
ফঙ্গফন্ধু : শল্প, াশত্য  ংস্কৃশত্য ফন্ধু 

অনুভ ায়াৎ 

জাশত্য শত্া ভান ননত্া াজায ফছরযয নেষ্ঠ ফাঙাশর স্বাধীন ফাংরারে যারেয স্থশত্ ফঙ্গফন্ধু নখ ভৄশজবুয যভান 

(১৯২০-১৯৭৫) ফাংরা শল্প, াশত্য  ংস্কৃশত্য ফন্ধু। ত্াঁয জীফন  করভ ে, শচন্তাবাফনায়, নরখায়, যচনায়, ভনরন, 

পৃষ্ঠরালকত্ায়, স্মৃশত্রত্, প্রীশত্রত্, বালরে, শফবৃশত্রত্, ফােীরত্ ঋদ্ধ রয়রছ এরেরয শল্প, াশত্য  ংস্কৃশত্। অন্যশেরক ত্াঁয 

ব্যশি জীফন, কভ ে, আে ে, স্বপ্ন শনরয় নে-শফরের যশচত্ রয়রছ ত্ ত্ ফই, গল্প, উন্যা, প্রফন্ধ, শনফন্ধ, নাটক, গান, বাস্কম ে 

 চরশিত্র।  

ফঙ্গফন্ধু ফরররছন, ‘আশভ ফাঙাশর, ফাংরা আভায নে, ফাংরা আভায ংস্কৃশত্’। শত্শন আরযা ফরররছন, ‘বালা, াশত্য, ংস্কৃশত্য 

ভশদ্ধ ছাড়া নকারনা জাশত্ই উন্নশত্ কযরত্ ারয না। আশভ শফশ্বা কশয নম, জনগেই ফ াশত্য  শরল্পয উৎ’।  

শল্প, াশত্য, ংস্কৃশত্  যাজনীশত্ ম্পরকে ফঙ্গফন্ধুয বাফনা-সৃজন  ভনন ম্পরকে জানা মায় ত্াঁয শনরজয নরখা গ্রন্থ, বালে, 

অরন্যয নরখা যচনা, স্মৃশত্কথা  ভকারীন ংফােত্র নথরক। ১৯৭১ াররয ভাশকেন াপ্তাশক শনউজ উইক ফঙ্গফন্ধুরক 

আখ্যাশয়ত্ করযশছর ‘যাজনীশত্য কশফ’ শররফ। আয প্রধানভন্ত্রী নখ াশনা ত্াঁরক আখ্যাশয়ত্ করযরছন, ‘যাজনীশত্য নান্দশনক 

শল্পী’ শররফ। াশকস্তান আভরর নেরয শল্পীভাজ ফঙ্গফন্ধুরক আখ্যাশয়ত্ করযশছররন, ‘ফঙ্গ ংস্কৃশত্য অগ্রদূত্’ শররফ।  

ফঙ্গফন্ধু শফশ্বা কযরত্ন এফং জানরত্ন নম, াংস্কৃশত্ক  অথ েননশত্ক স্বাধীনত্া ছাড়া যাজননশত্ক স্বাধীনত্া অথ েীন। ত্াই শত্শন 

যাজনীশত্  ংস্কৃশত্রক শযপূযক শররফ নেরখরছন। াজায ফছরযয ফাংরায শল্প, াশত্য  ংস্কৃশত্রক ভন্থন করযই ফঙ্গফন্ধু 

রয় উরেশছররন যাজনীশত্য কশফ এফং শফশ্বফন্ধু। ত্াঁয শফচ্ছুশযত্ প্রবায় আররাশকত্, ঞ্জীশফত্  স্পশন্দত্ নগৌযফেীপ্ত রয়রছ 

এরেরয যাজননশত্ক  াংস্কৃশত্ক কাোরভা।  

শিত্রেয ভরত্ শল্প রে আত্মায ংস্কৃশত্। আয ংস্কৃশত্ রে জনরগাষ্ঠীয মাশত্ জীফরনয নেঁরচ থাকায ংগ্রাভ, আচযে, যীশত্, 

না, ধভ ে, ে েন, বাফনা, ফস্তুগত্ অজেন, বুশদ্ধজীফীগত্ শফকা, শফরনােন প্রভৃশত্। ফঙ্গফন্ধুয ভরে াজায ফছরযয ফাঙাশরয এফ 

বফশষ্ট্য নান্দশনকবারফ প্রকা ঘরটশছর। 

বফ-বকরারয জন্স্থারনয ভূ-প্রকৃশত্, জনজীফন, াশযফাশযক শযরফ, শক্ষা  ক্রীড়া াচম ে ত্াঁরক শেরয়শছর 

াংস্কৃশত্ক ভান কাোরভায উাোন। ত্াঁয ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’নত্ যরয়রছ ত্াঁয উরেখ। শত্শন শররখরছন নম, বফ-বকরারয 

শত্শন গান গাইরত্ন, নখরাধুরা  কযরত্ন, ব্রত্চাযী কযরত্ন। ফঙ্গফন্ধুয াংস্কৃশত্ক ভান কাোরভা গেরন ফই এফং ত্রশত্রকা 

শফযাট ভূশভকা ারন করযরছ। নই ১৯৩০ েরক ত্াঁয শযফারয করকাত্া নথরক প্রকাশত্ আজাে, গাত্, নভাাম্মেী, 

আনন্দফাজায, ফসুভত্ী শত্রকা যাখা রত্া। শত্শন এগুররা ড়রত্ন। কাযাগারযয নযাজনাভচায় শত্শন শররখরছন, ‘ফই আয কাগজই 

আভায ফন্ধু’।  

আভযা জাশন ফঙ্গফন্ধু নই ১৯৪০ েক নথরক ১৯৬০ েক ম েন্ত শফশবন্ন ংফােরত্রয রঙ্গ জশড়ত্ শছররন। এরফয 

ভরে শছর, ‘শভোত্’, ‘ইরেপাক’, ‘নতুন শেগন্ত’, ‘ফাংরায ফােী’। শত্শন এফ শত্রকায় স্বনারভ  ছদ্মনারভ শরখরত্ন। আয ফই 

এফং ংফােত্র রে বযত্া  ংস্কৃশত্য ফান। ফঙ্গফন্ধু রেন যাজননশত্ক, াশরত্যয ইশত্ার অন্যত্ভ নরখক। ত্াঁয যশচত্ 

শত্নটি গ্রন্থ ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’(২০১৩), আভায নেখা নয়াচীন’ (২০১৭)  ‘কাযাগারযয নযাজনাভচা’ (২০২০) ইশত্ারয 

স্বে েখি শরনফ শফরফশচত্। শল্প, াশত্য  ংস্কৃশত্য আরযকটি ফরড়া আধায রে রাইরব্রশয। শত্শন ফাশড়রত্ শফযাট রাইরব্রশয 

গরড় তুররশছররন। আয়াভী রীগ েরীয় কাম োররয় শত্শন গরড় তুররশছররন রাইরব্রশয। াে ফা অেয়নরক শত্শন যাজনীশত্য নফাধ 

 চচ োয অং বাফরত্ন। আয ফই রে ংস্কৃশত্  বুশদ্ধশবশেক ভাজ গেরনয াশত্য়ায।  

১৯৪৮ নথরক ১৯৫২ ম েন্ত ভান যােবালা আরন্দাররন ফঙ্গফন্ধুয ননতৃত্ব োন   অংগ্রে আভারেয জাত্ীয় ইশত্ার 

নানাশর অোয়। এয পরর জাত্ীয় াশত্য, শল্প, ংস্কৃশত্ শফকশত্ রয় স্বাধীন-াফ েরবৌভ যােগেন এফং যফত্ীকারর শফশ্ব 

ংস্কৃশত্য অং শররফ স্বীকৃশত্ নরয়রছ। বালা শে শেফর ফঙ্গফন্ধুয  স্মৃশত্ অ েে, বালে, ফােী, শভশছরর অংগ্রে াংস্কৃশত্ক 

ঐশত্রযয স্মাযক রয় আরছ। 

ফঙ্গফন্ধুয াশত্যপ্রীশত্, কশফত্াপ্রীশত্, ংগীত্প্রীশত্ শকংফেশন্ত রয় আরছ। যফীন্দ্রনাথ, নজরুর, অতুর, শিরজন্দ্ররার প্রভৄখ 

কশফ  াশশত্যকরেয কশফত্া  গান শছর ফঙ্গফন্ধুয আেয়। নজর জীফরন, ভৄি জীফরন, যাজননশত্ক জীফরন শত্শন ত্াঁরেয যশচত্ 

গান  কশফত্া আবৃশে কযরত্ন  গাইরত্ন। যফীন্দ্রনারথয ‘আভায নানায ফাংরা’নক শত্শন জাত্ীয় ংগীত্ এফং নজরুররয ‘চর  
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চর চর’নক যেংগীত্ শররফ াংশফধাশনক ভম োো শেরয়রছন। ১৯৪১ ারর ফঙ্গফন্ধু কশফ নজরুর  অন্যান্যরক পশযেপুরয 

ংফধ েনা শেরয়শছররন। ১৯৭২ ারর নজরুররক শত্শন ফাংরারের এরন নাগশযকরত্বয ভম োো শেরয়রছন। ফঙ্গফন্ধু নজরুররয কশফত্া 

 প্রফন্ধ নথরক ‘জয় ফাংরা’  নলাগানটি গ্রে করযরছন। ত্াঁরক শনরয় ফঙ্গফন্ধুয ফিব্য, ফােী  েদ্ধা  াংস্কৃশত্ক ইশত্ার ভল্যফান 

উাোন রয় আরছ।  

ফঙ্গফন্ধুয ংগীত্শপ্রয়ত্া ম্পরকে আরযা অরনক ত্থ্য ায়া মায়। শত্শন ফাংরারেরয নরাকগান, জাশয-াশয, 

বাটিয়াশর, বায়াইয়া, গম্ভীযা ছন্দ কযরত্ন। শল্পী আব্বাউশিন, যরভ ীর, ানশজো খাতুন, নখ নযাকন উশিন, া 

আফদুর কশযরভয গান শত্শন ছন্দ কযরত্ন। ত্যশজৎ যারয়য ‘নগাী গাইন ফাঘা ফাইন’ ছশফয ‘নভাযা ফাংরারের নথরক এরাভ’, 

বরজানরন্দয ছায়াছশফ ‘ভারননা ভানা’য রফ রফ জয়, ান্নারার বট্টাচারম েয গায়া ‘আভায াধ না শভটর’ প্রভৃশত্ গান ফঙ্গফন্ধু 

ছন্দ কযরত্ন।  

কশফ, াশশত্যক, শল্পী  াংফাশেকরেয াশন্নে ফঙ্গফন্ধু খুফ ছন্দ কযরত্ন। জশভউিীন, জয়নুর আরফেীন, কাভরুর 

াান, াাবুশিন, নীশরভা ইব্রাীভ, ভাজারুর ইরাভ, ভাশনক শভয়া, এশফএভ ভৄা, আফদুর গাপ &পায নচৌধুযী প্রভৄখ ত্াঁয ঘশনষ্ঠ 

সুহৃে শছররন। চরশিরত্রয প্রশত্ ফঙ্গফন্ধুয আগ্র ইশত্ারয অং রয় আরছ। শত্শন প্রারেশক ভন্ত্রী থাকা অফস্থায় প্রশত্ষ্ঠা 

করযশছররন ‘চরশিত্র উন্নয়ন ংস্থা’ (১৯৫৭)। ত্াঁয আভরর (১৯৭১-১৯৭৫) ফাংরারের ভৄশিভেদ্ধ  াশত্যশবশেক অরনক 

কারজয়ী চরশিত্র শনশভ েত্ রয়শছর। শত্শন চালী নজরুর ইরারভয ‘ংগ্রাভ’ এফং জাাশন শযচারক নাশগা শভায ‘যভান : 

পাোয অফ নফঙ্গর’ প্রাভাণ্যশচরত্র অশবনয় করযশছররন। এছাড়া শত্শন ‘রূফান’ এফং ‘নফাফ শযাজরিৌরা’ চরশিত্র নেরখশছররন।  

নাটক  মাত্রাশরল্পয ব্যাারয ফঙ্গফন্ধুয শক্রয় অফোন যরয়রছ। শত্শন ১৮৭৬ াররয অশবনয় শনয়ন্ত্রে আইন ংরাধন 

করযন। এয পরর ফাংরারের নাটক যচনা  ভঞ্চায়রনয নক্ষত্র সুগভ য়। ত্ায অনুরপ্রযোয় স্বাধীনত্া উেয শযরফর ফাংরারে 

নাট্য আরন্দারন শফকশত্ য়। নাটরক ফাংরারেরয ইশত্া, জীফন, ংস্কৃশত্  ভৄশিভেদ্ধ নতুন ভাত্রায় শযরফশত্ য় ভঞ্চ, 

নফত্ায  টিশবরত্।  

ফঙ্গফন্ধুয পৃষ্ঠরালকত্ায় শক্রয় উরযারগ নেরয শফশবন্ন এরাকায় শল্প  াশত্য, াংস্কৃশত্ক প্রশত্ষ্ঠান গরড় উরে। এয 

ভরে চরশিত্র উন্নয়ন ংস্থায কথা আরগই উরেখ কযা রয়রছ। এছাড়া, শত্শন চরশিত্র ইনশিটিউট প্রশত্ষ্ঠা, শরনভা র শনভ োে, 

স্টুশিয ম্প্রাযরেয জন্য প্রথভ ঞ্চফাশল েক শযকল্পনায প্ররয়াজনীয় অথ ে ফযাি করযশছররন। শত্শন ংস্কৃশত্ ভন্ত্রোরয় গেন 

করযশছররন। এই ভন্ত্রোররয়য অধীরন ফাংরা একারিশভরক পুনগ েেন করযশছররন। এয পরর ফাংরা বালা  াশরত্যয গরফলো 

উন্নয়ন  শফকার ায়ক রয়শছর। শত্শন শনরজ এই প্রশত্ষ্ঠান কতৃেক আরয়াশজত্ আন্তজোশত্ক নম্মররন (১৯৭৪) উশস্থত্ 

নথরক গুরুত্বপূে ে বালে শেরয়শছররন। 

ফঙ্গফন্ধু কতৃেক প্রশত্শষ্ঠত্ আরযা করয়কটি াংস্কৃশত্ক প্রশত্ষ্ঠান রে ‘ফাংরারে শল্পকরা একারিভী’ (১৯৭৪), 

নানাযগাঁস্থ ‘ফাংরারে নরাক  কারুশল্প পাউরেন’, (১৯৭৫), ননত্ররকানাস্থ ‘উজাত্ীয় কারচাযার একারিশভ’, যাঙ্গাভাটিস্থ 

‘উজাত্ীয় াংস্কৃশত্ক ইনশিটিউট’ , ফাংরারে জাত্ীয় গ্রন্থ নকন্দ্র’ প্রভৃশত্। এফ প্রশত্ষ্ঠারনয ভােরভ ফাংরারেরয শফশবন্ন 

ভানুরলয শফশবন্ন অঞ্চররয শফশবন্ন ধযরনয ংস্কৃশত্য শফকা ঘরটরছ। শফশবন্ন নেরয ারথ শক্ষ  ংস্কৃশত্ শফলরয় ফঙ্গফন্ধুয 

আভরর চুশি ম্পাশেত্ য়। এয পরর শফশবন্ন নের চরশিত্র নভরা, াংস্কৃশত্ক অনুষ্ঠান  প্রশত্শনশধ নপ্রযে, শক্ষাথী নপ্রযরেয 

সুরমাগ য়। বাযত্, যাশয়া, জাভ োশন, ফ্রান্প, নাল্যাে, বুররগশযয়া, নচরকারলাশবয়া প্রভৃশত্ নের ফহু ফাংরারেশ শক্ষাথী উিত্য 

শফলরয় নরখাড়ায জন্ম মায় এফং ত্াযা শপরয এর ফাংরারেরয শল্প  ংস্কৃশত্য উন্নয়রন অফোন যারখ। 

ফাংরারেরয শল্প, াশত্য  ংস্কৃশত্য নক্ষরত্র ফঙ্গফন্ধুয আরযকটি গুরুত্বপূে ে ধ্রুেী অফোন রে ত্াঁয জীফন-কভ ে-

আে ে  স্বপ্ন শনরয় যশচত্ অজস্র কশফত্া, গান, গল্প, উন্যা, নাটক, প্রফন্ধ, শনফন্ধ, বাস্কম ে  চরশিত্র। ইরত্াভরেই ত্াঁরক শনরয় 

নে-শফরের যশচত্ রয়রছ ত্ ত্ গ্রন্থ  পরটা অযারফাভ। এবারফই ফঙ্গবুন্ধ রয় উরেরছন ফাংরারেরয শল্প, াশত্য  

ংস্কৃশত্য অম্যান নক্ষত্র; মাঁয শফচ্ছুযশযত্ আররা জাশত্রক নেখারফ এশগরয় চরায থ।  

# 

নরখক- চরশিত্র গরফলক 

১৫.১২.২০২১         শআইশি শপচায 


