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                         িাপস চট্টাপািযায় 
 
১৯৩০ দশকটি বিশ্বইবিহাসে বিরস্মরণীয় হসয় আসে ফ্যাবেিাসদর উথ্থান,িিবসরাবিি 
িান্ডিলীলা ও োম্রাজ্যিাদী যুসের উন্মত্তিার ঘটনাপ্রিাসহ।বশশু সোবিসয়ি 
েমাজ্িন্ত্রসক হিযা করাও বেল অনযিম লক্ষ্য। জ্ামবানীসি নাৎেীিাদ এিং ফ্যাবেষ্ট 
বহটলাসরর সনিৃসে ইিালী, সেন, জ্াপান ও েহসযাগী বকেু সদসশ ইহুবদ ও অনযানয 
জ্াবিগি বনধসনর োসথ স্বাধীন বিন্িা ও বিসিক িুবেসক আক্রমণ, বিিারণ ও 
বনবিবিার হিযাকান্ড িলসি থাসক। হাজ্ার হাজ্ার বিজ্ঞাবনক, োবহবিযক, দাশববনক, 
বিন্তক,োংিাবদক ও শাবন্তিাদী সকউ সরহাই পান বন। আিার পাশাপাবশ, দানিীয় 
ঔেিয ও যুেিাসদর এই দশকটি বেল অিযািার ও আগ্রােসন জ্জ্ব বরি 
েমাজ্বিকাসশর বিস্তীণব প্রাঙ্গসন বশল্পী ও োবহবিযকসদর প্রবিিাদ, েংঘর্ব ও েৃবষ্টর 
প্রখর ঔজ্বসলয মুখর। অথবননবিক েঙ্কসটর  রাজ্ননবিক প্রিাি জ্ামবাবনসি একনায়কিসন্ত্রর 
দানসির জ্ন্ম বদসয়বেল। বহটলার এিং িার নাৎবে পাটিব র দ্বারা বনিবাবেি জ্ামবাবনর 
িারুকলা ও বশক্ষ্ার উজ্জ্বল জ্গৎ  এিং দমন পীড়ন ও  বনমবম অিযািাসর পাবলসয় আো 
দদুবশাগ্রস্থ শরণাথীসদর কাে সথসক  ফ্যাবেিাদী  দমন-যন্ত্রণার  অিূিপূিব বনযবািসনর 
কাবহনী  বিশ্বিােীর নজ্সর এল। এসকর পসর এক অবিয়া, আবিবেবনয়া, সেন, 
সপালান্ড, িীন এিং সোবিসয়ি ইউবনয়ন ফ্যাবেষ্ট অক্ষ্শবির দ্বারা আক্রান্ত হল।  
এই বিপন্ন েমসয়, যুে, উপবনসিশিাদ, োম্রাজ্যিাদ ও ফ্যাবেিাসদর িিবরিার 
বিরুসে, বশল্পী োবহবিযসকর অিাধ মিপ্রকাশ এিং বিশ্বশাবন্তর দািী িুসক বনসয় 
ইউসরাসপ কলম ধরসলন মযাবিম সগাবকব , রঁমা রঁলা, আঁবর িারিুে, আঁসে বজ্দ, 
আঁসে মালসরা, টমাে মযান, ওয়ালসদা ফ্রান্ক, রালফ্ ফ্ি, অলডাে হযািবল, 
িাটব ান্ড রাসেল প্রমুখ মবনর্ীগণ। িাঁসদর েংগঠিি প্রসিষ্টায় ১৯৩৩ োসল গসড় উঠল 
শাবন্ত-মানিিা ও েুস্থেংসৃ্কবির দািীসি সলখক ও িুবেজ্ীিীসদর বিশ্বকংসগ্রে। প্রথম 
বিশযুসের েমসয় সেসনর গৃহযুসে অঁবর িারিুে, রালফ্ ফ্ি এিং অনয  
িুবেজ্ীিীসদর একহাসি মবে ও অনয হাসি অবে বনসয় আক্রান্ত মানিিার পসক্ষ্ 
েংগ্রাসমর েুমহান ইবিহাে ও ঐবিহযসিাধ এই েংঘিেিা গড়সি অনুসপ্ররণা সদয়।   
 
আসলািয েমসয়, অবিিি িারিিসর্বর একদল োত্র আইন, রািবিজ্ঞান, আন্তজ্ব াবিক 
েম্পকব , োবহিয এিং অনযানয বির্সয় বিসটসন উচ্চির পড়াসশানা ও গসির্ণা 
করবেসলন। িাঁসদর বিন্তা, মনন ও জ্ীিনসিাসধর বিিটা বেল বশল্পসিাসধ িাস্বর এিং 
োবহিয ও েংসৃ্কবির শাখা প্রশাখায় েৃজ্সনর প্রিল আগ্রহ, দক্ষ্িা এিং প্রবিিায় 
ঋে। োম্রাজ্যিাদী িৃটিসশর বনষু্ঠর,শােন, সপর্ণ ও সশার্ণ সথসক িারসির জ্নগসণর 
রাজ্ননবিক ও োমাবজ্ক মুবির েংগ্রাসম োবহিয, বশল্পকলা ও েংসৃ্কবির েৃজ্নসক 



অস্ত্র ও শস্ত্র বহসেসি প্রসয়াগ করার লসক্ষ্য িাঁরা সোট সোট েিা, আসলািনা, 
মিবিবনময়, সদসশর রাজ্ননবিক পবরবস্থবির উপর বিিকব  এিং োবহসিযর পত্রপবত্রকায়  
কবিিা,গল্প,নাটক,প্রিন্ধ প্রকাশ কসর সজ্াটিে হসি থাসকন। োমন্ত-অধুযবর্ি িারিীয় 
েমাসজ্র কুেংস্কার ও িন্ধযা মিাদসশবর বিসরাবধিাও বেল এই েংসৃ্কবি িিব ার অনযিম 
উসদযশয। এঁরা বিশ্বাে করসিন, দবলি-অপমাবনি-লাবন্েি মানুর্সক স্বাধীনিা ও 
গণিাবন্ত্রক িািাদসশবর প্রবি উদ্বেু ও অঙ্গীকারিে কসর িুলসি এিং গরীি 
জ্নগণসক স্বাধীনিা েংগ্রাসমর অগ্রিাসগ েমসিি  করসি েংসৃ্কবি হসি পসর অনযিম 
হাবিয়ার। উবনশ শিসকর ইংলযাসন্ড ‘প্রগবি’ শব্দটির িাৎপযবটিও বনহি বেল এমনই 
সিাসধ। সদসশ সদসশ আক্রান্ত, বনপীবড়ি ও গণিাবন্ত্রক  অবধকার সথসক িবন্িি 
জ্নগসণর মুবির জ্নয  দায়িেিা এিং বিজ্ঞান ও প্রযুবির েুফ্লসক িযিহার কসর  
রাজ্ননবিক  আসদালসনর িীিিা অজ্ব সনর জ্নয আসপার্হীন কমবিৎপরিায়  
বশল্পেংসৃ্কবিও অনযিম শাবনি অস্ত্র, এই মিাদশব িখন  বিসশ্বর িুবেজ্ীবি মহসল 
েুপ্রবিবষ্ঠি।   
এই পবরসপ্রবক্ষ্সি ১৯৩৫ োসল, সেন্ট্রাল লন্ডসনর  সডনমাকব  বিসট  অিবস্থি " নানবকং 
সরসস্তাঁরা"র একটি হসল গঠিি হসয়বেল “িারসির প্রগবি সলখক েংঘ”।  
হযারল্ড লযাবস্ক, হািবাটব  রীড, মসেগু শ্ল্যাটার, ই এম ফ্স্টার প্রমুখ  বিগে বিটিশ 

োবহবিযকসদর  উৎোহ এিং েহমবমবিা বনসয়  সয েকল িারিীয় সলখক এিং 
িুবেজ্ীিীরা এই ঐবিহাবেক বেোসন্তর নায়ক, িাঁরা হসলন মুলক রাজ্ আনদ,  
 োজ্জাদ জ্াবহর, সজ্াবিমবয় সঘার্, আহসমদ আবল, রজ্নীপাম দত্ত প্রমুখ। লক্ষ্য ও 

উসেশয েংক্রান্ত সঘার্ণাপসত্র সলখা হল :  “ েমকালীন িারিীয় েমাসজ্  ঘসট িসলসে 
নানান সমৌবলক পবরিিব ন ... আমরা মসন কবর, িারসির নিুন োবহিযসক অিশযই 
আমাসদর অবস্তসের প্রাথবমক েমেযাগুবলর সমাকাবিলা করসি হসি। কু্ষ্ধা ও দাবরদ্র্য, 
োমাবজ্ক পশ্চাৎপদিা এিং রাজ্ননবিক পরাধীনিার েমেযাগুবলসক োবহসিয স্থান বদসি 
হসি। সয জ্ীিনসিাধ আমাসদর বনবিয়িা, উদােীনিা, অকাযবকরিা এিং 
েমাজ্বিবিন্নিার বদসক সটসন বনসয় যায় িাসক আমরা প্রবিবক্রয়াশীল বহোসি প্রিযাখযান 

করি। প্রগবিশীল েংসৃ্কবিিিব া িলসি িুঝি, আমাসদর মসধয যা বিিকব  ও 
েমাসলািনামূলক মসনািাি জ্াগ্রি কসর, বস্থিািস্থার  প্রবিষ্ঠান এিং রীবিনীবিসক প্রশ্ন ও 
পরীক্ষ্া করসি উৎোবহি কসর,  েমাসজ্র গণিাবন্ত্রক ও স্বাধীন বিকাসশর জ্নয কাজ্ 

করসি এিং বনসজ্সদর েংগঠিি করসি ও রূপান্তর করসি েহায়িা কসর।”  িসি 
শুরুরও সিা শুরু থাসক।  োজ্জাদ জ্াবহর েম্পাবদি “অঙ্গার” (জ্বলন্ত কয়লা) নাসম 
একটি িটি গল্প েংকলন ১৯৩২ োসল প্রকাবশি হসয়বেল উদূব িার্ায়। সলখক বেসলন 
 োজ্জাদ জ্বহর, আহসমদ আলী,  মাহমুদ-উজ্-জ্াফ্ার  এিং রবশদ জ্াহান।  ইেলাম ধসমবর 
উগ্র রক্ষ্ণশীল মহসলর কুেংস্কার ও িন্ডাবম  এিং বিটিশ উপবনসিশিাসদর  অিযািারসক 

https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/mulk-raj-anand
https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/mulk-raj-anand
https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/mulk-raj-anand
https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/sajjad-zaheer
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https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/sajjad-zaheer
https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/sajjad-zaheer
https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/ahmed-ali


িীি কশাঘাি ও োহেী আক্রমসণর আহ্বাসন দৃপ্ত বেল প্রবিটি গল্প।িাবজ্ব বনয়া   উলফ্ 
এিং সজ্মে জ্য়সের মসিা বিটিশ আধুবনকিািাদীসদর পাশাপাবশ িারিীয় স্বাধীনিা 
আসদালসনর দ্বারা অনুপ্রাবণি হসয় এই িরুণ সলখকরা  উদুব  োবহসিয  সমৌলিাসদর বিরুসে 
েমাজ্সিিনার বিকাশ ঘটাসি আগ্রহী বেসলন।  ১৯৩৩ োসল  ‘অঙ্গার’ িইসয়র ইংরাজ্ী 
অনুিাদ  প্রকাবশি হসিই, সগাঁড়া সমৌলবিরা িইটি পুবড়সয় সদয়। িারপসর বিটিশ কিৃব পক্ষ্  

িইটিসক বনবর্ে সঘার্ণা কসর। িা েসেও, “অঙ্গার” উদুব  সলখকসদর একটি নিুন 
প্রজ্ন্মসক উৎোহ বদসয়বেল এিং  আগামী বদসন প্রগবিশীল সলখক েবমবি গঠসনর িীজ্ 
িপন কসরবেল। 
 প্রগবিশীল সলখক েংসঘর প্রবিষ্ঠািা েদেযরা, লন্ডসন েবমবি গঠসনর েুবিধাগুবল উপলবি 

করার পাশাপাবশ, এই অনুিসিও ঋে বেসলন সয লন্ডসন িেিাে কসর িারিীয় োবহসিযর 

উপর প্রিাি সফ্লা এিং েমাজ্িে িাল োবহিয বিবর করা যাসি না। োবহসিয 
ইউসরাপীয় েংসৃ্কবির প্রিাি  অবিক্রম করাও বেল অনযিম দায়িেিা।প্রগবিশীল 

সলখকসদর আসদালন সকিল িখনই ফ্ল লাি করসি পাসর যখন এটি িারসির বিবিন্ন 

িার্ায় প্রিাবরি হসি এিং যখন িারসির সলখকরা এই আসদালসনর প্রসয়াজ্নীয়িা 
উপলবি কসর  লক্ষ্য এিং উসেশযগুবল িাস্তসি প্রসয়াগ করসিন। অিশযই লন্ডন 

অযাসোবেসয়শন েসিবাত্তম সযটা করসি সপসরবেল িা হল  বিসদসশর প্রগবিশীল োবহিয 
আসদালসনর োসথ  বনবিড় সযাগাসযাগ গসড় সিালা, পাশ্চািয বিেজ্জন মহসল িারিীয় 

োবহসিযর প্রবিবনবধে করা এিং ইউসরাসপর সলখকসদর বিন্তািািনায় প্রিাবিি োমাবজ্ক 

েমেযাগুবল িারসির সপ্রবক্ষ্ি ও দবৃষ্টসকাসণ িযাখযা করা। িাঁর সৃ্মবিিারণায় 

োজ্জাদ জ্াবহর দাবি কসরসেন, লন্ডসন এই গ্রুসপর আনুষ্ঠাবনক েংগঠনসক উৎোবহি করসি 

িামপন্থী সলখক রালফ্ ফ্ি বিসশর্িাসি প্রিািশালী বেসলন। েংসৃ্কবি ও েমাসজ্র মসধয 
আন্তঃেম্পকব  এিং মি প্রকাসশর স্বাধীনিার দািীসি  ১৯৩৫ োসলর  ২১সশ জ্নু   
পযাবরসে  অনুবষ্ঠি “বডসফ্ন্স অফ্ কালিার”’এর  আন্তজ্ব াবিক কংসগ্রসে  ডঃ মুলকরাজ্  
ও োজ্জাদ জ্াবহসরর অংশগ্রহণ একটি উসেখসযাগয ঘটনা। এই কংসগ্রসের অিযিবহি 
পসর, ১৯৩৬ োসলর ২১-২৩ জ্নু লন্ডসন আসয়াবজ্ি আন্তজ্ব াবিক সলখক েংসঘর   

(ইোরনযাশনাল অযাসোবেসয়শন অি রাইটােব কনফ্াসরন্স )অবধসিশসনও মুলকরাজ্  
 িিিয উপস্থাপন করসি আমবন্ত্রি হসয়বেসলন। এই েিার অনযিম  উসেশয বেল বনবর্ে 
করা রিনাগুবলর প্রকাশনার িযিস্থা এিং সেইোসথ যুে ও ফ্যাবেিাসদর বিরুসে েংসৃ্কবির 

মবেসক িযিহার কসর জ্নেংসযাগ ও সিিনা গসড় সিালা এিং একটি বিশ্বিযাপী 
িুবেজ্ীিী েংগঠসনর বিবত্ত স্থাপন করা। আনদ ও জ্াবহর এই কংসগ্রসের আসলািয 
বির্য়গুবল আত্মস্থ কসরবেসলন সলখক েংঘসক িারসির মাটিসি প্রোবরি করার 
িাবগসদই। ১৯৩৩ োসল িাঁরা পযাবরে হসয় লন্ডন সেসড় িারসি বফ্সর এসলন। 
এিাসর আমাসদর আসলািনার অবিমুখ িৃটিসশর উপবনসিশ িারিিসর্বর বদসক েসর 
আেসি।     
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৩০সশর দশক সথসক িারসির স্বাধীনিা আসদালন িীি হসয় উসঠবেল। সদসশর 
নানা অন্িসল শ্রবমক, কৃর্ক, মধযবিত্ত, োত্র-যুিক- মবহলাসদর গণআসদালন িৃটিশ 
শােসকর িুসক কাঁপন ধরয় এিং আসরা অিযািার ও বহংস্রিার িুলসডাজ্ার নামায়। 
সেই ক্রাবন্তকাসল িারসির সলখকবশল্পীরাও স্বাধীনিা েংগ্রাসম আপামর জ্নগণসক 
োবমল করসি অগ্রগামী হসয় মাসঠ ময়দাসন সনসম এসেবেসলন িাঁসদর েৃজ্সনর শাবণি 
েম্ভার বনসয়। িাঁসদর স্মরসণ বেসলন রিীেনাসথর কালজ্য়ী উচ্চারণ, ‘আমাসদর হাসি 
সমবশনগান সনই,আসে কলম।িাসক আমরা জ্ীিসনর মহত্তম কাসজ্ প্রসয়াগ করি।’ 
১৯৩৫ োসলর ২৬ সশ জ্লুাই কলকািায় একটি প্রবিিাদ েিায় আবিবেবনয়াসক  
ইিালীর ফ্যাবেষ্ট আগ্রােসনর বনদা করা হয় এিং ১লা আগষ্ট “যুে-বিসরাধী 
বদিে” পাবলি হয় গণবমবেসল। সেসন ফ্যাবেষ্ট হানা ও গৃহযুসের প্রবিিাদ জ্াবনসয় 
রিীেনাথ বিঠি সলসখন রঁমা রঁলাসক। েমগ্র বিশ্বিােীসক আিদন জ্ানান মানিিা 
ও গণিন্ত্রসক রক্ষ্া করসি ও সেসনর আক্রান্ত মানুসর্র পাসশ থাকসি। লন্ডসন 
প্রবিবষ্ঠি সলখক েংঘসক িারসির মাটিসি েবক্রয় করার জ্নয পাসশ এসলন ডঃ 
সজ্াবে প্রোদ, প্রসমাদ রন্জ্ন সেনগুপ্ত, ডঃ এম বড িাবের,  
 কৃর্াণ িাসদর , ইেমি িুগিাই , োদাি হাোন মাসো , আহমদ নাবদম কােবম , আলী ের
দার জ্াফ্বর , বশিসি 
হাোন , এহসিশাম সহাসেন , মমিাজ্ সহাসেন , োবহর লুবধয়ানবি , কাইবফ্ আজ্বম , 
আলী আব্বাে হুোইনী , মাখদমু মবহউবেন , ফ্াবরখ িুখারী , খাবিড় গজ্নিী , রাজ্া হামদা
বন , এম ইিাবহম জ্সয়া , সশাসিা 
বগয়ানিাদাবন, সশখ আয়াজ্ , রাবজ্দর বেং সিবদ , অমৃি প্রীিম , আলী বেকদর , 
সজ্ায়া আনোরী , মাজ্াজ্ লাখনাবি, োদাি হাোন মাসো  প্রমুখ িুবেজ্ীিীরা, বিটিশ 
োম্রাজ্যিাসদর গণপ্রবিসরাসধর লসক্ষ্য ও  জ্ািীয় স্বাধীনিার জ্নয েসিিনিা বিবর করসি 
েংসৃ্কবিসক অিলম্বন কসর একটি শবিশালী োবহিয - আসদালন গড়সি েবক্রয় 
হসলন।নানািাসি পরামশব বদসয় েংগঠন গড়সি উৎোহ বদসলন 
রিীেনাথ ঠাকুর , সমৌলিী আিদুল হক , বিরাগ হাোন হােরাি , 
আিদলু মাসজ্দ োবলক , মাওলানা হােরাি সমাহানী , সজ্াশ মাবলহািাবদ , অধযাপক আহসমদ 
আলী , ডাঃ আখিার হুসেন রায়পুবর , ফ্সয়জ্ আহসমদ ফ্সয়জ্ , 
অধযাপক মজ্নুন সগারখপুরী , ডঃ রবশদ জ্াহান ,  
 মাহমুদ উজ্ জ্াফ্র, প্রসফ্ের মনজ্রু হুসেন এিং ডাঃ আিদুল আসলম প্রমুখ।প্রেঙ্গি  

স্মরণীয়, িারিুে ও রঁলার সনিৃসে “World Committee Against War”,”League 
Against Fascisim and War” এিং প্রথম  বিশ্বযুসের কাসল,(১৯১১) 
“Independene of Thought” ও ”CLARTE” প্রিৃবি েংগঠসনর োসথ রিীেনাথ 
ঠাকুর যুি বেসলন।  
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েকসলর আসলািনার মসধয বদসয় অল্প েমসয়ই ১৯৩৬ োসলর ৯-

১০ এবপ্রল লক্ষ্সণৌসি গঠিি হল ‘বনবখল িারি প্রগবি  সলখক েংঘ’(অল ইবন্ডয়া 
সপ্রাসগ্রবেি রাইটােব এসোবেসয়শন)। প্রখযাি উদূব ও বহদী ির্ার েবহবিযক  মুন্সী সপ্রম 
িাঁদ েিাপবি ও োজ্জাদ জ্াবহর োধারণ েম্পাদক পসদ মসনাবনি হসলন 
েিবেন্মবিসি। উদূবিার্ী োবহবিযকরা আসরা আসগই োজ্জাদ জ্াবহসরর সনিৃসে 
গসড়বেসলন “আঞ্জমুান িারাবি পেদ মুোবন্নবফ্ন " ,এই েংস্থাও েংসঘর েহসযাগী হল।  
েিাপবির িার্সণ সপ্রম িাঁদ িসলন, “এখন পযবন্ত আমরা উদূব, বহবদ ও অনয িারিীয় 
িার্ার গঠন, িযকরণ এিং িার নানাবিধ েমেযা বনসয় আসলািনায় েন্তুষ্ট বেলাম; উদুব  ও 
বহবদসি বিদযমান েমাসলািনামূলক োবহসিযও  বির্য় িা কনসটে সিসয় বির্য়ী িা 
আবঙ্গসকর প্রািলয অথবাৎ িার্ার বনমবাণ ও কাঠাসমা বনসয় কাজ্ সিবশ সিাসখ পসড়। এটি 
বনঃেসদসহ একটি গুরুেপূণব এিং প্রসয়াজ্নীয় কাজ্ বেল এিং আমাসদর োবহসিযর প্রিিবকরা 
এই প্রাথবমক প্রসয়াজ্নটি েরিরাহ কসরসেন। িাঁসদর কাজ্টি প্রশংোপূণবিাসি েম্পাদন 

কসরসেন। িসি িার্া একটি দায়িেির িাহক মাত্র, েমাধান নয়। একটি পযবায়, যাত্রার 

সশর্বিদু নয় । িার্ার উসেশয আমাসদর বিন্তািািনা এিং আসিগসক মবথি কসর েঠিক 
বদকবনসদবশনা সদওয়া। আমাসদর এখন পাবরপাবশবকিসক বিসশ্ল্র্ণ করসি হসি, িাস্তিিার 
প্রকৃি স্বরুপ অনুধযান ও িাৎপযব বনসয় বনসজ্সদর প্রশ্ন করসি হসি এিং িার্াটি সয 
োমবজ্ক উসেসশয বনবমবি হসয়সে িা পূরণ করার উপায় েন্ধান করসি হসি। এটিই এই 
েসেলসনর মূল উসেশয ”। সপ্রমিাঁদ আসরা িসলন, “আমাসদর োবহসিযর রুবি ও 
অনুিি দ্রুি রূপান্তবরি হসি। োবহিয সযন জ্ীিসনর িাস্তিিাসক আঁকসড় ধসর এিং  
সমহনিী মানুসর্র জ্ীিনেংগীি হসয় ওসঠ। হিাশ সপ্রসমর গাওনা িা সকিল আমাসদর 
বিস্ময় সিাধসক েন্তুষ্ট করার জ্নয রিনা  এখন অপ্রসয়াজ্নীয়। আমাসদর  পরাধীন জ্ীিসনর 
েমেযা এিং োমাবজ্ক মূলয রসয়সে এমন বথমগুবলর োসথ বনসজ্সক েংযুি করসি হসি। সয 
োবহিয আমাসদর মসধয একটি েমাসলািনাত্মক মসনািাি জ্াগ্রি কসর না িা আমাসদর 
আধযাবত্মক িাবহদাগুবল পূরণ কসর না, যা সজ্ার কসর িাবপসয় সদওয়া, গবিশীল নয়, যা 
আমাসদর সেৌদসযবর সিাধসক জ্াগ্রি কসর না, যা আমাসদর জ্ীিনযাত্রার গুরুির িাস্তিিার 
মুসখামুবখ কসর না এিং দঢ়ৃসিিা ও  েংকল্পিে হসি অনুসপ্রবরি কসর না, িার সকান 
প্রসয়াজ্ন সনই,  সকান িযিহার সনই। এটিসক এমনবক োবহিযও িলা যায় না। ”  

েবমবির লক্ষ্য ও উসেশযগুবল েিবেেবিক্রসম  গৃহীি হসয়বেল। সঘার্ণাপসত্র সলখা হয়, 
“িারসির বিবিন্ন িার্াগি অঞ্চসলর োসথ বমল সরসখ সলখকসদর েংগঠন প্রবিষ্ঠা, 
োবহবিযকসদর েসেলন, োবহিয প্রকাসশর মাধযসম এই  বিবিন্ন োসৃ্কবিক েংস্থাগুবলর মসধয 
েমন্বয় োধন, সকেীয় েংস্থার োসথ ঘবনষ্ঠ সযাগাসযাগ স্থাপন এিং সেইেি োবহিয েংস্থার 
োসথ েহসযাবগিা করা, যাসদর উসেশয েবমবির মূল লক্ষ্যগুবলর োসথ েংঘািময় 
নয। িারসির গুরুেপূণব শহরগুবলসি েবমবির শাখা গঠন, প্রগবিশীল িািাদসশবর োবহিয 
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রিনা এিং অনুিাদ, োংসৃ্কবিক পবরিৃসত্ত প্রবিবক্রয়ার বিরুসে লড়াই করা এিং এইিাসি 
িারসির স্বাধীনিা এিং োমাবজ্ক পুনজ্ব সন্মর কারণসক আরও এবগসয় বনসি, প্রগবিশীল 
সলখকসদর স্বাথব রক্ষ্া করসি, বিন্তা ও মিামসির মুি অিাধ প্রকাসশর অবধকাসরর জ্নয লড়াই 
করা। ---- আমাসদর েমাজ্ সয নিরূপ ধারণ কসরসে িাসক োবহসিয প্রবিফ্বলি 
করা এিং বিজ্ঞাবনক যুবিিাদসক োবহসিয প্রবিবষ্ঠি কসর প্রগবিকামী মননধারাসক 
সিগিান করা আমাসদর সলখকসদর কিব িয। িাঁদর উবিি োবহিয-বিিার সক্ষ্সত্র 
এমন দৃবষ্টিবঙ্গর অিিারণা করা যা পাবরিারক, সযৌন, ধমব, বিন্তাগি, যুেবিগ্রহ 
ইিযাবদ বির্য়সক েমস্ত োবহিয-প্রেঙ্গ সথসক বনমুবল করা। প্রগবি-বিমুখ ও 
পশ্চািগামী মসনািৃবেসক উন্মুবলি করা এিং োম্প্রদাবয়কিা, জ্াবিবিসদ্বর্, সযৌন 
বস্বরািার ও োমাবজ্ক অবিিাসরর সয োয়া োবহসিয পসড়সে িার অপোরসণর জ্নয 
েিবদা েসিষ্ট থাকা।" 

লসণৌ েসন্মলসনর অল্পকাল পসরই প্রথসম কলকািায় এিং িারপর 
এলাহািাদ,লসণৌ,আবলগড়, বদেী, লাসহার, সিাম্বাই,পুণা,সদরাদুন,ওয়ালসটয়ার প্রিৃবি 
স্থাসনর প্রধান প্রধান সকসে বনবখল িারি প্রগবি সলখক েংসঘর শাখা কবমটি গঠিি 
হয়। প্রগবি সলখক েংসঘর োবহবিযকরা িাঁসদর েৃজ্সনর মাধযসম রাজ্ননবিক স্বাধীনিার 

জ্নয এিং োমাবজ্ক োসমযর পসক্ষ্ দঢ়ৃ অিস্থান সরসখ োংসৃ্কবিক কমবেূবিসি অবন্নষ্ঠ 
বেসলন। েংঘ এই প্রিযসয় ঋে বেল সয.  েৃজ্নকসমবর োসথ যুি বশল্পী-োবহবিযক-
কলাকুশবলরাও সদসশর অবধকাংশ মানুসর্র েুখ-দঃুখ,আনদ-সিদনার অংশীদার।এটিও 
উসেখ করসি হসি, প্রথম সথসকই সলখক েংঘ জ্ািীয়িা ও আন্তজ্ব বিকিাসক েমান 
গুরুে বদসয় ফ্যাবেিাসদর িয়ন্কর বহংস্রিা, পররাজ্য গ্রাে ও অমানবিক মিাদশব 
েম্পসকব  েসিিনিার পসথ অগ্রের হসয়বেল। প্রগবি  সলখক েংসঘর ইবিহাে ও 
ঐবিহয প্রেসঙ্গ আমরা স্মরসণ রাখি িার জ্ািীয় দায়িেিার োসথ ও 
আন্তজ্ব াবিকিার আদসশবর সমলিন্ধন।শুরু সথসকই পযাবরে-েসন্মলন সথসক উদূ্ভি 
আন্তজ্ব াবিক ফ্যাবেবিসরাধী সলখক েংস্থার োসথ েংযুি বেল।অিশয যুে ও 
ফ্যাবেবিসরাধী বলগ বেল আসরা িড় ও িযাপক বিবত্তক বমলন-মন্ি। িার েদেযসদর 
মসধয সলখক বশল্পী োড়াও সেড ইউবনয়ন, বকর্াণ েিা ও অনয সপশার িযবিরা 
বেসলন বকন্তু সলখক েসঘ সেই েুসযাগ ও অিকাশ বেল না। িাই সদবখ, ১৯৩৬ 
োসলর ৩রা সেসেম্বর প্রগবি সলখক েংসঘর িঙ্গশাখা আন্তজ্ব াবিক বিশ্বশাবন্ত 
েসন্মলসনর োফ্লয কামনা কসর সঘার্ণাপত্র প্রকাশ করল। স্বাক্ষ্র করসলন 
রিীেনাথ ঠাকুর, শরৎিে িসটাপাধযায়, মুন্সী সপ্রমিাঁদ, আিাযব প্রফু্ে িে রায়, 
প্রমথ সিৌধুরী, রামানদ িযাটাজ্ী, নদলাল িেু প্রমুখ।িারসি যুে ও ফ্যাবেবিসরাধী 
েংগ্রাসম এিং বিশ্বশাবন্ত আসদালসন সলখক েংঘ অবিস্মরণীয় িূবমকা গ্রহণ কসর। 
একই োসথ োমাজ্যিাদবিসরাধী জ্ািীয় মুবি েংগ্রাসম এিং শ্রবমক-কৃর্ক 
গণআসদালসনও সগৌরসিাজ্জ্বল দাবয়ে পালন কসর। 
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প্রারবম্ভককাসল িারিীয় োবহিয অনুশীলন করসল সদখা যায়, অবধকাংশ োবহসিয 
িারিীয় েমাজ্জ্ীিন েম্পসকব  বিসদশী ভ্রমণকারীসদর  বিিরণ এিং রাজ্ণয 
পৃষ্ঠসপার্কিা - প্রাপ্ত  প্রাবিষ্ঠাবনকিা ও বিসনাদনমূলক বির্য় দ্বারা েৃবজ্ি হসয়বেল। বকন্তু 
বকেু  স্বাধীনসিিা সলখক  েমোমবয়ক েমাজ্ ও মানুসর্র অবধকারহীন বনযবািনগুবল 
বনসয় কাজ্ কসরবেসলন এিং ধীসর ধীসর িাঁরা প্রসিযসক প্রিযক্ষ্ িা অপ্রিযক্ষ্িাসি প্রগবি 
সলখক েংসঘর োসথ যুি হসি থাসকন। বিপ্লিী বিন্তািািনা এিং েমাজ্িাবন্ত্রক িিব ায় 
বিশ্বাসের জ্নয পবরবিি  এই েংগঠন িারসির িৎকালীন কবমউবনস্ট পাটিব  বিসশর্ি িার 
প্রথম োধারণ েম্পাদক বপবে সযাশীর কাে সথসক প্রিূি েমথবন সপসয়বেল।  

১৯৩৮বডসেম্বসর বনবখল িারি প্রগবি সলখক েংসঘর ২য় েসন্মলন হয়।       
প্রগবি  সলখক েংসঘর অপর বিবশষ্টয হল, শুরু থসকই বিবিন্ন প্রসদশ ও আন্িবলক 
িার্া-েংসৃ্কবির প্রোর, েৃজ্নশীল োবহিয প্রকাশনা ও অনুিাসদর উসদযাগ।গুণগি 
উৎকসর্বর সলখাগুসলার ইংরাজ্ী িজ্ব মা ‘The New Indian Literature’ এিং ‘New 
Writings’ শীর্বক র্ান্মাবেক েংকলনগ্রসন্থ প্রকাবশি সহাি। 
বকেুকাল পর সথসকই সলখক েংসঘর বিিসর মিাদশবগি বিসরাধ েষ্ট হসি থাসক। 
একটি সগাষ্ঠী কবমউবনজ্সমর মিাদসশবর প্রবি প্রশ্নািীি আনুগিয এিং কবমউবনষ্ট 
পাটিব র কমবেূিীর েসঙ্গ সলখক েংগঠসনর েংসযাগ শবিশালী করার আকাঙ্ক্ষা িযি 
করসি থাসকন। অনয পক্ষ্ এই পন্থার বিসরাধীিা কসর বশল্পীর স্বাধীন েৃজ্সনর 
অবধকাসরর িার্য বনসয় মুখর হসয় ওসঠন। এই দইু বিরুে ধারা নিীন এই েংঘসক 
বকেুকাসলর মসধযই দীণব কসর িুসলবেল। বদ্বিীয় বশবিসরর সলাসকরা, সযমন আহসমদ 
আবল , োবহিযসক প্রিারমুখী ও দলীয় িৃসত্ত রাখার বিসরাধী বেসলন এিং োবহসিযর  

অবিঘাি হ্রাে হওয়ার ঝঁুবকর কথাও িসলবেসলন। অনয পক্ষ্ সিসয়সেন োংসৃ্কবিক 
কমবেূিী সহাক রাজ্নীবির পবরপূরক এিং গণেংগ্রাসমর েন্জ্ীিনী 
িাহক।োজ্জাদ জ্াবহর িাঁর বিখযাি িই ' সরাশবন ' সি উসেবখি  বিিসকব র বিিরণ বিধৃি 
কসরসেন । এোড়াও, ক্রমশঃ োংগঠবনক  দিূবলিাগুবল প্রকট হসি থাসক এিং 
িযবিস্বািন্ত্রিাসদর সঝাঁক ফ্ণা সিাসল। িা েসেও  রসজ্য রাসজ্য বিবিন্ন িারিীয় 
িার্ায় আন্িবলক সলখকসদর েংগঠিি লক্ষ্য ও উসেশয বিবত্ত কসর, প্রগবি সলখক 
েংসঘর শাখা প্রবিবষ্ঠি হসি থাসক। 
২য় বিশ্বযুসের েময় (১৯৩৯-৪৫) উপসরাি মিাদশবগি বিসরাধ আসরা িীণ হসয় 
ওসঠ। িারসি জ্াপাসনর আক্রমসনর েম্ভািনা ও িয়ন্কর বিপদ সদখা বদল। 
ফ্যাবেিাদী অক্ষ্শবির আগ্রােসনর বিরুসে সোবিসয়ি ইউবনয়সনর েমাজ্িাবন্ত্রক 
েরকার ও জ্নগসণর মরণপন যুে এিং ঐ বিপন্ন েমসয় বমত্রশবির অনযিম 
শবরক হওয়া েসেও বিসটন ও আসমবরকার বনবিয়িাসক বিিার ও রাজ্ননবিকিাসি 
বিসশ্ল্র্সণর প্রবক্রয়া সলখক েংসঘর ঐসকয ফ্াটল েৃবষ্ট করল। অিসশসর্ িামপন্থী 
সলখক বশল্পী ও মাকব েিাদী োবহবিযক ও িুবেজ্ীিীরা প্রবিষ্ঠা করসলন “সোবিসয়ি 

https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/ahmed-ali
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েুহৃদ েংঘ” এিং “যুি েংসৃ্কবি পবরর্দ” নামক েংস্থা। িাংলায় শুরু হল 
েমাজ্িাবন্ত্রক িাস্তিিার িািাদসশব অবিিল োবহিয েৃজ্সনর নিুন যুগ।সশার্নহীন 
োমযিাদী জ্নগণিাবন্ত্রক সদশ গঠসনর স্বপ্ন েংসৃ্কবির উপজ্ীিয হসয় সদখা বদল। 
ফ্যাবেিাসদর দালালরাও িুপ কসর িসে থাকার পাত্র হসি সকন, িাঁদর িাসিদার 
োবহবিযক সগাষ্ঠী িামপন্থী েংসৃ্কবিকমীসদর েমাসলািনা, সদশসদ্র্াহীিার অবিসযাগ ও 
কুৎোর িনযা সডসক আনল।অোমানয প্রবিিািান িরুণ মাকব েিাদী রাজ্ননবিক 
কমী ও সলখক সোসমন িদ ৮ বডসেম্বর,১৯৪২ ঢাকার রাজ্পসথ প্রকাসশয খুন 
হসলন।দলমি বনবিবশসর্ েকল মানবিক সলখক ও বশল্পীরা এই নারকীয় হিযার 
ঘটনায় উসত্তবজ্ি হসয় উঠসলন। অনবিবিলসম্ব ২৮ মািব ,১৯৪২ িাবরসখ প্রগবি 
সলখক েংসঘর,িাংলার শাখার নাম পবরিিব ন কসর প্রবিবষ্ঠি হল “ফ্যাবেস্ট-বিসরাধী 
সলখক ও বশল্পী েংঘ।‘ অিশয োরা িারি কবমটির নামটি বেল অপবরিবিব ি। 
োগ্রসহ যুি হসলন ‘শবনিাসরর বিঠি’ পবত্রকার েম্পাদক েজ্নীকান্ত দাে, োবহবিযক 
িারাশন্কর িসদযাপধায়, িুেসদি িেু, বিনয় রায়, সমাবহি িযানাজ্ী এিং সেই 
েমসয়র আপামর োবহবিযক, কবি, অবিসনিা ও অবিসনিৃ, েংগীিবশল্পী, নাা্টযবশল্পী, 
বিত্রবশল্পী, কলাকুশলী প্রমুখ।পরিিীকাসল এঁরা অসনসকই উগ্র কবমউবনষ্ট বিসরাধী হসয় 
উসঠবেসলন িসট, বকন্তু ঐ েময় এঁসদর েদথবক িূবমকা বেল।এই েংঘ প্রকাশ কসর 
“ফ্যাবেিাদ ও নারী”, “িাইসশ জ্নু”, “ফ্যাবেিাদ ও নাৎেীিাদ”, “জ্নযুসের গান” 
ইিযাবদ িহু েৃজ্ন পত্রপবিকা ও গ্রন্থ। 
১৯৪১ োসল অবনল সদ বেলিা দ্বারা সিঙ্গালুরুসি ‘বপপলে বথসয়টার’ স্থাপন একটি স্মরণীয় 
ঘটনা।। এর প্রাথবমক েদেযরা বেসলন বিবিন্ন প্রগবিশীল োংসৃ্কবিক দল, নাটযদল এিং 
অনযানয প্রগবিশীল োংসৃ্কবিক কমীরা। ‘বপপলে বথসয়টার’ নামটি প্রস্তাি কসরবেসলন প্রখযাি 
বিজ্ঞানী সহাবম জ্াহাঙ্গীর িািা, বযবন বপপলে বথসয়টাসরর ধারণাগুবল বনসয় রঁমা রঁলার িই 
সথসক অনুপ্রাবণি হসয়বেসলন । 
িীন, দবক্ষ্ণ এবশয়ার সদসশ সদসশ ও িারসি জ্াপানী ফ্যবেিাসদর িিবর আগ্রােী 
যুসের মসধযই িাংলায় সদখা বদল ১৯৪৩ েসলর মণ্বন্তর। নারী, পুরুর্ ও বশশু বমসল 
৩৫ লক্ষ্ মানুসর্র মৃিুয হল িৃটিসশর মদিপুষ্ট ধনী মুৎেুবে ও কাসলািাজ্ারীসদর 
েৃষ্ট কৃবত্তম দবূিব সক্ষ্। এই িীিৎে ঘটনার আঘাসি েিবস্তসরর সলখক বশল্পীসদর বধযব 
ও বস্থসযবর িাঁধ সিসে পড়ল। রাজ্ননবিক স্বাধীনিার েংগ্রাসম োিবসিৌমে, 
স্ববনিব রিা, োময ও গণিন্ত্র েংযুবির জ্নয কবমউবনষ্ট পাটিব র মিাদশবগি আহিান 
সথসক মুখ বফ্বরসয় থাকসি পারসলন না মানবিকিা ও শুিমূলযসিাসধ প্রিযয়ী সকান 
োংসৃ্কবিক িযবিে। নিুন আশা, সপ্ররণা এিং িবির্যৎসক সদসশর েমাজ্জ্ীিসন 
গ্রবথি করার জ্নয োংসৃ্কবিক বশবিসরও সধসয় এল জ্ীিনসিাসধ দপৃ্ত জ্নেংসৃ্কবি, 
েৃবষ্ট ও েংগ্রাসমর সখালা হাওয়া। মাসঠ ময়দাসন, কলকারখানায় মানুসর্র ঘসর দয়ুাসর 
সপৌেসলন েবলল সিৌধুরী, বনিারণ পবন্ডি,সহমাঙ্গ বিশ্বাে,বনমবসলদু সিৌধুরী, পানু পাল 



এিং আসরা অসনক মহিী েুরকার-গীবিকার ও েংগীিবশল্পী সলাকেংগীসির েম্ভার 
বনসয়। গম্ভীরা পালাগান বনসয় মালদসহর সলাকবশল্পীরা, কবিগাসনর ডালা বনসয় 
হবরপদ কুশাবর, সনপাল েরকার, রসমশ বশল, সশখ সগামাবন প্রমুখ। রিীেনাসথর 
গান সমহনিী জ্নিার েসখয সগসঁথ বদসলন সদিিি বিশ্বাে, েুবিত্রা বমত্র, সহমন্ত 
মুসখাপাধযায়। িাবমক সজ্ৌনপুরী,সপ্রম ধায়ান,দশরথ লাল, সরিা রায় গাইসলন 
জ্নসজ্ায়াসরর গান। বিনয় রায় মন্িস্থ করসলন “মযায় িূখা হুঁ” পথনাটক। বিজ্ন 
িটািাযব রবিি ও শমূ্ভ িটিাযব অবিনীি ‘নিান্ন’ ও ‘জ্িানিদী’ মন্িনাটক সদসখ 
মানুর্ প্রিলিাসি আসলাবড়ি হসলন িামপন্থী মিিাসদর আঁসি। কবিিা ও োবহসিয 
সদখা বদসলন েুকান্ত িটািাযব, মাবণক িসদযাপাধায় এিং আসরা অসনসক। এই সস্কায়াড 
দ্বারা অনুপ্রাবণি হসয় ‘আগ্রা োংসৃ্কবিক সস্কায়াড’ েহ আরও সিশ কসয়কটি োংসৃ্কবিক দল 
গঠন সদসশর বিবিন্ন প্রসদসশ গঠন করা হসয়বেল। ‘িারি োসড়া’ (১৯৪২) 
আসদালসনর েমসয়  প্রথম োবরর জ্ািীয় সনিৃে সজ্সল অন্তরীন থাকার েময় 
িাংলার মণ্বন্তসর ত্রাণ, জ্াপানী ফ্যাবেিাদর বিরুসে গণেংঘটন এিং স্বাধীনিা 
েংগ্রাসমর েকল দাবয়ে কবমউবনষ্ট পাটিব ই িহন কসরবেল। েংসৃ্কবি-আসদালসনর এই 
প্রিাসহ “ফ্যাবেস্ট-বিসরাধী সলখক ও বশল্পী েংঘ’ রুপান্তবরি হসয়   ২৫সম ১৯৪৩ 
গঠিি হল ‘িারিীয় গণনাটয েংঘ’, িারসির কবমউবনস্ট পাটিব র োংসৃ্কবিক 
শাখা বহসেসি। সদশসপ্রম, স্বাধীনিা, জ্ািীয়িাসিাধ ও আন্তজ্ব াবিকিা,োময ও গণিন্ত্র 
এিং গণেংসৃ্কবির েৃজ্সন দক্ষ্ বশল্পী ও োবহবিযকসদর এই সযৌথমন্ি ‘িারিীয় 
গণনাটয েংঘ’ (ইবন্ডয়ান বপপলে বথসয়টার অযাসোবেসয়শন, আইবপটিএ) গসড় উঠল 
েমসয়র দািীসি,িাম আসদালসনর দ্বারা অনুপ্রাবণি হসয়, জ্নগসণর মসধয োংসৃ্কবিক ও 
রজ্ননবিক জ্াগরসণর আদসশব । ১৯৪৩ োসল মুম্বাইসয় একটি ‘অল ইবন্ডয়া বপপলে 
বথসয়টার কনফ্াসরন্স’ অনুবষ্ঠি হসয়বেল, সযখাসন এই গ্রুপটি নাটসকর মাধযসম িৎকালীন 
েঙ্কসটর প্রবিবনবধে করার এিং িাসদর অবধকার ও কিব িয সিাঝার জ্নয জ্নগসণর েহায়িা 
করার  ধারণা- উসেশয উপস্থাপন কসরবেল। এই েসেলনটি িারিজ্সুড় আইবপটিএর কবমটি 
গঠসনর সনিৃে সদয়। বকন্তু এই বনিসন্ধ আমরা গণনাটয েংঘ প্রেসঙ্গ আসলািনা করি 
না। এই েংকলসন িা অনযত্র আসলাবিি। 

ইবিহাসের বনষু্ঠর পবরহাসে সদখা যায়, যাঁরা একবদন ঐবিহযসক গ্রহণ কসর প্রগবির 
পসথ যাত্রা কসরবেসলন, সরখায়-রসে-েবহসিয- নাটসক-েংগীসি েৃজ্ন কসরবেসলন 
আধুবনক নি-সিিনার প্রবিমা, িাঁসদর অসনসকই শােক সশ্রণীর প্রসলািসনর কাসে 
আত্মেমপবন করসলন, উত্তরাবধকার বিেজ্ব ন বদসি কুন্ঠা করসলন না।১৯৪৬ োসল 
স্বাধীনিার সদারসগাড়ায় এঁসদর কয়কজ্সনর সনিৃসে গসড় উসঠবেল ‘কংসগ্রে োবহিয 
েিা’,যবদও িা সিবশবদন সটসক বন। বকন্তু নয়া সদশীয় সশার্ণশবির কাসে 
িুবেজ্ীিী িযবিেোর বনলবজ্জ বিবক্র েংঘিে োংসৃ্কবিক আসদালসনর মমবিাণীসক 

https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_India
https://translate.google.com/translate?hl=bn&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai


আাঘাি করল। ১৯৬২ োসল িীন-িারি েীমান্ত যুসের েময় এই অংসশর দালাল 
োবহবিযকসদর লজ্জািুর িবরত্র আসরা প্রকট হসয় উঠল।েংসৃ্কবি আসদালসন প্রিল 
েংকটর ঝড় সযন আেসড় পড়ল। িিুও ইবিহাে োক্ষ্ী, উত্তরাবধকার ও 
উত্তরাবধকারী শবি েমসয়র দািীসিই টিসক থাসক। বেন্নবিবিন্ন িারিীয় গণনাটয 
েংঘসক এই রাসজ্যর িুসক সয োহেী িরুণ কমীরা ১৯৬৪ োসল নিুন কসর গসড় 
িুলসলন, িাঁরা বিরকাল সমহনিী মানুসর্র িালিাোয় আিে হসয় রইসলন।এরপসর 
১৯৭০ দশসকর শুরু সথসক োরা সদসশ, বিসশর্িাসি পবশ্চমিসঙ্গ, বনমবম েন্ত্রাসের 
শ্বােসরাধকারী পবরসিশ সনসম আসে।গণিসন্ত্রর নাসম প্রহেন, জ্ীিন জ্ীবিকার 
বনরাপত্তা ধ্বংে,বিশ্বাে ও মি প্রকাসশর অবধকারহীনিার েমাজ্ সযন িৃটিশ 
শােসনর দঃুস্বপ্নসক বফ্বরসয় বদল। পত্র পবত্রকা, েংসৃ্কবি জ্গসির বিবিন্ন সপশার 
মানুর্, প্রবিষ্ঠান, নাটক, িলবচ্চত্র েিবত্র িসলসে পবরকবল্পি আক্রমণ। এই আিসহ 
গণিন্ত্র, নাগবরক অবধকার, িাকস্বাধীনিা ও োমাবজ্ক শৃেখলা প্রবিষ্ঠার লসক্ষ্য, 
প্রবিিাসদর প্রবিেধী বমবেসল, অবনিাযবিাসি জ্ন্ম বনল ‘গণিাবন্ত্রক সলখক বশল্পী 
কলাকুশলী েন্মীলনী’ ১৬ সফ্ব্রুয়ারী ১৯৭২ িাবরসখ। নি পযবাসয় সেই েংগঠন 
আজ্ ‘গণিাবন্ত্রক সলখক বশল্পী েংঘ’ নাসম উত্তবরি।রাসজ্যর েিবত্র সলখক বশল্পী 
িুা্বেজ্ীিী ও েংসৃ্কবি কমীদর আজ্সকর এই সযৌথ মন্ি গি শিসকর বনবখল িারি 
প্রগবি সলখক েংসঘরই োথবক উত্তরেুরী।    
িথ্যসূত্র : 

 ১)েুধী প্রধান েম্পাবদি, ‘িারসি মাকব েিাদী োংসৃ্কবিক আসদালন’ , ১ম খণ্ড, 
নযাশনাল িুক এসজ্বন্স,কলকািা,১৯৭৯ 

২) েুধী প্রধান েম্পাবদি, ‘িারসি মাকব েিাদী োংসৃ্কবিক আসদালন’ , ১ম খণ্ড, 
নযাশনাল িুক এসজ্বন্স,কলকািা,১৯৭৯ গ্রসন্থ ডঃ মুলক রাজ্ আনদ রবিি, 'প্রগবিশীল 

সলখক আসদালন’।  
৩) সনপাল মজ্মুদার, িারসি জ্ািীয়িা ও আন্তজ্ব ািবকিা ও রিীেনাথ, র্ষ্ঠ 
খন্ড।  

৩) কাসলবা সকাপসপালা েম্পাবদি, ‘মাকব েিাদী প্রিাি এিং দবক্ষ্ণ এশীয় োবহিয ‘, ১ম 
খণ্ড, এবশয়ান স্টাবডজ্ সেোর , বমবশগান সস্টট বিশ্ববিদযালয়, পূিব লযানবেং, 
বমবশগান,১৯৭৪ গ্রসন্থ কাসলবা সকাপসপালা রবিি,  ' দয অল ইবন্ডয়া প্রসগ্রবেি রাইটােব 
অযাসোবেসয়শন: দয ইউসরাপীয় সফ্জ্। 
৪) বপ্রয়মিদা সগাপাল  , বলটারবর র যাবডকযাবলজ্ম ইন ইবন্ডয়া, সজ্ন্ডার, সনশন অযান্ড 

োনবজ্শন টু ইবন্ডসপসন্ডন্স,(লন্ডন এিং বনউ ইয়কব , রাউটসলজ্ , ২০০৫।   



৫)োজ্জাদ জ্াবহর, বদ লাইট : বদ বহবি অফ্ বদ মুিসমে ফ্র প্রসগ্রবেি বলটাসরিার 
ইন বদ ইসদা-পবকস্থান োিকবেসনে, অিসফ্াডব : অিসফ্াডব  বিশ্ববিদযালয় সপ্রে, 

২০০৬।   
৬)েসরাজ্সমাহন বমত্র, প্রসগ্রবেি কালিারাল মুিসমে ইন সিঙ্গল,সোেযাল 
োইনটিস্ট,৮ (৫/৬),১৯৭৯-৮০।  

  
                     


