
*  আল�োকচি�ত্রো�োর্য
      মনজরু     আ�ম     বে�গ     

আল�োর     ভূ�লন     কো�জয়ী     এক     বেজ�োচি�ম
য়     বেজ�োচি�স্ক  *  

#আ�দ�ু মোল�ক �ো�ু� এফচি�চি এস ,এফচি�চি এস (সন্মোন)
   

 
*চি�চিন এ বেদল&  ফল'োগ্রোফীর উন্নচি�র জন� জী�ন উৎসগ
 কলরল,ন ��ো বের্যল�  োলর। �োঁর প্রচি�চি0� 
ফল'োপ্রচি�0োন দটুি, বেদল&র ফল'োগ্রোফী চি&খ�োর অসুচি�ধো বের্য অলনক খোচিন দরূ কলরল, এল� বেকোনও 
সল6হ বেনই। �ো ,োড়ো �োঁর ফল'োগ্রোফী �ইগুচি� ও �হু প্র�ন্ধ ফল'োগ্রোফীর অগ্রগচি�র জন� র্যল=ষ্ট 
সহোয়ক হলয়ল,।
প্রীচি�ভোজন মনজরু আ�ম বে�গ ফল'োগ্রোফীল� �োর অ �ূ
 অ�দোলনর জন� �োং�োলদল&র 
আল�োকচি�ত্রীলদর চিনক' �লরণ� এল� সল6লহর বেকোনও অ�কো& বেনই। আচিম চিনলজও �োঁর কোল, একটি 



চি�ষলয় কৃ�জ্ঞ। চি�চিন ‘ড�োচিড’ নোলম আমোয় আখ�োচিয়� কলর সোরো �োং�োলদল&র ফল'োগ্রোফোরলদর 
‘ড�োচিডর’ আসলন আমোয় অচিধচি0� কলরল,ন।  
 # বেগো�োম কোল&ম ড�োচিড

*মঞ্জরু আ�ম বে�গ বের্যমন চি�লFর ১১ জন বেH0 আল�োকচি�ত্র ��চিIত্ত্ব চিহলসল� স্বীকৃচি� প্রোপ্ত বে�মচিন চি�চিন
�ং�ো ভোর� উ মহোলদল&র জনচিপ্রয় বে�খক এ�ং গুণী চি&ক্ষক । �োঁর বে�খো “ আধুচিনক ফল'োগ্রোচিফ “

�ইটি উভয় �োং�োর আল�োকচি�ত্র চি  োসু মোনুলষর চিনক' এক অমু�� সম্পদ । �ইটি  ড়োর বেসৌভোগ�
আমোরও হলয়চি,� । এই কীচি�
 মোন মোনুষটির সোল= বেদখো হওয়োর আকোংখো বে=লকই বেগ� ।      

#   চি�F     জয়ী      স��চিজৎ     রোয়   –   অস্কোর      রুস্কোর     চি�জয়ী     গচি�
�     �োঙ্গো�ী  

স্ূত্র ঃS ফল'োগ্রোচিফক এ�লসোচিসলয়&ন অ� দমদলমর আলয়োজলন অনুল0য় চি�লFর ১১ জন বেH0
আল�োকচি�ত্র ��চিIত্ত্বলদর মোলT সনদ চি��রনী অনু0োলন প্রধোন অচি�চি=র ভোষণ ,  ২৩ জোনুয়োরী
১৯৮৬ ,  বেহোল'� অ�রয় গ্র�োন্ড , বেকো�কো�ো । উল[খ� �ৎকো�ীন �োং�োলদ& সরকোলরর অনুমচি� নো
 োওয়োয় উI অনু0োলন বে�গ স�োর উ চি\� =োকল�  োলরনচিন ।
.................................................................................

*চি&ল্পক�োয় বের্যমন জয়নু� আল�দীন কলরল,ন । এক'ো বেদ&লক এ ধরলনর বেকোন চি&ল্পক�োয় র্যচিদ
জোগ্র� করল� হয় �োহল� বেকোন নো বেকোন চি�ডোর �োলগ । বেসই ফল'োগ্রোফী্র চি�ডোর র্যচিদ কোউলক �চি�
�োহল� আচিম ��ল�ো “ বে�গ সোলহ� " ।
# কো�জয়ী চি&ল্পী ��চিIত্ত্ব ঃS  মুস্তোফো মলনোয়োর
 স্বচিন�
োচি�� (�োং�োলদ& বে'চি�চিভ&ন, ২৪-৯-৯৭)

.......................................................................................................

 *চি&ল্পো�োর্য
 জয়নু� আল�চিদন  এম এ বে�গ সম্পলক
  �ল�চি,ল�ন  ‘  চি&ল্প জগল�র দটুি ধোরোয় অ�\োন
করল�ও আমোলদর মলধ� রলয়ল, এক �মৎকোর অন্তচিম� ’।   �োং�োলদল& সুকুমোর চি&ল্প ��
 ো অনু&ী�ন ও
চি�কোল&র �লক্ষ� প্রোচি�0োচিনক চি&ক্ষো প্রচি�0োলনর বেকোন চি�কল্প বেনই ;  এই সংকলল্প দজুনই চি,ল�ন এলক
অ লরর  চির রুক । আর এ চি�ষয় গুল�ো চিনলয় ম� চি�চিনময় করল�ই এই দইু চিদক ো� নদীর �ুলক ,ই
বেনৌকো ভোচিসলয় রোল�র  র রো� কোটিলয়ল,ন ।   

#নোই� ঊচিdন আহমদ   এফ চি�চি এস (সন্মোন)

খ�োচি�মোন আল�োকচি�ত্র চি&ল্পী �োং�োলদ& ।
সুত্র ঃS আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�লগর ৩য় মূ�ু� �োচিষ
কী উ �লক্ষ� (২৬ জ�ুোই ২০০১)  �োং�োলদ&
চি&ল্পক�ো একোলডচিমর আলয়োজলন অনচুি0� স্মরন সভোয় আমচিg� অচি�=ীর �Iল�� নোই� ঊচিdন  । 

......................................................................................

*আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 মঞ্জরু আ�ম বে�গ চি,ল�ন চি�স্ময়কর এক �ীক্ষ্ন মোনস �কু্ষর অচিধকোরী র্যো চিদলয়
চি�চিন স� চিক,ুর বেভ�র বেদখল� বে ল�ন !

চি� চি এস এর ২য় আন্তজ
 োচি�ক প্রদ&
নী উলjোধন দকৃ চি ক�োর গ��োরী (বেম ১৯৯৮) অনু0োন মলk আচিম
র্যখন বে�গ নোমক ��চিIলত্ত্বর মুলখোমুচিখ হ�োম �খন আশ্চর্য
 হলয় �ক্ষ কর�োম –  চি�চিন বের্যন �োর
অসম্ভ� �ীক্ষ্ন দটুি বে�োখ চিদলয় আমোর বেভ�রলক বেদখল,ন । বেস এক অল�ৌচিকক �� োর !  এ মহৎ
প্রচি�ভো�োন মোনুষটির সংস্পল&
 এলস আচিম গচি�
� ।*

# অধ�ো ক আ�ু সোইচিয়দ 

 প্রোIন �=� মgী  -গনপ্রজো�gী �োং�োলদ& সরকোর *



……………………………………………………………. 
*Ansel  Adams trained as  a  musician ,  Eliot  Porter  as a  physician while Mr M A Beg as  a
technical photographer Air Force . They are all eventually became great master photographers
around the world. * 

# Brig Gen (Rtd) M Atiqur Rahman Hon FBPS 
Former adviser BPS 
Rep : Photography Magazine  BPS ..   July Issue  1999 ..*
…………………………………………………………….

*আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ ��ল�ন সমলয়রও দ& �,র আলগ  এ�ং 

 বে�গ স�োর চি,ল�ন  আল�োকচি�লত্রর এক জী�ন্ত এনসোইলoোল চিডয়ো ।* 

#   মকসুদ�ু     �োরী     ,   এফচি�চি এস     (  সন্মোন  )   

স্বনোমধন� চিসলনমোল'োগ্রোফোর -  চি�চি&ষ্ট আল�োকচি�ত্র ��চিI্ত্ত  এ�ং আল�োকচি�ত্রো�োর্য
  দক প্রোপ্ত ,  বে�গ
স�োলরর ,োত্র
সূত্র ঃS ২৬ জ�ুোই ২০১৮  বে�গো'
  ইনচিqটিউ' এ�ং বে�গো'
  বেফোরোম আলয়োচিজ� স্মরন সভো ।।
...................................................................

* আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ আমোলদর গুরু চি,ল�ন – আল,ন – =োকল�ন চি�রকো�*

 বেগো�োম বেমোস্তফো ঃS এফচি�চি এস  (সন্মোন)   একুল&  দক ও চি&ল্পক�ো একোলডচিম  দলক ভুচিষ�
আল�োকচি�ত্র ��চিIত্ত্ব 

………………………………………………………………………………।

*আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ স�োলরর আদ&
 �ুলক ধোরন কলর এখনও বে�ঁল� আচি,  *

 

# বেদ�ব্র� বে�ৌধুরী (বেদ�ুদোঃS এফচি�চি এস (সন্মোন) – প্রোIন অধ�ক্ষ চি�চি আই    
.....................................................................
*Manzoor Alam Beg*
 Manzoor Alam Beg (1 October 1931 – 26 July 1998) was a Bangladeshi photographer. He was
awarded Ekushey Padak in 2007 by the Government of Bangladesh.
 Beg played a pioneering role in the modern art of photography movement in Bangladesh,
setting up of the first photographic training centre known as Begart Institute of Photography
(1960) and Bangladesh Photographic Society (1976) in Dhaka, of which he was the founding
principal  and  former  president.  He  was  well  known  for  organising  photographers  and
photographic  activities  in  a  place that  had practically  no recent  history of  institutional  or
professional  photography.  Manzoor  Alam  Beg  was  honoured  as  ESFIAP  at  the  FIAP  (the
distinction  "Excellence  for  Services  Rendered"  is  awarded  to  those  persons  who  have
accomplished  exceptional  services  over  a  long period  for  the benefit  of  The International
Federation of Photographic Art) 19th Congress in Germany, 1987. He was honoured with a
title  Aalokchitracharjo  (The  Chancellor  of  Photography)  by  BPS  on  behalf  of  Bangladeshi
photographer’s  community.  He  is  considered  as  the  Father  of  Fine  Art  Photography
Movements in Bangladesh. Aalokchitracharjo (The Chancellor of Photography) Manzoor Alam
won over 200 national and international awards and honours. 
Ref: M A Beg (1 Oct 31: 26 Jul 98) http://buff.ly/1I2mtQn brilliant photographer + talented
teacher #photography #Bangladesh #art #education

# Shahidul Alam Hon FBPS



Former president BPS & Former principal BPI
........................................................................

* চি&ক্ষক প্রসলঙ্গ Hলuয় আ�দ[ুোহ আ�ু সোয়ীদ স�োর �ল�ন – 

"আচিম আমোর জী�লন অসোধোরণ চি&ক্ষলদর বে লয়চি,�োম।  চৃি=�ীল� �ড় মোল র মোনুষ মোলনই এক
চি&ক্ষক। অলন�র হৃদলয় বে�ঁল� =োকোই হলw বে�ঁল� =োকো। চি&ক্ষলকরো আমরো অলন�র হৃদলয় বে�ঁল� আচি,"।
 বে�মচিন আচিমও আমোর জী�লন অসোধোরণ চি&ক্ষকলদর সোচিন্নধ� বে লয়চি,। �ড় মোল র চি�&ো� হৃদলয়র
অসোধোরণ চি&ক্ষক চি,ল�ন এম, এ, বে�গ স�োর । আ�দ[ুোহ আ�ু সোয়ীদ স�োর �ল�ল,ন - "আমরো অলন�র
হদলয় বে�ঁল� =োচিক"। বে�গ স�োরও বে�ঁল� আল,ন আমোলদর হৃদলয়।

স্মচৃি��োরণ: কোমো� উচিdন–

বে�গ স�োলরর ,োত্র , বে�খক এ�ং  প্রোIন সভো চি� এন চি  এস  

………………………………………………………………………………….
Alokchitracharjo (the Chancellor of Photography) Manzoor Alam Beg M A Beg sir was a rare
talented scholar , philosopher , teacher and teacher of the teachers , organizer, leader of the
photography  movement  Bangladesh  ,  poet  of  photography  language  ,  father  of   fine  art
photography Bangladesh  and the dreamer of national photographic institute in Bangladesh . 

#Abdul Malek  Babul FBPS , Hon FBPS
Student of Beg Sir for ever 
 Former vice president BPS  & former  principal of BPI
…………………………………………………………………………………………….

                   
# ৩ রো মো�
  ১৯৮৫ ইং দ ুরু ১২'ো।  মনজরু আ�ম বে�গ স�োলরর অচিফস কক্ষ। �োং�োলদ& জো�ীয় 
চি�জ্ঞোন গল�ষনোগোর, এচি�লফন্ট বেরোড, ঢোকো। চি�চিন �খন এই সং\োর চিসচিনয়র চিরলপ্রোগ্রোচিফক 
অচিফসোর। অ��ন্ত চিপ্রয়ভোজন একজন �ো�ক চিহলসল� জোচি� সংঘ �=� বেকন্দ্র ক�ৃ
 ক আলয়োচিজ� 
ফল'োগ্রোচিফ প্রচি�লর্যোগী�োয়  রুস্কোর চিহলসল�  োওয়ো আমোর ডোলয়রী'ো �োচিড়লয় চিদ�োম;-স�োর 
এক'ো চিক,ু চি�লখ বেদন - স্বভো� সু�ভ  মৃদ ুহোচিসল�  ডোলয়রী'ো হোল� চিনলয় ��ল�ন ; চি��ীয় 
 ো�োয় চি�খ�োম। প্র=ম  ো�ো'ো ড�োচিডর (বেগো�োম কোল&ম) জন� =োকল�ো। বেগো�োম কোল&ম 
(১৯১২-১৯৯৮) ক�োলমরো চিরচি�য়&ন oোল�র প্রচি�0ো�ো সভো চি�। গুরুজন ও গুনীলদর অসম্ভ� 
Huো ও সম্মোন করো চি,� বে�গ স�োলরর �োচিরচিত্রক বৈ�চি&ষ্ট। ড�োচিড উ োচিধ'ো বে�গ স�োরই �োঁলক 
চিদলয়চি,ল�ন �োং�োলদল&র প্র�ীন�ম আল�োকচি�ত্র ��চিIত্ব চিহলসল�। বেসই ড�োচিডর জন� রোখল�ন 
আমোর ডোলয়রীর প্র=ম  ো�ো। চি��ীয়  ো�োয় চি�খল�ন-
“�ো�োলদল& সরকোরী �ো সরকোর স্বীকৃ� একটি আল�োকচি�ত্র চি&ক্ষো প্রচি�0োন হল� এ'োই চি,� আমোর
�ড় আ&ো। চিকন্তু আমোর জী�d&োয় এ আ&ো  ণূ
 হল�নো। আচিম র্যল=0 oোন্ত। বে�0ো করচি, বেদল& 
আল�োকচি�এীলদর  বেদর মোন উন্নয়লনর জন�। ফ�োফ� সম্বলন্ধ আচিম সন্তুষ্ট নই। আমোর উত্তর সূরীরো
চিক,ু এক'ো করুক এ'োই আমোর বে&ষ আকোঙ্খো।”

স্বোS এম এ বে�গ - ১১/০৩/১৯৮৫
বে�খো বে&ষকলর ডোলয়রী'ো আমোর হোল� চিদলয় ��ল�ন এচিগলয় র্যোন (বে,ো' �ড় স�োইলক “আ চিন 
�ল� সলম্বোধন করল�ন) স�োইলক চিন
বেয়-;চি&ক্ষো, ��
 ো, সংগঠন ও আল6ো�লনর কঠিন  = ধলর।  আমোর বেদোয়ো আচি&
�োদ =োকল� 
চি�রচিদন। �োং�ো বেদল&র আল�োক চি�লত্রর অগ্রর্যোত্রোলক ,চিড়লয় চিদল� হল� চি�Fময়। কোরন আল�োক 
চি�ত্র একটি সো�
জনীন ভোষো। এর বেকোন \োন কো�  োত্র বেনই। একমোত্র আল�োক চি�লত্রর প্রচি��োদী 
অ�য়� ও নো6নীক ��
 োই  োলর  চির�োর সমোজ রোষ্ট্র �=ো চি�Fলক একটি স্বগ
 উ হোর চিদল�। 



আল�োকচি�ত্রই  োলর মোনুলষর মূ�� বে�োধ আল�গ ও মোনুষ�ত্বলক জোচিগলয় বে�ো�োর মধ� চিদলয় অন�দ� 
সৃচিষ্টর সীমোহীন  ল=র �ীর্য
 র্যোত্রী চিহলসল� প্রচি�চি0� করল�। আরও অলনক মূ���োন ক=ো চি�চিন 
�খন �ল�চি,ল�ন একজন সচি��কোলরর চি�দগ্ধ দো&
চিনক ও চি&ক্ষো গুরুর ম�। 
আল�োকচি�ত্র আল6ো�লনর এই অ রোলজয় বেসনো চি�, চি&ল্প সত্বোর চিহমো�য়, চি&ক্ষো সত্বোর প্রচি�কৃ� , 
স�
জন Hলuয় চি&ক্ষোগুরু আল�োক চি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ এর সোল= আমোর প্র=ম  চির�লয়র বেসৌভোগ� 
হয় ১৯৮০ সোল�র মো�
  মোলসর বেকোন এক চি�গ্ধ &ী�� চি�লকল� �োঁর প্রচি�চি0� বে�গো' ইনচিষ্টটিউল'র
বেHণী কলক্ষ। আচিম �খন সমোজ ক��োন অচিধদপ্তলরর  চির�ো�নোয় “ফল'োগ্রোচিফ বে�চিনং বেসন্টোর”  
আরমোনী বে'ো�ো ঢোকোর চিডল�োমো বেকোলস
র ,োত্র। ৫০ দ&লকর মোTো মোচিTল� আরমোনী বে'ো�ো র্য�ু 
ও সমোজ ক��োন বেকলন্দ্র  প্রচি�চি0� হয় এই ইনচিষ্টটিউ'। প্রখ�ো� আল�োক চি�ত্র সোং�োচিদক একুল& 
 দক প্রোপ্ত বেগো�োম মোও�ো �োর সহকম�লদর চিনলয় এইনচিqটিউ' প্রচি�0ো কলরন। আমোলদর 
চিপ্রচি� ো� চি,ল�ন �খন এজোজ খোন;  এম এ বে�গ স�োলরর অ�ন্ত চিপ্রয় ভোজন ও আত্মোর আত্মীয়। 
এজোজ খোন চি,ল�ন �খন �োং�োলদ& বেসৌচিখন নো'� বেগোচি0 বেফডোলর&লনর সভো চি�, ��চি�ত্র 
 চির�ো�ক এ�ং আল�োক চি�ত্র আল6ো�ন ও চি&ক্ষো বেক্ষলত্র একজন চিনল�চিদ� প্রোন কম�। একচিদন 
এজোজ স�োর oোল& ��ল�ন বে�োমোলদর  র��� oো& হল� বে�গো' ইনচিqটিউল'। আমোর অচি� 
Huোভোজন ��চিIত্ব ও চি&ক্ষক অধ�ক্ষ এম এ বে�গ বে�োমোলদর oো& বেনল�ন। �োর র এজোজ স�োর 
আমোলদর ঠিকোনো ও oোল& উ চি\চি�র সময় ডোলয়রীল� চি�চি �u কচিরলয় বেসচিদন oো& বে&ষ 
করল�ন। 

 রচিদন চি�লক� ৫ 'ো। আমরো ১৮ জন চিডল�োমো ,োত্র ,োত্রী বে�গো'
  ইনচিqটিউল'র বেHনী কলক্ষ �লস 
আচি,। এজোজ স�োর আমোলদর সোল= আল,ন। আমরো অল ক্ষো করচি,। এক'ু  লর একটি চিব্রফ বেকস 
হোল� গুরু গম্ভীর  দলক্ষল  ধীর �লয় oোল& ঢুকল�ন মধ� �য়সী এক ��চিIত্ব সম্পন্ন মোনুষ। মুলখ 
ফ্রো� কো' দোঁচিড়। আমোলদর চিপ্রচি� ো� এজোজ খোন স�োর উলঠ দোঁচিড়লয় সো�োম ও করমদ
ন 
করল�ন। আমরোও দোঁচিড়লয় রই�োম। এজোজ স�োর  চির�য় কচিরলয় চিদল�ন। ইচিন হলwন এম এ বে�গ 
স�োর। বে�গ স�োর �খন  স্বভো� সূ�ভ চি�ন�োচিস� হোচিসল� আমোলদর �সোর জন� ��ল�ন। আমরো 
�স�োম। স�োর প্র=লমই চিনলজর  চির�য় ও বে�গো' ইনচিqটিউল'র প্রচি�0ো ও  চিরচি�চি� �ুল� 
ধরল�ন। �োর  র oো& শুরু। বেস এক মজোর অনুভূচি�, অন�দ�- অম্লোন স্মচৃি�। মgমূগ্ধ হলয় চি ন 
 �ন চিনর��োয় আমরো উ লভোগ কর�োম একজন অচি� উ� মোলগ
র হৃদয়�োন চি&ক্ষো গুরুর সহজ 
সর� ভোষোয় মূ��োন উ�োরন। 

বে�গ স�োর বে�গো'
   ইনচিqটিউ' প্রচি�0ো কলরচি,�ন ১৯৬০ সোল� ৬৩ নং ন=
ব্রুক হ� বেরোড ঢোকোয়।
�োর র ৩৩ নং বে�ো খোনো বেরোলড বে�গো'
  \োনোন্তচির� হয় এ�ং স�
ল&ষ \োয়ীভোল� গলড় ওলঠ ৮৩/১
সোলয়� ��ো� বেরোড ঢোকোয়। এই ঠিকোনোটিল� ইনচিqটিউ' ধীলর ধীলর আল�োকচি�ত্র চি&ক্ষোনুরোগী ও 
আল�োকচি�ত্র বেপ্রমীলদর �ী=
 \োলন  চিরন� হল� =োলক এ�ং চি�রচি�হীন ভোল� দীঘ
 ৫৫ �,র ধলর 
আল�োকচি�লত্রর বেজ�োচি� ,চিড়লয় বেজ�োচি�ম
য় কলর বেরলখল, �োং�োলদল&র আল�োকচি�ত্র ভূ�ন। 
প্রোচি�0োচিনক আল�োকচি�ত্র চি&ক্ষোয় চি&ক্ষো দোন কলর সমোজ-বেদ&-জোচি� ও আন্তজ
 োচি�ক�োয়  চিরচি�চি�
�োভ কলরল,ন স্বলগৌরল�। সং�োদ মোধ�ম , চি&ল্প মোধ�ম ও চি�জ্ঞোন গল�ষনো সহ আল�োকচি�লত্রর 
�হুমোচিত্রক ���হোলর আল�োকচি�ত্র চি&ল্পী ও কোচিরকর বৈ�রীর �োকোলক বেরলখল,ন সkোচি��। এ'ো 
একমোত্র সম্ভ� হলয়ল, এম এ বে�গ নোমক মহোন মোনচি�ক মোনুষটির স��ো, চিনলম
োহ, আন্তজ
 োচি�ক�ো,
বেদ& বেপ্রম ও চি&ল্পোনুরোলগর প্রচি� চিনSস্বো=
 চিনল�চিদ� মোনচিসক�োর প্রোন স্প6লন। ��
 মোলন বে�গো'
   
ইনচিqটিউ' চিডল�োমো ও বে�চিসক ফল'োগ্রোচিফ বেকোস
  চির�ো�নো ও বে�গো'
  বেফোরোম নোলম একটি 
�হুমোচিত্রক চি&ল্প ও সোংসৃ্কচি�ক সংগঠন গলড় �ুল�ল,। আল�োক চি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ এর সুলর্যোগ� 
বে,ল� জনো� ইমচি�য়োজ আ�ম বে�গ এই মহো কম
 র্যলজ্ঞর কোন্ডোরী চিহলসল� চিনলজলক সো�
ক্ষচিনক 
ভোল� চিনলয়োচিজ� বেরলখল,ন। বে�গো'
  বেফোরোলমর ম� কলরই আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�লগর অoোন্ত 



প্রল�0োয় বে�গো'
  ইনচিqচিকউ' এর উদর বে=লক ১৯৭৫ সোল�র ২১ বে& চিডলসম্বলরর এক শুভ �ল� জন্ম 
�োভ কলর �োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক বেসোসোইটি (চি�চি এস)। এচিদনটি চি,� বে�গো'
  ইনচিqটিউ' অ� 
ফল'োগ্রোচিফর ১৫ �ম প্রচি�0ো �োচিষ
কী। এ উ �লক্ষ এক �ণ
ো'� অনু0োলন জনো� এম এ বে�গ  ঢোকোয়
�স�োসর� আল�োকচি�ত্র  বে &োয় চিনলয়োচিজ� ��চিI (বে &োদোর ও বেসৌচিখন ) শুভোনুধ�োয়ীলদর আমgন
জোনোন। এল� অলনক আল�োকচি�ত্রোলমোচিদর আগমন ঘল'। এক  র্য
োলয় বেন�ৃ\োনীয় ও অচিভজ্ঞ 
আল�োকচি�ত্র ��চিIত্বলদর চিনলয় বে�গ স�োলরর সভো চি�লত্ব এক বেখো�ো বেম�ো আল�ো�নো  অনুচি0� হয়। 
সভোয় এম এ বে�গ �োং�োলদল& সুকুমোর আল�োকচি�ত্র চি&লল্পর ��
 ো- উন্নয়ন- ���হোর ও জনচিপ্রয়�োর
প্রসোর  এ�ং আল�োকচি�ত্রীলদর সোমোচিজক ও রোষ্টীয় বেক্ষলত্র র্য=োর্য= মর্য
োদো প্রচি�0ো করোর জন� 
আল�োকচি�ত্রীলদর  একটি &চিI&ো�ী সংগঠন গলড় বে�ো�োর উ র চি�ল&ষ বেজোর বেদন এ�ং একটি  
স্ব�সু্ফ�
  প্রস্তো�  বে & কলরন এ�ং  স�
 সম্মচি��লম বেসই প্রস্তো� গহৃী� হয়। উ চি\� আল�োকচি�ত্র 
��চিIত্বলদর চিনলয় ৭ সদস� চি�চি&ষ্ট একটি এ�োডহক কচিমটিও গঠি� হয়। এ�োডহক কচিমটি অ� র 
একটি সংচি�ধোন বৈ�রী কলর  র��� সোধোরন সভোয় উ \ো ন কলরন এ�ং �ো স�
 সম্মচি��লম 
 ো& করো হয় এ�ং একটি সংচি�ধোন/নীচি�মো�ো প্রণয়ন করো হয় । বেস অনুর্যোয়ী ৩০ বেম ১৯৭৬    
প্র=ম সোধোরন চিন�
ো�ন অনুচি0� হয়। চিন�
ো�লন ১১ সদস� চি�চি&ষ্ট একটি চিন�
োহী  চিরষদ গঠি� 
হয়। চিন�
োচি�� সভো চি� জনো� এম এ বে�গ চি�চি এস নোমক আ�ুড় ঘলরর চি&শুটিলক বে�লড় ওঠোর 
জন� সোহোলর্য�র হো� উদোর ভোল� প্রসচির� কলর দপৃ্ত ও �চি�ষ্ট কল� বেঘোষনো বেদন -  “র্য�চিদন  র্য
ন্ত 
চি�চি এস  চিনলজর &I  োলয়র ও র  &I হলয় দোঁড়োল� নো  োরল� �� চিদন বে�গো'
   ইনচিqটিউ' 
�োর চিনজস্ব \োলন চি�চি এস এর �োস\োন  ও নোচিস
ংলয়র ���\ো করল�। 

ইন&োআ[োহ চি�চি এস একচিদন �োং�োলদ& �=ো চি�লFর  অন��ম চি�খ�ো�   সংগঠন চিহলসল� আত্ম 
প্রকো& করল�। স�োলরর অoোন্ত  চিরHম ,সোংগঠচিনক কম
 দক্ষ�ো , উদোর  বেন�ৃত্ত্ব   এ�ং  স�োর 
আন্তচিরক সহলর্যোচিগ�র ফল� কলয়ক �,লরর মলধ�ই চি�চি এস একটি স�
জন চিপ্রয় &চিI&ো�ী 
আল�োচি�ত্র সংগঠলন  চিরন� হ�। চি�চি এস এর কম
কোলন্ডর  চিরচিধ জো�ীয় ও আন্তজ
 োচি�ক 
 চিরমন্ডল� �হুমোচিত্রক ভোল� প্রসোচির� হওয়োয় বে�গ স�োর চি�চি এস বেক আরও সু6র- সু0ু ও সু&ৃংখ�
ভোল�  চির�োচি�� করোর জন� একটি ন�ুন কোর্য
ো�য় ভোড়ো বেনয়োর চিসদোন্ত বেনন। বেস বেমো�োল�ক 
স�োলরর অ��ন্ত  চিরচি��, সুহৃদ ও ভI এক স্বজ্জন ভদ্র বে�োলকর (নোম'ো মলন বেনই) সোল= �ুচিI �u 
হলয় �োর  ৮৭ নং সোলয়� ��ো� বেরোলডর চিন���োয় একটি ফ্ল�ো' ভোড়ো বেনন। ১�ো জোনুয়োরী 
১৯৮৪ বে� চি�চি এস �োর ন�ুন ঠিকোনোয় \োনোন্তচির� হয়। এখোলন উল[খ� বের্য বে�গ স�োর চি�চি এস 
ভোড়ো সং�োন্ত ��য় সংলকো�লনর জন� উI ফ্ল�োল'র অলধ
ক অং& চি�চি এস এর ১নং সদস� এ�ং 
স�োলরর সো�
ক্ষচিনক সোংগঠচিনক সহ�র চি�চি&0 আল�োকচি�ত্র চি&ল্পী জনো� চি�জন সরকোরলক ভোড়ো 
বেদন। চি�জন সরকোর �োর  চির�োর চিনলয় বেসখোলন �স�োস করল�ন এ�ং স�োলরর অনুলরোলধ 
চি�চি এস এর কোর্য
�ম সো�
ক্ষচিনক ভোল� বেদখো শুনো করল�ন। ১৯৮৪ সোল� স�োইলক ন��লষ
 
শুলভwো জোনোল� চিগলয় বে�গ স�োর চি�খল�ন “ন��ষ
 আ নোলদর জন�  সুখময় বেহোক এই কোমনো 
কচির”। ১৯৭৬ বে=লক ১৯৮৩  র্য
ন্ত �োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক বেসোসোইটির চিনজস্ব কোর্য
ো�য় চি,�নো। 
আমোলদর স�োর সমল�� বে�ষ্টোয় চি�চি এস ন�ুন কোর্য
ো�লয় উলঠল,। একটি ন�ুন জোয়গোয় অচিফস 
শুরু করল� হল� স্বোভোচি�ক ভোল� অলনক সমস�ো =োলক। এখোলনও �োই হলয়ল,। বে�য়োর বে'চি�� 
বে=লক আরম্ভ কলর qুচিডও ��ো�লর'রী, র্যg োচি�, স� চিক,ুই বেসোসোইটির দরকোর। প্রো=চিমক ভোল� 
ধোর কলর এস� �ো�োল� হল�। বেসোসোইটিলক টিচিকলয় রোখোর জন� এখন বে=লক র্যল=0  চিরHম করল�
হল� স�োইলক। সক� সদস�লদর সমচি�� সহলর্যোচিগ�ো ,োড়ো চি�চি এস �ো�োলনো সম্ভ� নয়। এ'ো 
উ �চি� কলর নোনো ভোল� বেসোসোইটির আয় �োড়োলনোর কোলজ চিনSস্বো=
 ভোল� আমোলদরলক কোজ কলর
বের্যল� হল�। ন�ুন �,লরর বেগোড়োল�ই বেসোসোইটির চিন�
ো�ন হলয় =োলক। এ�োর চিক,ু �রুন সদস� 



দোচিয়ত্ব গ্রহলন এচিগলয় আসল�ন আ&ো কচির। ন�ুন কোর্য
ো�লয় ন�ীনলদরলক এখন বে=লকই গুরু দোচিয়ত্ব 
 ো�ন করল� হল� সম্পণূ
 &ূণ� বে=লক। অ�&� অচিভজ্ঞ ��চিIত্বরো বে ,ন বে=লক সোহোলর্য
� কলর র্যোল�ন 
এ আ&োও =োকল�ো। 
বেসোসোইটির জন� একটি �োষ্ট গঠন করো হলয়ল,। ৩০,০০০/- (চিত্র& হোজোর) 'োকো এই �োলষ্টর ম�ূধন 
চিহলসল� �োংলক এফ চিড আর   চিহলসল� রচিক্ষ� হলয়ল,। প্রচি� �,র এ ফোলন্ডর আয় বে=লক 'োকো �ুল� 
“�,লরর বেসরো ফল'োগ্রোফোরলদর” মোলT নগদ  রুস্কোর চিহলসল� চি��রন করো হল�। বের্যলহ�ু চিনয়চিম� 
সদস�রোই “ �ষ
লসরো ফল'োগ্রোফোর” প্রচি�লর্যোচিগ�োয় অং& গ্রহন করল�ন বেসলহ�ু স�োই �োচিষ
ক �োঁদো 
চিনয়চিম� রোখল�ন এ'ো আ&ো কচির। 
সক� সদস�, চি�জ্ঞো ন দো�ো, অনুদোনকোরী সং\ো এ�ং ফল'োগ্রোফী �নু্ধলদর �োলদর সোচি�
ক 
সহলর্যোচিগ�োর জন� ধন��োদ। 
এম,এ, বে�গ 
সভো চি�। 
৭ই জোনুয়োরী ১৯৮৪ সল� চি�চি এস এর সোধোরন চিন�
ো�ন হল�ো। জনো� এম এ বে�গ সভো চি� ও 
কোজী চিমজোনুর রহমোন সোধোরন সম্পোদক সহ ১১ সদলস�র একটি চিন�
োহী  চিরষদ গঠি� হল�ো। 
চিব্রলগচিডয়োর (অ�S) এম আচি�কুর রহমোনলক বে�য়োরম�োন কলর ড. আনসোর উচিdন আহম্মদ  সহ ১৩
সদস� চি�চি&ষ্ট একটি উ লদষ্টো  চিরষদ গঠি� হল�ো। বে�গ স�োলরর বেন�ৃলত্ব  ণূ
 উদ�লম চি�চি এস 
অগ্রর্যোত্রো শুরু হল�ো। ২৭ জোনুয়োরী সন্ধোয় ৮৭ নং সোই� ��ো� বেরোলড চি�চি এস এর ন�ুন কোর্য
ো�য় 
উলuোধন করো হয়। উল�োধন কলরন �োং�োলদ& সরকোলরর চি�জ্ঞোন ও প্রর্যচুিI চি�দ�ো চি�ভোলগর সচি��
চি�চি&ষ্ট চি�জ্ঞোনী ড. আ�দ[ুোহ আ� মুচি� &রফুচিdন। চি�চি এস এর সৃপ্নদ্রষ্টো, জন্মদো�ো, সো�
ক্ষচিনক 
বেস�ক ও &I খুটি এম এ বে�গ চি�চি এস এর সোংগঠচিনক দক্ষ�ো ও কম
কোন্ড �োচিড়লয় চিকভোল� 
এলদল&র আল�োকচি�ত্র চি&লল্পর অগ্রর্যোত্রোলক দ্রু� এচিগলয় চিনলয় র্যোওয়ো র্যোয় �ো চিনলয় স�
ক্ষন চি�ন্তো 
ভো�নো করল�ন। এমন চিক চি�চি এস ও ফল'োগ্রোচিফর স্বোল=
 বের্যলকোন কলঠোর চিসuোন্ত ও  দলক্ষ  
চিনল�ও কু�ো বে�োধ করল�ন নো। 
এর মলধ� বেফব্রুয়োরী ১৯৮৪ এর মোTো মোচিT বেকোন একচিদন চি�চি&ষ্ট চি&ক্ষো চি�দ ড. আলনোয়োরো 
মনসুর �োঁর বে,ল� ড.&হীদ�ু আ�মলক চিনলয় বে�গো'
   ইনচিqটিউ' এ আলসন। ড.আলনোয়োরো 
মনসুবেরর সোল= বে�গ স�োলরর চি,� দীঘ
 চিদলনর  চির�য় এ�ং ভোই বে�োলনর  োরস্পচিরক Huো বে�োলধর 
সম্পক
 । ড.  মনসুর ��ল�ন বে�গ সোলহ�, এ আমোর বে,ল� &হীদ�ু আ�ম, �ন্ডন ইউচিনভোচিস
টির 
অগ
োচিনক ক�োলমচিষ্ট্রর প্রভোষক, সম্প্রচি� বেদল& এলসল,। আমোর একমোত্র বে,ল� আচিম আর ওলক আর 
চিফলর বের্যল� বেদ�নো। এলদল& বে�ো বেকউ �োলক চি�লননো। আ চিন আ নোর সোল= বেরলখ ওলক বেদ& মুখী 
কলরন। বে�োলনর ক=োয় বে�গ স�োর সোয় চিদল�ন এ�ং ৩ রো মো�
  ১৯৮৪ এর চি�চি এস এর সোধোরন 
সভোয় ড.&হীদ�ু আ�মলক উ চি\� =োকোর অনুলরোধ কলরন। এম এ বে�গ এর সভো চি�লত্ব অনুলষ্টয় 
সোধোরন সভোয় স�োর &হীদ�ু আ�মলক �োর �ন্ডলনর জী�ন র্যো ন, ফল'োগ্রোফী ও 
ফল'োসোং�োচিদক�ো চি�ষলয় �োর অচিভজ্ঞ�ো �ুল� ধরোর আমgণ জোনোন। 
চিমS আ�ম আল�ো�নো শুরু কলরই ��ল�ন চি�চিন চি�F মুস�ীম �ীলগর ফল'ো সোং�োচিদক এ�ং 
মুসচি�ম �ীলগর �ন্ডন &োখোর  লক্ষ ,চি� বে�ো�োর  এসোইনলমন্ট চিনলয় সম্প্রচি� বেদল& চিফলরল,ন। 
এর র  চি�চিন সমসোমচিয়ক ফল'োগ্রোচিফ ও এর বে'কচিনক�ো� নোনো চি�ষলয় দীঘ
 আল�ো�নোর মোধ�লম 
�োর ম�ূ��োন অচিভজ্ঞ�ো �ণ
নো কলরন - (সুত্র চি�চি এস চিনউজ বে�'োর এচিপ্র� ১৯৮৪) । বে�গ স�োর 
অ��ন্ত  বৈধর্য
 ও আন্তচিরক ভোল� �োর আল�ো�নো  র্য
ল�ক্ষন কলরন এ�ং মলন মলন ড.আ�মলক 
সোংগঠচিনক কম
কোলন্ড �োর সহলর্যোগী চিহলসল� প্রচি�চি0� করোর ��ো োলর সম্ভ�� মনচি\র কলর 
বেফল�ন। এর  র বে�গ স�োর চি�চি এস এর সদ� চিন�
োচি�� সোধোরন সম্পোদক কোজী চিমজোনুর 
রহমোলনর সোল= একোন্ত আন্তচিরক আল�ো�নো কলর �োলক সোধোরন সম্পোদক  লদ ইস্তফো বেদয়োর জন� 
চি�নী� অনুলরোধ জোনোন এ�ং বেস  লদ  &হীদ�ু আ�মলক বেকো-অপ্ট করোর ইwো ��I কলরন। 



�োং�োলদল&র আল�োকচি�ত্র চি&ল্প উন্নয়লনর স্বো=
লক স� চিক,ুর উবে�
 \োন চিদল�ন �ল�ই এ�ং আরও 
�হুমোচিত্রক   উন্নয়লনর ক=ো বেভল�ই স�োর এমচিন কঠিন চিসuোন্ত চিনল�ন। 
সোধোরন সম্পোদক চিমজোন ভোই স�
জন Hলuয় চি&ক্ষোগুরু এম এ বে�লগর অনুলরোধ অ�ন� মস্তলক 
গ্রহন করল�ন এ�ং এভোল�ই এম এ বে�গ  এর প্রস্তোল�র চিভচিত্তল� ১৯৮৪ সোল� ২০বে& জনু চি�চি এস 
কোর্য
 চিন�
োহী  চিরষলদর সভোয়  চিমS আ�মলক সোধোরন সম্পোদক চিহলসল� বেকো-অপ্ট করো হয়। এর 
আলগ কোজী চিমজোন ��চিIগ� কোরন বেদচিখলয় সোধোরন সম্পোদলকর  দ বে=লক অ��হচি� গ্রহন 
কলরন। বেস বে=লক চিমS আ�ম বে�গ স�োলরর বেন�ৃলত্ব একদ&লকরও বে�&ী সময় ধলর  চি�চি এস ও 
�োং�োলদল&র ফল'োগ্রোফী চি&লল্পর উন্নয়লনর বেক্ষলত্র জো�ীয় ও আন্তজ
 োচি�ক  র্য
োলয় গুরুত্ব ণূ
 ভূচিমকো 
 ো�ন কলরন। 
এম এ বে�গ স�োলরর  রোম&
, উৎসোহ ও �দোন��োয় আকৃষ্ট হলয় ১৯৮০ সোল�র চিডলসম্বর মোলস আচিম
�োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক বেসোসোইটির সদস�  দ গ্রহন কচির নং (২৩৪/৮০)। ��
 মোলন বেফল�ো  এ�ং 
আজী�ন সদস�। উলd&� চি,� বের্যলকোন ভোল�ই আমোর বেপ্রম-আল�গ ও উদগ্র ভোল�ো�োসোর  োত্র 
আল�োকচি�ত্র চি&ল্পলক হৃদলয়র গহীলন ধোরন কলর এচিগলয় ��ো। এম এ বে�গ স�োলরর ম� একজন 
চিনল�চিদ� প্রোন আল�োকচি�ত্র ��চিIত্ব সংগঠক ও চি&ক্ষো গুরুর সোহ��লর্য
 =োকো। 
আমোর সদস�  দ অনুলমোদন কলর স�োর ��ল�ন সোমলনই আমোলদর �োচিষ
ক আল�োকচি�ত্র 
প্রচি�লর্যোগী�ো অনচুি0� হল� – আ চিন ৩ 'ো ,চি�  চিপ্রন্ট কলর জমো চিদল�ন। �খন মোত্র ফল'োগ্রোচিফর 
হোল� খচিড়র কো� ��ল,। স�োলরর ক=োয় আশ্চর্য
 - আগ্রহ – ভয় চি�ন'োই অনুভূচি�লক নোড়ো চিদ�। 
�খন বে�কোর আচিম ! বে�ৌমো=োর বেমোলড় দোঁচিড়লয় স� সময় ভো��োম  ‘অচি�চিরI একজন বেকোনচিদলক 
বেহঁল' র্যোল�ো’! আমোর বেমৌ�ভী সোলহ� �ো�োও আমোর ফল'োগ্রোফীর বেঘোর চি�লরোধী চি,ল�ন। �,র 
খোচিনক  র আচিম র্যখন জো োলন  এচি&য়োন কো��োরো� বেসন্টোর ফর ইউলনলস্কো  রুস্কোর  এ�ং বেদল& 
চি�চি এস আলয়োচিজ� চি��ীয়  জো�ীয়  আল�োকচি�ত্র প্রচি�লর্যোচিগ�োয় স্বণ
 দক সহ প্র=ম  রুস্কোর 
বে �োম �খন �ো�ো �ুTল� বে লরল,ন আচিম চিক,ু এক'ো ভোল�ো কোজ করচি,। আসল� আমোর �ো�ো 
চি,ল�ন একজন আধুনীক ও সংস্কোর মনো বেমৌ�ভী সোলহ�। �োর অন� বেমৌ�ভী �নু্ধরো �োঁলক আমোর 
ফল'োগ্রোফী ��
 োর চি�রুলu বেমোটিলভ' কলরচি,ল�ন। 

র্যোই বেহোক আমোর ঢোকোইয়ো �নু্ধলদর সহলর্যোচিগ�োয় ৩ 'ো ,চি� চিপ্রন্ট কলর চি�চি এস এর �োচিষ
ক 
প্রচি�লর্যোগী�োয় জমো চিদ�োম। মোচিসক সোধোরন সভোয় ,চি�র চি��োর কোর্য
 শুরু হল�ো। চি��োরক 
চি,ল�ন চি�খ�ো� আল�োকচি�ত্র চি&ল্পী আলনোয়োর বেহোলসন ও ডচি� আলনোয়োর। এক সময় ফ�োফ� �ল� 
এল�ো সভো চি� এম এ বে�গ স�োলরর হোল�। স�
কচিন0 সদস� চিহলসল� আচিম একদম বে ,লনর সোচিরল� 
এক বেকোনোয় ভয় বে�ল& জলড়ো সলড়ো হলয় �লসচি,�োম। স�োর  রুস্কোর বেষোষণো করল,ন। 
প্র=ম  রুস্কোর -&োহো� ,োত্তোর ( র���ল� চিজএমচিজ এয়োর �োই� এর এমচিড) 
চি��ীয়  রুস্কোর কোজী চিমজোনুর রহমোন (কম
ক�
 ো ��ো�ডক, ��
 মোলন অ�সর প্রোপ্ত) 
রম�রস আর চি&ল্পরলস  চির ণূ
 বে�গ স�োর বের্যলকোন আড্ডোয় �ো সভোয় স�োইলক মোচি�লয় রোখল�ন 
�োর স্বভো� সু�ভ �দোন��ো রলস। হঠোৎকলর �মচিকলয় চিদলয় স�োইলক মূগ্ধ কলর বেদয়োর অসম্ভ� 
ক্ষম�োর অচিধকোরী চি,ল�ন স�
জন Hলuয় চি&ক্ষোগুরু, সোংগঠচিনক গুরু ও ,চি� গুরু বে�গ স�োর। 
�ৃ�ীয়  রুস্কোর বেঘোষণোর আলগ �োই অলনক মজো করল�ন স�োর এ�ং মজো করোর বেভ�র চিদলয় 
আল�োকচি�ত্র চি&লল্পর উন্নয়ন,করন-বেকৌ&� ও ন6ন�োচিত্ত¡ক চি�ষলয় অলনক গুরুত্ব ণূ
 চিদক চিনলদ
 &নো 
চিদল�ন ।এর  এক  র্য
োলয় হঠোৎ কলরই বেঘোষণো করল�ন - �ৃ�ীয়  রুস্কোর বে লয়ল,ন স�
 কচিন0 
সদস� জনো� আ�দ�ু মোল�ক �ো�ু�। স�োই হ� �োক ! আচিম বে�ো ভীষন উলত্তচিজ�।হৃদয় জলুড় 
��ল, �োড়চি� হৃৎ কম্পন ! মলন মলন উwোচির� হল�ো -  এ� �োঘো �োঘো আল�োক চি�ত্রীর ,চি� 
=োকল�  রুস্কোর বে � ন�ীন অনচিভজ্ঞ আনোড়ী এক �ো�ক। 
স�োর আমোলক কোল, ডোকল�ন ,চি�র বে'কচিনক�ো� ও বে�ো�োর  'ভূচিম সম্বলন্ধ জোনল� �োইল�ন। 
চিক,ু �ল�চি, আর চিক,ু ভলয়র অ�ল� হোচিরলয় বেগল,। চিকন্তু স�োলরর বের্য মূ���োন ও উdী নো মূ�ক 



�োনী অমোর জন� বেসচিদন রোখল�ন �ো চি�রজনম আমোর উwোসলক জোগ্র� বেরলখল,, �োচিড়লয় 
বে�ড়োলw সচৃিষ্টর মহোসড়লকর র্যোত্রী হল�। স�োর ��ল�ন “বেদলখল,ন আচিম এম এ বে�গ ও এই 
প্রচি�লর্যোচিগ�োয় অং& গ্রহন কলরচি,, আচিম  রুস্কোর  োইচিন আ চিন বে লয়ল,ন। এচিগলয় র্যোন 
কচিম'লমন্ট ও সোহস চিনলয়” ন�ীনলদর প্রচি� এমচিন উদোর বেপ্ররনোর �ৃচিষ্ট �ষ
ন একমোত্র মহৎ 
সৃজন&ী� দো&
চিনক ও সোধু  রুুষলদর  লক্ষই করো সম্ভ�। 
স�োর শুধু চি&ক্ষোগুরু চিহলসল� ,োত্রলদর চি&ক্ষো সম্প্রদোন কলরই ক্ষোন্ত চি,ল�ন নো, মোন��ো�োদী  এই 
উদোর  রুুষ বে�কোর চি&ক্ষো=�লদর বে�কোরলত্বর অচিভ&ো  বে=লক মুচিI বেদয়োর জন� বের্যখোলনই 
ফল'োগ্রোফী চি�ষয়ক �োকুরীর বেখোজ বে ল�ন বেসখোলনই �োর ,োত্রলদর  োঠোল�ন এ�ং স� প্রকোর 
সোহোর্য� করল�ন।  আম
ড বেফোলস
স বেমচিডলক� সোচিভ
 স ঢোকো বেসনোচিন�োলস একজন প্র=ম বেHণীর 
অচিফসোর (বে�সোমচিরক) চিহলসল�  আমোর �োকুরী �োর জ�ন্ত উদোহরন। এখোলন এক'ো �� োর উল[খ 
নো কলর  োরচি,নো – বেসনোচিন�োলস আমোর এ �োকুরীর ইন্টোরচিভউ বে�োলড
  চিনলয়োগকোচির ক�ৃ ক্ষ 
ক�ৃক আমচিg� বে�য়োরম�োন চিহলসল� স�োলরর  দোচিয়ত্ব  ো�ন করোর ক=ো চি,� র্যো  �ু
 বে=লকই 
চিনধ
োচির� চি,�। চিনলয়োগকোচির ক�ৃ লক্ষর অন��ম সদস� চিব্রলগচিডয়োর বেজনোলর� চিসরোজ চিজন্নো� এ 
�� োলর স�োলরর সোল= র্যোগোলর্যোলগর দোচিয়ত্ব  ো�ন কলরচি,ল�ন । উল[খ� চিসরোজ চিজন্নো� স�োর 
চি,ল�ন চি�লFর কলয়কজন খ�ো�নোমো ইউলরো�চিজষ্টলদর মলধ� অন��ম এ�ং বেমচিডলক� ফল'োগ্রোচিফ 
চি�ষলয় অচিভজ্ঞ । চি�চিন �খন চি�চি এস এর একজন চিসচিনয়র সদস� ও  ষৃ্টল োষক এ�ং বে�গ স�োলরর 
ভীষন ভI চি,ল�ন । বে�ো ইন্টোরচিভউ কোড
  হোল� বে লয় আচিম অং& গ্রহন করোর আলগর চিদন ; বেম 
মোলসর (১৯৮৪ সো�) মোTো মোচিT স�োলরর সোল= বেদখো করল� বেগ�োম ইন্টোরচিভউ চি�ষলয় চিক,ু 
টি স , দীক্ষো ও বেদোয়ো বেনয়োর জন� । স�োর �োর গুরুত্ত্ব নু
 স� কোজ বেরলখ এ চি�ষলয় দীঘ
 সময় ধলর
আমোলক চিদক চিনলদ
 &নো চিদল�ন এ�ং �োর র হঠোৎ কলরই বে'চি�লফোলনর চিরচিসভোর �ুল� চিব্রলগচিডয়োর
চিসরোজ চিজন্নো� স�োরলক ��ল�ন – চিজন্নো� সোলহ� আচিম চিকন্তু আ নোলদর ফল'োগ্রোচিফক অচিফসোর 
চিন�
ো�নী বে�োলড
  উ চি\� =োকল� অ োরগ - কোরন আমোর একজন ,োত্র প্রো=� চিহলসল� বেসখোলন 
অং& গ্রহন করল,। অ র প্রোন্ত বে=লক �োর �োর অনুলরোধ করো সলত্ত্বও স�োর রোজী হল�ননো। �োর র 
চিরচিসভোর'ো বেরলখ আমোর চি লঠ হো� �ুচি�লয় চিদলয় ��ল�ন – আমোর চিদক চিনলদ
 &নো ফল�ো কলর 
প্রস্তুচি� চিনলয় সোহলসর সোল= ইন্টোরচিভউ বে�োড
  বেফস করল�ন ন। আমোর দঢ়ৃ চি�Fোস আ চিন কৃ�কোর্য
 
হলয় চিফলর আসল�ন। স�োলরর এ ধরলনর সুদঢ়ৃ বৈনচি�ক অ�\োন আমোলক চি�স্মলয় অচিভভু� 
কলরচি,ল�ো ! র্যচিদও আচিম আলগ বে=লক জোন�োমনো বের্য স�র ঐ ইন্টোরচিভউ বে�োলড
 র বে�য়োরম�োন 
চিন�
োচি�� চি,ল�ন এ�ং স�োরও জোনল�ননো আচিম ওখোনকোর এক জন প্রো=� । কোরন এই চিনলয়োগ 
চি�জ্ঞচিপ্ত'ো �খন আমোর চিপ্রয় Hলuয় আমোন ভোই (একজন  �োল&োলন' ফল'োগ্রোফোর এ�ং ফল'োগ্রোচিফ
বে�চিনং বেসন্টোর আরমোনীল'ো�ো ইয়= ওলয়�লফয়োর বেসন্টোলরর অন��ম প্রচি�0ো�ো এ�ং বে�গ স�োলরর 
অচি� চিপ্রয় ভোজন) আমোলক বে ৌঁল, চিদলয়চি,ল�ন এ�ং এ�োই করোর জন� চি�ল&ষভোল� �োচিগদ 
চিদলয়চি,ল�ন । র্যোই বেহোক স�োলরর এমচিন চি�স্ময়কর দঢ়ৃ বৈনচি�ক অ�\োন বেদলখ আচিম চিক,ু'ো মন 
মরো হল�ও বেসচিদন গল�
 আমোর মন ভলর চিগলয়চি,�।  লরর চিদন র্য=োরীচি� ইন্টোরচিভউল� অং& গ্রহন
কলর আমচিঃ দঢ়ৃ মলনো�� ও সোহচিসক�োর সোল= আমোর বের্যোগ��ো প্রমোন করোর আপ্রোন বে�ষ্টো 
কলরচি,�োম এ�ং ১৬ জন প্রচি�লর্যোগীর মলধ� প্র=ম \োন অচিধকোর কলর এ�ং চিনলয়োগ  ত্র হোল� বে লয়
উলত্তচিজ� আচিম প্র=লমই   স�োরলক জোনোল� চিগলয়চি,�োম । স�োর চিক,ুক্ষণ আমোর চিদলক চিন�
োক 
�োচিকলয় বে=লক হঠোৎ কলরই আমোর কোঁলধ হো� বেরলখ ��ল�ন – �ল�চি,�োম নো আ চিন  োরল�ন। 
আচিম গভীর চি�স্মলয় �ক্ষ� কর�োম স�োলরর  লুরো অ�য়� জলুড় ফুল' উলঠল,  এক গল�
র অনুভূচি� ! 
স�োলরর জী�লন এমচিন রলয়ল, আরও &� সহস্র দষৃ্টোন্ত ।       
বে�গ
ো' ইনচিqটিউল'র ��স্ত�ম অচিফলস �লস সো�
ক্ষচিনক চি�চি এস নোমক সংগঠনটিলক আগল� বেরলখ
এর কম
কোন্ডলক প্রসোচির� করোর চিনর�স কোন্ডোরী বে�গ স�োর একচিদন আমোলক ��ল�ন বের্য'ুকু সময়
 োন বেসই সময়'ুকুই চি�চি এলসর জন� ��য় কলরন এ�ং অন�োন� �রুনলদরলক ও উৎসোচিহ� করুন 
চিনচি�
ধোয়। বে�গ স�োলরর আলদ& মো=োয় চিনলয় চি�চি এস এর সোল= জচিড়লয়  ড়�োম।



 ০৭ চিডলসম্বর ১৯৮৫ সোল� স�োলরর উলদ�োলগ চি�চি এস বেফডোলর&ন এ উন্নী� হয়। �োং�োলদ& 
ফল'োগ্রোচিফক বেসোসোইটি মূ� নোমটি ঠিক বেরলখ চি�চিন বেফডোলর&লনর নোমকরন করল�ন। (�োং�োলদ&
ফল'োগ্রোফোরস বেফডোলর&ন-  �োং�োয় ফল'োগ্রোফোরলদর জো�ীয় বেফডোলর&ন)। উলd&� চি,� বেদল&র 
চি�চিভন্ন \োলন ,চিড়লয় চি,টিলয় =োকো আল�োকচি�ত্র সংগঠন গুল�োলক একই ,োলদর চিনল� জলড়ো কলর 
�োং�োলদল& আল�োচি�ত্র চি&ক্ষো ও ��
 োর আল6ো�নলক আরও &চিI&ো�ী ও বে�গ�োন কলর বে�ো�ো এ�ং 
একটি জো�ীয় আল�োকচি�ত্র চি&ক্ষো প্রচি�0োন গলড় বে�ো�োর জন� সরকোলরর উ র �ো  সৃচিষ্ট করো।
 ১৯৯০ সোল�র ১৬ই জ�ুোই চি�লক� ৫.৩০ চিম: চি�চি এস কোর্য
ো�লয় ��ল, চিন�
োহী  চিরষলদর সভো। 
আল�ো�নোর চি�ষয় চি,� চি�চি এস এর একটি চি&ক্ষো &োখো �ো�ু করো। প্র�ন্ড আত্ম প্র��য় চিনলয় স�োর 
��ল�ন চি�চি এস এর চি&ক্ষো &োখো আল�োক চি�ত্র চি�ষলয় চি&ক্ষোদোলনর  ো&ো  োচি& বেদল& সরকোরী 
ভোল� �োরুক�ো ইনচিqটিউল'র ন�োয় একটি  ণূ
োঙ্গ আল�োকচি�ত্র ইনচিqটিউ' প্রচি�0োর �� োলর 
সরকোর এ�ং চি�Fচি�দ�ো�য় ক�ৃ
  লক্ষর সোল= সো�
ক্ষচিনক বের্যোগোলর্যোগ রক্ষো করল� এ�ং এ ��ো োলর 
 চিরকল্পনো �োস্ত�োয়লন  রোম&
 ও স� রকম সহলর্যোচিগ�ো প্রদোন করল�। চি�চি এস র্যচিদ �োর চি&ক্ষো 
&োখোলক সফ� ভোল�  চির�ো�নো করল�  োলর ; �োহল� বে�গো'
   ইনচিqটিউ' স�রকম সোল ো'
  সহ  
ইনচিqটিউল'র সক� চি&ক্ষো উ করন চি�চি এসলক দোন কলর চিদল� চিনS&ল�
  স। উ চি\� সভো চি� 
ডS &হীদ�ু আ�ম সহ আমরো সক� চিন�
োহী সদস� উজ্জীচি�� হ�োম এ�ং স�
 সম্ম� চিসuোলন্তর 
চিভচিত্তল� চি�চি এস এর চি&ক্ষো &োখো �োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক ইনচিqটিউ' (চি�চি আই) বেসই শুভ  জন্ম 
�োভ কলর এ�ং স�োর হল�ন চি�চি আই এর একমোত্র উ লদষ্টো ও  ষৃ্টল োষক। ৯ই আগষ্ট ১৯৯০ 
�োচিরলখ প্র=ম বে�চিসক বেকোলস
র oো& শুরুর মধ� চিদলয় শুরু হল�ো চি�চি আই এর শুভ র্যোত্রো। ২০ বে& 
আগষ্ট ১৯৯০ �োচিরলখর চিন�
োহী সভোয় জনো� আ�দ�ু মোল�ক �ো�ুল�র প্রস্তোল�র চিভচিত্তল� এ�ং 
স�োলরর সম্মচি��লম ডো.&হীদ�ু আ�মলক চি�চি আই এর অধ�ক্ষ চিনলয়োগ করো হয় এ�ং আ��ু 
মোল�ক �ো�ু� ও বেদ�ব্র� বে�ৌধুরী হল�ন ভোইস চিপ্রচি� ো�। &�
  চি,� ড.&হীদ�ু আ�ম  �ৃটি& 
কোউচি��  ঢোকোর সোল= �োর ��চিIগ�  চির�য় ও সম্পক
  কোলজ �োচিগলয় চি�চি আই এর জন� নগদ 
অনুদোন ও চি&ক্ষো উ করন সংগ্রহ করল�ন। ড. আ�ম বেস দোচিয়ত্ব সফ� ভোল�  ো�ন কলরচি,ল�ন।
উI চিন�
োহী সভোয় চি�চি আই  চির�ো�নোর জন� একটি গভচিন
ং �চিডও গঠন করো হয়। স�
 
সম্মচি��লম গভচিন
ং �চিডর বে�য়োরম�োন হল�ন এম এ বে�গ স�োর। আর সদস� হল�ন স�
 জনো�-
চি�জন সরকোর এ�চি�চি এস ( র���ল� সন্মোন সূ�ক এফচি�চি এস) , বেগো�োম বেমোস্তফো এ�চি�চি এস 
( র���ল� সন্মোন সূ�ক এফচি�চি এস) এ�ং ড.&হীদ�ু আ�ম এফচি�চি এস (সন্মোন)।  র���ল� ৯০
দ&লকর মোTোমোচিTল� আ�দ�ু মোল�ক �ো�ু�বেঃর হোল� ভোরপ্রোপ্ত চিপ্রচি� ো� এর দোচিয়ত্ব চিদলয় 
ড.আ�ম চি�চি আই বে=লক অ�সর গ্রহন কলরন। �ো�ু�  র���ল� চি�চি এস ও চি�চি আই  চির�ো�নো 
 ষ
লদর স�
 সম্ম� চিসদ�োলন্ত চি�চি আই অধ�লক্ষর দোচিয়ত্ত্ব  ো�ন কলরন। চি�চি আই সম্বলন্ধ চি�খল� 
বেগল� বে�খোর  চিরচিধ অলনক চি�&ো� হল�।  র���ল� এ চিনলয় বে�খোর আ&ো রোখ�োম। চিফলর র্যোচিw 
আল�োকচি�ত্র�োলর্য
র আল�োর সোম্রোলজ� ।

জ�ো&য়লক চিনলয় বে�খো র্যোয়।  কুুর বেক চিনলয় বে�খো �ল�। নদীলক চিঘলর কো�� করো র্যোয়। চিকন্তু 
সোগর ! বেস বে�ো চি�&ো�-সীমোহীন �োর উদোর�ো। সক� আ�জ
 নো ধুলয় মুল, শুu ও সজৃন&ী� চি&ল্প 
ধোরো উ হোর বেদয়োর ক্ষম�ো একমোত্র �োরই আল,- চি�চিন চি&ক্ষক, সংগঠক, কচি� ,বে�খক, ভোস্কর 
সল�
ো চির চি&ল্প ও চি&ল্পী বৈ�রীর উদোর কোচিরকর আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ। এক চি�&ো� ��চিIত্ব 
সম্পন্ন মোনুষ। সোগলরর চি�&ো�ত্ব ,োচিড়লয় চির্যচিন হলয় উলঠচি,ল�ন বেদ& ,োচিড়লয় চি�F  আল�োকচি�ত্র 
ভূ�লন এক অন��ম �লরন� ��চিIত্ত্ব । নীচি�মোর ন�োয় এক চি�&ো� চি&ক্ষো প্রচি�0োন। &� সহস্র 
আল�োক চি�ত্রীর জন্মদো�ো।
 �োইল�ো এম এ বে�গ রচি�� “আধুচিনক ফল'োগ্রোফী” �ইটি  োক ভোর� উ -মহোলদল& আল�োক 
চি�লত্রর বেমৌচি�ক সংচি�ধোন চিহসোল� প্রোয় অধ
 &�ো�ী  লরও ভীষন ভোল� জন চিপ্রয়।   



এই �ইটি উ -মহোলদল& আল�োকচি�ত্র  চি�ষলয় মো�ৃভোষো  �োং�োয় রচি�� প্র=ম �ই। ৭০ দ&লক 
আধুচিনক ফল'োগ্রোচিফ �ইটি প্রকোচি&� হয় ভোর� বে=লক। বে�গ স�োর হলয় উঠল�ন �োং�োলদ& ,োচিড়লয়
ভোরল� বে�চি& জনচিপ্রয় ও  জূনীয়। ভোরল� স�োর বের্য ক� জনচিপ্রয় ও সম্মোচিন� ভোরল�র চি�&ো� 
আল�োকচি�ত্র গগলন  ো নো রোখল� �ো �ুTো র্যোল�নো। আমোর বেসৌভোগ� হলয়চি,� চিনলজর বে�োলখ  �ো 
বেদখো ও উ �চি� করোর। ১৯৮৬ সোল�র ২০ বে& জোনুয়োরী �োং�োলদ&  প্রচি�চিনচিধ দল�র অন��ম 
সদস� হলয় ফল'োগ্রোচিফক এলসোচিসলয়&ন অ� দমদম বেকো�কো�ো আলয়োচিজ� চি��ীয় আন্তজ
 োচি�ক 
ফল'োগ্রোচিফ কনফোলরল� অং& গ্রহন কচির। চি&য়ো�দোহ বেষ্ট&লন বে ৌঁল,ই বেদচিখ  সংগঠনটির    ক্ষ 
বে=লক কণ
ধোর সহ একদ� বে�োক ফল�র ডো�ো হোল� দোঁচিড়লয় আল,ন বে�গ স�োরলক চিরচিসভ করোর 
জন�।   কু&� চি�চিনমলয়র  র এক বের্যোলগ প্রশ্ন আমোলদর বে�গ স�োর বেকো=োয় ? আমরো উত্তর 
কর�োম স�োরল�ো আসল�  োলরন চিন। বেদখ�োম মুহূল�
  চিক ভীষন মন মরো হলয় বেগল�ন �োঁরো । 
স�োলরর নো র্যোওয়োর কোরন শুলন  আলরো চি�স্ময় প্রকো& করল�ন। 
প্রোসচিঙ্গক ভোল� এখোলন উল[খ করল� হলw- ফল'োগ্রোচিফক এলসোচিসলয়&ন অ� দমদম চি�লFর বেসরো 
১১ জন আল�োকচি�ত্র ��চিIত্বলক সম্মোন সূ�ক বেফল�ো&ী  প্রদোন কলরন র্যোর মলধ� এম এ বে�গ স�োর 
চি,ল�ন অন��ম। �োই �োরো চি�ল&ষ ভোল� আমgন  োঠিলয়চি,ল�ন বে�গ স�োরলক; এ দ�ু
ভ সম্মোন  
��চিIগ� ভোল� গ্রহন করোর জন�। স�োর �খন সরকোলরর একজন  দ\ কম
ক�
 ো চিহসোল� 
�োং�োলদ& চি�জ্ঞোন গল�ষণো সং\োয় (��োন্ডসডক) এ কম
র� চি,ল�ন। �োই চিনয়ম অনুর্যোয়ী চি�চিন এ 
 রুস্কোর গ্রহণ করোর জন� সরকোলরর অনুমচি� বে�লয় আল�দন কলরন। চিকন্তু  �ৎকো�ীন 
আম�ো�োচিgক অসহলর্যোগী�ো ও হীনমন��োর কোরলন স�োর ভোরল� র্যোওয়োর অনুমচি� বে ল�ন নো। 
সুহৃদ ও শুভোকোংখী অলনলকই �ল�চি,ল�ন-অন�ভোল� বে�ষ্টো কলর অনুমচি� আদোয় করল�। স�োর 
বেক্ষল  চিগলয় ��ল�ন-এই সম্মোন বে�ো আমোর বে�লয় আমোর বেদ& ও জোচি�লক �ড় কলরল, - সন্মোচিন� 
কলরল, ; আমলক বেকন বেস'ো করল� হল� ? এ'োল�ো রোলষ্ট্রর দোচিয়ত্ত্ব । কোরন ��
 মোলন বে�& জনচিপ্রয় 
‘অন�ভোল�’ বে�ষ্টো এ�ং সক� প্রকোর অন�োয় – নীচি�হীন�ো ও অসল��র উলধ
 একজন শুভ্র সর� 
উদোর মলনর কলঠোর চিনয়ম�োচিgক বৈনচি�ক গুনো��ীর অচিধকোচির চি,ল�ন  বে�গ স�োর। নীচি� ও 
আদল&
র সোল= কখনও আল োষ কলরনচিন �রk অন�োয় ও অসঙ্গচি�র চি�রুলu  সোরো জী�ন চি,ল�ন 
প্রচি��োদী একজন সু রুুষ । 
�োই খোরো  বে�লগচি,�  র্যখন ২৭বে& জোনুয়োরী ১৯৮৬ রো� ৯'োয় বেকো�কো�োর ঐচি�হ��োহী 
বেহোল'� ‘অ�রয় গ্র�োন্ড’ এ স�োলরর  বেফল�ো&ী  সনদ ও একগুw ফু� চিনলয় দোঁচিড়লয় চি,ল�ন অস্কোর 
 রুস্কোর প্রোপ্ত  চি�Fচি�খ�ো���চি�ত্র ��চিIত্ব জনো� স��চিজ� রোয় এম এ বে�গ এর হোল� �ুল� বেদয়োর 
জন�। স�োলরর অনু চি\চি� মুহুল�
 ই &ূণ��োয় ভচিরলয় চিদলয়চি,ল�ো বেসচিদলনর বেসই আল�োলকোজ্জ� 
আন6ঘন  চিরল�&। 

ইচি�হোস প্র�ন্ড ক্ষম�ো সম্পন্ন একটি বেপ্ররনো দোয়ক &�। প্র�� প্রচি��োদী ক্ষম�ো ও স���োচিদ�োর 
এক জ�ন্ত প্র�ীক আল�োকচি�ত্র। ইচি�হোস আর আল�োকচি�ত্র শুধু সোমলনই ��ল� জোলন। চিদল� জোলন 
চিনল� জোলননো। আল�োকচি�ত্রলক �ুলক ধোরন কলর ইচি�হোস হলয় উলঠ মহো সল��র এক মহীরুহ। 
আমোলদর মহোন মুচিIর্যলুuর ইচি�হোস এ�ং চি�খ�ো� ��চি�ত্রকোর &হীদ �ীর মুচিIলর্যোuো জহীর 
রোয়হোলনর ‘q  বেজলনোসোইড’ মুচিIলর্যোuো আল�োকচি�ত্র চি&ল্পী এম এ বে�গ স�োর সহ এলদল&র &� &�
আল�োকচি�ত্রী �=ো আল�োকচি�ত্র সোং�োচিদক �োর জ�ন্ত প্রমোন । �োঁলদর স�োর ক�োলমরো   ৭১ এর 
মহোন মুচিIর্যলুuর সময় রোইলফল�র ভোষোয় ক=ো �ল�ল,- প্রচি��োদ কলরল, - �োং�োলদল& 
গনহ��োকোরী  োচিকস্তোনী হোনোদোর কো রুুষ �োচিহনী ও �োলদর এলদ&ীয় সহলর্যোগী দো�ো�, র্যuু 
অ রোধী এ�ং স্বোধীন�ো চি�লরোধী মীরজোফর �ল�র চি�রুলu । 
এখন আলস বেন�ৃলত্বর প্রশ্ন। মহৎ-উদোর-স্বো=
হীন - রচি�ন্তো�োদী, সংস্কোর�োদী এ�ং চিনলজলক 
চি�চি�লয় বেদয়োর ম� একজন সৎসোহসী বেদ& বেপ্রচিমক ��চিIলত্বর প্রলয়োজন  হয় ;চি�চিভন্ন বেক্ষলত্র বেন�ৃত্ব 
বেদয়োর জন�,   র��� প্রজন্মলক সঠিক চিদক চিনলদ
 &নো ও চি�ষয় চিভচিত্তক চি&ক্ষোয় চি&চিক্ষ� কলর 



সৃজন&ী� এক ন�ুন  ল=র সন্ধোন বেদয়োর জন�। �োই বে�ো �োঁরো হলয় উলঠন গচি�
� এক বেসোনো�ী 
ইচি�হোলসর বেH0 সন্তোন । বের্যমন �োংগো�ী জোচি�র মহোন মুচিIর্যলুuর মহোন ইচি�হোলসর  স্রষ্টো 
স্বোধীন�োর অমর কচি�,স�
কোল�র স�
লHষ্ট �োঙ্গো�ী , জোচি�র জনক �ঙ্গ�নু্ধ বে&খ মুচিজ�ুর রহমোন।  
স্বোধীন�োর  র আলস সোংসৃ্কচি�ক চি��ল�র প্রশ্ন। আমোলদর সোংসৃ্কচি�ক চি��ল�র বেসৌভোগ� এখন  র্য
ন্ত 
বেসই অল=
 নো হল�ও আমোলদর রলয়ল, হোজোর �,লরর সোংসৃ্কচি�ক ধোরোর বে&কড় ।  আল, স্ব�g 
বৈ�চি&ষ্ট� ও চিনজস্ব�ো। র�ীন্দ্র-নজরু�-আব্বোস উচিdন-�ো�ন&োহ-হো,নরোজো -আ�োর্য
 জগদী& 
�ন্দ্র �সু-চি&ল্পো�োর্য
 জয়নু� আল�দীন �োংগো�ীর চি�জ্ঞোন ও চি&ল্প সংসৃ্কচি�র মূ�
  প্র�ীক। ৯ই জ�ুোই 
১৯৯৮ বে=লক এ �োচি�কোয় র্যIু হলয়ল, আর একটি নোম। চি�চিন হল�ন আল�োকচি�লত্রর বে�খক, 
সংগঠক, চি�F�লরন� চি&ক্ষক আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ। �োঁর চিনজ হোল� গড়ো প্রচি�0োন 
�োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক বেসোসোইটি (চি�চি এস) এই ঐচি�হোচিসক চিদলন আনু0োচিনক ভোল� এম এ বে�গ 
স�োরলক �োং�োলদল&র সো�
জনীন আল�োকচি�ত্র সমোজ �=ো জোচি�র  লক্ষ ‘আল�োকচি�ত্রো�োর্য
’ 
উ োচিধল� ভূচিষ� কলর সম্মোচিন� হলয়ল,ন।  র���ল� �োঁর জী�d&োয় নো হল�ও মরলনোত্তর  
‘একুল&  দক’ বে�গ স�োরলক সম্প্রদোন কলর রোষ্ট্রও বেগৌর�োচি�� হলয়ল,। 
আল�োকচি�ত্রঃো�োর্য
 এম এ বে�গ চির্যচিন সম্প্রদোন কলরল,ন আজী�ন �োঁর অফুরন্ত আল�োকচি�ত্র ভোন্ডোর
বে=লক। আমরো শুধু চিনলয়চি,, চিনল� =োকল�ো অনন্ত কো� ।  এ বেদ&  জোচি� �োঁর কো, বে=লক  বে লয়, 
অফুরন্ত সম্পদ – অজস্র আল�োকচি�চিত্র , চি&ল্প সচৃিষ্টর কোচিরকর । র্যো চিদলয় ��ল, চিনউজ চিমচিডয়ো ও 
সোলয়চিন্টচিফক চিমচিডয়ো বে=লক শুরু কলর মোন সম্পন্ন আল�োকচি�লত্রর �হুমুখী কম
কোন্ড। 
অসম্ভ� সোহস ও মলনো�ল�র অচিধকোরী চি,ল�ন বে�গ স�োর। ডোIোর ও ঔষলধর ��ো োলর চি,ল�ন স�
সময় উদোসীন। ‘কম
ই ধম
’ এই মলg চি�Fোসী বে�গ স�োর =োকল�ন সোরোচিদন কম
মূখর। প্রচি&ক্ষন, 
গল�ষনো, বে�খোল�চিখ, ,চি� চিনলয়  রীক্ষো নীচিরক্ষোর মোধ�লম ন�ুন চিক,ু উjো�ন এ�ং স্বলগোত্রীয়লদর 
চিনলয় মজোর আড্ডো আর উদোর আচি�ল=�লয়�ো চিনলয় কো'োল�ন সোরো বে��ো। আ�োর রোচিত্র চিনচি&ল� 
��স্ত হলয়  ড়ল�ন স্রষ্টোর সোল= আধ�োচিত্বক কো�� সং�োল  এ�ং কোলঠর �ুলক ��ল�ো ঠক ঠক 
আওয়োলজ কোঠলখোদোই মোধ�লম নো6চিনক চি&ল্প কম
 চিনম
োন ।।  
স�োলরর এচি´  স� ��স্ত�োর সুলর্যোলগ জটি� বেরোগ সমূহ �োঁর সোল= গড়ল�ন চিনচি�ড় আত্মীয়�ো। 
ভোর�ীয় জনচিপ্রয়�ো �োঁলক চিনলয় বেগ� ভোরল� চি�চিকৎসোর জন�। চিফলর এল�ন এক'ু সু\ হলয়। 
আ�োর  হঠোৎ ভীষণ ভোল� অসু\। ভচি�
  হল�ন \োনীয় হোস ো�োল�। ঔষধ ও ডোIোর চি�মূখ বে�গ 
স�োর স�োর অনুলরোলধ অ োলর&ন করোল� রোজী হল�ন। ��ল�ন “মলরই বে�ো র্যোচিw! র্যোওয়োর আলগ 
ডোIোর বেকল' কুল' বেদখুক। এক্সল চিরলমন্ট করুক। র্যচিদ �োলদর চিক,ু অচিভজ্ঞ�ো হয়ল�ো হউক – বেস 
অচিভজ্ঞ�ো অনলদর কোলজ �োগল�”। অ োলর&লনর  র  চি�চিন উঠল�ন �োর চিপ্রয় বে�োলনর �োসোয়। 
২০ বে& বেফব্রুয়োরী ১৯৯৮ এ দকৃ গ�ো�োরীল� অনচুি0� হয় চি�চি এস চি��ীয় আন্তজ
 োচি�ক 
প্রচি�লর্যোচিগ�োয়  রুস্কোর চি��রন ও প্রদ&
ণী অনু0োন। আমরো কলয়কজন চিমল� ঠিক কর�োম র্যচিদও 
স�োলরর অ�\ো আ&ংকো জনক ��ুও স�োরলক বেকোন ভোল� র্যচিদ অচি�চি= কলর অনু0োলন আনো র্যোয় 
�ল� জী�ন সোয়োল¶ এলস মুলখো মুচিখ হল�ন অগচিন� ভI কুল�র। প্রস্তো� রোখ�োম স�োলরর কোল,। 
ডোIোর ও আত্মীয় স্বজলনর কড়ো চিনলষধ সলত্ত্বও স�োর রোজী হল�ন। স�োর উলdল&� ��ল�ন “র্যচিদ 
মলরও বের্যল� হয় ��ুও আচিম এ অনু0োলন র্যোল�ো। আচিম ভীষণ oোন্ত। অলনক চিদন বে=লক ভীষন 
একো। স�োর মোলT চিমল& চিগলয় এক'ু আন6 বে ল� �োই। খুঁলজ বে ল� �োই হোচিরলয় র্যোওয়ো চিদন 
গুল�োর    বে,োঁয়ো। হয়ল�ো�ো এ'োই হল� আমোর জী�লনর বে&ষ অনু0োন। ‘স�োর’ এল�ন স্ব�সু্ফ�
  
ভোল� স�োর সোল= কু&� চি�চিনময় করল�ন। ভূল� বেগল�ন বেরোগ র্যgণোর ক=ো। আল�গঘন �I�� 
রোখল�ন। ��ল�ন অলনক নো  োওয়ো বে�দনোর ক=ো। নীলজর জন�  োওয়ো নয়। আল�োকচি�লত্রর 
জন�  োওয়োর ক=ো। �ৎকো�ীন চি�জ্ঞ �=� মgী জনো� আ�ু সোঈদ  সহ উ চি\� দ&
ক ও ভIকু� 
অ�োক চি�স্মলয় শুনল�ন স�োলরর �Iৃ�ো। স�োলরর ক=োই সচি�� হল�ো বেসই অনু0োনটিই হল�ো স�োলরর 
জী�লনর বে&ষ অনু0োন।



২৬বে& জ�ুোই ১৯৯৮ সোল� অজ্ঞোন অ�\োয় �োঁলক হোস ো�োল� ভচি�
  করো হল�ো। �ৃচিষ্ট �ো� 
বেসোনো�ী  চি�লকল�র প্রকৃচি� বের্যন চিন=র হলয় বেগল�ো। বেগোধ�ূীর �ো� আভো মুহুল�
  চিমল� বেগ� 
আকোল&র �ুলক। ঘলর বেফরো চি�হলঙ্গর দ� =মলক বেগল�ো। &হলরর �ুলক জ্বল� ওঠল�ো রঙ্গীন আল�ো। 
আর আমোলদর বে�োলখর সোমলন  �মোগ� চিনলভ বের্যল� =োকল�ো প্রজ্জচি�� চি�র স�ুজ গোঢ় নী�োভ 
�োচি�টি। আল�োর বেখ�ো সোঙ্গ কলর সলন্ধ� ৭:৩০ চিম: হৃদলয়র খোঁ�ো বেভলঙ্গ বে�চিরলয় বেগল�ো এ�চিদলনর 
 লুষ রোখো অচি�ন  োচিখটি। উন্মIু আকোল& উড়ল� উড়ল� চিমল& বেগল�ো স্বলগ
র চিন�োলস। সৃচিষ্ট&ী� 
দো&
চিনক ও কীচি�
 মোন হৃদলয়র কখনও মৃ�ু� হয়নো। আল�োকচি�ত্রো�োলর্য
র আত্মো চি�র অমর , চি�র 
অমচি�ন। আমোলদর উjো�ন ও সৃজন&ী� আল�োকচি�ত্র ভূ�লন চি�চিন বে�ঁল� আল,ন। =োকল�ন 
চি�রচিদন। আল�োচিনলয় �মৎকোর ভোল� বেখ�ল�ন প্রজন্ম বে=লক প্রজলন্মর সৃচিষ্ট&ী� ক�োনভোলস। স্বলগ
র 
সল�
ো� �ূড়োয় �লস প্রোন ভলর বেদখল�ন �োঁর বেরলখ র্যোওয়ো আল�োর  োচিখরো উলড় বে�ড়োলwন প্রজন্ম 
বে=লক প্রজলন্মর আকোল& সুকুমোর আল�োকচি�ত্র চি&লল্পর �োর�ো চিনলয় ।  
�োইল�ো �োর �োর চিফলর আচিস আমরো আল�োকচি�ত্রো�োলর্য
র বেজ�োচি�
 ময়  =ৃীচি�ল�। আসল�ই হল� 
আল�োকচি�লত্রর ঠিকোনোর বেখোঁলজ। আস� চি�রকো�। �োই আমোলদর দো�ী ৯ জ�ুোই ১৯৯৮ চিদ�সটি  
রোষ্টীয় ভোল� বেঘোচিষ� হউক, স্বীকৃচি�  োক আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 চিদ�স চিহলসল� এ�ং জো�ীয়  োঠ�লমর 
 োঠ� �ইলয় অন্তভু
 I করো হউক আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 রম এ বে�লগর  �হুমোচিত্রক কম
মুখর জী�লনর 
�ণ
োঢ� গল্প। আগোমী প্রজন্ম এল� খুঁলজ  োল� এক সৃজন&ী� চি�ত্রময় এক মনস্তোচিত্তক জগ�বেঃর 
ঠিকোনো – আচিদগন্ত চি�সৃ্ত� হল� �োলদর অন্তর �কু্ষর সীমোনো। 
মলন  লড়  আল�োক চি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গবেঃর  প্র=ম মলরোনবেঃোত্তর স্মরন �োণীল� �ৎকো�ীন �=� 
মgীর স্মচৃি� �োরন চি,� এরকম - চি�চি এস এর চি��ীয় আন্তজ
 োচি�ক প্রচি�লর্যোচিগ�োর  রুস্কোর চি��রন
অনু0োলন আচিম র্যখন বে�গ সোলহল�র মুলখোমচুিখ হই �খন অ�োক চি�স্মলয় আচিম �ক্ষ� কর�োম চি�চিন 
বের্যন আমোর বেভ�রলক বেদলখ চিনলwন �োঁর �ীক্ষ্ন অন্ত�
 কু্ষ চিদলয়। অক ল' অভূ� �ু
 স�� উ�োরন।
 সচি�� স�চিক,ুর বেভ�র বেদখোর অসম্ভ� ক্ষম�ো চি,� আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�লগর। আল�োকচি�ত্র 
চি&লল্পর বেভ�র বেদখল� বে লয়ল,ন চি�চিন আধ্মোচিত্তক সোধলকর ভুচিমকোয় অ��ীন
 হলয় এ�ং সফ� 
একজন চি&ক্ষক, সংগঠক , দো&
চিনক ও সো�
জনীন আল�োকচি�ত্র গুরু হলয় উলঠচি,ল�ন । 
�োই চিনচি�
ধোয় ��ো র্যোয়  সূর্য
�  =ৃীচি�র বেকোন অংল&র এ চিনলয় বের্যমন বেকোন চি��ক
  বেনই আল�োকচি�ত্র
ভূ�লন উচিদ� এই বেজ�োচি�স্ক সমলন্ধও বেকোন চি��
 ক  বেনই । =োকল�  োলরনো। �োঁর আল�োচিক� জী�ন
দ&
ন  বেজ�োচি� ,চিড়লয় র্যোল� চি�রকো� আল�োকচি�ত্র সোধক ও গল�ষকলদর  মোলT। �োঁর �ন
োঢ� 
জী�লনর �হুমোচিত্রক কীচি�
  চিনলয় ��ল� গল�ষনো ।  
ইচি� 'োনচি, এখোলনই বে�খোর -একোন্ত �োধ� হলয়, বে�খোর  চিরচিধ চিনয়gলন। কোরন ক�লমর  র 
ক�ম ফুরোল� - ফুরোল� রীলমর  র রীম কোগজ ।আল�োকচি�ত্রো�োর্য
 এম এ বে�গ বেক চিনলয় বে�খো 
ফুরোল�নো বেকোন কোল�। বে�খো ��ল� । ��ল�ই =োকল�  …… কোরন 

আচিম চিদ��দচৃিষ্টর এক চিকং�দন্তীর ক=ো ��চি,
....................................................
আচিম চিদ��দচৃিষ্টর অচিধকোচির এক আধ�োচিত্মক মোনুলষর ক=ো ��চি,
চির্যচিন প্র=ম দ&
লনই �োর �ীক্ষ্ন দচৃিষ্টল� 

মোনুলষর বেভ�র বেদলখ বেনয়োর ক্ষম�ো রোখল�ন
চির্যচিন মধ� চিনচি&ল�র চিনজ
 ন�োয় স্রষ্টোর সোল= সং�ো  করল�ন
আল�োক�ত্র সোধনোয় চির্যচিন চি,ল�ন চিনম� এক চি»চিষ
চির্যচিন আল�োকচি�লত্রর অঙ্গ বে=লক ওস্তোদ প্র=োর �স্র খুল� চিনলয়



প্রোচি�0োচিনক চি&ক্ষোর আল�ো উন্মIু কলর চিদলয়,ন সো�
জনীন  োঠ&ো�োয়
চির্যচিন অ�োধ উদোর চি&ক্ষোর আল�ো ,চিড়লয় হলয়ল,ন চি&ক্ষলকর চি&ক্ষক 

চির্যচিন �ো�ৎ চি�লFর ১১ জন বেH0 আল�োকচি�ত্র  দো&
চিনকলদর অন��ম
আচিম বেসই চিকং�দচিন্তর ক=ো ��চি, -আচিম বেসই বেন�োর ক=ো ��চি,
আচিম আল�ো্কচি�ত্রো�োর্য
 মঞ্জরু আ�ম বে�গ স�োলরর ক=ো ��চি,
চির্যচিন চি,ল�ন চি�F স্বীকৃ� এক চি&ক্ষক – সংগঠক সুকুমোর আল�োকচি�ত্র কচি�
এ�ং এক ক্ষণজন্মো বেদ&লপ্রচিমক মোনচি�ক �োঙ্গো�ী
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* professional & fine art photo artist *teacher *organizer
*dream weaver * pictorial creator & documentary expert
*National and Internationally renowned leading photo artist  
* Achieved  more than thirty   national & international awards 
including Gold , Grand & First prizes along with
exhibited photographs in home and almost every continents
 around the world   
*published  fine art photographs in different 
prestigious international and national publications             

 *প্রোIন অধ�ক্ষ , �োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক ইনচিqটিউ' (চি�চি আই)
Former Principal of Bangladesh Photographic Institute BPI
*প্রোIন সহসভো চি� �োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক বেসোসোইটি (চি�চি এস)
Former vice president of Bangladesh Photographic Society BPs
*বেফল�ো এ�ং আজী�ন সদস�  �োং�োলদ& ফল'োগ্রোচিফক বেসোসোইটি (চি�চি এস 
Fellow and Life member of Bangladesh Photographic Society BPS
*প্রোIন বে�সোমচিরক কম
ক�
 ো আম
ড বেফোলস
স বেমচিডলক� সোচিভ
 লসস ঢোকো বেসনোচিন�োস ,  
Former defence officer (civil)  Armed Forces Medical Services 
 DGMS  Dhaka cantonment, Dhaka, Bangladesh   




