
িশ ােলােক উ ািসত মুিজববেষর পিরক না
কািশত: ০৭ - িডেস র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িচ কলা, কিবতা নাটেক জািতর িপতার ব না

মেনায়ার হােসন ॥ ধ  সই পু ষ, যাঁর নােমর ওপর রৗ  ঝের/িচরকাল, গান হেয়/ নেম আেস াবেণর বৃি ধারা,
যাঁর নােমর ওপর/কখেনা ধুেলা জমেত দয় না হাওয়া...। অিবনাশী কীিতেত বাংলার জল-হাওয়ায় এমন কেরই
অ ান  হেয়  আেছন  শখ  মুিজবরু  রহমান।  েদেশর  সবুজ  া র  থেক  জািতস ার  িন ােস-িব ােস  িতিন
িবরাজমান। মশ এিগেয় আসেছ রাজনীিতর সই মহানায়েকর জ শতবষ উদযাপেনর সময়। আগামী বছেরর ১৭
মাচ সই কাি ত িদন। াধীনতার মহান পিতর জে র শতবষ পূণ হেব সিদন। কৃত তার ব েন অেশষ
ভালবাসায়  জািতর জনেকর জ শতবষ উদ ািপত হেব  িশে র  আেলায়।  বছরজুেড় কিবতা,  িচ কলা,  নাটক,
স ীত, যা াপালা িকংবা নােচর না িনকতায় উপ ািপত হেব মুিজবব না। াি ক থেক রা ীয় সীমানা পিরেয়
বিহিবে  িব ৃত  হেব স আেয়াজন। চলেছ সই িবশাল কময  বা বায়েনর পিরক না। িবেবচনা  করা হে
জনেকর জ শতবষ বরেণর উ ািপত াব-পিরক নাসমূহ। িকছুিদেনর মেধ ই চূড়া  হেব িশ ােলােক মুিজবেক
মেল ধরার বছরব াপী কমসূচী।

িশে র আেলায় জাগেব সারােদশ

পিরক না অ যায়ী,  মুিজববষেক িঘের িশে র আেলায় নবস ায় জেগ উঠেব রাজধানী  ঢাকাসহ সারােদশ।
দেশর িতিট ইউিনয়েন হেব ব ব ুর আদশিনভর নাট  দশনী। ইেতামেধ  মুিজবেক িনেয় ই বাংলার কিবরা

িলেখেছন ২৫িট নতুন কিবতা। িশি ত উ ারেণ সসব কিবতার পি মালা ছিড়েয় দয়া হেব ৬৪ জলার পেথ-
া ের। দেশর বাইের  শাি  িনেকতন,  ল ডন, িনউইয়কসহ িবিভ  শহের শানা  যেত পাের সসব কিবতার
িত িন।  নবীন- বীণ  থেক  খ াত  িশ  িশ ীরা  জ শতবেষ  ব মাি কভােব  মেল  ধরেবন  মিুজবেক।

দশব াপী  অ ি ত  হেব  আট ক া ,  দশনীসহ  িচ কলািভর নানা  আেয়াজন। াথিমক পিরক না  অ যায়ী
দেশর  বাইেরও  িব ৃত  হেব  িশ স ার।  পিরক নার  যথাথ  বা বায়ন  হেল  এভােবই  মুিজববেষর  িশি ত

আেয়াজন েলা েদশ ছািপেয় ছুঁেয় যােব িবেদেশর মািটেত। ব মাি ক শি ক পিরেবশনা িনভর িবপুলা সই
আেয়াজন বা বায়ন করেব জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর জ শতবািষকী উ ◌ াপন জাতীয় বা বায়ন
কিমিটর অধীন সাং ৃিতক অ ান ও দশনী আেয়াজন উপকিমিট। বতমান ও সােবক সং ৃিত ম ী- িতম ীসহ
িচ িশ ী, কিব, স ীতিশ ী, নাট জন, আবৃি িশ ী, নৃত িশ ী নানা ভুবেনর ৩৭ জন সৃজনশীল ব ি েক িনেয়
গিঠত  হেয়েছ  এই  উপ-কিমিট।  সই  উপ-কিমিটর  অধীন  আটিট  ওয়ািকং  প  বা বায়ন  করেব  মুিজববেষর
িশ িনভর আেয়াজনসমূহ।

রং ছড়ােব চা কলা

মুিজববেষর আেয়াজেন িবেশষ রং ছড়ােব চা কলা ভুবন। পযায় েম দেশর আট িবভাগীয় শহের অ ি ত হেব
িচ কলািবষয়ক কমশালা, সিমনার ও িচ া ন িতেযািগতা। িতন িদেনর কমশালায় ক  থেক অংশ নয়া ২৫
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জন িবিশ  িশ ীর সে  যু  হেবন ানীয় ২৫ িশ ী। এই িশ ীেদর িমেলিমেশ রং-তুিলেত ক ানভাস রাঙােবন
আট িবভােগর িবিভ  জলার শত িশ -িকেশার। পরবতীেত সসব ছিব িনেয় িবিভ  জলায় অ ি ত হেব দশনী।
পিরক না যায়ী, মুিজববেষ দশিট িবশাল ক ানভােস ছিব আঁকার কথা রেয়েছ দেশর খ াত দশিশ ীর। এই
দশ িশ ীর নতৃে  ৫ থেক ছয়জন িশ ীর িতিট দল িচ পেট ব ব ুর জীবেনর দশিট ঘটনাব ল অধ ায় মেল
ধরেবন। আট ফটু দঘ  ও ২৪ ফুট ে র িচ পেট িভ  আি েক উ ািসত হেবন হাজার বছেরর  বাঙালী।
আগরতলা ষড়য  মামলা, ছয় দফার মেতা ঘটনাব ল ইিতহােসর এেককিট অধ ােয়র সে  স ৃ  কের আঁকা হেব
শখ মুিজবেক। মূলত িরেয়িলি ক ছিব আঁকায় পার ম িশ ীরা থাকেবন এ কােজর অ ভােগ। িচ কম েলা

এমনভােব িচি ত হেব যন ছিব দেখ দশকও সহেজই েবশ করেব ঘটনা বােহর ভতের। এই দশিট ছিব যন
দীঘকাল িটেক থােক সজ  ক ানভাস িনমাণসহ রেঙর েয়ােগও থাকেব িবেশষ । ছিবিট েলা আঁকা হেয় গেল
স েলােক ায়ীভােব মেহরপুেরর মুিজবনগর ৃিত জা ঘের রাখার কথা জানান িচ কলা দশনী িবষয়ক উপ-

কিমিটর আ ায়ক ঢাকা িব িবদ ালেয়র চা কলা অ ষেদর িডন িনসার হােসন। তেব এই পিরক নার বা বায়ন
িনেয় এখন সি হান এই িশ ী।

এ িবষেয় িতিন বেলন, কেয়ক মাস আেগ বােজটসহ পুেরা পিরক নার বা বায়ন কিমিটেত জমা দয়া হেলও এখন
পয  চূড়া  িকছু জানােনা হয়িন। অব া এমন য এখন এই পিরক না অ েমাদন পেলও সটা বা বায়ন করা
কিঠন  হেব।  িতিন  জনক েক আরও জানান,  মুিজববেষর  বষব াপী  আেয়াজেন  িশ কলা  একােডিমর  জাতীয়
িচ শালায়  আট  ক া সহ  আেরকিট  বড়  আেয়াজেনর  পিরক না  রেয়েছ।  এ  আেয়াজেন  দেশর  িশ ীেদর
িশ ীেদর সে  স ৃ  হেবন িবেদেশর পূণ িশ ীবৃ । সারােদেশর িশ ীেদর অংশ হেণ চিলত ধারার
মুিজেবর িতকৃিত আঁকার বদেল তার আদশ ও দশনিনভর িচ কম সৃজন করেবন এই িচ কররা। সসব ছিবর
মেধ  িনবািচত কাজ েলােক পুর ার দয়া হেব। পরবতীেত িনবািচত ছিব েলা িনেয় ঢাকার পাশাপািশ ভারেতর
িদ ীর মডান আট গ ালািরসহ, ল ডন, িনউইয়ক, টািকও, বািলন, কািডফসহ বিহিবে র িবিভ  ােনর পূণ
গ ালািরেত দশনীর আেয়াজন করা হেব। এর বাইের িবভাগীয় শহর েলায় িবিভ  জলার িশ ীেদর অংশ হেণ
আট ক া  ও দশনীসহ িবিভ  আেয়াজেনর মাধ েম িশ ী  সি লেনর পিরক না রেয়েছ। সখােন িশে র
উৎসবমুখর পিরেবেশ বড়েদর সে  শািমল হেব ছাটরাও।

কািব ক আেয়াজন

মুিজববেষ কিবতার িশি ত উ ারেণ া িল জানােনা হেব াধীনতার মহান পিতেক। গদ -পেদ র সমি ত শত
ট েট সাজােনা হেয়েছ সই কািব ক আেয়াজন। বাংলার অিবসংবািদত নতার জ শতবষ উপলে  রিচত হেয়েছ

২৫িট নতুন কিবতা। বাংলােদশ ও ভারেতর বাংলাভাষী কিবরা িলেখেছন এসব কিবতা। সারা দেশর ৬৪ জলায়
উ ািরত হেব ব ব ুেক িনেয় রিচত সসব কিবতার পি মালা। ধু  দেশ নয়, দেশর বাইেরর ১০িট ােন
অ ি ত হেব আবৃি িনভর িবশাল আেয়াজন। এক ও ই ঘ ার ইিট িভ  আি েক সি ত হেয়েছ পিরেবশনা।
দেশর ভতর িতিট জলায় অ ি ত হেব শত কে  আবৃি । উপ ািপত হেব সয়দ শাম ল হেকর কলম থেক

আসা কােলা ীণ কিবতা আমার পিরচয় । থাকেব িশ েদর িড় িমিনেটর বৃ  পিরেবশনা। ব ব ুেক িনেয় রিচত
কিবতার সমি েত সাজােনা েযাজনািটর না  কেরেছন মাস র জামান রিন। ব ব ুেক িনেয় ইেতাপূেব ই
বাংলার কিবেদর রিচত ৫০িট কিবতা িনেয় থাকেব একিট পিরেবশনা। িনমেল  ণ, মহােদব সাহাসহ এপার বাংলা
ও ওপার বাংলার কিবরা মুিজববষ উপলে  িলেখেছন ২৫িট নতুন কিবতা। দেশর কিবেদর লখা ১৮িট এবং
ভারেতর কিবেদর লখা ৭িট নতুন কিবতার সি লেন সি ত হেব একিট আবৃি পব। থাকেব ব ব ু রিচত অসমা
আ জীবনী  ও কারাগােরর রাজনামচা  েয়র িনবািচত অংশ থেক ছয়িট কের মাট ১২ পেবর পিরেবশনা।
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এিটর না  কেরেছন  আবৃি িশ ী  ইকবাল  খারেশদ।  ঐিতহািসক  ৭  মােচর  ভাষণসহ ব ব ুর  দয়া  ছয়িট
িনবািচত ব ৃতা পিরেবিশত হেব আবৃি র আ েয়। এ পিরেবশনািটর না কেরেছন নাট জন রােম  মজুমদার।
ব ব ুর  িনজ পছে র সাতিট কিবতাও উেঠ আসেব মুিজববেষর কািব ক আেয়াজেন। মুিজেবর পছে র  এই
সাতিট কিবতা িনবাচন করেবন তার মেয় ধানম ী শখ হািসনা। মুিজববেষর আবৃি র আেয়াজেন উ ািরতব
গদ -পদ  িনেয় আ কাম উ া ◌ স াদনায় কািশত হেব আবৃি েত ব ব ু  শীষক ।

মুিজবেষর কািব ক  আেয়াজেন  জলা  পিরষেদর আেয়াজেন ৬৪  জলার  অ ােন  অংশ নেবন  ানীয়  জলার
আবৃি িশ ীরা। চৗষি  জলার পাশাপািশ দেশর আট িবভােগর ১১িট অ েলও থাকেব আবৃি র অ ানমালা।
এ েলার মেধ  টু ীপাড়া, মুিজবনগর ও গণভবেনর অ ান েলা হেব ই ঘ ার। আবৃি র আ েয় দেশর বাইেরর
দশিট  ােন  ছিড়েয়  দয়া  হেব  মুিজববেষর  আেয়াজন।  সীমানা  প েনা  অ ল েলার  মেধ  রেয়েছ  ভারেতর
কলকাতা, শাি  িনেকতন, ি পুরা, িশলচর ও িশিল িড়। বািক পাঁচিট ান হে  িনউইয়ক, ল ডন, িসডিন, া  ও
টেরে টা। জনক েক এসব তথ  জানান আবৃি িবষয়ক উপকিমিটর আ ায়ক বািচকিশ ী মাঃ আ কাম উ া ।

নাটক

মুিজববেষ নাটক িনেয়ও থাকেছ বৃহৎ পিরসেরর িভ ধমী আেয়াজন। নাটেকর আ েয় াি ক পযােয় ছিড়েয় দয়া
হেব ব ব ুর আদশ। বছরব াপী সারা দেশর িতিট ইউিনয়েন পিরেবিশত হেব একািধক ম  ও পথনাটক। এসব
নাটেকর িবষেয় ব ি  ব ব ুর পিরবেত তার চতনােক ধারণ করা হেব। গণে র িত, সমাজতে র িত এবং
জািতর িত শখ মুিজেবর দায়ব তার গভীর িবষয়সমূহ উেঠ আসেব এসব নাটেক। বাঙালী জািতর জনক িহেসেব
মুিজবেক িনেয় িব াি  দূরীকরেণ িতিট েযাজনার মাধ েম ব ব ুর আদশেক লালেনর বাতা দয়া হেব তৃণমূল
জনেগা ীেক। এ লে  ইেতামেধ  িনবাচন করা হেয়েছ নবীন- বীণ নাট কার রিচত িকছু নতুন ম নাটক। সারা
দেশর ছিড়েয় আেছন ৩০ হাজার নাট িশ ী। ইউিনয়ন পযােয় নতুন নাটক েলা ম ায়েন যু  করা হেব এসব

িশ ীেক। পাশাপািশ মুিজববেষর নাট ােয়াজেন থাকেব ব ব ুর জীবনিনভর দশকসমাদৃত িকছু পুরেনা নাটক।
ম নাটেকর  মেতা  একইভােব  ব ব ুর  জ শতবেষর  আেয়াজেন  থাকেব  বশ  িকছু  নতুন-পুরেনা  পথনাটক।
পথনাটেকও থাকেব াি ক মা েষর মােঝ ব ব ুর চতনা ছিড়েয় দয়ার য়াস। এসব তথ  জানান নাটকিবষয়ক
উপকিমিটর সদ  সিচব কামাল বােয়িজদ।

যা াপালা

বাঙালীর হাজার বছেরর ঐিতে র সা ী যা াপালাও থাকেছ জািতর জনকেক িনেবিদত বছরব াপী অ ানমালায়।
িবিভ  সমেয় ব ব ুেক িনেয় িনিমত হেয়েছ বশ িকছু যা াপালা। স েলােক আরও পিরশীিলত ও রভােব
উপ াপেনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। পাশাপািশ িতনিট নতুন যা াপালা িনমােণর াথিমক পিরক না হণ করা
হেয়েছ। মুি যুে র সময় আিম মুিজব বলিছ সহ বশ িকছু পালা িনিমত হেয়িছল। স েলার িচ নাট  খাঁজা হে ।
পাওয়া গেল এসব যা াপালাও নতুন কের মেল ধরা হেব দশেকর সামেন। ঢাকা থেক  কের িবিভ  জলায়
এ েলার দশনী করার পিরক নার কথা জানান যা ািবষয়ক উপ-কিমিটর আ ায়ক এস এম মাহসীন।

নাটক, িচ কলা ও কিবতার মেতাই মুিজববেষ স ীত ও নৃত  িনেয়ও থাকেব িব ৃত আেয়াজন। েরর আ েয় সারা
দেশ রণ করা হেব ব ব ুেক। নৃত কলা িনেয় থাকেব দশব াপী বিণল অ ানমালা।
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