
শল্প-াশত্যে ফঙ্গফন্ধু বেঁত্ঘ থাওত্ফন অনাশিওার 

বভাযাায বাত্ন 

 

চাশযয শযা ফঙ্গফন্ধু বঔ ভৄশচবুয যভাবনয আিত্ ে অনুপ্রাশিয ত্ে এত্িত্য ভানুল বমভন স্বাধীনযায স্বপ্ন 

বিত্ঔত্ঙন, বালা আত্দারত্ন, ভৄশিভেত্ে ছাঁশত্ে ত্েশঙবরন বযভশন ফঙ্গফন্ধুত্ও বওন্দ্র ওত্য এত্িত্য শল্প-াশযে, 

ংস্কৃশয ভে ত্েত্ঙ। শফত্ল ওত্য ওশফযাে, কত্ল্প, প্রফত্ে, উন্যাত্, কাত্ন, ঙোে, শঘত্র শল্প ভে ত্েত্ঙ ফঙ্গফন্ধুত্ও 

উরক্ষ্ে, উচীব্য, অফরম্বন ওত্যই। শফত্েয আয বওাবনা বিত্, বওাবনা বনযা, বনত্রী ফা শফত্ল ব্যশিত্ও শনত্ে এযওভ 

শল্প-াশযে সৃশি েশন। শযশন শঘযশিন ফভান থাওত্ফন বিত্য ওশফযাে, কত্ল্প, উন্যাত্, প্রফত্ে, শঘত্রশত্ল্প, ঙো 

াশত্যে ভবাত্ফ প্রজ্বশরয থাওত্ফন। অফশ্য ১৯৭৫ াত্রয ১৫ আকস্ট শযফাত্য ফঙ্গফন্ধুত্ও যোয য এত্িত্য শল্প-

াশযে, ংস্কৃশয, ওশফযা, কল্প, উন্যা, শঘত্রশত্ল্প শযফাত্য ফঙ্গফন্ধু যোয প্রশযফাত্ি বরাত্য শফবফাবযাি খত্ে, নতুন 

ভাত্রা াে প্রশযফাত্িয বালা। শুধু বিত্য শল্প-াশত্যে নে শফত্েয শফশবন্ন বিত্, শবন্ন শবন্ন বালাে যশঘয ত্েত্ঙ, এঔন 

যশঘয, অনুশিয ত্ে ফঙ্গফন্ধুত্ও শনত্ে ওশফযা, কল্প, উন্যা, ঐশযাশও গ্রন্থ। 

  

াচায ফঙত্যয বেি ফাগাশর ,স্বাধীনযায স্থশয চাশযয শযা ফঙ্গফন্ধু বঔ ভৄশিুবুয যভাত্নয ব্যশি  

যাচননশযও চীফন  ওভ ে এঔন বিত্ শফত্িত্ কত্ফলিা, াশত্যে, যাচননশযও ির ভত্য চন্য অনুওযিীে, অনুযিীে 

এফং অশযাম ে ত্ে ঠত্ঙ। যাঁয উয যশঘয ত্েত্ঙ শফত্েয ফ োশধও ংখ্যও ফই। শফত্েয এ মাফৎওাত্রয বওাবনা বনযা, 

যাষ্ট্রনােবওয য এয বফশ ংখ্যও ফই যশঘয েশন। যাঙাো ১৯৭৫ াত্রয ১৫ আকস্ট চাশযয শযাত্ও শযফাত্যয 

যোয প্রশযফাত্ি, বরাত্, বক্ষ্াত্ব যাচননশযও বনযা ওভীত্িয ভত্যা জ্বত্র ত্ঠশঙত্রন বি শফত্িত্য ফহু ওশফ, ঙোওায, 

কল্পওায, নাশিও, প্রাফশেও, কত্ফলও, যথা াশশযেওযা শনযন্তয শরত্ঔ ঘত্রত্ঙন। ইত্যাভত্ে এফ শফলত্ে বরঔা এই 

ম েন্ত বি-শফত্িত্ প্রাে ১৩ যাশধও বভৌশরও গ্রন্থ প্রওা বত্েত্ঙ। ফাংরা এওাত্েশভ, চাযীে গ্রন্থত্ওন্দ্র, ঢাওা, ঘট্টগ্রাভ, 

যাচাী শফেশফদ্যারে ওর্তেক্ষ্, শফশবন্ন বস্বোত্ফী ংস্থা, শশু এওাত্েশভ, শফোশযে বওন্দ্র ভৄশিভেত্েয বঘযনাে 

শফোী বিত্য অশধওাং প্রওানা ংস্থা বথত্ও এফ ফই প্রওাশয ত্েত্ঙ। এয ফাইত্য শফত্েয শফশবন্ন বি বথত্ও 

প্রফাী ফাংরাত্িী শফত্েয খ্যাশযভান বরঔওযা প্রচুয ফই শরত্ঔত্ঙন ফঙ্গফন্ধুত্ও শনত্ে।  

 

 ‘ফঙ্গফন্ধু শনত্চই শঙত্রন যাচনীশযয ওশফ’। ১৯৭১ াত্রয ৭ ভাঘ ে ঐশযাশও বাযাোশি ে উত্দ্যাত্ন রাত্ঔা 

ভানুত্লয চনত্রাত্য যাঁয ফজ্রওত্ে ধ্বশনয ো ‘বালি’ শফত্েয ফ েত্েি বালি এফং ফ েবেি াশযে ফরত্র ভুর ত্ফ না। 

চনভানুত্লয ওশফ, ফাংরাত্ি যাভাভ দুশনোয ভচদুয, বলাশলয, শনম োশযয, নীশেীয, ফশিয ভানুত্লয অশধওায 

আিাে  ভৄশিয শিাশয। যাঁয ভম োত্েয শফেভাত্নয যাচনীশযও শত্ত্ফ ভত্দা কােী, বনরন ম্যাত্েরা, ইোশয 

আযাপায প্রভৄঔ। অফশ্য ফঙ্গফন্ধুত্ও শনত্ে মযো শল্প-াশযে, ংস্কৃশযয ক্রভ শফওা খত্েত্ঙ যযো খত্েশন শফত্েয 

অযায ফত্ো ভাবয বনযাত্িয শনত্ে। ফাগাশরয বাত্ওয ভা এই আকস্টবও াভত্ন বযত্ঔ াফশরও রাইত্েশযয, 

চাযীে গ্রন্থ বওন্দ্র, ফাংরা ফাচায বওশন্দ্রও প্রওানা ংস্থা ভত্য অনুোন ঘাশরত্ে এ যথ্য শভশরত্ঙ। এওচন বনযায 

য পৃশথফীয আয বওাবনা বিত্ এত্যা শফপুর ংখ্যও ফই প্রওা েশন। এই ফইগুত্রা ফাংরা  ইংত্যশচ বালাে 

প্রওাশয। এ ঙাো ফঙ্গফন্ধুয য বফ ংখ্যও ফই ঘীনা, চাাশন, ইোশর, চাভ োশন, সুইশে ওত্েওটি শফত্িশ 

বালাে প্রওাশয ত্েত্ঙ। 

 

ফাংরা এওাত্েশভ বথত্ও প্রওাশয আবু বভাাম্মি বিত্রাোয বাত্ত্নয বরঔা ‘ফঙ্গফন্ধু শফলেও গ্রন্থশি ‘১৯৯৮ 

াত্র ‘ফাংরাত্িত্ ফঙ্গফন্ধু ঘঘ ো’ শত্যানাত্ভ বম ফইটি প্রওা বত্েশঙর, যাত্য ফঙ্গফন্ধুয য ফইত্েয ংখ্যা শঙর াত্ে 

শযনয। আয ফযেভান ‘ফঙ্গফন্ধু শফেলও গ্রন্থ’ ফইটিত্য এ ম েন্ত ফঙ্গফন্ধুয য প্রওাশয ফইত্েয ংখ্যা ১ াচায ঙাশেত্ে 

বকত্ঙ।’ যায এই ফইটি প্রওাত্য য শযন ফঙত্যয বফশ ভে অশযফাশয ত্েত্ঙ। এ ভত্ে ফঙ্গফন্ধুয য আয শযন 

যাশধও ফই প্রওা বত্েত্ঙ। এ শনত্ে শুধুভাত্র প্রাে দু’াচায বভৌশরও গ্রন্থ চাশযয শযা ফঙ্গফন্ধুয য প্রওা বত্েত্ঙ। 

যাচধানীয ারও প্রওানী বথত্ও াংফাশিও  ওরাভ বরঔও বভাযাায বাত্ন যশঘয ‘ফঙ্গফন্ধু বথত্ও বঔ াশনা’ 

এফং ফঙ্গফন্ধুয শযন প্রচবেয যাচনীয’ ীল েও দুত্ো প্রফত্েয ফই প্রওাশয ত্েত্ঙ। এয প্রথভটি প্রওাশয ে ২০১৮ 

াত্রয আকস্ট ভাত্।  শিযীেটি প্রওাশয ে ২০২০ াত্রয বপব্রুোশযয ফই বভরাত্য। প্রথভ ফইটিয য য দুটি ভৄরি 

বল ত্ে মাোে ইত্যাভত্ে র্তযীে ভৄরত্িয ফই  প্রাে বল োয ত্থ। ারও প্রওানী বথত্ও যাঁয আত্যওটি 

প্রফত্েয ফই ‘ফঙ্গফন্ধুয শযন প্রচবেয যাচনীশয’ প্রওাশয ে।  

 

ফঙ্গফন্ধু এওটি ফযা নিীয ভত্যা, প্রশযশিন শনযে নতুন রূব ফাংরাত্ি শফত্েয বিত্ বিত্ যাঁত্ও শনত্ে 

কত্ফলিা ত্ে, প্রফে, শনফে প্রওাশয ত্ে। প্রওাশয ত্ে নতুন নতুন ফই। শফশবন্ন বালাে ফঙ্গফন্ধুয উয প্রওাশয 

ফ েত্ল ফইত্েয ংখ্যা ওয এ শত্ত্ফ ওযা ওিাে। ওাযি প্রশয শিনই ফাংরাত্ি শফত্েয শফশবন্ন বিত্ যাঁয উয 

ফই বফয ত্ে। এও ওথাে ফঙ্গফন্ধু শফে শযভেত্র এও অভল্য ম্পি। যাঁত্ও শনত্ে শফত্েয বিত্ বিত্ যাচননশযও 

অঙ্গবি কত্ফলিা ত্ে, যাঁয বিো শফশবন্ন ফিব্য, শফবৃশয, বালি প্রভৃশয বথত্ও শফে বনর্তেবৃদ কত্ফলিা ওত্য যথ্য উাত্ত  

 



 

-২- 

 

 

শনত্চত্িয চীফত্ন, যাচনীশযত্য, যাষ্ট্র শযঘারনাে প্রত্োক ওযত্ঙন। এঔাত্ন চাশযয শযায স্বাথ েওযা। শযশন শফে 

যাচনীশযত্য এওচন িা েশনও, শক্ষ্াগুরু, থপ্রি েও ত্ফ োশয শযশন ত্েন যাচনীশযয ওশফ। 

 

‘ফঙ্গফন্ধু শফলেও গ্রন্থশি’ ফইত্য বম শযংখ্যান বিো ে, যা ১৬টি শত্যানাত্ভ শফবি ওযা ে। এয ভত্ে 

‘বালা আত্দারন  ফঙ্গফন্ধু’ শফলেও ফই প্রওা বত্েত্ঙ ৯টি। ‘আকযযরা ভাভরা  উনত্তত্যয কিঅভূত্থান’ শফলত্ে 

াযটি, ভৄশিভেে  ফঙ্গফন্ধু’ শফলত্ে ১১৭টি, যাচনীশয, প্রান  যযাষ্ট্রনীশয শফলেও ১৭৩টি, ‘স্মৃশযঘাযিভরও গ্রন্থ’ 

শফলত্ে ৩২টি, আত্রাওশঘত্র  িশররত্র শফলত্ে ১২৬টি, প্রফে  শনফে শফলত্ে ১০৪টি, কল্প  উন্যা শফলত্ে ১২২টি, 

ওশফযা  ঙো শফলত্ে’ ৯৮টি, চীফনী গ্রন্থ-১৫১টি, শশুত্যাল গ্রন্থ- ৭৮টি, ‘ফঙ্গফন্ধু শফত্যাধীত্িয দৃশিত্য ফঙ্গফন্ধু’ শফলত্ে-

১৪টি, ফঙ্গফন্ধুত্ও শনত্ে বরঔা মাত্রা, নােও, ংকীয, কীশয আত্রখ্য গ্রন্থ ১১টি, ফঙ্গফন্ধু যোওাণ্ড শফলেও গ্রন্থ- ৮১টি, 

ভল্যােনধভী গ্রন্থ’ ৫৫টি এফং বিশ-শফত্িী বরঔওত্িয বরঔা ইংত্যশচ বালাে প্রওাশয গ্রন্থ- ৬৭টি প্রওা বত্েত্ঙ।  

 

ইংত্যশচ বালাে বিত্ ফত্ঘত্ে বফশ ফই প্রওা ওত্যত্ঙ ইউশনবাশ েটি বপ্র শরশভত্েে। যাযা ফঙ্গফন্ধু বঔ 

ভৄশচবুয যভাত্নয ‘আত্ধচীফনী’ গ্রন্থটি এওত্মাত্ক ফাংরা  ইংত্যশচ বালাে প্রওা ওত্য। ফাংরা এওাত্েশভ ফঙ্গফন্ধু বঔ 

ভৄশচবুয যভাত্নয বরঔা ‘ওাযাকাত্যয বযাচনাভঘা’  নেটি ফই প্রওা ওত্যত্ঙ। এই ফইটি ফঙ্গফন্ধুয ওন্যা প্রধানভন্ত্রী 

বঔ াশনায াশফ েও যত্ত্বাফধাত্ন প্রওাশয ে। ফাংরা এওাবেশভ ফঙ্গফন্ধুয য গ্রন্থশি ফইটি প্রওাত্য য কয শযন 

ফঙত্য ফঙ্গফন্ধুয য আয প্রাে শযন যাশধও ফই প্রওা বত্েত্ঙ। পত্র এ ম েন্ত ফঙ্গফন্ধুয য শুধুভাত্র বভৌশরও গ্রন্থ 

বযয যাশধও িাঁশেত্েত্ঙ। কয শযনফঙত্য একুত্য গ্রন্থত্ভরাে ফঙ্গফন্ধুয য অংখ্য ফই প্রওাশয ত্েত্ঙ এফং 

বশফষ্যত্য  ত্ফ। 

 

ফাংরাত্ি নানা প্রশযকূর অফস্থায ভে বথত্ও ফঙ্গফন্ধুয য এত্যা ফই বফয ত্েত্ঙ,যা যাঁয প্রশয বারফাা 

 কৃযজ্ঞযাযই ফশিঃপ্রওা। যাঁয চীফন  ওত্ভ েয য অপ্রওাশয অত্নও যথ্য বফয ত্ে আত্ঙ প্রশযশনেয। আকাভী 

প্রওানী বথত্ও ফঙ্গফন্ধুয য ৮০টি ফই প্রওাশয ত্েত্ঙ। এয ভত্ে বঔ াশনায ‘বঔ ভৄশচফ আভায শযা’ ফইটি 

শফপুর ংখ্যও শফশক্র ত্েত্ঙ। প্রশয ভাত্ই অংখ্য ফই বফয ত্ে চাশযয শযাত্ও শনত্ে। ফাগাশর চাশযয চন্য এো 

বৌবাগ্য বম-ফঙ্গফন্ধুয য এত্যা ফই প্রওা বত্েত্ঙ। এত্যা শফপুর ংখ্যও ফই েত্যা শফত্েয অন্য বওাবনা বনযায 

য প্রওা ােশন। এ ঙাো প্রশয ফঙয ফাংরা এওাত্েশভয ফই বভরা,স্বাধীনযা  শফচে শিফত্ও বওন্দ্র ওত্য ফঙ্গফন্ধুত্ও 

শনত্ে শনযন্তয প্রওাশয ত্ে শফপুর ংখ্যাও ওাব্য গ্রন্থ, কল্প, উন্যা, নােও, নাটিওা  শঘত্রনাট্য প্রভৃশয। 

 

ফঙ্গফন্ধুত্ও শনত্ে ঘীনা, চাাশনচ, ইোশর, চাভাশন ে  সুইশে বালাে অংখ্য ফই প্রওা বত্েত্ঙ। আভাত্িয 

ভাচ ব্যফস্থাে, যাচনীশযত্য, অথ েনীশযত্য, ংস্কৃশযত্য মযো শিন ফিত্রয াো বরত্কত্ঙ, ঠিও যায বঘত্ে বফশ 

প্রাশঙ্গও ত্ে ত্েত্ঙন চাশযয শযায আি ে, অথ োৎ যাঁয  চীফন, ংগ্রাভ ওভ ে অনুযি, অনুওযি ওযা। এওই াত্থ 

খাযত্ওয বুত্রত্ে ক্ষ্য-শফক্ষ্য ওত্য বিো শযায ওরুি শফিাে বিত্য ফ েত্েশিয ভানুলত্ও বমভশন বাত্ও ভৄেভান 

ওত্যত্ঙ বযভশন বিত্ শফত্ত্িয ওশফ াশশযেওত্িয ভত্ে বরাত্য আগুন জ্বাশরত্ে বিে। আয  এই বক্ষ্াব, বরাত্য 

ফশিঃপ্রওা খত্েত্ঙ শল্প- াশত্যে, ংস্কৃশযত্য। এ ওাযত্ি ‘চীফীয ভৄশচফ’ অত্ক্ষ্া ‘ভয ভৄশচফ’ যাচনীশযশফিত্য চন্য 

শফত্ল ওত্য যাঁয আিত্ েয অনুাযীত্িয চন্য মযো উজ্জীশফয ওত্য আত্দারত্ন, ংগ্রাত্ভ, বি কঠত্ন, উন্নেত্ন, চাশযয 

অথ েননশযও ভৄশি অচেত্ন, ঠিও ভান বঘযনায ফশিঃপ্রওা খত্েত্ঙ ওশফ, শল্প-াশশযেওত্িয ভত্ে। ‘আিত্ েয বম ভতুে 

বনই’ এো ফঙ্গফন্ধুত্ও শিত্েই প্রভাশিয। আচত্ওয এই শিত্ন চাশযয শযায প্রশয শফনম্র েো। এওই ত্ঙ্গ ১৯৭৫ াত্রয 

১৫ আকস্ট ওাত্রাযাত্য খাযত্ওয বুত্রত্ে শি চাশযয শযায প্রশয এফং যাঁয শযফাত্যয অযায শবিয শফত্িী 

আত্ধায াশন্ত  ভাকত্পযায ওাভনা ওযশঙ। 
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