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আমরা জেগগলি আমরা জিগগলি কাগে 

 

আমরা জেগগলি আমরা জিগগলি কাগে 

আমরা লকগশার বীর । 

আে বাাংিার ঘগর ঘগর আমরা জর্ সইলনক মুক্তির । 

জসবা আমাগের হাগতর অস্ত্র 

েুুঃখীগক লবিাই অন্ন বস্ত্র 

জেগশর মুক্তি-েূত জর্ আমরা 

স্ফুলিাংগ শক্তির । 

আমরা আগুন জ্বািাব লমিগন 

জপাডাব শত্ুেি 

আমরা জভগঙলি চীগন জসালভগ়েগট 

োসত্ব-শঙৃ্খি । 

আমার সাথীরা প্রলত জেগশ জেগশ 

আগো উেযত একই উগেগশ— 

এখাগন শত্ুলনধগন লনগ়েলি প্রলতজ্ঞা গম্ভীর 

 

বাঙিার বুগক কাগিা মহামারী জমগিগি অন্ধপাখা 

আমার মাগ়ের পঞ্জগর নখ লবিঁগধগি রিমাখা 

তবু আগো জেলখ হীন জভোগভে ! 

আমরা জমিাব র্ত লবগেে; 

আমরা সৃষ্টি করব পৃলথবী নতুন শতাব্দীর ।। 
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েনর্ুগের গান 

 

েনগণ হও আে উে্বুে্ধ 

শুু কগরা প্রলতগরাধ, েনরু্ে, 

োপানী ফযালসস্টগের জঘার েুলেযন 

লমগিগি ভারত আর বীর মহাচীন । 

সামযবােীরা আে মহাক্ুে্ধ 

শুু কগরা প্রলতগরাধ, েনরু্ে ।। 

েনগণ শক্তির ক্ষ়ে জনই, 

ভ়ে জনই আমাগের ভ়ে জনই । 

লনক্তি়েতা়ে তগব জকন মন মগ্ন 

জকগড নাও হালত়োর, শুভিগ্ন । 

কগরা োপাগনর আে গলত ুে; 

শুু কগরা, প্রলতগরাধ, েনরু্ে ।। 
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বর্ য-বাণী 
 

জর্মন কগর তপন টাগন েি 

জতমলন কগর জতামা়ে অলবরি 

টানলি লেগন লেগন 

তুলম িও জগা আমা়ে লচগন 

শুধু জঘাচাও জতামার িি ।। 

 

োলন আলম জতামা়ে বিা বৃথা 

তুলম আমার আলম জতামার লমতা, 

ুে েু়োর খুগি 

তুলম আসগব নাগকা ভুগি 
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জর্মন ক’জর তপন টাগন েি 

 

জর্মন কগর তপন টাগন েি 

জতমলন কগর জতামা়ে অলবরি 

টানলি লেগন লেগন 

তুলম িও জগা আমা়ে লচগন 

শুধু জঘাচাও জতামার িি ।। 

 

োলন আলম জতামা়ে বিা বৃথা 

তুলম আমার আলম জতামার লমতা, 

ুে েু়োর খুগি 

তুলম আসগব নাগকা ভুগি 

থামগব নাগকা আমার চিাচি ।। 
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শৃঙ্খি ভাঙা সুর বাগে পাগ়ে 

 

শঙৃ্খি ভাঙা সুর বাগে পাগ়ে 

ঝন্ ঝনা ঝন্ ঝন্ 

সব যহারার বন্দী-লশলবগর 

ধ্বাংগসর গেযন । 

লেগক লেগক োগগ প্রস্তুত েনসসন্র্ 

পািাগব জকাথা়ে ? রাস্তা জতা জনই অন্র্ 

হাগড রচা এই জখা িঁ়োড জতামার েন্র্ 

জহ শত্ু েুর্মন ! 

রু্গান্ত জোডা েডরাক্তত্রর জশগর্ 

লেগগন্ত জেলখ স্তলম্ভত িাি আগিা, 

ুক্ষ মাগেগত সবুে ঘনা়ে এগস 

নতুন জেগশর র্াত্রীরা চমকাগিা । 

চিলত জেগনর চাকা়ে গুিঁডাগ়ে েম্ভ 

পতাকা উডাই : লমলিত ে়েস্তম্ভ । 

মুক্তির ঝগড শত্ুরা হতভম্ব । 

আমরা কষ্টেন পণ 

 


