শহীদ রিফক উি ন আহেমদ

(১৯২৬-১৯৫২)
ভাষার জন বুেকর র িদেয় য স ান সম বাঙািল জািতেক ঋণী কেরেছন, মািনকগ েক গৗরবাি ত কেরেছন তাঁ র নাম রিফক উি ন আহেমদ। িতিন ১৯২৬ সােলর ৩০ শ অে াবর মািনকগে র িস াইর উপেজলার পািরল বলধারা ােম জ হণ ক
রন। তাঁর বাবার নাম আবদুল লিতফ, মােয়র নাম রািফজা খাতু ন। িতিন ১৯৪৯ সােল বায়রা উ িবদ ালয় থেক ম াি ক পাশ কেরন। জগ াথ কেলেজ পড়ার সমেয় িতিন রা ভাষা আে ালেন সি য়ভােব জিড়েয় পেড়ন। তারপর আেস বাহা র ২১ শ ফ
য়ারী। ঐিদন পাক সরকার কতৃ ক জািরকৃ ত ১৪৪ ধারা ভে বাংলােক রা ভাষা করার দািবেত িমিছল করার সময় তৎকালীন ঢাকা িব িবদ ালয় এলাকায় (বতমােন ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর সামেন) রিফকই থম িলিব হন। তাই বলা যা
য় িতিনই িছেলন ভাষা আে ালেনর থম শহীদ। রিফক সািহিত ক ও সাং ৃ িতক চচায় িবেশষভােব উৎসাহী িছেলন। কলকাতায় থাকাকােল িতিন পািরলবলধারা যুবক সিমিতর কাযকরী পিরষেদর সদস িছেলন। িতিন এখন শহীদ রিফক হেয় পেনর কা

মানুেষর অ ের িবরাজমান। তাঁর লাশ দাফন করা হেয়িছল আিজমপুর গার ােন।

খান আতাউর রহমান

িযিন খান আতা নােম ব ল পিরিচত, িছেলন একজন বাংলােদশী চলি
জােগা য়া সােভরা। চলি

চলি

কার এহেতশাম পিরচািলত এ দশ তামার আমার তার অিভনীত থম বাংলা চলি

কেরন। সুজন সখী (১৯৭৫) চলি ে র জন িতিন
িহেসেব জাতীয় চলি

(িডেস র ১১, ১৯২৮ - িডেস র ১, ১৯৯৭)
অিভেনতা, গীিতকার, সুরকার, স ীত পিরচালক, গায়ক, চলি

িচ নাট কার িহেসেব ১ম জাতীয় চলি

িনমাতা, িচ নাট কার, কািহনীকার, এবং েযাজক। তার অিভনীত থম

। নবাব িসরাজউে ৗ া (১৯৬৭) এবং জীবন থেক নয়া (১৯৭০) চলি

পুর ার লাভ কেরন। পের এখেনা অেনক রাত (১৯৯৭) চলি ে র জন

স ীত পিরচালক ও

িদেয় িতিন পিরিচিত লাভ
গীিতকার

র পুর াের ভূ িষত হন।

মমতাজ

(পুেরা নাম: মমতাজ বগম) একজন জনি য় বাংলা লাকগােনর সংগীত িশ ী এবং জাতীয় সংসেদর মাননীয় সংসদ সদস ।[২] িভ ধারার গান পিরেবশেনর কারেণ িমউিজক ইন বা সুর স া ী নােমও িতিন ব ল পিরিচত।

কমজীবন[স

াদনা]

দুই দশেকর বিশ তার পশাদারী সংগীত জীবেন ৭০০ র বিশ একক অ ালবাম কাশ পায়। ২০০৯ সােল নবম জাতীয় সংসেদর সংরি ত মিহলা আসেন বাংলােদশ আওয়ামী লীগ কতৃ ক সংসদ সদস মেনানীত হান।[৩] লাক গােনর
িশ ক আ ু র রশীদ সরকার সােথ তার িববাহ হয়। থম জীবেন বাবা মধু বয়ািত, পের মাতাল রা াক দওয়ান এবং শেষ আ ু র রশীদ সরকােরর কােছ গান শেখন।
মমতাজ সারােদেশ িবিভ সংগীতানু ােন িনয়িমত অংশ হন কেরন। তাছাড়া িতিন যু রাজ , মািকন যু রা সহ িবে র অেনক দেশই সংগীত অনু ােন গান গেয়েছন এবং তার গান ব াপকভােব সমাদৃত। বাংলা সং ৃ িতর িবিভ
অনু ােন তার গােনর জুিড় নই, িবেশষশত বাংলা নববেষর বশািখ মলায়।

নীনা হািমদ

হেলন একজন বাংলােদশী লাক স ীতিশ ী। িতিন তার "আমার সানার ময়না পািখ" এবং " য জন

েমর ভাব জােন না" গােনর জন

িস । লাকস ীেত অবদােনর জন বাংলােদশ সরকার তােক ১৯৯৪ সােল এ েশ পদেক ভূ িষত

কের।
ারি ক জীবন

[স

াদনা]

নীনা হািমদ এক িশি ত ও স া মুসলমান পিরবাের জ হণ কেরন। তার িপতা আবু মাহা দ আবদু াহ খান িছেলন একজন পুিলশ অিফসার এবং মাতা সফ ন নছা। ভাইেবােনর মেধ নীনা সবার ছাট। তার বড় ভাই মাজাে ল
হােসন, এবং বড় দুই বান রািহজা খানম ঝু নু ও রািশদা চৗধুরী নু। নীনােদর পতৃ ক বািড় মািনকগ জলার নওদা ােম। িক সখােন তােদর যাতায়াত িছল না। তার বাবা পুিলশ অিফসার হেলও সং ৃ িতমনা িছেলন এবং
চেয়িছেলন ছেলেমেয়রা সং ৃ িত চচা ক ক।[১]
নীনার স ীেত হােতখিড় হয় িনিখল দেবর কােছ। তখন িতবছর তার ু েল ধান িশি ক বাস ী হ গােনর িতেযািগতায় তার নাম লখােতন এবং তার নাম দন " কািকল"। তার বড় বান আফসারী খানম সুরকার আবদুল
আহােদর কােছ গােনর তািলম িনেতন। আহাদ একিদন নীনার ক
েন মু হন এবং তােক উ া স ীেতর তািলম দন।[২] পের ১৯৫৬ সােল নীনা পদী স ীেত তািলম িনেত বুলবুল লিলতকলা একােডিমেত ভিত হন। একই সােথ তার
বড় ভাই মাজাে ল হােসন সতার, বড় বান ঝু নু নৃত এবং নু রবী স ীত িবভােগ ভিত হন। সখােন নীনা গান িশেখন ও াদ বারীণ মজুমদার ও িবমল দােসর কােছ।[১]

াদনা]

[স

স ীত জীবন

িতিন আবদুল আহােদর মাধ েম িনয়িমত বতাের খলাঘেরর অনু ােন পদী গান গাইেতন। ু ল ডকাি ং া ােম িতিন গান গেয়েছন নীলুফার ইয়াসমীন, ওমর ফা ক ও হাসনা ইয়াসমীন বানুর সােথ। একিদন মািনকগে র
গীিতকার ও সুরকার ওসমান খান তােদর বািড়েত আেসন তার মেঝা বান নুেক িদেয় এইচএমিভ কা ািনর একটা গান করােনার জন । নু রবী স ীত গাইেতন। িতিন তার ােব না করেল নীনা এই সুেযাগটা হণ কেরন এবং ঐ
গান গাওয়ার আবদার কেরন। ওসমান খান রািজ হেলন এবং তােক িদেয় সই গােনর রকিডং করােলন। সই গােনর দাতারায় িছেলন কানাইলাল শীল, বাঁিশেত ধীর আলী িময়া, তবলায় বজলুল কিরম, একতারায় যাদব
আলী। " কািকল আর ডািকস না" িশেরানােমর রকড

বর হেল গান র চু র কাটিত হয়।[২] এর পর রকড করা হয় " পবান পালা"। এই পালার সুরকার িছেলন খান আতাউর রহমান। এই পালার "ও দাইমা িকেসর বাদ বােজ
গা", " শান তােজল গা", "সাগর েলর নাইয়া" গান েলা জনি য় হল। সখান থেক িনমাণ করা হয় পবান (১৯৬৪) চলি । ছিব ব াপক সারা ফেল। তার অন ান উে খেযাগ গান েলার হল - "আমার সানার ময়না পািখ", "ওহ
িক গািড়য়াল ভাই", "আেগ জািননাের দয়াল", "আইলাম আর গলাম", "আমার ব ু িবেনািদয়া", "আমার গলার হার", "আমায় িক যাদু করিল র", "এমন সুখ বস কােল", "যাের যা িচ িলইখা িদলাম", " যাগী িভ া লয় না", "ওের ও

টু ম পািখ", "উজান গােঙর নাইয়া"।[১]

[স

ব ি গত জীবন

াদনা]

নীনা এমএ হািমেদর সােথ িববাহব েন আব হন। হািমদ একজন আধুিনক গােনর িশ ী।[৩] লাক ও আধুিনক ধারার নৃত িশ ী ফারহানা চৗধুরী নীনা হািমেদর ভাগিন।[৪]

[স

স াননা



াদনা]
লাক স ীেত অবদােনর জন এ েশ পদক, ১৯৯৪[১]

