
মুক্তিযুদ্ধের চলক্তিত্র 

অনুপম হায়াৎ 

১৯৭১ সাদ্ধলর মুক্তিযুে বাাংলাদ্ধেদ্ধের গ ৌরব ও গসৌরদ্ধের সমাচারবাহী। এই যুদ্ধের মাধ্যদ্ধম প্রক্তিক্তিি হদ্ধয়দ্ধে স্বাধীন 

সাব বদ্ধেৌম রাষ্ট্র বাাংলাদ্ধেে। মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় রক্তচি হদ্ধয়দ্ধে হাজার হাজার কক্তবিা,  ান,  ল্প, উপন্যাস, নাটক, ক্তেল্পকলা ও চলক্তিত্র। 

এসব ক্তেল্প-সাক্তহিয-সাংস্কৃক্তিদ্ধি ক্তবধৃি হদ্ধয়দ্ধে বাঙাক্তলর স্বাধীনিা ও সাব বদ্ধেৌমত্ব রক্ষা ও ক্তবজদ্ধয়র মহৎ লাবণ্য গ্রক্তিি উৎসার। মুক্তিযুে 

ক্তনদ্ধয় পূর্ বদের্ঘ বয কাক্তহনীক্তচত্র, স্বল্পদের্ঘ বয কাক্তহনীক্তচত্র, প্রামাণ্য ক্তচত্র এবাং িথ্যক্তচত্র ক্তনক্তম বি হদ্ধয়দ্ধে। মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় প্রথম চলক্তিত্র ক্তনক্তম বি হয় 

১৯৭১ সাদ্ধল যুে চলাকালীন সমদ্ধয়। ২৬ মাচ ব বঙ্গবন্ধু কর্তবক স্বাধীনিা গর্ঘাষর্া এবাং পাক্তকস্তান বাক্তহনীর হিযা, খুন, নুোংসিা, লুণ্ঠন 

শুরুর পর পরই চলক্তিত্র ক্তেল্পী-কলাকুেলীরা কলকািায় আশ্রয় গনয়। ওখাদ্ধন জক্তহর রায়হাদ্ধনর গনর্তদ্ধত্ব  ঠিি হয় ‘স্বাধীন বাাংলা 

চলক্তিত্র ক্তেল্পী ও কলাকুেলী সক্তমক্তি’। এই প্রক্তিিাদ্ধনর প্রদ্ধ াজনায় ও স্বাধীন বাাংলাদ্ধেে সরকার এবাং োরিীয় চলক্তিত্রকমীদ্ধের 

সহায়িায় প্রাথক্তমক প বাদ্ধয় চারটি প্রামাণ্যক্তচত্র ক্তনক্তম বি হয়। এগুদ্ধলা হদ্ধে জক্তহর রায়হান পক্তরচাক্তলি ‘স্টপ গজদ্ধনাসাইড’, ‘এ গস্টট 

ইজ বর্ ব’, আলম ীর কক্তবর পক্তরচাক্তলি ‘ক্তলবাদ্ধরেন ফাইটাস ব’ ও বাবুল গচৌধুরী পক্তরচাক্তলি ‘ইদ্ধনাদ্ধসন্ট ক্তমক্তলয়নস’। এসব 

প্রামাণ্যক্তচদ্ধত্র ক্তবধৃি হদ্ধয়দ্ধে পাক্তকস্তান বাক্তহনীর  র্হিযা, ১৯৪৭-১৯৭১ প বন্ত পাক্তকস্তানী গোষকদ্ধের ক্তবরুদ্ধে বাঙাক্তলদ্ধের আদ্ধদালন-

সাংগ্রাম, মুক্তিদ্ধ াোদ্ধের প্রক্তিদ্ধরাধ ও েরর্াথীদ্ধের দুঃখ-কষ্ট। এই প্রামাণ্যক্তচত্রগুদ্ধলার নামকরর্ করা হয় ‘জািীয় মুক্তিযুদ্ধের 

চলক্তিত্র’। এই চারটি প্রামাণ্যক্তচত্রই স্বাধীন বাাংলাদ্ধেদ্ধের প্রথম চলক্তিত্র। এগুদ্ধলা প্রেক্তে বি হয় মুিাঙ্গদ্ধন এবাং োরদ্ধির ক্তবক্তেন্ন 

অঞ্চদ্ধল। এসব ক্তচত্র ক্তনম বাদ্ধর্র মূল উদ্ধেশ্য ক্তেল পাক্তকস্তান বাক্তহনীর নৃোংসকিা গরকড ব করা, ক্তবে^ক্তবদ্ধবকদ্ধক নাড়া গেয়া এবাং বাঙাক্তলর 

গেৌ ববী ব ও প্রক্তিদ্ধরাধদ্ধক অগ্রায়ন করা।  

১৯৭১ সাদ্ধল বহু ক্তবদ্ধেক্তে চলক্তিত্রকার, টিক্তে টিমও বাাংলাদ্ধেদ্ধের মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় ক্তচত্র ক্তনম বার্ কদ্ধরদ্ধে এবাং শুটিাং কদ্ধরদ্ধে। 

মাক্তকবন ক্তনম বািা ক্তলয়ার গলক্তেদ্ধনর গিালা এমক্তন শুটিাংকৃি দৃশ্য পরবিীকাদ্ধল সাংগ্রহ কদ্ধর িাদ্ধরক মাসুে ক্তনম বার্ কদ্ধরদ্ধেন প্রামাণ্যক্তচত্র 

‘মুক্তির  ান’ (১৯৯৫)। ১৯৭১ সাদ্ধল স্বাধীন বাাংলাদ্ধেে সরকাদ্ধরর উদ্ধযাদ্ধ   ঠিি চলক্তিত্র ও প্রকােনা অক্তধেপ্তদ্ধরর পক্তরচালক 

ক্তেদ্ধলন আব্দুল জব্বার খান। এই েপ্তদ্ধরর উদ্ধযাদ্ধ ও চলক্তিত্র ক্তনক্তম বি হয়। িদ্ধব িা হাক্তরদ্ধয় গ দ্ধে।  

গেে েত্রæমুি হওয়ার পর মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় পূর্ বদের্ঘ বয কাক্তহনীক্তচত্র ক্তনম বাদ্ধর্র ক্তহক্তড়ক পদ্ধড়  ায়। ১৯৭২ সাদ্ধল মুক্তি পায় প্রথম 

পূর্ বদের্ঘ বয কাক্তহনীক্তচত্র চাষী নজরুল ইসলাদ্ধমর ‘ওরা ১১জন’। এদ্ধি বঙ্গবন্ধুর গর্ঘাক্তষি ৬ েফা ও োত্রদ্ধের ১১ েফা ও মুক্তিযুদ্ধের ১১টি 

গসক্টদ্ধরর গচিনাদ্ধক প্রিীক্তক করা হদ্ধয়দ্ধে। েক্তবর ১১টি মুক্তিদ্ধ াোর চক্তরত্রই বাস্তদ্ধবর মুক্তিদ্ধ াোদ্ধের ক্তনদ্ধয় অক্তেনয় করাদ্ধনা হদ্ধয়দ্ধে। 

চাষী নজরুল ইসলাম মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় পদ্ধর আদ্ধরা কদ্ধয়কটি চলক্তিত্র ক্তনম বার্ কদ্ধরন। এসদ্ধবর মদ্ধধ্য রদ্ধয়দ্ধে ‘সাংগ্রাম’ (১৯৭৪), ‘হাঙর 

নেী গগ্রদ্ধনড’ (১৯৯৭), ‘গমদ্ধর্ঘর পদ্ধর গমর্ঘ’ (২০০৪), ‘ধ্রæবিারা’ (২০০৬)। মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় অন্যান্য কাক্তহনীক্তচদ্ধত্রর মদ্ধধ্য রদ্ধয়দ্ধে 

সুোষ েদ্ধের ‘অরুদ্ধর্ােদ্ধয়র অক্তিসাক্ষী’ (১৯৭২), মমিাজ আলীর ‘রিাি বাাংলা’ (১৯৭২), আনদ্ধদর ‘বার্ঘা বাঙালী’ (১৯৭২), 

আলম ীর কক্তবদ্ধরর ‘ধীদ্ধর বদ্ধহ গমর্ঘনা’ (১৯৭৩), আলম ীর কুমকুদ্ধমর ‘আমার জন্মভূক্তম’ (১৯৭৩), খান আিাউর রহমাদ্ধনদ্ধর 

‘আবার গিার মানুষ হ’ (১৯৭৩), ক্তমিার ‘আদ্ধলার ক্তমক্তেল’ (১৯৭৪), হারুনর রেীদ্ধের ‘গমদ্ধর্ঘর অদ্ধনক রাং’ (১৯৭৬), েহীদল 

হক খাদ্ধনর ‘কলমীলিা’ (১৯৮১), নাক্তসর উেীন ইউসুদ্ধফর ‘একােদ্ধরর  ীশু’ (১৯৯৩) ও ‘গ ক্তরলা’ (২০১১), হুমায়ূন 

আহদ্ধমদ্ধের ‘আগুদ্ধনর পরেমক্তন’ (১৯৯৫) ও ‘শ্যামল োয়া’ (২০০৪), কাজী হায়াৎ-এর ‘ক্তসপাহী’ (১৯৯৪) ও ‘জয় বাাংলা’ 

(২০২২), োমীম আখিাদ্ধরর ‘ইক্তিহাস কথা’ (২০০০), ‘ক্তেলাক্তলক্তপ’ (২০০২) ও ‘রীনা ব্রাউন’ , গিৌক্তকর আহদ্ধমদ্ধের 

‘জয় াত্রা’ (২০০৪), ক্তখক্তজর হায়াদ্ধির ‘অক্তস্তদ্ধত্ব আমার গেে’ (২০০৭), গমারদ্ধেদল ইসলাদ্ধমর ‘গখলার্ঘর’, ‘আমার বন্ধু 

রাদ্ধেে’ (২০১১), ‘অনীল বা চীর একক্তেন’ (২০১৫), িানেীর গমাকাদ্ধেদ্ধলর ‘নেীর নাম মধুমিী’ (১৯৯৭), ‘রাদ্ধবয়া’, 

‘জীবনঢুলী’ (২০১৪), ‘রূপসা নেীর বাঁদ্ধক’, জাক্তহদর রক্তহম অঞ্জদ্ধনর ‘গমর্ঘমল্লার’, মাসুে পক্তথদ্ধকর ‘গনকাব্বদ্ধরর মহাপ্রয়ার্’ ও 

‘মায়া- ক্তে লস্ট মাোর, ক্তরয়াজুল মাওলা ক্তরজু’র ‘বাপজাদ্ধনর বাদ্ধয়াদ্ধকাপ’ (২০১৫), নূরুল আলম আক্তিদ্ধকর ‘লাল গমারদ্ধ র 

ঝুঁটি’ (২০২১) প্রভৃক্তি। 

অন্যক্তেদ্ধক মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় অদ্ধনক স্বল্পদের্ঘ বয কাক্তহনীক্তচত্রও (এক র্ঘন্টার কম) তিক্তর হদ্ধয়দ্ধে। মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় প্রথম স্বল্পদের্ঘ বযক্তচত্র 

ক্তনম বার্ কদ্ধরন গমারদ্ধেদল ইসলাম ‘আ ামী’ (১৯৮৪) নাদ্ধম। ক্তিক্তন পদ্ধর ক্তনম বার্ কদ্ধরন সূচনা (১৯৮৮), েরৎ’৭১ (২০০০)। অন্যান্য 

উদ্ধল্লখ্য গ াগ্য স্বল্পদের্ঘ বযক্তচদ্ধত্রর মদ্ধধ্য রদ্ধয়দ্ধে গমাস্তফা কামাদ্ধলর ‘প্রিযাবিবন’ (১৯৮৬), জাক্তমউর রহমান গলমদ্ধনর ‘োড়পত্র’ 

(১৯৮৮), হাক্তববুল ইসলাম হাক্তবদ্ধবর ‘বর্ঘাদ্ধট’ (১৯৮৯), খান আখিার গহাদ্ধসদ্ধনর ‘দূরন্ত’ (১৯৮৯), এনাদ্ধয়ি কক্তরম বাবুদ্ধলর 

‘পিাকা’ (১৯৮৯), ক্তেলোর গহাদ্ধসদ্ধনর ‘একজন মুক্তিদ্ধ াো’ (১৯৯০), আবু সায়ীদ্ধের ‘ধূসর  াত্রা’ (১৯৯২), হারুনর রেীদ্ধের 

‘গ ৌরব (১৯৯৮), েটকু আহদ্ধমদ্ধের ‘মুক্তিযুে ও জীবন’ (২০০৭), গেবােীষ সরকাদ্ধরর ‘গোেদ্ধনর একাের’ (২০০০), কবরী 

সারওয়াদ্ধরর ‘একােদ্ধরর ক্তমক্তেল’ (২০০১), মান্নান হীরার ‘একােদ্ধরর রাং গপক্তিল’ (২০০১), রহমান মুস্তাক্তফদ্ধজর ‘হৃেয় াথাঁ’ 



(২০০২), তসয়ে গরজাউর রহমাদ্ধনর ‘ ন্ত্রর্ার জঠদ্ধর সূদ্ধ বােয়’ (২০০৪), িাদ্ধরক মাসুদ্ধের ‘নরসুদর’ (২০১১) প্রভৃক্তি। এসব 

চলক্তিত্র তেদ্ধর্ঘ বয স্বল্প হদ্ধলও ক্তবষদ্ধয়র মাহাদ্ধিয অদ্ধনক বড়, আমাদ্ধের জািীয় গচিনা, মুক্তি-সাংগ্রাম ও ইক্তিহাদ্ধসর স্বর্ বখন্ড। 

মুক্তিযুে ক্তনদ্ধয় অসাংখ্য প্রামাণ্য ক্তচত্র ক্তনক্তম বি হয় স্বাধীনিার পর। এসদ্ধবর মদ্ধধ্য রদ্ধয়দ্ধে আলম ীর কক্তবদ্ধরর ‘ডাদ্ধয়ক্তরজ অব 

বাাংলাদ্ধেে’ (১৯৭২), ‘গপাগ্রাম ইন বাাংলাদ্ধেে’ (১৯৭২), ক্তডএফক্তপ’র ‘মুক্তিদ্ধ াো’ (১৯৭৬), তসয়ে োমসুল হদ্ধকর ‘৭জন 

বীর গশ্রি’ (১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫), ইয়াসমীন কক্তবদ্ধরর ‘স্বাধীনিা’ (২০০০), চাষী নজরুল ইসলাদ্ধমর ‘কামালপুদ্ধরর 

মুক্তিযুে’ (২০০১), সাজ্জাে জক্তহদ্ধরর ‘মৃত্যযজয়ী’ (২০০১), কাওসার গচৌধুরীর ‘গসই রাদ্ধির কথা বলদ্ধি এদ্ধসক্তে’ (২০০১), 

িানেীর গমাকাদ্ধেদ্ধলর  ‘িাজউক্তেদ্ধনর ক্তনসঙ্গ সারথী’ (২০০৭) ও ‘১৯৭১’ (২০১১), লুৎফুন্নার গমৌসুমীর ‘অন্য 

মুক্তিদ্ধ াো’ (২০০৭), পলাে বকুদ্ধলর ‘রিাি প্রান্তর’ (২০১০), ফখরুল আদ্ধরফীন খাদ্ধনর ‘আল বের’ (২০১১), কাওসার 

মাহমুে ও সজল খাদ্ধলদ্ধের ‘একােদ্ধরর েব্দ তসক্তনক’ (২০১২), প্রকাে রাদ্ধয়র ‘বাাংলাদ্ধেে: একটি পিাকার জন্ম’ (২০১৪), আজাে 

কালাদ্ধমর ‘ক্তবরহ  াঁথা’ (২০১০), েবনম গফরদ্ধেৌসীর ‘জন্ম সাথী’ (২০১৩), মানজাদ্ধর হাসীদ্ধনর ‘এখদ্ধনা একাের’ (২০১৬), 

ফক্তরে আহদ্ধমদ্ধের ‘লাল সবুদ্ধজর েীপাবলী’ (২০১৭), আক্তমরুল হদ্ধকর ‘অপাদ্ধরেন জযাকপট’ (২০১৭) ও ‘পাহাদ্ধড় মুক্তিযুে’ 

(২০১৭) প্রভৃক্তি।  

 মুক্তিযুেক্তেক্তেক চলক্তিত্র ক্তনম বাদ্ধর্র সহায়িার জন্য সরকাদ্ধরর ক্তবক্তেন্ন মন্ত্রর্ালয় ও েপ্তর, অক্তধেপ্তর ও প্রক্তিিান এক্ত দ্ধয় 

এদ্ধসদ্ধে। এজদ্ধন্য গনয়া হদ্ধয়দ্ধে ক্তবক্তেন্ন কা বক্রম। িথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রর্ালয়, মুক্তিদ্ধ াো ক্তবষয়ক মন্ত্রর্ালয়, সাংস্কৃক্তি মন্ত্রর্ালয় এদ্ধক্ষদ্ধত্র 

ক্তবদ্ধেষ অনুোদ্ধনর ব্যবস্থা কদ্ধরদ্ধে। চলক্তিত্র ও প্রকােনা অক্তধেপ্তর স্বাধীনিার পর গথদ্ধক প্রক্তি বেরই মুক্তিযুে ক্তেক্তেক প্রামাণ্য ক্তচত্র ও 

কাক্তহনী ক্তচত্র ক্তনম বান করদ্ধে। িথ্য মন্ত্রর্ালদ্ধয়র অনুোন নীক্তিমালায়ও মুক্তিযুেক্তেক্তেক চলক্তিত্র ক্তনম বাদ্ধর্র গক্ষদ্ধত্র আলাো গকাটা রদ্ধয়দ্ধে। 

এোড়া উি মন্ত্রর্ালদ্ধয়র অধীন বাাংলাদ্ধেে ক্তফল্ম আকবাইে মুক্তিযুেক্তেক্তেক চলক্তিত্র ও ক্তনেে বন সাংগ্রহ, গরকড ব ও সাংরক্ষদ্ধর্র ক্তবদ্ধেষ 

ব্যবস্থা কদ্ধরদ্ধে। এসবই বিবমান ও েক্তবষ্যৎ প্রজদ্ধন্মর জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃক্তি, িযা  ও গ ৌরবদ্ধক সমুন্নি রাখা সাংগ্রহ ও সাংরক্ষদ্ধর্র শুে 

প্রদ্ধচষ্টা। 

চলক্তিত্র হদ্ধে প্রিযক্ষ  র্মাধ্যম। এই মাধ্যদ্ধম মুক্তিযুদ্ধের ক্তনম বার্, উপস্থাপন, পক্তরদ্ধবেন, প্রেে বন  ি গবক্তে হদ্ধব িিই 

মঙ্গল। মুক্তিযুদ্ধের চলক্তিত্র মাধ্যদ্ধম বিবমান ও েক্তবষ্যৎ প্রজন্ম স্বাধীনিার আদ্ধ  মহীয়ান ও বলীয়ান হদ্ধয় গেে-রাষ্ট্র-সমাজ-সাংস্কৃক্তি ও 

উন্নয়দ্ধন অবোন রাখদ্ধব, এটাই কাম্য। 

# 

গলখক: চলক্তিত্র  দ্ধবষক ও ক্তেক্ষক 

ক্তপআইক্তড ক্তফচার 


