেড় কাবু হওয়া

�ঠঁাটকাটা �বহায়া, ��বাদী

…

…

…

…
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ড

ডান হােতর কাজ খাওয়া

ড� মুেরর ফুল দলু�ভ ব�

ঢ

ঢাক ঢাক �ড় �ড় �গাপন রাখার �চ�া

ঢােকর কা� �মাসােহব

িঢ িঢ পড়া দনু�াম রটা

িঢেম �ততালা খুবই ম�র গিত

ত

তামার িবষ অেথ�র কু-�ভাব

তালকানা �বতাল হওয়া

তালপাতার �সপাই অত�� �রাগা

তােসর ঘর �ণ�ায়ী ব�

িতলেক তাল করা ত�� ব�াপারেক বড় কের �দখােনা

িতেল িতেল একট�  একট�  কের

তীের এেস তরী �ডাবা কােজর �শষ িদেক এেস িবফল হওয়া

তীেথ�র কাক সা�েহ �তী�াকারী

ত�লসী বেনর বাঘ ভ�

ত� েষর আ�ন দঃুসহ য�ণা

�তেলেব�েন �েল ওঠা �চ� রাগাি�ত হওয়া

থ

থ বেন যাওয়া �ি�ত হওয়া

থই থই পিরপূণ�

…

…

…
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দ

দহরম মহরম ঘিন� স�ক�

দা-কুমড়া ভীষণ শ�তা

িদনেক রাত করা িমথ�ােক সত� ও সত�েক িমথ�া বানােনা

িদেন দপুুের ডাকািত �কােশ� ঠকােনা

িদি� দরূ অ� ল�� �থেক অেনক দরূ, লে�� �পৗ�ছেনা �ায় অস�ব

দধুকলা িদেয় সাপ �পাষা না বুেঝ কৃত� �লােকর উপকার করা

দেুধ ভােত থাকা স�ল থাকা

দেুধর মািছ সুসমেয়র ব�ু

দমুুেখা সাপ দজুনেক দরুকম কথা বেল পর�েরর মেধ� শ�তা সৃ�কারী

ধ

ধরােক সরা �ান করা সকলেক ত�� ভাবা

ধির মাছ না ছ�ঁ ই পািন �কৗশেল কােয�া�ার

ধম�পু� যুিধি�র ভ�

ধামাধরা চাট�কারীতা

ধান ভানেত িশেবর গীত অ�াসি�ক ব�ব�

ধু�ুমার ত�মুল কা�

�ধাপদরু� বাবুয়ািন

ন

ননীর পুত�ল �মিবমুখ

নয়ছয় অপচয়

নয়েনর মিণ পরম আদেরর

নাক গলােনা অনিধকার চচ� া

নাক িসঁটকােনা অব�া করা

নােক খত �দওয়া �ায়ি�� করা

…

…
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নািড়র টান মম�েবাধ

�নই আঁকড়া এক�ঁেয়

প

পগার পার পলায়ন করা

পটল �তালা মারা যাওয়া

পেটর িবিব িবলাসী ও িন�ম�া �মেয়

পেথ বসা সব��া� হওয়া

প�পাতার জল �ণ�ায়ী

পেরর ধেন �পা�াির অেন�র স�দ িনেজর কােজ ব�বহার

পাকা ধােন মই �দওয়া বড় ধরেনর �িত করা

পােলর �গাদা দলপিত

পায়াভারী অহংকারী

পঁু�মােছর �াণ �ু� �াণ

পুকুরচ� ির বড় রকেমর চ� ির

�পেট �পেট বুি� দ�ু বুি�

�পায়াবােরা �সৗভাগ�

ফ

ফপর দালািল অিতির� চালবািজ

ফঁাক �ফাকর �দাষ��

ফু�-ফাটা �চৗিচর হওয়া

�ফঁেপ ওঠা হঠাৎ িব�বান হওয়া

�ফঁাড়ন কাটা ��িন কাটা

ব

বক ধািম�ক ভ� সাধু

ব� আঁট� িন ফ�া �গেরা অসার আ�ালন

…

…

…
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বণ�েচারা/ বণ�েচারা আম কপট ব�ি�

বসে�র �কািকল সুসমেয়র ব�ু

বঁা হােতর �খল / কাজ /
ব�াপার

সহজ কাজ; অন� অেথ� , ঘুষ �হণ

বােগ পাওয়া আওতার মেধ� পাওয়া

বােঘর দধু/ �চাখ দঃুসাধ� ব�

বািজেয় �দখা পরখ করা

বােপর �বটা সাহসী

বামন হেয় চঁােদ হাত অস�ব আশা �পাষণ

বািলর বঁাধ অ�ায়ী ব�

িবদ�ার জাহাজ মূখ� বা অিশি�ত �লাক

িবনা �মেঘ ব�পাত হঠাৎ িবপেদ পড়া

িবষবৃ� অিন�কারী

িবসিম�ায় গলদ ��েতই ভ�ল

িবড়াল তপ�ী ভ� সাধু

বুেকর পাটা সাহস

বুি�র �ঢঁিক িনেরট মূখ�

ব�ােঙর আধুিল সামান� স�দ

ব�ােঙর সিদ� অস�ব ঘটনা

ভ

ভরাড� িব সব�নাশ

ভােবর ঘের চ� ির আসল উে�শ� প� কের �ধু বাইেরর ঠঁাট বজায় রাখার �বণতা

িভেজ �বড়াল কপটাচারী

িভেটয় ঘুঘু চড়ােনা সব��া� করা

ভ�ঁ ইেফাড় হঠাৎ বড়েলাক

ভ�ষি�র কাক দীঘ�জীবী

ভ� েতর �বগার অযথা �ম

…
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ম

মেগর মু��ক অরাজক �দশ

মিণকা�ন �যাগ উপযু� িমলন

মন না মিত অি�র মানব মন

মশা মারেত কামান দাগা সামান� কােজ িবরাট আেয়াজন

মরার ওপর খাড়ার ঘা কে�র ওপর ক�

মােছর মােয়র পু� �শাক কপট �বদনােবাধ

মা�র মানুষ সরল�াণ

মামাবািড়র আবদার চাইেলই পাওয়া যায় এমন

িমছিরর ছ� ির মুেখ মধু অ�ের িবষ

মুেখ ফুলচ�ন পড়া সুসংবােদর জন� ধন�বাদ

�মৗচােক িঢল মারা িবপ�নক �ােন আঘাত করা

য

যে�র ধন কৃপেণর কিড়

যত গেজ� তত বেষ� না আেয়াজেনর ত�লনায় কম কাজ হওয়া

র

রাঘব �বায়াল সব��াসী �মতাসীন ব�ি�

রাবেণর িচতা িচর অশাি�

রাশভারী গ�ীর �কৃিতর

�ই কাতলা পদ� বা �নতৃ�ানীয় ব�ি�

ল

ল�াকা� ত�মুল ঝগড়া

ল�ার মাথা খাওয়া িনল��তা

�লেজ �গাবের অব�া নােজহাল হওয়া

…

…

…

…
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�লফাফা দরু� বাইেরর ঠাট বজায় �রেখ চেলন িযিন

শ

শে�র ভ� নরেমর যম সবলেক ভয় ও দবু�লেক অত�াচার কের এমন

শঁােখর করাত উভয় সংকট

শাক িদেয় মাছ ঢাকা �দাষ চাপা �দওয়ার ভ�ল প�িত

শােপ বর অিনে� ই� লাভ

িশবরাি�র সলেত একমা� স�ল

ষ

ষ�ামাক� া ��া �কৃিতর

�ষাল আনা স� ূণ�

�ষাল কলা পুেরাপুির

স

সেষ� ফুল �দখা িবপেদ িদেশহারা হওয়া

সা�ী �গাপাল িনি�য় দশ�ক

সােপ-�নউেল শ�তা

সুেখর পায়রা সুসমেয়র ব�ু

�সয়ােন �সয়ােন দইু সমান �িত��ীর মেধ�

�সানার পাথরবা� অস�ব ব�

�সানায় �সাহাগা উপযু� িমলন

হ

হ-য-ব-র-ল উে�াপা�া

হ�ীমূখ� িনেরট মুখ�

হােট হঁািড় ভাঙা �গাপন কথা �কাশ করা

হাতটান চ� িরর অভ�াস

…

…

…

…
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