
াধীনতার বণজয় ী 
ও 

কনসাট ফর বাংলােদশ 
 
বাংলােদেশর াধীনতার ৫০ বছর িতেত াধীনতার বণজয় ীেত জািত আজ 
উ িসত। াধীনতার বণজয় ীর ইিতহােসর গৗরবময় অংশ হেয় আেছ ‘কনসাট ফর 
বাংলােদশ’। ঐিতহািসক সংগীতা ান। ১৯৭১ সােলর ১ আগ  িনউ ইয়েকর ািডসন 

য়ার গােডেন রিচত হেলা এক অন  ইিতহাস-‘কনসাট ফর বাংলােদশ’, যখােন 
বাংলােদেশর পে  েরর ঝংকার লেলন মানবতাবাদী একদল িশ ী, যা েতই 
নািড়েয় দয় গাটা িব েক। বাংলােদেশর অি ে র সে  িমেশ থাকা ঐিতহািসক সই 
সংগীতা ােনর ৫০ বছর িত। 
 
বাংলােদেশর ি ে  িবে র পরাশি েলার িমকা িছল পে -িবপে , িবিভ  
সরকােরর িবিভ  রকম। িক  িব  মানবতার সহা িত-সমথন িছল বাংলােদেশর 

াধীনতাকামী মা েষর পে । বাংলার মা েষর ওপর পািক ািনেদর শংসতা আর 
মানবতার িবপযয় দেখ অ  অেনেকর মেতা াণ কের েদ উেঠিছল ভারতীয় 
উপমহােদেশর িকংবদি  সতারবাদক পি ত রিবশংকেরর, য র ব েষর িভটা 
নড়াইেলর কািলয়ায়। িতিন ডাকেলন ি য় িশ  িবটলস াে র অ তম গায়ক জজ 
হ ািরসনেক। ১৯৬৫ সােল রিবশংকেরর কােছ সতােরর তািলম িনেয়িছেলন জজ 
হ ািরসন। িক  িতন-চার বছর পরই েঝ িগেয়িছেলন, ত র পে  ভােলা সতারবাদক 
হওয়া স ব নয়। তাই সতার ছাড়েলন। িক  ‘ দি ণা’ বািক থেক িগেয়িছল। 
একা ের জজ হ ািরসেনর কােছ যন সই দি ণা চাইেলন রিবশংকর। বলেলন, 
বাংলােদেশ ে  আ া  অসহায়েদর জ  িক  করেতই হেব। জেন ক করেলন, 
বাংলােদেশর পে  িব জনমত গড়েত এবং অসহায় মা েষর সহায়তায় তহিবল 
সং েহর জ  আেয়াজন করা হেব এক  কনসাট। 
 
এর পর থেকই জজ হ ািরসন যাগােযাগ কেরন ািতমান িশ ী বব িডলান, এিরক 

াপটন, িবিল ি ন, িরে া ার, িলওন রােসলসহ অ েদর সে , য রা সই 
কনসােট সংগীত পিরেবশন কেরিছেলন। কনসােট রিবশংকেরর সে  ভারতীয় 



উপমহােদেশর আেরা িতন িকংবদি  িশ ী অংশ নন। ত রা হেলন ও াদ আলী আকবর 
খান, ও াদ আ া রাখা ও কমলা চ বত ।  
 
িবষয়  িনেয় পের এক সা াৎকাের জজ হ ািরসন বেলিছেলন, ‘ তপে  এ  িছল 
রিবশংকেরর পিরক না। িতিন বাংলােদেশর জ  িক  একটা করেত চেয়িছেলন। 
আমার সে  কথা বেল িতিন ত র উে েগর কথা জানান। জানেত চান, আমার কান 
পরামশ আেছ িক না। এরপর আমরা শা করার িবষয়  িনেয় মাঝরাত পয  কথা বিল। 
তার পরই িস া  িনই, আিম অ ান  করব। তখন অেনকেক এক  করার চ া কির। 
আমােক িক  িজিনষ সংগ ত করেত হেয়িছল, তার মে  িছল ািডসন য়ার গােডন। 
পিরক না থেক  কের সফলভােব এর বা বায়ন পয  েরা আেয়াজন  স  
করেত সময় লেগিছল মা  চার স াহ।’ 
 
কনসােটর িদন  িছল রিববার। সিদন থেম এক  শা হওয়ার কথা থাকেলও দশক-

াতা বিশ হওয়ায়  শা করেত হয়। িকট কেট ই শােতই ৪০ হাজােরর মেতা 
মা ষ অংশ নয়। থম শা  হয় র আড়াইটায়, ি তীয় শা রাত ৮টায়। েতই 
দশক- াতােদর উে ে  রিবশংকর বেলন ‘আমরা কােনা রাজনীিত করেত আিসিন, 
আমরা িশ ী। আমরা এই অ ােনর ম  িদেয়  এক  বাতাই পৗেছ িদেত সমেবত 
হেয়িছ। আমরা চাই আমােদর সংগীত আপনােদর বাংলােদেশর মা েষর তী  বদনা 
আর মেনায ণা অ ভব করেত সহায়তা ক ক।’ 
 
কনসাট  হয় সতারবাদক রিবশংকর, সেরাদবাদক আলী আকবর খান, তবলাবাদক 
আ া রাখা ও তান রাবাদক কমলা চ বত র পিরেবশনা িদেয়। ত রা বাংলােদেশর  
প ীগীিতর ের ‘বাংলা ন’ নােম এক  পিরেবশনা কেরন। এরপর এেক এেক অ  

া  দেলর িব াত িশ ীরা সংগীত পিরেবশন কেরন। সিদন অ ােনর অ তম 
আকষণ িছেলন ২০১৬ সােল নােবল িবজয়ী জনগেণর িশ ী িতবাদী গােনর রাজা বব 
িডলান। িতিন গেয়িছেলন ছয়  গান। িডলােনর সে  িগটার বািজেয়িছেলন জজ 
হ ািরসন, াস িলওন রােসল ও া ুিরন িরে া ার। অ ােন িবটলেসর অ তম 
সদ  িরে া ার, িলওন রােসল, এিরক াপটন, িবিল ি ন খ গান গেয়েছন, 
িগটার বািজেয়েছন। 
 



সই অ ােন আট  গান গেয়িছেলন জজ হ ািরসন। সবার শেষ িনেজর লখা ও ের 
গাইেলন ত র কালজয়ী ‘বাংলােদশ বাংলােদশ’ গান , যখােন িতিন বেলেছন, ‘ব  
আমার এেলা একিদন/ চাখ ভরা তার  হাহাকার/ বলল কবল সহায়তা চাই/ ব চােত 
হেব য দশটােক তার/ বদনা যিদ বা না-ও থােক ত / জািন আিম, িক  করেতই হেব/ 
সকেলর কােছ িমনিত জানাই/ আজ আিম তাই/ কেয়ক  াণ এেসা না ব চাই/ 
বাংলােদশ, বাংলােদশ.../ দেখিছ যখােন সকলই /কত শত াণ মের অিনঃেশষ/ 
দিখিন এমন বদনা অেশষ/ তামরা সবাই হাত বাড়াও/আর েঝ নাও/মা ষ েলােক 

সহায়তা দাও/ বাংলােদশ বাংলােদশ .../ দিখিন কখেনা এত েযাগ/ দখিছ সখােন 
সকলই / দিখিন কখেনা এত েভাগ/ দাহাই তামরা িফিরও না খ/ বেলা এই 
কথা/ মা ষ েলােক দব সহায়তা/ বাংলােদশ বাংলােদশ.../ মেন হেব স তা কান 
সীমানায়/ আমরা কাথায়/ কী কের বা এেক েড় িদই ফেল/ এত য বদনা রািখ ের 
ঠেল/ দেব না তামরা িধতেক  সামা  / মা ষ েলােক সহায়তা দাও।’ এ 

িবষেয় রাে র িব াত িনমাতা ও ‘ ি র গান’ চলি ে র িচ াহক িলয়ার লিভন 
কােলর ক েক বেলন, “  কনসাট ফর বাংলােদশ’ িছল এক  গা কারী ঘটনা, 
যখােন িব িব াত, জনি য় সংগীতিশ ীেদর অেনেক সমেবত হেয়িছেলন। এর পছেন 

িছল অসাধারণ এক  উে । এ দেশর মা ষও তখন িবষয় েক গভীরভােব অ ভব 
কেরিছল।” 
 

 বিনিফট কনসাট ও অ া  অ ষ  থেক পাওয়া অথ ায় আড়াই লাখ ডলার 
ইউিনেসেফর মা েম বাংলােদেশর শরণাথ েদর জ  ব ত হেয়িছল। কািশত হয় 
কনসােটর লাইভ অ ালবাম, যা রীিতমেতা িবি র রকড গেড়। এক  ব  ি  রকড 
সট এবং অ াপল িফ েসর ত িচ  ১৯৭২ সােল চলি  আকাের কািশত হয়। 

১৯৭৩ সােল যা ব  অ ালবাম িহেসেব িজেত নয় ািম অ াওয়াড। 
 

িতচারণা করেত িগেয় ও াদ আলী আকবর খােনর বড় ছেল ও াদ আশীষ খান 
বেলন, ‘বাবা বাংলােদেশর কথা বলেতন। ব ভােলাবাসেতন। দেশর জ  িক  করার 
বড় এক  েযাগ িতিন পেয়িছেলন। এেত িতিন ব আনি ত হেয়িছেলন। িবেশষ কের 
এক  দেশর জে র সে  জিড়েয় আেছ ত র নাম ও। এ  বই গেবর াপার।’ 
 

কােনা েক ক  কের মানব সহায়তার উে ে  এ  িছল হৎ পিরসের আেয়ািজত 
থম দাত  কনসাট। 



২০০১ সােল জজ হ ািরসন এবং ২০১২ সােল পি ত রিবশংকর পািড় জিমেয়েছন 
অন েলােক। তেব ি ে র এই মহান ব রা অমর হেয় থাকেবন বাংলােদেশর 
মা েষর দেয়। 
 

াধীনতা, এই শ  কীভােব আমােদর হেলা 
িনমেল  ণ 
 

এক  কিবতা লখা হেব তার জ  অেপ ার উে জনা িনেয় 
ল  ল  উ  অধীর া ল িবে াহী াতা বেস আেছ 
ভার থেক জনস ে র উ ান সকেত: ‘কখন আসেব কিব?’ 

 

এই িশ পাক সিদন িছল না, 
এই ে  েল শািভত উ ান সিদন িছল না,  
এই ত া  িববণ িবেকল সিদন িছল না। 
তা হেল কমন িছল সিদেনর সই িবেকল বলা ? 
তা হেল কমন িছল িশ পােকর বে , ে , েলর বাগােন 
ঢেক দয়া এই ঢাকার দয় মাঠখািন? 

 
জািন, সিদেনর সব িত েছ িদেত হেয়েছ উ ত 
কােলা হাত। তাই দিখ কিবহীন এই িব খ া ের আজ 
 
কিবর িব ে  কিব, 
মােঠর িব ে  মাঠ, 
িবেকেলর িব ে  িবেকল, 
উ ােনর িব ে  উ ান, 
মােচর িব ে  মাচ...। 
 
 
হ অনাগত িশ , হ আগামী িদেনর কিব, 

িশ পােকর রিঙন দালনায় দাল খেত খেত িম 
একিদন সব জানেত পারেব; আিম তামােদর কথা ভেব 
িলেখ রেখ যাি  সই  িবেকেলর গ । 



সিদন এই উ ােনর প িছল িভ তর। 
না পাক না েলর বাগান,- এসেবর িক ই িছল না, 

 একখ  অখ  আকাশ যরকম, সরকম িদগ  ািবত 
  মাঠ িছল বাদেল ঢাকা, স েজ স জময়। 

আমােদর াধীনতাি য় ােণর স জ এেস িমেশিছল 
এই   মােঠর স েজ। 
 
কপােল কি েত লালসা  েধ 
এই মােঠ েট এেসিছল কারখানা থেক লাহার িমক, 
লাঙল জায়াল ক েধ এেসিছল ঝ ক েধ উল  ষক, 

িলেশর অ  কেড় িনেয় এেসিছল দী  বক। 
হােতর েঠায় , চােখ  িনেয় এেসিছল ম িব , 
িন  ম িব , ক ণ করাণী, নারী , ব া, ভব ের 
আর তামােদর মেতা িশ  পাতা- ড়ানীরা দল েধ। 
এক  কিবতা পড়া হেব তার জ  স কী া ল 

তী া মা েষর: ‘কখন আসেব কিব?’ ‘কখন আসেব কিব?’ 
 
 
শত বছেরর শত সং াম শেষ 
রবী নােথর মেতা  পােয় েট 
অতঃপর কিব এেস জনতার মে  দ ড়ােলন। 
তখন পলেক দা ণ ঝলেক তরীেত উ ল জল, 

দেয় লািগল দালা, জনস ে  জািগল জায়ার 
সকল য়ার খালা। ক রােধ ত হার ব ক  বাণী? 
গণ েযর ম  ক িপেয় কিব শানােলন ত র অমর- কিবতাখািন! 
‘এবােরর সং াম আমােদর ি র সং াম, 
এবােরর সং াম াধীনতার সং াম।’ 
 
সই থেক ‘ াধীনতা’ শ  আমােদর। 

 


