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কাইয়ুম  চৗধুরীর  পা ার 

বই আর ছিব।  এই যুগলব ী যিদ ছিবর বই-এ পিরবিত ত হয় তেব  তা তার  াদ 
আলাদা হেবই।   তমনই একিট বইেয়র খবর কৃ িজৎ  সন  -র কলেম। 

 
ইদানীং  দখিছ আমার বই পড়ার  চেয় বই  দখেত  বিশ ভােলা লাগেছ।  বই মােন ছিবর 
বই।  নয়েতা অ রমালার িদেক তািকেয় কত ণ আর থাকা যায়।  বইেয়র  দাকান, কেলজ 
ি েটর বইপাড়া, বইেমলা  ায় সব  ই আিম এমন ধরেণর বইেয়র স ােন থািক,  য বই 
হােত িনেয় একটু  চাখ  মেল  দখা যায়।  এমনিক  ছােটা বা ােদর ছিবর বই হেলও আমার 
 কােনা আপি   নই।  িশ ীরা কত সু র সব ছিব এঁেক রােখন বইেয়র পাতায়।  কত 
রকেমর  রখািচ , কত সব সজল তুিলেত আঁকা মনেকমন করা ছিব।  মেন হয় সব কাজ 
ভুেল বইেয়র পাতা ও াই আর ছিব  দিখ।  পড়ােশানা  যটুকু তা হল ছিবর ধরতাইটুকু 
পাবার জন ।  ছিবর  স কথা জানেত  গেল ওইটুকু  তা পড়েতই হেব।  তােত আমার 
আপি   নই  কােনা।  এইরকমই একিট বই  পলাম এবার কলকাতা বইেমলায় বাংলােদশ 
প ািভিলয়েন।   েত কবারই বাংলােদেশর বইপ েরর টােন 
আিম ঢুিক  সখােন।  এবাের  দখলাম  টরােকাটা মি েরর 
আদেল গড়া হেয়েছ ম প।  ভাির ভােলা লাগল।  বইেয়র 
মি র,  যখােন ঢুকেলই মন ভােলা হয়।  যিদও হাল-আমেল 
বাংলােদশ প ািভিলয়েন আর আেগর মেতা ভােলা বইেয়র 
স ান পাই না, তবু িশকারী- চােখ সহসা ধরা পেড় যায় 
এক-একিট বই।  এবাের  যমন  ব ল পাবিলেকশন -এর 
 েল  পেয়  গলাম িশ ী কাইয়ুম  চৗধুরীর আঁকা 
 পা ারিচ  িনেয়  ছা  সু র একটা বই।  সদ   য়াত 
কাইয়ুম  চৗধুরী বাংলােদেশর একজন শীষ  ানীয় িচ িশ ী।  
বইেয়র   দ, অল রণ,  পা ার জাতীয়  ািফ -এর 
কােজ তাঁর দ তা ও জনি য়তা   হীন।  আমার বরাবরই 
খুব ভােলা লােগ তাঁর কাজ।   সই ভােলালাগার  বাধ  থেকই একদা তাঁর জীবনবৃ াে র 
 খাঁজ িনেয়িছলাম।  ১৯৩৪-এর জাতক কাইয়ুম  চৗধুরীর িশ কলার তািলম গভন েম  
ইনি িটউট অব আট  স, ঢাকায়।  ১৯৫৪-এ  সখান  থেক পাশ কের  বেরােনার কেয়ক বছর 
পর িতিন  সখােনই দীঘ িদন  ািফক িডজাইন িবভােগ অধ াপনা কেরন।  িশ ী িহেসেব 
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 যমন অসাধারণ িছেলন কাইয়ুম,  তমিনই িছেলন িশ ক  েপও।  বাংলােদেশর  ািফক 
িডজাইেন তাঁর অবদান ি মুখী।  একিদেক িতিন অজ ধারায় কাজ কের সৃি  কেরেছন 
একিট  ত  ঘরানা।  অন িদেক িতিন অসংখ  িশ াথ ীেক  ািণত কেরেছন।  মেন পেড়, 
২০১৪- ত কাইয়ুম  চৗধুরীর ম ৃতু র পর কািল ও কলম  পি কা  থেক তাঁেক িনেয়  য 
িবেশষ  রণ সংখ ািট  কািশত হেয়িছল  সিটেত িশ ীর নানািদক সু রভােব িববৃত 
হেয়িছল।  কাইয়ুেমর কােজর িবেশষ  িল হল — অস ব পির  তা আর তার সে  
সরাসির িবষয়েক উপ ািপত করার  মতা।   য কারেণ তাঁর  য  কােনা কাজই খুব 
সহজেবাধ ।  আেরা একিট  বিশ   িছল তাঁর কােজ।  বাংলােদেশর মািটর  াণেক িতিন 
িশে র আ জ  ািতক ভাষা দান কেরিছেলন।   য কারেণ তাঁর কাজ  দখেলই  বাঝা যায় িশ ী 
 কাথাকার মানুষ।  আসেল  শকড়েক িতিন কখনও অ ীকার কেরনিন।  এই  য 
 পা ারিচে র ওপর বইিট,  সিটেতও িশ ীর  শকড়েক পির ার অনুভব করা যায়।  
বাংলােদেশর  লাকজ  মািটফ- ক কতবার কতভােব  য ব বহার কেরেছন িতিন। 

 মাট চি শিট  পা ারেক িনেয় সংি   আেলাচনা 
কেরেছন এই বইেয়র  লখক শ  রী রায়  চৗধুরী।  িশ ীর 
িনেজর সংগৃহীত কেয়কেশা  পা ােরর মেধ   থেক  ই ডজনেক 
 বেছ  তালার কাজিট িনঃসে েহ   হ।  এই কাজ করেত িগেয় 
িতিন কাইয়ুেমর  পা ার িলেক ভাগ কেরেছন িতনিট ভােগ।  
সাং ৃিতক  পা ার, সামািজক  পা ার ও রাজৈনিতক 
 পা ার।  সবিদক  থেক িবচার করেল এই   ণীিবভাজনেক 
যথাথ  বেলই মেন হয়।  আসেল একজীবেন এত িবিচ ধরেণর 
কাজ কেরেছন কাইয়ুম – তা একসে   দখেল সিত ই িবি ত 
হেত হয়।  কত সহজভােব িবষয়েক  মেল ধরেত পারেতন িতিন।  
 যমন রাজশাহী িব িবদ ালেয় আ ঃকেলজ সাং ৃিতক  িতেযািগতা উপলে   য  পা ারিট 
িতিন আঁেকন  সিট একিট অনবদ  িশ কেম   পিরণত হয়।   য সময়কােল (১৯৯২) 
 পা ারিট আঁকা তখন রাজশাহী িব িবদ ালয় চ ের  ায়শই স াসবাদীেদর হামলা হি ল।  
 বামা ও ব ুেকর আওয়ােজ  কঁেপ উঠিছল িশ ায়তেনর পিব  আিঙনা।  িশ ী তাই 
এঁেকিছেলন এমন এক  পা ার যা  দেখ মেনর মেধ   জেগ ওেঠ িভ  এক  ত য়।  একিট 
দ ায়মান রাইেফল,  সখান  থেক  িলর পিরবেত  িব ািরত হেয়েছ একিট সজীব আলপনা।  
তােক িঘের পািখরা উড়েছ, চািরপােশ ছড়ােনা ফুেলর  মািটফ।  মাথার ওপর  লখা ‘স াস 
নয় সং ৃিত’।  এই  তা একজন যথাথ  িশ ীর কাজ।  আত  ও হত ার িবপরীেত দাঁিড়েয় 
সু েরর িনশান ওড়ােনা।  কাইয়ুেমর িনেজর কথায় ‘একজন িশ ীেক সামািজকভােব দায়ব  
হেতই হেব।  তা না হেল িতিন  দেশর নািড়িটর স ান পােবন না।’  তাঁর  য  কােনা 
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 পা ােরই এই  দেশর নািড়র   ন ফুেট উঠেতা।   যমন  পৗষেমলা ১৪০৫-এর জন  করা 
 পা ারিট যিদ আমরা  দিখ।   সখােন  দাতারা হােত বাউল-িশ ী গান গাইেছন আর তার 
প াৎপেট িবরাট একিট নকিশ-িপেঠর  মািটফ।   পৗেষর মােস 
বাঙািলর ব  সােধর িপেঠ-পাব নেক িতিন সূেয  র  তীেক 
 পা িরত কেরিছেলন।   দেশর সং ৃিতর  িত   া ও 
আ িব াস না থাকেল এভােব িশ সৃি  করা যায় না।  
নকিশকাঁথার  দশ  নী উপলে  করা  পা ারিটেতও  দিখ  সই 
একই দ ৃি ভি ।  উৎসেবর পাশাপািশ সামািজক  ঘ টনােক িনেয় 
করা  পা াের িতিন  রেখেছন তাঁর িনজ  ভাবনার ছাপ।  ১৯৮ ৮-
এর  লয় রী বন ায় পীিড়ত মানুষেদর  াণ সং েহর জন  
কাইয়ুম এঁেকিছেলন িববণ   ঘালা হলুদ আর কােলা রেঙর 
সমােবেশ একিট মম   শ  ী  পা ার।  ঘেরর চােল আ য়  নওয়া 
মানুষ,  ভেস যাওয়া গ , জলম  গােছর    াপেট দাঁিড়েয় মা আর  মেয়, মােয়র হােত 
িভ াপা ।   পা াের উৎকীণ  শামসুর রাহমােনর কিবতা, ব   আর িকছু নয়।  এেতই 
দশ  েকর মন ছুঁেয় যায়, বন া গ তেদর জন  ব াকুল হেয় ওেঠ আ া। 

 পা ারিচ  িনেয় এমন বই আেগ কখনও  দিখিন।  আসেল  পা ার আমােদর 
 চােখ তাৎ িণক একিট িবষয়।   েয়াজন ফুিরেয়  গেল উেপ া আর অযে   ত হািরেয় 
যায় তারা।  যাঁরা  পা ার আঁেকন তাঁরাও অেনক সময় য বান হন না এ িলর সংর ণ 
িনেয়।  ফলত যা হবার তাই হয়।  সুেখর কথা কাইয়ুম  চৗধুরীর   ে  তা হয়িন।  তার 
পিরণােম স ব হেয়েছ এই বইিট।  যার তাৎপয   আয়তেন  ু  হেলও   ে  অপিরসীম।  
তেব আফেশাস একটাই  য বইিট সাদাকােলায় ছাপা হওয়ায় কাইয়ুেমর অসামান  রেঙর 
 দ াতনা এখােন অধরাই রেয়  গল। 
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