আমার ছিবকথা
নােসর হােসন

· ছিবর
ছিবর

িত ভােলাবাসা

িত ভােলাবাসা িশ কাল থেক।
রণা

·

বাবা ও মা।
· ি য় িচ িশ ী
অেনক িচ িশ ীই ি য়। এ দিশ এবং িবেদিশ।
এেদেশর রবী নাথ, অবনী নাথ, গগেন নাথ, ন লাল, িবেনাদিবহারী, রামিক র,
িবকাশ ভ াচায

মু খ।

িবেদেশর ভ ান গখ, পল গঁগা, িপকােসা, িমেরা,
কাঁিদনি

মু খ।

· ভােলালাগা ছিব
সব

মাধ েমর

কােজর

মাধ েমর িবেশষ

মেধ ই

সহ) আন

ল া ে প, পাে ট, িবমূত িচ

( সই- সই
খু ঁেজ পাই।

— সবই ভােলা

লােগ।
· ছিব িনেয় পড়া
আট স

িকত য- কােনা লখাই হােত পেল পেড় ফিল, সটা কােনা বইেতও থাকেত

পাের, আবার

কােনা পি কােতও থাকেত পাের।

এেদিশ ও িবেদিশ ব

লাইে িরেত বেস পেড়িছ ও গভীর অিভিনেবেশ িনরী ণ কেরিছ

বই িবিভ

িতিট পৃ া। বহরমপু ের

িডি

লাইে ির, কলকাতায় আেমিরকান স ার, ি িটশ কাউি ল, ম া মু লার ভবন,

আিলয়ঁস

াঁেস

ভৃিত লাইে িরর দীঘিদন ম ার িছলাম। এখেনা িরিনউ করা যায়। খু ব

দরকার পড়েল করেত হেব। এছাড়া, ফু টপাত থেক িবিভ
বই িকেনিছ। িক

যেহতু

তখন িকছু িলখেত গেল

বই

ৃিতর উপেরই

যেহতু আিম তেথ র কােনারকম িবচু িত ঘটােত চাই না, তাই চ া

কির কােনা না কােনা ভােব
আমার একিট ি য়

দােম িকছু ভােলা

িত স ােহ অনগল আমার জায়গা বদলায়, কাথায় কা

ও পি কা রাখিছ সবসময় খয়াল পাই না।
িনভর করেত হয়।

সমেয় অ

ািথত বইিটর কােছ পৗঁেছ যেত।

ে র নাম ‘িচ কর’, লখক িবেনাদিবহারী মু েখাপাধ ায়।

· ছিবর বািড় বা বািড়র ছিব
ঃিখত। আমার বািড়েত
বশ িকছু

খ াত কােনা িশ ীর কােনা ওিরিজনাল পইি ং নই। তেব

খ াত িশ ী ছােটা- ছােটা রখািচ

এঁেক িদেয়েছন তাৎ িণকভােব, স েলা

িন য়ই রাখা আেছ। ত ণ িশ ীেদর মেধ কৃ িজৎ সন

ও শা নু বে

াপাধ ায়-এর

পইি ং আেছ। কৃ িজৎ-এর ছিবিটেত তাঁর িবেশষ ময় অবয়ব, রখা ও রং। শা নু-র
ছিবিটেত িবমূততার অিভব ি

িবরািজত।

· িচ কলা সেচতনতা িনেয়
বাংলার সমাজ িচ কলা পছ
জগেতর িবিভ

কেরন, এটা আিম িব াস কির।

ঘরানার ছিব স

েক িবেশষ িকছু জােনন না।

তেব অেনেকই ছিবর
তেব আিম মেন কির

তাঁেদর যিদ এ ব াপাের একটু উশেক দওয়া যায়,
তাহেল ছিবর িবশাল জগৎ স
স-সম

ি

েক আকৃ

হেব ও

বা অিরিজনাল সং েহ সেচ

হেবন।
· সমােজ আট আে ালেনর
আট িনেয় সামািজক আে ালেনর

েয়াজনীয়তা
েয়াজন আেছ।

‘উ াস’ িচ চচা সং া যভােব কাজ করেছ, সটা বশ ভােলা প া সমােজর সকল
মানু ষেক িশ কলা স

েক আ হী কের তালার।

েরর

যমন, একিট িবষয় িঠক কের িনেয়

ক ােল ার ছাপােনা, নবীন ও

খ াত িশ ীেদর কাজ

মূেল ছািপেয় িনকট-পিরসের

চার করা, িশ ীেদর জীবন ও কাজ িনেয় ডকুেম াির িফ

দখােনার ব ব া করা।

িলটল ম াগািজেনর মেতাই সব ক’িট জলার ছােটা- ছােটা পিরসের িনয়িমতভােব এই
চচা- ি য়া চলেত থাকেল বতমান অব ার পিরবতন হেবই, আজেকর থেক আেরা বিশ
সংখ ক মানু ষ িশ কলা স

·

েক আ হী হেয় উঠেবন, এ ব াপাের আিম িনি ত।

থম ছিবিটর িশ ী নােসর হােসন, ি তীয় ছিবিটর িশ ী কাঁিদনি ।

