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আজ শহীদ িমনাের া িনেবদন

াফ িরেপাটার ॥ কেশাের দশেক শ মু  করেত হােত তেুল িনেয়িছেলন অ । জীবনবািজ রেখ লেড়িছেলন
মাতৃভিূমেক মু  করার যেু । াধীন দেশ রাইেফল রেখ সমিপত হেলন েরর ভবুেন। একা েরর শহীদেদর িত

া িল িনেবদেন র কেরিছেলন ‘সবকটা জানালা খুেল দাও না/ওরা আসেব’ িশেরানােমর গােন। জীবন পির মায়
িচরতের থেম গল তার জীবেনর র। েরর মায়া কািটেয় িচরিবদায় িনেলন েদেশর িত অ ীকারাব  িশ ী
আহেমদ ইমিতয়াজ বলুবলু। এই বীর মিু েযা া, রকার, গীিতকার ও স ীত পিরচালক পািড় জমােলন অেদখার
ভবুেন। দযে র ি য়া ব  হেয় ম লবার সকােল রাজধানীর আফতাবনগেরর িনজ বাসায় িতিন শষ িনঃ াস ত াগ
কেরন (ই ািল ািহ ... রািজউন)। তার বয়স হেয়িছল ৬৩ বছর। আধুিনক বাংলা গােনর িকংবদি  এই িশ ী রেখ
গেছন ছেল সািমর আহেমদসহ অসংখ  ণ াহী, ভ , জন ও সহেযাে ােক।

সি িলত সাং িৃতক জােটর ত াবধােন আজ বধুবার সকাল ১১টা থেক বলা সােড় ১২টা পয  ক ীয় শহীদ
িমনাের ইমিতয়াজ আহেমদ বুলবলুেক জানােনা হেব নাগিরক া িল। মুি েযা া িহেসেব তােক িবউগেলর ক ণ

ের রা ীয় স াননা গাড অব অনার দান করা হেব। এরপর বাদ জাহর ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় মসিজেদ
অ ি ত হেব জানাজা। এরপর শবেদহ িনেয় যাওয়া হেব িবএফিডিসেত। সখােন ি তীয় দফা জানাজা শেষ বাদ
আছর িমরপুর শহীদ বিু জীবী কবর ােন মিু েযা ােদর জ  সংরি ত ােন সমািহত করা হেব এই িশ ীেক।
ম লবার িশ ীর শবেদহ রাখা হয় বারেডম হাসপাতােলর িহমাগাের।

আহেমদ ইমিতয়াজ বলুবুেলর মতুৃ  খবের সং িৃত অ েন নেম আেস বদনার কােলা চাদের ঢাকা িবষণœ শােকর
ছায়া। তার মতুৃ েত শাক জািনেয়েছন রা পিত মাঃ আব ল হািমদ, ধানম ী শখ হািসনা, ীকার িশরীন শারিমন
চৗধুরী, সং িৃত িতম ী ক এম খািলদ, সােবক সং িৃতম ী আসা ামান নূরসহ িবিশ  ব ি বগ। সাংগঠিনক
শাক কাশ কেরেছ উদীচী িশ ীেগা ী ও প িথেয়টার ফডােরশন। ি য় িশ ী এবং একজন আদিশক মা ষেক

হারােনার ব থা িনেয় সহকমীসহ ভা ধ ায়ীরা ছুেট যান আফতাবনগেরর বািড়েত। তােদর মেধ  িছেলন খ াত
ক িশ ী এ ু িকেশার, মার িব িজৎ, মানা ইসলাম, িদনাত জাহান মু ী, সালমা, সা ীর, গীিতকার আিসফ
ইকবাল, কবীর ব ল, স ীত পিরচালক ইথনু বাবসুহ আরও অেনেকই ছুেট আেসন।

মানবতািবেরাধী অপরােধর মামলায় যু াপরাধী গালাম আযেমর িব ে  রা পে  সা  দয়া এই িশ ীর য়ােণ
শাকবাতা িদেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। সই শাকবাতায় াধীনতা যেু র পাশাপািশ স ীতা েন বলুবেুলর

অসামা  অবদােনর কথা রণ কের ধানম ী বেলন, তার মতুৃ েত দশ হারােলা একজন বীর মুি েযা া এবং
িবিশ  স ীতিশ ী ও রকারেক। অপরূণীয় িত হেলা দেশর স ীতা েনর।

মার  িবশ^িজৎ  তাৎ িণকভােব  বেলন,  ‘আমােদর দশা েবাধক  গােন  িতিন  িনেজই  একটা  ৎিপ-।  তােক
হারােনার িত কানভােব পরূণ হেব না।
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ইউিনভােসল মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর ব ব াপনা পিরচালক ডাঃ আশীষ চ বতী জানান, সকাল সায়া
ছয়টার িদেক আহেমদ ইমিতয়াজ বলুবলুেক হাসপাতােল আনা হয়। েয়াজনীয় পরী া শেষ তােক মৃত ঘাষণা
কেরন কতব রত িচিকৎসকরা। িতিন দেরােগ আ া  হেয়িছেলন। হাসপাতােল আনার আেগই িতিন মতুৃ বরণ
কেরন।

বলুবুেলর ছেল সািমর আহেমদ জানান, অেনক িদন থেকই অ  িছেলন আহেমদ ইমিতয়াজ বলুবলু। িতিন
দেরােগ ভুগিছেলন। তার হােটর ধমনীেত আটটা ক িছল। গত বছর ম মােস িরং পরােনা হয়। স সময় ধানম ী

হািসনা  তার  িচিকৎসার  দািয়  নন।  উ ত  িচিকৎসার  জ  তােক  িবেদেশ  পাঠােনার  উেদ াগ  নয়া  হেলও
দশে িমক এই িশ ী দেশই িচিকৎসা িনেয়েছন। ইদানীং তার শরীরটা ভাল যাি ল না। নানা সম া হি ল।
সামবার িচিকৎসেকর কােছ যাওয়ার কথা থাকেলও যেত পােরনিন। ম লভার ভার চারটার িদেক িতিন তার
রকিড  রােজনেক ফান কের অ তার কথা জানান। এরপর সবাই তার কে  ছুেট যান। এ া েুল  খবর দন।
ত হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হয়। সখােন পরী া-িনরী ার পর িচিকৎসকরা তােক মতৃ ঘাষণা কেরন।

বলুবুল সবসময় বলেতন, কিৃত আমার িশ া । জীবেনর েত হােত তুেল িনেয়িছেলন িগটার। মা  সােড় তর
বছর বয়েস থম গান লেখন ‘ও মন ময়না, আয় িফের আয়না’। অ েতাভয় মিু েযা া হেয় পািক ানীেদর সে
লেড়িছেলন। যু  শেষ আবারও েরর জগেত ডুেব যান। াতােদর উপহার িদেয়েছন ‘সব কটা জানালা খুেল দাও
না’, ‘মািঝ নাও ছাইড়া দ ও মািঝ পাল উড়াইয়া দ’, ‘ সই রল লাইেনর ধাের, র বণ তা ণ  লাবণ ’, ও
মােগা আর তামােক ঘুম পাড়ািন মািস হেত দব না’ ‘আমার সারা দহ খয়েগা মািট’, ‘আমার বুেকর মিধ খােন’,
‘আমার বাবার মেুখ থম যিদন’, ‘আিম তামাির মও িভখাির’, ‘একা েরর মা জননী কাথায় তামার মিু েসনার
দল’র মেতা কালজয়ী সব গান।

গত বছেরর ১৬ ম ফসবেুক আহেমদ ইমিতয়াজ বুলবলু তার অ তার খবর জািনেয় একিট পা  দন। তার
িচিকৎসার দািয়  িনেয়িছেলন য়ং ধানম ী। ২০০৭ সােল গণমাধ েম এক সা াতকাের আহেমদ ইমিতয়াজ
বলুবুল বেলিছেলন, ‘আমার শশব কেটেছ ঢাকার আিজমপুর কেলিনেত। বাবা ওয়ািফজউ ীন আহেমেদর সে
রিডওেত গান নতাম। ন ন কের গাইতাম, র তলুতাম। একটু বড় হওয়ার পর িগটার িকিন। বলুবলু নােম এক

বড় ভাইেয়র কাছ থেক বাজােনা িশিখ। এরপর িনেজ িনেজ বইজ িগটার, িপয়ােনা বাজােনা িশখলাম। এভােবই
আমার স ীতচচা চলেত লাগল। সিত  বলেত আমার কান  িছল না। কিৃত আমার িশ া । সখান থেকই
আিম িশেখিছ। আিম জীবেন থম গান িলেখিছলাম সােড় তর বছর বয়েস। গানটা িছল-‘  ও ময়না আয় িফের
আয়না’। িতিন সই সমেয়র িৃতচারেণ আরও বেলন, িনয়াজ মাহা দ চৗধুরীসহ একিট দল গঠন কেরিছলাম।
আমরা রাত বােরাটার পর হারেমািনয়াম হােত পাড়া-মহ ায় ঘেুর বড়াতাম। গণস ীত, দশা েবাধক গান গাইতাম।
২১ ফ য়ািরর সকালেবলা ভাতেফিরেত যতাম। এমনিক আব ল লিতফ ভাইরা  যখন গণস ীত  পিরেবশন
করেতন তখন আমরা তােদর গান েলা নতাম, গাইতাম।’

মিু যুে র িৃতচারেণ িতিন বেলন, ‘পেনর বছর বয়েস আিম যেু  িগেয়িছলাম। স র-২ এ যু  কেরিছ। ’বার
আিমেদর হােত ধরা পিড়। জেল িছলাম ায় চার মাস। তেব আমােক যুে  যেত থম সাহস যাগায় আমার ভাই
টলুটলু। িতিন যেু  যান ২৬ মাচ। এরপর আিমও মােক বেল যেু  যাই। থেম যাই া ণবািড়য়া। কাজ িছল
পািক ানীেদর বা ার খাঁজা। আমার সে  িছল ব ু মািনক, মাহবুব। সখােন আিম ধরা পেড় যাই। আরও একবার
ধরা পিড়  ঢাকায়। ছাড়া পাওয়ার পর আিম আর সােরায়ার িমেল িনউমােকেট েনড চাজ কির। ঈেদর সময়
পািক ানীেদর গািড়েত আেরকবার েনড ছুড়লাম।
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যু  পরবতী সমেয়র স ীত জীবন িনেয় বেলন, ‘একটা সমেয় ব া ড গঠন কেরিছলাম ‘আফটার মথ’ নােম। এরপর
’৭৬ সােল িবিটিভেত ঢিুক। র সাতটা বছর ধুই দশা েবাধক গান কেরিছ। চলি ে  আমার র করা থম গান
িছল নাগরেদালা ছিবর ‘ও আমার মন কাে ’। এরপর ’৭৯ সােল ‘নয়েনর আেলা’ ছিব িদেয় পিরপূণভােব চলি ে
স ীত পিরচালনা  কির। ‘আমার বেুকর মধ খােন’সব অেনক লা গান িহট হেলা। তেব আিম স ীত পিরচালক
হওয়ার আেগ সত  সাহা, আলাউ ীন আলী, আলম খােনর সহকারী িহেসেব কাজ কেরিছ।’

আহেমদ ইমিতয়াজ বলুবেুলর সৃি  গােন িশ ী সয়দ আব ল হাদী, এ ু িকেশার, সািবনা ইয়াসিমন, না লায়লা,
সািমনা চৗধুরীসহ কেয়ক জে র িশ ীরা ক  িদেয়েছন। তার লখা ও র করা উে খেযাগ  আরও গােনর মেধ -
একতারা লােগ না আমার দাতারাও লােগ না, আমার সারা দহ খেয়া গা মািট, আমার বুেকর মিধ খােন, আিম
তামাির  মও  িভখাির,  ও  আমার  মন  কাে ,  আইেলা  দা ণ  ফা নের,  আমার  একিদেক  পৃিথবী  একিদেক

ভােলাবাসা, আিম তামার িট চােখ িট তারা হেয় থাকেবা, আমার গ র গািড়েত বৗ সািজেয়, পৃিথবীর যত খ
আিম তামারই ছাঁয়ােত যন পেয়িছ, তামায় দখেল মেন হয়, কত মা ষ ভেবর বাজাের, বাজাের যাচাই কের
দিখিন তা দাম, আ াজান আ াজান, ামী আর ী বানায় য জন িমি , আমার জােনর জান আমার আ াজান,

ঈ র আ াহ িবধাতা জােন, এই বেুক বইেছ যমনুা, ম কখেনা মধুর, কখেনা স বদনািবধুর, অন  ম তুিম দাও
আমােকসহ আরও অেনক গান।

দেশর স ীত জগেত অবদােনর জ  আেহমদ ইমিতয়াজ বুলবলু ২০১০ সােল এ েশ পদেক ভিূষত হন। এ ছাড়া
স ীেত জাতীয় চলি  পুর ারসহ অসংখ  স াননা এবং পুর ার লাভ কেরন। েমর তাজমহল িসেনমার জ
িতিন ২০০১ সােল এবং হাজার বছর ধের িসেনমার জ  ২০০৫ সােল  স ীত পিরচালেকর জাতীয় চলি
পরু ার পান।

আ জািতক অপরাধ াইবু নােল জামায়ােত ইসালমীর সােবক আমীর গালাম আযেমর িব ে  যু াপরাধ মামলায়
সা  িদেয়িছেলন আহেমদ ইমিতয়াজ বলুবলু। ২০১২ সােলর আগে  বলুবলু আ জািতক অপরাধ াইবু নােল
সা  দয়ার পেরর বছর খুন হন তার ছাট ভাই আহেমদ িমরাজ।

বলুবুেলর মুি যু  ও স ীতজীবন : একা েরর রণা েনর বীর মিু েযা া আহেমদ ইমিতয়াজ বলুবলু ১৯৫৬ সােলর
১ জা য়াির জ হণ কেরন। একা েরর এই যা া ঢাকার আিজমপেুরর ওেয়  এ া ড হাই েুলর ছা  িছেলন। ২৫
মাচ রােতর গণহত া দখার পর িতেরােধর িস া  নন বলুবলু ও তার কেয়কজন ব ।ু থেম িবহারীেদর বাসা
থেক অ  িছনতাই কের ছাট একিট মিু েযা া দল গঠন কেরন তারা। পের িজি রায় মুি েযা ােদর ঘাঁিট তির

কেরন। সখােন পািক ানী বািহনীর আ মেণ িটকেত না পের ঢাকায় িফের আেসন বলুবলু। জানেত পােরন বড়
ভাই ইফেতখার উি ন আহেমদ টলুটলু মিু েযা ােদর গিরলা দল াক াটেুন যাগ িদেয়েছন। পের বড় ভাইেয়র
কাছ থেক পাওয়া েনড িনেয় জলুাই মােসর মাঝামািঝ সমেয় িনউমােকেটর ১ ন র গেট পাক বািহনীর লিরেত
আ মণ কেরন বলুবুল ও তার ব  ুসেরায়ার। আগে  ভারেতর মলাঘের িগেয় এক দফা িশ ণ িনেয় এেস ঢাকার
লালবাগ এলাকায় কাজ  কেরন বলুবলু ও তার ব ু সজীব। তােদর াটনুেক বলা হেতা ওয়াই (ইয়াং) াটনু।
অে াবের রাজার মােস আবার ভারেত যাওয়ার সময় িম া এবং া ণবািড়য়ার মাঝামািঝ চকেপাে  পািক ানী
বািহনী ও রাজাকারেদর হােত ব ী হন বলুবলুরা চারজন। িনমম িনযাতেনর পর তােদর উল  অব ায় বােস কের
িনেয় যাওয়া হয় া ণবািড়য়া কারাগাের। সই জলখানায় অ ত ৫৫ জন মুি েযা ােক ব ী রেখিছল পািক ানী
বািহনী। রাজার ঈেদর িদন স ায় া ণবািড়য়ায় পুিলশ কমকতা িছ  ও তার ছেলসহ ৩৯ জনেক আলাদা কের
জল থেক বর কের এেন হত া কের পািক ানী সনারা। তােদর মেধ  একজন বলুবুল ােণ বেঁচ যান। ই িদন

পর বলুবলুেদর চার ব েুক া ণবািড়য়া শাি  কিমিটর অিফস দানা িময়ার বািড়েত িনেয় িনযাতন চালােনা হয়। সই
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রােতই সখান থেক পািলেয় যান বলুবলুরা।

১৯৭৮ সােল ‘ মঘ িবজিল বাদল’ িসেনমায় স ীত পিরচালনার মাধ েম চলি ে  কাজ  কেরন বলুবলু। এরপর
আমতুৃ  িতিন িনেজেক িনেয়ািজত রেখিছেলন স ীত সাধনায়। বলাল আহেমেদর পিরচালনায় ১৯৮৪ সােল নয়েনর
আেলা চলি ে র স ীতােয়াজন কেরন বলুবলু। ওই িসেনমার জ  তার লখা ‘আমার সারা দহ খেয়ােগা মািট’,
‘আমার বাবার মেুখ’, ‘আমার বেুকর মিধ খােন’, ‘আিম তামার িট চােখর িট তারা হেয় থাকেবা’ গান েলা স
সময় তমুুল জনি য়তা পায়। এর পেরর চি শ বছের ই শতািধক চলি ে র স ীত পিরচালনা কেরন বলুবুল।
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