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আমার কাটু ন-কথা 

ঋতুপণ  বস।ু এই সমেয়র শি শালী একজন কাটু নকার।   পশায় িশ ক।  নবীন 
কাটু ন-িশ ী িহসােব এই  থম কলম ধরেলন উ ােসর জন ।  কাটু িন  হেয় ওঠার 
গ  তাঁর কলেম। 
 
খুব  ছেলেবলা  থেকই  য িজিনসটা সবেচেয় ভাল পারতাম তা হল ছিব আঁকা।   বশ মেন 
আেছ চক হােত িনেয় বািড়র  মেঝ িল হামা িড় িদেয় নানান আঁিকবুিকেত ভিরেয় তুলিছ।  
আমার উৎসাহ  দেখ  মেঝেত এক-একিট অবয়ব এঁেক 
িদেতন আমার বাবা।   সই অবয়ব িল র  কের  ফলেত 
আমার  বিশ সময় লাগত না।  এরপর চলল বড়েদর মেতা 
কলম বািগেয় খাতার উপর অপটু হােত িশ চচ া।  অেনক 
সময় দরকারী কাগজ বা অিফেসর কাগেজও ফুেট উঠত এই 
‘িশ চচ া’র িনদশ ন।  ছিব আঁকেত আঁকেত আমার অেনক 
সময়  কেট  যত।   ুেলর পাঠ বইেয়র পাতায় পাতায় — 
 নাটবইেয়র এখােন  সখােন অেগাছােলাভােব কত  য  িয়ং 
কেরিছ তার িহসাব  নই।  তেব িনেজর এই ভগবানদ  
 ণিটর  িত যতটা িসিরয়াস হওয়া উিচত িছল ও চচ ার 
ধারাবািহকতা বজায় রাখা উিচৎ িছল তার  কােনাটাই হয়িন। 
 এরপর  ুল পাশ কের কেলজ, কেলেজর গি  পার 
কের িব িবদ ালয় — িব িবদ ালেয়র পব   শষ হেত না হেতই িশ কতার চাকিরেত  েবশ।  
এই দীঘ  ছা জীবেন না করেত  পেরিছ িনেজর সহজাত িশ ীস ার  িত  কােনা সুিবচার — 
না হেয়েছ িশ ী বা িশ  জগেতর সে   কােনা সং ব।  এমনিক আট   কেলেজ  ঢাকার কথাও 
মেন হয়িন কখনও।  সদ  চাকিরেত ঢুেক জীবনযাপেনর অিন য়তা যখন অেনকটা  কেট 
 গেছ — তখন িনেজর ভাললাগার ব াপার েলা িনেয় চচ া করার একটা আ হ  তির হয়। 
    করলাম বই  কনা — িবেশষতঃ কিম  ও িচ িশ  স িক ত।  যাতায়াত    
হল িবিভ  িচ - দশ  নীেত।  বই ও প পি কায় ইলাে শন  দখা, কিম  িনেয় িনেজর 
 কৗতুহল  মটােনা ও কাটু  ন িনেয় চচ া করাটা ম ূলতঃ ওই সময়  থেকই আর ।  এই 
 ি য়া িল এমনই  য একবার    হেল আর থামার ব াপার  নই।  তাই এই িবষয় িল 
আজও সমানভােব আমার মেনর  খারাক জুিগেয় চেলেছ।  বই আিম খুবই ভালবািস এবং 
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িবেশষতঃ কাটু  েনর ওপর বই সং হ করাটা আমার  নশা।  তেব বই জমেত জমেত এখন 
 ান সংকুলােনর সমস া  বশ বড় হেয়  দখা িদেয়েছ। 
 আমার বাবা আমােক বেলিছেলন ‘তুই িনয়িমতভােব ভােলা ভােলা এইসব 
একিজিবশন,  সিমনার বা ওয়াক শেপ অংশ হণ করার  চ া করিব।  তােত 
সমমানিসকতাস    লাকজনেদর সােথ 
 তার  যাগােযাগ গেড় উঠেব — একটা 
ভাল সােক েলর মেধ  তুই চেল  যেত 
পারিব।’  বাবার কথাটা  বশ তাড়াতািড়ই 
ফেল  গল কারণ িসগাল আট  স এ  
িমিডয়া িরেসাস    স াের ‘ র  সাসাইিট’ 
আেয়ািজত একিট  সিমনাের আলাপ হেয় 
 গল িব েদব গে াপাধ ােয়র সে ।  
নামিটর সে  পিরিচিত আেগই িছল 
কারণ িব েদববাবুর সহ-স াদনায়  বেরােত    কেরেছ এেকর পর এক  র  কাজ র  
ব   রিসেকষু পি কার ব ানাের।  কাফী খাঁ,  রবতীভূষণ, অিহভূষণ মািলক,  শল চ বত ী 
ইত ািদ সংখ া আমােদর  দেশ কাটু  ন ডকুেমে শেনর   ে  এক একটা মাইলফলক।  
কাটু  নে মী ও সং াহক িব েদববাবু অিচেরই হেয় উঠেলন আমার অ জ িতম।  ওনােক 
একসময় জানালাম আমার কাটু  ন আকঁার ইে র কথাটা।  উিন সানে  র  ব   রিসেকষু 
পি কায় কাটু  ন আঁকার জন    াব িদেলন।  ২০০৩ সােল উ  পি কায় আমার  থম 
কাটু  ন ছাপা হয়।  এক িবশাল মুখব াদানকারী িসংেহর  পেট চেল যাে  অসংখ  িলিলপুট 
আকােরর িশি ত যুবক।  কাটু  নিটর িবষয় িছল ‘ বকার ’।   থম কাটু  নিট ছাপা হবার পর 
ি  ণ উৎসােহ    করলাম র  ব   রিসেকষু পি কায় ইলাে শন ও   দ।  এই সূে  
আবার    হেয়  গল ছিব আঁকা   াি স করা — তেব এবার একটু িসিরয়াসভােব।  ভাল 
মােনর তুিল, রং, িনব ও কািল িকেন  িয়ং অভ াস,  াশ টানা,   াকুইেলর ব বহার — এই 
সম  ব াপার িনেয় উেঠ পেড় লাগলাম।   িশ ার মাধ েম িচ িবদ া আয়  করার এই 
 ি য়া  যন িছল মহাভারেতর একলেব র একক  য়ােসর মত।   য  কান সাধনাই    
ছাড়া অস ূণ  থােক।   আমার   ে    াণাচােয  র জায়গািট িনেয়িছেলন  নামধন  িশ ী 
 দবাশীষ  দব।  তখনও পয     কােনা ব ি গত  যাগােযাগ গেড় ওেঠিন তার সে ।  কেলেজ 
পড়ার সময়  থেকই  দবাশীষ  দেবর ছিব খুব আকষ ণ করত।  পের যখন নতুন কের িফের 
এল ছিব আঁকার অভ াস তখন িবিভ  প পি কা, সংবাদপ  বা বইেত  কািশত  দবাশীষ 
 দেবর আঁকা ছিব িল আমােক পথ  দিখেয়িছল।   শখার তািগেদ আিম ওনার ছিব িলেক 
একধার  থেক নকল করেত আর  কেরিছলাম।  ওর আঁকা িল আমার কােছ  যন Training 
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Manual এর অংশ।   দবাশীষ  দেবর  িয়ং, কে ািজশন, রং চাপােনা,  লটািরং সব িকছু 
খুব মন িদেয় পয  েব ণ কের  গিছ বারবার।  এখনও কির।   দবাশীষ  দেবর সােথ আলাপ 
কির জীবনান  সভাগৃেহ ‘িশ সািহেত  অল রণ’ িবষয়ক একিট  সিমনাের।   দবাশীষ  দব 
অত   িম েক ও ব ুবৎসল — কারণ এক লহমায় আমার মত  গাটােনা  ভােবর মানুষেক 
 বশ আপন কের িনেলন।  তাঁর সাি ধ  আমার ছিব আঁকার কােজ আরও গিত এেন িদল।  
একটু অিনয়িমতভােব হেলও ওঁর বািড়েত যাতায়াত    হল।   গাড়ায় ওঁেক সে াধন 
করতাম  দবাশীষবাবু বেল পের  সটা  দবাশীষদা হেয়  গল।  আমার আঁকা ওনােক  দখাতাম 
— উিন ভুল িট িল সংেশাধন কের িদেতন —  েয়াজনীয় পরামশ   িদেতন।  ওঁর কাজ  দেখ 
ও কাছ  থেক আিম অেনক িকছু 
িশেখিছ। 
 ২০০৭ সােল কলকাতা বইেমলা 
অনুি ত হেয়িছল যুবভারতী  ীড়া েণর 
বাইেরর মােঠ।  বাঙািলর অত সােধর 
বইেমলা তখন ঠাঁইনাড়া হেয়  ায়ী 
িঠকানা খুঁেজ  বড়াে ।  িমলনেমলায় 
তখনও  স িথতু হয়িন।  মেন আেছ  সই 
২০০৭-এর বইেমলায়  বশ িকছু  েল 
িগেয়  কাশক ও িলটল ম াগািজন স াদকেদর সােথ  যাগােযাগ কের িনেজর  পাট  েফািলও 
 দখাই।   তমন  কান সাড়া পাইিন।  ব িত ম  কবলমা  এখন িবসংবাদ নােম একিট 
পি কার  ল।  আিম আেগই  দেখিছলাম ওনারা পি কার  বিশরভাগ   েদই একটা বড় 
কাটু  ন ছাপান।  আিম সরাসির অ াে াচ কির ওঁেদর কােছ।  স াদক বাসুেদব ঘটক  ধু 
কাটু  ন ভালবােসন তাই নয় — িশ মাধ ম িহসােব কাটু  েনর  চার ও  সাের তাঁর ঐকাি ক 
আ হ।   সই  য এখন িবসংবাদ পি কার সােথ  যাগােযাগ    হল তা িদেন িদেন আরও 
গভীর হেয়েছ।  ২০০৭  থেক ২০১৬ — নয় নয় কের অেনক   দই আঁকার সুেযাগ 
 পেয়িছ।  এখন িবসংবাদ  পি কােক কৃিত  িদেত হেব আমার কাটু  নচচ ার ধারাবািহকতােক 
অব াহত রাখার জন । 
 এই ২০০৭ সােলর বইেমলােতই আ  কাশ কের িবষয় কাটু ন  পি কা।  যােক বলা 
যায় চলিত সমেয়র কাটু  ন িবষয়ক একমা  পি কা।  িব েদব গে াপাধ ােয়র সুেযাগ  
স াদনায়  কািশত পি কািট আজ মানুেষর কােছ িবেশষ জায়গা কের িনেয়েছ।  পথচলা 
   হেয়িছল কাটু  িন  কুি েক িনেয় িবেশষ সংখ া  কাশ কের।  তারপর এেক এেক যতীন 
 সন, হাজ  ,  রবতীভ ূষণ, সমর  দ, ময় ূখ  চৗধুরী, খােলদ  চৗধুরী ও  তুল মুেখাপাধ ায় 
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সংখ া  বর হেয়েছ।  এই পি কার সােথ ওতে াতভােব জিড়েয় থাকেত  পের খুব ভাল 
লােগ। 
 ২০১২ সােল  য ঘটনািট ঘেট তা আমার কােছ  বশ অভ ূতপূব ।   কাশক সুম  
িব ােসর ‘িঠক িঠকানা’-র  থম বই পিরবত ন  আদেত কাটু  েনরই বই।  বইিট আেদ াপা  
রাজৈনিতক এবং এর সব কাটু  নই আমার আঁকা।   কািশত হেয়িছল ‘আরিব’ ছ নােম।  
সােবক বাম আমল ও নবাগত পিরবিত ত সরকােরর কম  কাে র তুলনা করা হেয়েছ কাটু  েনর 
মাধ েম।  এর সু র ভ ূিমকা িলেখ িদেয়িছেলন অধ াপক  েভ ু দাশ  । 
  েভ ুদার কথা একটু 
িবশেদ আেলাচনা না করেলই নয়।  
অথ নীিতর  া ন অধ াপক এই 
সুভ  মানুষিটর ভালবাসার িবষয় 
তথা গেবষণার িবষয় হল কাটু  ন।  
কাটু  ন সং াহক  থেক এঁর উ রণ 
ঘেটেছ কাটু  ন-সংগঠেকর ভ ূিমকায়।  
২০১৩ সােল  েভ ুদার উেদ ােগ 
কলকাতার নামী, অনামী িসিনয়র 
ও জুিনয়র কাটু  িন েদর িনেয় 
গিঠত হয় কাটু ন দল ।  কাটু  নেক 
 াি কতার জায়গা  থেক সিরেয় িশে র ম ূল ধারায়  ফরত িনেয় আসার   ে  কাটু ন দল-
এর ভ ূিমকা অন ীকায ।  ২০১৪ ও ২০১৫ সােলর সরকারী চা কলা  মলায় কাটু নদল-এর 
অংশ হণ ও ২০১৪ সােল মায়া আট     স গ ালারীেত কাটু  ন  দশ  নী এই  েচ ারই অ ।  
কাটু ন দল আমার কােছ  বশ বড়  জােরর জায়গা।  কাটু  িন েদর একটা   াটফম   কের 
 দওয়াটা তােদর অন তম উে শ । 
 এছাড়া উে খ করব র  ব া  রিসেকষু  তথা  মাসকাবাির পি কার বত মান স াদক 
 দীপ পােরখ-এর কথা।  কৃতী িব ানী  দীপদা জ সূে  বাঙািল না হেলও বাংলা ভাষা, 
গান ও সািহত -সং ৃিতর সােথ গভীরভােব স ৃ  হেয়  গেছন।  চ নাথ চে াপাধ ায় 
স ািদত িক ল পি কার িবষয় িনব াচেন রেয়েছ অিভনব ।  গণসংেযাগ সংখ া, বািজ 
সংখ া,  মাবাইল  ফান সংখ া, মধ িব  সংখ া ছাড়াও  শল চ বত ী, চ ী লািহড়ী, অমল 
চ বত ী, নারায়ণ  দবনাথ ও স িত  দবাশীষ  দবেক িনেয় িবেশষ সংখ া  কাশ কেরেছ 
িক ল ।  আমার কাটু  ন  কািশত হেয়েছ িলিপনাগিরক, শিনবােরর িচিঠ, যারা পিরযায়ী 
পি কায়।  ঐিতহ বাহী সে শ পি কায়  বিরেয়েছ একপাতার কিম ।  পুি কা আকাের 
 কািশত  েভ ু দাশ ে র ব  রচনা সরকার বাহা র-এর   দ ও ইলাে শন কেরিছ 
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আিম।  এছাড়া ছড়ার বই মীরজাফরী চার ন রী-র   দিটও আমার করা।  যখনই ছিব 
আঁকার সুেযাগ  পেয়িছ, সাধ মেতা ভাল কাজ করার  চ া কেরিছ। 
 কম  সূে  িখিদরপুর অ েল যাতায়াত করেত করেত  বশ অেনকিদন হেয়  গল।  
ধম  ীয় কারেণ  কানরকম গানবাজনাচচ া ও চিব আঁকায় িনেষধা া ব াপারটা আমােক  থেম 
 বশ হতভ  কের িদেয়িছল।  একটা িবেশষ সমােজ  স  ও িহউমােরর অভাব এতটাই 
 কট  য তাঁেদর সংেবদনশীলতােক আহত না করার জন   বশ সংযতভােব কথা বলেত হয়।  
বেস আঁেকা  িতেযািগতায় নাম িদেয়  ফেল পের ধম  ীয় কারেণ বািড়র আপি েত সজল 
 চােখ ছা েদর নাম তুেল  নওয়া — সামেন  থেক না  দখেল িব াস করা শ   য এমন 
িজিনসও হেত পাের। 
 আিম আেদ াপা  কলকাতার 
 ছেল।  কলকাতায় দীঘ িদন বসবােসর 
ফেল বাঙািলেদর সাধারণ চিরে র  বশ 
কেয়কিট মজার িদক  বশ অন ভােব 
 চােখ ধরা  দয়।  একটা উদাহরণ িদই : 
একসময় মিন ং ওয়াক করার  চ া 
কেরিছলাম।  খুব  ভাের বািড়র কােছর মােঠ  য দ ৃশ টা  চােখ পেড়িছল তা হল ব  বাঙািল 
ভ েলাক পুেরাদ র মিন ং ওয়ােকর  পাশােক সি ত হেয় অথ াৎ  দৗড়েনার জুেতা,   াকসুট 
বা  দৗড়েনার প া  পের রা ার একটা চােয়র  দাকােন জটলা করেছ ধ ূমািয়ত চােয়র কাপ 
হােত।  হাঁটা বা  দৗড়েনার পিরবেত  তারা রাজনীিতর তক িবতক  করেছ — রাজা উিজর 
মারেছ!  অথচ একই মােঠ অবাঙািলরাও  াত মেণ  বিরেয়েছন।  তােদর  কউ ি -হ া  
ব ায়াম করেছন,  কউ বা জিগং করেছন,  কউ মাঠটা কেয়ক-পাক ঘুের িনে ন।  তােদর 
কপােল িব ু িব ু ঘাম জেম উেঠেছ, ঘন ঘন িনঃ াস পড়েছ।  এই টুকেরা টুকেরা দ ৃশ  িল 
অেনক কথা বেল  দয়। 
 আমার ঘুের  বড়ােত ভাল লােগ িমউিজয়ােম, িচিড়য়াখানায়, বইেমলায়, শিপং মেলর 
বইেয়র  দাকােন, আট   গ ালািরেত।  িচিড়য়াখানায় ও িমউিজয়ােম ব  অ বয়সী িশ ীেক 
 দিখ ম  হেয় ছিব আঁকেছ।   কােনা পাথেরর ম ূিত  বা জীব  প  তােদর মেডল।  ধীের ধীের 
কাগেজ ফুেট উঠেছ িনখুঁত অবয়ব।   চােখর সামেন একিট ছিবর জ  হয়।  িথমপুেজা 
আমার আকষ েনর অন তম িবষয়ব ।  এটা মেন হয় পৃিথবীর সবেচেয়  বিচ  ময়, 
এ েপিরেম াল ও জনি য় ইন েলশন আট  ।  িথম আিট  ে র ক না ও পিরক নার ফসল 
ওই অপূব  ম পস া,  িতমা, আেলার ব বহার ও সম  অ াি েয় ।  ব  িশ ীেক িনজ  
 িতভা  মেল ধরার সুেযাগ কের িদেয়েছ এই িথমপুেজা  পাশাপািশ আেয়র একটা পথও 
খুেল  গেছ।  না িনকতা ও কািরগিরর িমেশেল  তির হওয়া িথমপুেজার বাড়বাড়  — 
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িমিডয়ার উ াস ও মানুেষর  ে াড় ম  লােগ না।  মােঝ মােঝ ভািব এই িথম আিট   েদর 
দেল িভেড়  যেত পারেল  বশ হয়। 
 তেব িবিভ  আিট    িবেশষ কের 
কাটু  িন , িশ মন  ও কাটু  নে মী মানুষেদর 
সাি ধ   পেয় চেলিছ এ যাবৎ।  চচ া ও 
 ফাকােসর অভােব  কৃত িশ ী হেত না পারেলও 
রং ও তুিলর জগেতর বািস া হবার ইে  িকছুটা 
হেলও পূরণ হেয়েছ।  িকছুটা হেলও িনেজর 
মেনর মেতা একটা জগৎ খুেঁজ িনেত  পেরিছ।  
জীবেনর সম  চাওয়া-পাওয়ার বাইের এ এক 
অন রকম উপলি । 
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