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Abstract 

Art practice has been in vogue since time immemorial and the creation of a final and 

finished piece of art has evoked artist’s praise and the spectators’ wonders. The slow built 

up of the art work to such a perfection involves the artist’s dedication, patience and 

enormous hard work which remains silent when the art work is finally completed.  

The ‘silence’ of the artist’s work is revealed through several sketches, termed as lay-out or 

‘khasra’ indicating the drawings, line-sketches and planning of an art piece before its final 

execution. This planning gives way as to how an artist plans his creativity, changes and re-

alters his own creation, visualizing the images, drawing them to give it a proper shape and 

keeping in mind the aesthetic sense of beauty. 

The present paper hence deals with the relevance of lay-out or ‘khasra’ of the eminent artist 

Ramkinkar Baij of Bengal. His several paintings and sculptures bear testimony of the 

planning of his creation or ‘khasra’.  In this paper, some of his available ‘khasras’ has 

been discussed as to reveal the how the artist planned his creation, the repetitive changes 

made indicating the relevance of lay-out to make a note-worthy creation. 
 

     যাভশকঙ্কয লফইজ (১৯০৬“১৯৮০) ম্পতকে প্রখযাত শচত্রশল্পী নন্দরার ফু তাাঁয অনযতভ শলয শফতনাদশফাযীতক 

ভন্তফয কতযশছতরন, ‚যাভশকঙ্কয ভাশটয কাজ কযতছ, তায াততয কাজ লদতখ ফুক লকাঁত মায়৷ এশক আয এক জতেয 

াধনায় তয়তছ৷ অতনক জতেয াধনা শনতয় শকঙ্কয জতেতছ৷”
১
 ফাাঁকুডায একশট াধাযণ গ্রাভীণ শযফাতয জেগ্রণ 

তাাঁয এফং গ্রাভীণ কভেী ভানুতলয কভেজীফতনয ছন্দ, আনন্দ-উৎতফয ছন্দ, জাগশতক প্রশতফন্কতায় ল-ছতন্দয তন 

তাাঁয শল্পকতভে আতফগ এতনতছ৷ জীফতন আয প্রকৃশততত লফতড ঠায আনন্দছন্দ, তাাঁয শযন্থী দ্বন্ধ-ছন্দতক ভানুতলয 

জীফতনয নানা ঘটনায ভাধযতভ চাকু্ষল কতয লতারাই লমন শছর যাভশকঙ্কতযয শল্পীজীফতনয রক্ষয৷ বাস্কমে এফং 

শচত্রকভে, উবয় লক্ষতত্রই লরাকজীফন তাাঁয লপ্রযণায উৎ তর লরাকশল্প কখন তাাঁয শনজস্ব শরীয উাদান 

য়শন৷
২ 

 

    এযই াাাশ শতশন বাস্কমে  শচত্রশরীতত শিশভ শল্পকরায প্রবাফতক আত্মস্থ কতযন৷ বাযতীয় ধ্রুদী বাস্কমে 

আয এক্সতপ্রশনজম্ এয বশিভাভয় বালাবশিই শছর তাাঁয শরীয উৎূত্র৷
৩
 শতশন ভতন কতযশছতরন লম, বাযতীয় 

বাস্কতমেয লক্ষতত্র শবন্ন এফং নতুন ভাত্রা লমাগ কযা দযকায৷ ভূশতেকরায় শতশন শফলয়  আশিক, দুশদক লথতকই যম্পযা 

লবতঙশছতরন৷ লকাতনা তথাকশথত আদেফাদ, লযাভাশিকতা শকংফা ফযশিভশভাতদযাততক অজুযায কাজ ফজেন কতয 

এভন ফ ভানুল  শফলয়তক গ্রণ কতযশছতরন মাতদয এই শল্প ভাধযতভ অিীবূত কযায কথা কখতনা লকউ 
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বাতফনশন৷
৪
 ভূশতেকয শাতফ ভশধক শযশচত তর যাভশকঙ্কয শচত্রকরা, ভূশতেকরা, ছাছশফ এফং ভঞ্চজ্জায়  

অশবনতয় কৃশততেয স্বাক্ষয লযতখশছতরন৷
৫
 তাাঁয উতেখতমাগয শচতত্রয শচত্র ‘শকশনক’, ‘গ্রাতভয ভশরা’, ‘গরু’, ‘ভুযশগ’, 

‘শরং শশযজ’, ‘পুতরয জে’, ‘নতুন য’, ‘শফতনাশদনী’, ‘ভশরা  কুকুয’, ‘গ্রীষ্মকার’৷
৬
 শকতাতয শচত্রশল্পী 

যাভশকঙ্কয লফইজতক যাপাতয়র ললাতযনটাইন ভাতদানা শচত্রভারাবুি একশট ছশফয অনুকৃশত কযতত ফরায় তায 

শযফততে শতশন আাঁতকন শনফোশতা ীতা৷
৭
 ংস্কাযফদ্ধ ভাতজ যাভায়ণ ভাবাযততয প্রবাফ লমভন তাাঁয উয তডশছর 

লই তি জাতীয়তাফাদী আতন্দারতন শিয়বাতফ মুি থাকায কাযতণ তৎকারীন অশধকাং শন্দু মুফতকয ভততা 

অতীত গযীভাতফাতধয ভানশকতা লথতক শতশন ভুি শছতরন না৷ নফয ফি ঘযানায অনুযতণ আাঁকা এই ছশফতত শছর 

শযণত াততয স্পে৷
৮
 এছাডা াশন্তশনতকততন লম কর বাস্কমে শতশন শতযী কতযশছতরন লগুশর কংিীট ঢারাই 

কতয কযা তয়তছ“ ভূশতেগুশর আকাতয খুফই ফড৷ বাস্কমেগুশর তাাঁয ভূর যচনাযীশততত শনশভেত তয়তছ৷ এই যচনায ভতধয 

শল্প দক্ষতা মতটুকু আতছ তায লচতয় লফী আতছ আত্মশফকাতয স্বতন্ত্র তথয ন্ান  স্বাতন্ত্রয-শপ্রয়তা মা শছর তাাঁয 

জীফতনয একভাত্র কাভয৷
৯
 যাভশকঙ্কয লফইজ শনশভেত ‘মক্ষ  মক্ষী’, াশন্তশনতকততন ‘ুজাতা’, ‘াাঁতার শযফায’, 

‘পর ংগ্রকাযী’, ‘কতরয ফাাঁশ’, ‘ধানঝাডাই’ উতেখতমাগয৷ এ ৃশিগুশরতত শল্পকৃশতয কথা ফাদ শদতর এভন 

একশট শজশন ায়া মায় মাতক উতক্ষা কযা জ নয়৷ তা তে গশত ফা জীফন এফং াযরয “ মা তাাঁয ৃশিগুশরতক 

জীফ কতয লযতখতছ৷ বাস্কমে শক্ষায় শতশন পযাী বাস্কয ফুতদের-য ছাত্রী
১০

 শরজা পনট  ভাগোতযট শভরয়াডে 

লথতক প্রশক্ষণ লতয়শছতরন এফং যফতেীকাতর লফগেভযান শক্ষা প্রদান কতযশছতরন৷ বাযতীয় বাস্কতমে যাভশকঙ্কযই 

প্রথভ শমশন ‘তন-এয়ায’ বাস্কমে কতযশছতরন৷
১১

 নফযফিীয় ধাযায় শযতয়শরশিক কাজ কযতত ছন্দ কযততন শল্পী 

নন্দরার ফু৷ অযশদতক যাভশকঙ্কয তায শফযীতধভেী কাজ কযততন৷
১২

 শচত্রকরায শদক লথতক অফনীন্ননাথ এফং 

যাভশকঙ্কয শছতরন লফির স্কুতরয দুশট প্রাপ্ত শফন্দু৷ একজন লফির স্কুতরয ূচনা কতযশছতরন, অযজন লফির স্কুতরয 

অংীদায তয় লই যীশততক লবতঙ লফশযতয় এতশছতরন৷ তাাঁয ছশফতত লদখা শগতয়শছর নতুন আশিতকয জযাশভশতক 

শফনযা৷ 
 

     শকউশফজভতক শনতজয ভতন কতয ফযফায কতযতছন যাশয নয় উাদান শততফ৷ দুুঃাশক যীক্ষা 

কতযতছন আশিক  উকযণ শনতয়৷
১৩

 শচত্রজগৎ এফং বাস্কতমে ভান াযদেীতা লদশখতয়তছন শতশন এফং এই ুদক্ষ, 

ুশযকশল্পত শচত্রযচন এফং বাস্কতমেয শকছু দৃিান্ত লভতর তাাঁয খডা ফা লর-আউট  ভাতকতটয ভাধযতভ৷ এইখাতনই 

এই প্রফতন্য শফলয়ফস্তু খডায প্রাশিকতা শফলতয় শকছুভাত্রায় আতরাকাততয প্রতচিা কযা তয়তছ৷ 
 

     প্রথতভই লম প্রশ্নশট ভাথায় আত তা র খডা শক ? শল্পীয ৃজতনয শনশযতখ লদখতত লগতর খডা র ভূর 

ৃজতনয একশট ফাশযক চশযত্র মা অশধকাং ভতয়ই একশট যাপ লস্কতচয ভতধয শদতয় প্রকাশত তয় থাতক৷ আতর 

শল্পীয লম কল্পনা লই কল্পনা শফশবন্ন গঠনভূরক উাদান শদতয় রূদান কযায জনয তায একটা ইতে থাতক৷ এই 

রূদাতনয ইোই র শল্পীিা৷ শল্পীিায ভতধয রুশকতয় থাকা এই অফদশভত ইোয প্রাথশভক রূদানশটই র 

খডা৷  
 

     এই শযতপ্রশক্ষতত যাভশকঙ্কয লফইজ’য ‘শফতনাশদনী’ ছশফশটয কথা ধযা মায়৷ ভূর এই ছশফশট ১৯৪৮ াতর চতটয 

কাতডয উয লতর যং এ কযা৷ শফতনাশদনী ছশফশট কযায জনয  শতশন ফেতভাট কয়শট লর-আউট কতযতছন জানা মায় 

না৷ ততফ লফ শকছু লর-আউট আভাতদয কাতছ এততছ৷ খডা ১: লর-আউটশটতত শফতনাশদনী দন্ডায়ভান “ এই লর-

আউতট শযস্কাযবাতফ অনুবফ কযা মাতে লখারা প্রান্ততয শফতনাশদনী দাাঁশডতয় এফং লখাতন ফাতা ফইফায জনয তায 

অিফস্ত্র লদারায়ভান৷ এখাতন শফতনাশদনী অতনক লফী ভুি ছতন্দ দাাঁশডতয় আতছন৷ কাাঁতধ একশট লবশনশট ফযাগ  াতত 

শকছু একটা আতছ৷ ই াততয য অনয াতশট যাখা আতছ৷ ডানশদতক শনতচ ফাংরা যতপ তায স্বাক্ষয  ার লরখা 

আতছ (১৫/২/৪৮)৷ ভাধযভ শাতফ জরযঙ ফযফায কতযতছন৷ তায াতথ কাতরা লযখায ফযফাতয কাজশট ম্পনয 

কতযতছন৷ খডা ২: এই লর-আউতট শফতনাশদনী শল্পীয ইতেভতন ফততছন, শকন্তু লখাতন জডতা আতছ৷ এখাতন 
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জরযঙ ফযফায কতযতছন৷ কাতরা যতঙয আাঁচড লনই৷ ডানশদতক উতয ফাংরা যতপ তায স্বাক্ষয ায়া মায়৷ খডা 

৩: এখাতন শফতনাশদনী দন্ডায়ভান৷ জরযঙ  কার লযখায গতীভয়তা রক্ষণীয়৷ ডানশদতক নীতচ ফাংরাতত স্বাক্ষয 

(জশডতয় শরতখতছন), তাশযখ  ভাতয উতেখ আতছ (১৫/২)৷ অনুভান কযা মায় খডা ১  ৩ এয ফণেনা অনুমায়ী 

কাজশট একই শদতন কযা তয়তছ৷ রক্ষয কযায শফলয় র এগুশর একশট ভূর ছশফয খডা তর এগুশরয ভতধয 

শচত্রকরায গুণাগুণ শযূণে ভাত্রায় খুাঁতজ ায়া মায় এফং জরযতঙয শচত্রকরায় যাভশকঙ্কতযয লম শনজস্ব ধাযা লই 

ধাযাশট শকন্তু এই ছশফতত ফতেভান৷ লশদক লথতক লদখতত লগতর এগুশর লস্কচ তর শচত্রকরায় উিীণে তয়তছ এফং 

একশট ভূর ছশফয রতক্ষয লস্কচগুশর শতযী তর আজতকয শদতন দাশডতয় শল্প-ঐশতাশকযা এগুশরতক শযূণে 

শচত্রকরা শাতফ গণয কতযন৷ এফায আা মাক এই শচত্রগুশরয াভশগ্রক গুতণয কথায়, জরযতঙ কযা এই শতনশট শচত্র 

শরীগতবাতফ লফির স্কুতরয আদতে লযখাশঙ্কত নয়৷ এগুশর গুণাগুতণয শদক শদতয় বীলণ গশতভয়, ছন্দমুি এফং স্বে৷ 

এখাতন শচত্রকরায যঙ  তুশরয গুণাগুণ মৃ্পি তয় আতছ৷ এক কথায় লইিাযশর৷ খডা ৪: এইখাতন দুশট খডায 

কথা একাতথ আতরাচনা কযতফা৷ এগুশর লদখতর লফাঝা মায় লম প্রততযকশট একশট ভূর ছশফ শতযীয শযকল্পনায 

শচশত্রত রূ৷ খডা দুতটাই লনশতর কযা৷ একশটয ফাশদতক নীতচ ইংযাশজ যতপ RKK লরখা, অযশটতত RK 

লরখা৷ ইংযাশজতত ংশক্ষপ্ত স্বাক্ষয কযা৷ আয দুতটাতটই নীতচ ডানশদতক শফতনাশদনী ইংযাশজ যতপ লরখা লদখা মাতে৷ 

ূফেফতেী শতনশট খডা লথতক এই দুশট খডা এতকফাতযই স্বতন্ত্র, এই দুশট খডাতত শযস্কায লফাঝা মায় লম 

যাভশকঙ্কয ভূর ছশফতত স্ট্রাকচাতযয উয লজায শদতত লচতয়শছতরন৷ এয লযখা অতনক লফশ লকৌশনক  দৃঢ৷ 

এরূতযখা অতনক লফশ ুশচশন্ততবাতফ টানা এফং খডাশটততই লফাঝা লগতছ লম যাভশকঙ্কয বাস্কতমেয আদতর 

শফতনাশদনী শচত্রশট যচনা কযতত চান৷ এয শফনযা জযাশভশতক ভন্বতয় শতযী উয এফং নীতচ দুশট শত্রবূতজয 

ংমুিকযতণই এই ছশফ৷ অথোৎ ভূর ছশফতত লম গাঠশনক তাৎতমেয উতয  জযাশভশতক াভঞ্জতযয উতয বাস্কতমেয 

ভততাই লজাড লদয়া তফ তা যাভশকঙ্কতযয এই লর-আউতট / খডা লদতখই লফাঝা শগতয়শছর৷ শকন্তু এই লক্ষতত্র 

জযাশভশতক শফনযা এয ভততা বাফতর বাস্কতমে মা প্রতমাজয শচত্রতত শতশন অনয শকছু বাফতছন তায প্রতচিা কতয 

চতরতছন৷ খডা ৫: আয দুশট শফতনাশদনীয খডায উতেখ কযতফা৷ প্রথভশটতত ড্রইংশট তুযা কতযন শন৷ নীতচয 

শদকটা লছতড শদতয়তছন৷ ডান াততয শদতক ফাাঁভ াত শনতয় এততছন৷ ডান শদতক শনতচ ইংযাশজ যতপ তায স্বাক্ষয 

ায়া মাতে৷ ভুখভন্ডর  দৃশি ডানশদতক লরাতনা৷ এই লক্ষতত্র াতদুশট যাখায বশিভায াতথ ভূর কাতজয াদৃৃ্য 

খুাঁতজ ায়া মায়৷ কাজশট কাগতজয উয কাশর করতভ কযা৷ অযশটয ভুখভন্ডর ডানশদতক কাথ কযা৷ আয 

অনযভনস্ক বাতফ দুাতত শকছু একটা ধতয ফত আতছন৷ ডানশদতক নীতচ ইংযাশজ যতপ তায স্বাক্ষয লদখা মাতে৷ 

খডা ৬: এখাতন লভাডায উয ফত আতছন৷ একশদতক গাতর একাত শদতয় ফততছন৷ ভুখভন্ডর  াতয় চশট তয 

আতছন শযরশক্ষত তে তায লযখায গবীযতা লদতখ৷ অযশটতত দুাত জতডা কতয ভুখভন্ডর ডানশদতক লশরতয় 

লকশফনযাতক াভতনয শদতক শনতয় এততছন৷ প্রথভ লর আউতটয ফাশদতক  শদ্বতীয় লর-আউতটয ডানশদতক নীতচয 

শদতক তায ুতযা নাভ দশফ তভত ইংযাশজ যতপ স্বাক্ষয কতযতছন৷  
 

     ম্ভফতুঃ এই লস্কচগুশরই শনতদে কতয শকবাতফ াযতপকতনয শদতক এশগতয় মায়ায রতক্ষয খডা শনভোন 

কতযতছন শচত্রযচতনয প্রস্তুশতফে শাতফ মাতত এই াযতপকতনয শযপতরকন তায ূণে শচতত্র ায়া মায়৷ 

লরআউট অনুাতয শফতনাশদনীয ভূর ছশফ মা য়া উশচত শছর তায প্রততযকশট মোয় শতশন চচো কতয লগতছন৷ শুধু তাই 

নয়, তায াতয়য অফস্থান, ফস্ত্র শফনযা ভুতখয অফয়ফ শযফতেন অতনকশকছু ংতমাজন এফং শফতয়াজন কতয এশগতয় 

লগতছন রতক্ষযয শদতক৷ লশদক লথতক লদখতত লগতর শচত্রশল্পী যাভশকঙ্কতযয কাতছ লর-আউট অশযামে শছর শঠকই 

শকন্তু লর-আউটই তায কাতছ ফেতল ীভাতযখা শছর না৷ শফতলবাতফ ূণোি ছশফতত লদখা মাতে ভাথায চুতর পুাঁর 

এাঁতকতছন৷ লতক্ষতত্র লকান খডাতত এই পুতরয শনদেন ায়া মায় না৷ শফতনাশদনীয লছতন কাতঠয াটাতন 

আংশক বাতফ ফাভ  ডান শদতক লদখা মাতে  াভতনয শদতক একশট লটশফতরয য াদা কাগতজয উয যশঙন 

শকছু একটা কযা আতছ৷ এগুশরয লকানটাই খডাশচতত্র শযরশক্ষত নয়৷ শতশন ভূর ছশফতত যাশয উস্থান কতযতছন৷ 
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এতক্ষতত্র ফরা লমতত াতয একাশধক লর-আউতটয ভাধযতভ শতশন ‘শফতনাশদনী’ ছশফশট শতযীয লক্ষতত্র একশট শদ্ধাতন্ত 

উনীত তত লতযশছতরন৷ এইখান লথতক লফাঝা মায় লম খডা শল্পীতক তাাঁয ভতনয ভততা কতয একশট শদ্ধাতন্ত 

লৌাঁছতত ায়তা কতয৷  
 

     শফতনাশদনীতক শনতয় একই ভতয় অয একশট কাজ কতযতছন৷ প্রশতকৃশত শচত্র, কাগতজয উয জরযতঙ কযা৷ 

অশত দ্রুততায তি জরযঙতক  ফযফায কতযতছন৷ তায াতথ লমাগ কতযতছন আতরা ছায়ায শফনযা৷ যঙ রাগাফায 

লকৌর, অনুবূশত  আতফগতক ছশডতয় ছশডতয় প্রশতকৃশতশট যি ভাংতয এক ফাস্তফ ৃশিয আতফদনতক ভূতে কতযতছ৷ 

যাভশকঙ্কয খডাতত ভুখাফয়শট শফশবন্ন ভাধযতভ অনুীরন কতয শনতয়তছন (কাযণ এশট একশট শনশদেি যভনীয ছশফ) 

লমভন লনশর, লন এফং কাশর, জরযতঙ৷ ফই কাগতজয উয৷ ভুখভন্ডরশট কখন লাজা কখন ফা াভানয 

লফাঁশকতয় এাঁতকতছন৷ আতরাছায়ায আবা লফাঝায জনয লকান জায়গায় লনশর লড কতয আফায লকান জায়গায় 

কাশর করতভয আাঁচড লকতট লযতখতছন৷ এই চচোয প্রশতপরন ুশযকশল্পত বাতফ তায ভূর প্রশতকৃশততত এততছ৷ 

আফায একশট খডাতত ভুতখয কাতছ াত এতনতছন৷ তয লই অফস্থানতক ফাদ শদতয়তছন অফরীরািতভ৷ শফশবন্ন 

বাতফ চচো কতয লদতখতছন৷ লমটা ভতন কতযতছন, প্রতয়াজতন শনতয়তছন৷ মা প্রতয়াজন নয় তা শতশন ফাদ শদতয়তছন 

ূণোি শচতত্রয াথেক রূায়তন৷ এই বাতফই শতশন কাশখিতত তথয ন্াতন শনভতয তয়তছন৷ প্রাথশভক বাফনা অথোৎ 

খডাতক উতক্ষা কতযন শন৷ ংতমাজন  শফতয়াজন ঘশটতয় াথেক ৃশিয শদক শনণেয় কতযতছন৷  
 

     অযশদতক তাাঁয বাস্কতমেয লক্ষতত্র এক অনফদয ৃশি মক্ষ-মক্ষীয াথতযয ভূশতে৷ লমশট শযজাবে ফযাঙ্ক অফ্ ইশন্ডয়া, 

শদেীতত অফশস্থত৷ শফলয়গত বাফনাতত বাযতীয় লৌযাশণক চশযতত্রয অফতাযণা কতযতছন৷ মশক্ষণী তরন ুরুল মতক্ষয 

ভশরা কভেী৷ লকালাগায যক্ষাকাযী শাতফ শচশিত৷ এই বাতফই বাযতীয় বাস্কতমেয প্রাচীন যম্পযাতক এক নতুন 

আশিতক রূান্তয কযতরন৷ এফায আা মাক তায প্রস্তুশতফে শনতয়৷ মা শতশন কতয যাখততন কাগজ খাভ ভাতকতটয 

ভতধয শদতয়৷ খডা মশদ প্রাথশভক বাফনায প্রশতপরন য় ততফ এই কথাশটয তযতা প্রভাণ কযফায একটা দাশয়ে 

লথতক মায়৷ লম ভয় বাফনাশট তায ভতন এততছ তখন তাাঁয তক্ষ যঙ-তুশর, কাগজ শনতয় ফা ম্ভফ নয়৷ লতক্ষতত্র 

শতশন শক কযতফন ? ভতনয বাফনাশট শক ফযি কযতফন না? এখাতনই লর-আউতটয গুরুে৷ লইভত যাভশকঙ্কয মখন 

মক্ষীয লর-আউট কযতছন তখন শতশন একশট শচশঠ বযফায খাতভয শছন শদতক আয একশট শচশঠ বযফায খাতভয 

াভতনয শদতক কতয যাখতছন৷ এয লথতকই লফাঝা মায় তাৎক্ষশণক ইোয প্রশতপরন র লর-আউট, মা শচত্রট প্রভাণ 

কতয লদয়৷ এখাতনই লর-আউতটয ভজা৷ একটা অনফদয ৃশিয লনথয কাশনী র লর-আউট৷ ৃশথফী ফযাী ভানুল 

মক্ষা-মক্ষীয ভূশতে লদতখতছ৷ তাতদয লচাতখয াভতন শফতনাশদনীয ছশফ ফাতয ফাতয প্রদশেত তয়তছ, শকন্তু লই একশট 

ছশফ ফা ভূশতে যচতনয ূতফে শল্পীয শচন্তা বাফনায প্রশতশট স্তয শকযকভ বাতফ স্রিা লশযতয় এততছন তায লখাাঁজ লকউ 

যাতখ না; শনস্তব্ধ শাঁশডয ভততা ল কতরয অজাতন্তই শল্পীয তফোচ্চ স্ততয লৌছফায প্রশতশট ধাতয াক্ষী তয় 

থাতক৷ আয লই লর-আউট লথতক আভযা ফুঝতত াশয প্রথতভ শল্পী শফশবন্ন ভুশখ দৃশিতকাণ লথতক একশট ৃজতনয 

স্বপ্ন লদতখশছতরন৷ তাযয প্রততযকশট স্তয লথতক মা তায অশযামে ফতর ভতন তয়তছ লগুশর ংমুি কতয শতশন ভূর 

শচত্রযচনাশটতক াশজতয় তুতরতছন৷  
 

     এতফয শযতপ্রশক্ষতত মক্ষীয লর-আউতটয কথাশট ফরা মায়৷ মক্ষীয লক্ষতত্র লফ শকছু লর-আউট ায়া লগতছ৷ 

লর-আউতট লদখা মায় বাযতীয় বাস্কতমেয প্রাচীন যম্পযা৷ একশট আতযকশটয াতয়য উয শদতয় শগতয় লফদীতত 

দন্ডায়ভান৷ এই বিীয প্রাচীন বাযতীয় বাস্কমে লথতক শুরু কতয নতুন গ্রাতভয কাতঠয ুতুর মেন্ত ফেত্র লদখা মায়৷ 

শফশ্ববাযতী শফশ্বশফদযারতয়য খাতভয াভতন ড্রইং এয াতথ লদখা মাতে তায ংশক্ষপ্ত স্বাক্ষয  ফাংরাতত শরতখ 

যাখতছন মশক্ষণী, শযজাবে ফযাতঙ্কয াভতন৷ আয একশট কাগতজ কযা কাশর করতভয খডাতত ভূশতেশটয ভা কত তফ 

বাতগ বাতগ তা উতেখ কতযতছন াতথ তায ংশক্ষপ্ত স্বাক্ষয শযরশক্ষত তে ইংযাশজ যতপ৷ আয শকছু লর-আউট 

ায়া মায় মাতত লযখায ফযফায জযাশভশতক আকায শনতয়তছ গঠনগত শদক লথতক৷ শকন্তু এশটতকই মখন প্লািাতয 



শল্পৃশিতত লর-আউট ফা খডায প্রাশিকতা : যাভশকঙ্কয লফইজ         শফশ্বশজৎ শভত্র 
 

Volume- VIII, Issue-III                                                     January 2020           15 

ফদর/স্থানান্তকযণ কযতরন তখন ডান াত  ফাাঁাততয বশিশটতক শযফতেন না কতয াতয়য বশিশটতক াতে 

শদতরন যম্পযা অনুাতয মা শছর একশট বশি দেতনয যীশত, যাভশকঙ্কয তাতত স্বাবাশফকতা লমাগ  কযতরন, পতর, 

মক্ষী ছতন্দয লদফী না তয় অতনক স্বাবাশফকতা লমাগ কযতরন, পতর, মক্ষী ছতন্দয লদফী না তয় অতনক লফশ 

প্রত্নঞ্জাত, আশদভ তয় উঠর৷ কাগতজয খডাতত ভতন শের নৃতযযতা, প্লািাতয তাতক ভতন তে লশফহুর, 

অতনক লফশ স্থুর  আশদভ৷  
 

     আয দুশট খডা খাতভয াভতন  শছতন কযা তয়তছ৷ লই প্রতি আা মাক৷ খাতভয াভতন লমখাতন লরখা 

আতছ দযা ইশন্ডয়ান আকাতডশভ অপ পাইন আটে, অভশযতয তাতত মক্ষীয লকাতর শশু যতয়তছ৷ অয একশট খাতভয 

লছতন কযা াশন্তশনতকতন লরখা লগার িযাম্প রাগাতনা৷ এখাতন ইংযাজী যতপ ংশক্ষপ্ত স্বাক্ষয কতযতছন, মশক্ষণী 

কুতফয শরতখ লকতট শদতয় ফাংরা যতপ মক্ষী শরতখতছন৷ উতযয ড্রইংশট শশু লকাতর মক্ষী াভতনয শদতক দাশডতয় 

আতছ৷ নীতচ ফাশদতক অতক্ষাকৃত লছাট্ট কতয লপ্রাপাইতর গবেফতী নাযী শাতফ মক্ষীতক লদশখতয়তছন৷ আাত দৃশিতত 

লদখতত লগতর মক্ষীতক কখন আশদভতায, ভাতৃশি  উফেযা শিয ভধয শদতয় লদখতত লচতয়তছন তায খডায ভধয 

শদতয়৷  
 

     অযশদতক মক্ষায খডায দৃিান্ত কাশর করতভ কাগজ  প্লািায অফ্ যাশয এয ভাতকতট ায়া মায়৷ 

লখাতন স্ববাফশদ্ধ ংতমাজন  শফতয়াজন ঘশটতয় ভূর তফে লৌাঁছতত লচতয়তছন শল্পী৷ াভশগ্রকবাতফ এই র লর-

আউতটয শফশিয৷ 
 

     শযতফগত অয একশট বাস্কমে র ‘কতরয ফাাঁশ’৷ এই বাস্কমেশট শতশযয লছতন লম প্রস্তশতফে তা শনতয় 

আতরাকাত কযফ৷ প্রিত ফশর যাভশকঙ্কয তায বাস্কমে ফা ভূশতে জনভতক্ষ  উেুি শযতফত স্থান কতযশছতরন৷ 

‘কতরয ফাাঁশ’ বাস্কমেশট ‚লফদীয উয শতশয তর লশট অতক্ষাকৃত শনচু শছর তাই ভূশতেশট শঠকবাতফ লদখায জনয 

লফদী কযা তয়তছ৷ শফলয়গত শদক লথতক লদখতত লগতর এক শ্রভজীফী শযফাতযয শভতরয াইতযন শুতনই কাতজয 

জনয যনা লদয়ায একশট দৃয উস্থানা কতযতছন৷ একাশধক অফয়ফতক আন্তেম্পতকে মুি কযা তয়তছ৷ উাদান 

শাতফ ফযফায কতযতছন কাাঁকড ফাশর  শতভি৷ আর্ লভচায ফা কাঠাতভায শদতক এই ভারা ছুাঁতড ছুাঁতড রাশগতয় 

প্রতয়াজন অনুাতয ছুশয শদতয় লকতট শনততন৷‛
১৪

 এই দ্ধশততত কাজ কযায পতর ভূশতেয উয শতশয ত একটা যাপ 

াযতপ৷ এই স্বকীয়  যীক্ষাভূরক দ্ধশত আধুশনক বাযততয বাস্কমে শাতফ এক অশবনফতেয দাফী যাতখ৷ 
 

     এফায আা মাক এই বাস্কমেশট অথোৎ ‚কতরয ফাাঁশ‛ শতযীয শযকল্পনা ফে ফা প্রস্তুশত ফে মা শতশন তায খডা 

শচতত্র কতযতছন৷ খডা শচত্রশট কাগতজয উয কাশর করতভ কযা ভা ৬ ইশঞ্চ  ৭.৭৫ ইশঞ্চ৷ খডাশটতত একশট 

ংযচন লদখা মাতে, তাতত দুশট ূণে ফয়স্ক ভশরা  একশট শশুয যাপ লস্কচ উরব্ধ তে৷ অফয়ফগুশর একশট লফদীয 

উয দাশডতয় আতছ৷ এই লফদীয একশট ইশিতূণে লস্কচ কযা আতছ, ফাশদতক ূণোি বাস্কমে ফা ভূশতেশটয শযভা কত 

তত াতয তা শনণেয় কযায একটা আবা ায়া মাতে৷ আয ডানশদতক শনতচ যাভশকঙ্কয ফাংরা যতপ স্বাক্ষয 

শযরশক্ষত তে৷ শভতরয াইতযন শুতন ছুটতছ এই গশতভয়তা তায লর-আউতট শযরশক্ষত তে৷ এই লছাটায তি 

তি তাতদয ফস্ত্র ফাতাত উডতছ, তা শতশন লযখাতত খডায ভতধয শদতয় লদখাতনায লচিা কতযতছন৷ 
 

     শযকল্পনা তফেয খডাতত শফতল বাতফ নজয শদতয়তছন ংযচনতক শকবাতফ ংগশঠত কযা মায় অথোৎ শতনশট 

অফয়ফ লক শক বাতফ একাতথ ংৃি যাখা মায়৷ প্রততযকশট অফয়ফ এতক অতযয শযূযক৷ লকান একশট লক ফাদ 

লদয়া প্রায় অম্ভফ৷ প্রাচয  ািাতয দ্ধশততত প্রশশক্ষত তয় তায শনমোটুকু শনতয় শতশন ংযচতন মুি কতযশছতরন 

এক নতুন আশিতকয জযাশভশতক শফনযা৷ এই জযাশভশতক শফনযা তায লর-আউট ফা খডাতত শযরশক্ষত য় লযখায 

ভধয শদতয়৷ শযকল্পনা  তায প্রতয়াগ এয ভতধয রুশকতয় আতছ উরশব্ধ৷ এই উরশব্ধতকই শফশবন্ন বাতফ লদতখ 

লনয়ায একটা চচো মা খডাতত শযরশক্ষত য়৷ এখাতন মা রক্ষযনীয় তা র“ প্রথভতুঃ ংযচতনয ভতধয শদতয় 
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শতনশট অফয়ফতক একাতথ তাতদয শনজস্ব ছতন্দ  বশিতত লফতধ যাখায একটা প্রয়া৷ মা যাভশকঙ্কয তায শযতফ 

লথতক লতয়তছন৷ আয অফয়ফগুশর একশট লফদীয য অফস্থান কযতফ তায, ূত্র শনতদে কযা, মা শতশন লস্কচ কতয 

লদশখতয়তছন৷ মূ্পণে শফলয়শট শতশন লদতখ শনতত লচতয়তছন তায খডায়৷ শদ্বতীয়তুঃ লযখা, মায আাঁচতড গশততক  

অফয়তফয বশিভাতক একাতথ শযস্ফুট কতয৷ আয যর াফরীর বাফাদতেয তি লযখায জযশভশতক শফনযাতয 

ভধয শদতয় অফয়তফয গঠনতক আয দৃঢ  ছন্দভয় কতয তুতরতছ৷ ততৃীয়তুঃ বাস্কমে ফা ভূশতেকরা শতযীয কভেদ্ধশত 

শতশন শনতজ শনতজয ভততা কতয শতশয কতযশছতরন৷ লখাতন শতশন লফশ লজায শদতয়শছতরন তায শনতজয লফাধ  

আতফগতক৷ তা তে ফশর, শতশন অঙ্কটা লবাতরনশন৷ তায বাস্কমেশট কত ভাতয তফ তা শতশন খডা ফা লর-আউতট 

উতেখ কতয লযতখতছন৷ শঠক বাতফ রূায়তনয লক্ষতত্র শতশন কতটা দূযদশৃি ম্পন্ন শছতরন তা তায শযকল্পনা 

মোতয়য শচশত্রত রূ লর-আউট ফা খডাতত উরশব্ধ কযা মায়৷  
 

     ূণোি বাস্কমেশট মখন কযতরন তখন শকন্তু খডা ফা লর-আউতটয মূ্পণে অনুকযণ কতযন শন৷ ভূর শফলয়শট কতয 

তায ভতধয অদর ফদর কতযতছন৷ লর-আউতট লফশদশট ভতর লদখাতনা শছর৷ শকন্তু ূণোি বাস্কতমে লফদী শাতফ 

লদখাতর তায তি লমাগ তয়তছ ফীযবূতভয ধূয এফতডা লখফতডা বূশভ, মায ভতধয শদতয় তাাঁযা ছুতট চতরতছ৷  

াভতন অফয়ফশটয াত, া  ভুতখয শদক শযফতেন কতযতছন ভূর কাতজ৷ ভাথায় করশ / াাঁশডয ইশিতূণে 

অফস্থান ফদতর শদ্বতীয় ূণোি ভাথায় ফশতয়তছন৷ আফায শদ্বতীয় ভশরায ভুতখযশদক ফদতর শদতয়তছন৷ ভাথায লক 

শফনযা ঘশটতয়  ফতস্ত্রয াতথ লমাগ কশযতয় একদা ফভনাতা এতনতছন৷ মা এককথায় দৃিান্ত ভূরক৷  অযশদতক 

শশুশটতক ংযচতনয খাশততয ভূর অফয়তফয আয কাছাকাশছ শনতয় এততছন৷ আয ংৃি কতযতছন৷ শফতল 

কতয শতশন লম ভাধযতভ কাজ কযততন তায কথা লবতফই৷ ংতমাজন শফতয়াজন  ংশত গুণ ফজায় লযতখ তায স্বস্ফুতে 

আতফদতনয প্রশতপরন ঘশটতয়তছন৷ শল্পীয অফদশভত উরশব্ধয প্রতচিা মায শকছুটা আবা লর-আউট ফা খডায 

ভতধয লদখা মায়৷ লই খডা শযফতেন তত াতয৷ আফায ূণোি কাতজ ংতমাজন শফয়জন তত থাতক৷ আর 

কথাশট র উরশব্ধয চূডান্ত মোতয় লৌছাতনা৷ 
 

     উতেখতমাগয আয একশট বাস্কমে ফা ভূশতেকরা র ‚পর ংগ্রকাযী‛৷ মায খডা ফা লর-আউট লদখা মায়৷ কাশর 

করতভ কযা (৪.৭৫ ৬.২৫) স্ববাফশদ্ধ জযাশভশতক শফনযাতয ুগশঠত ংযচতন দুশট দন্ডায়ভান ভশরায 

াফরীর রাইন লস্কচ উস্থানা কতযতছন৷ ভশরাতদয াটু দুশট বাাঁজ কযা  াতয়য তরায় পতরয ঝুশড, তাতত পর 

ংগ্র কতয যাখা আতছ৷ তাযা শনতজযা শনতজতদযতক াত শদতয় ভুতখয শদতক পর এশগতয় শদতে৷ দুজতন একশট 

লফদীয উয দাশডতয় আতছন তায লস্কচ লদখা মাতে৷ ডানশদতক শনতচ ফাংরা যতপ তায স্বাক্ষয ফতেভান৷ স্বতুঃস্ফূতে 

াফরীন রাইন, াাঁটু বাাঁজ কতয যাখা  তায নীতচ পতরয ঝুশডয উস্থানা াভশগ্রক বাতফ একশট শত্রবূতজয রূ 

শনতয়তছ৷ ফশদক লথতক শফলয়তক এক ছতন্দয ভতধয শদতয় ংৃি কতযতছন৷ 
 

     ভূর বাস্কতমে খডায আতফদন টুকু শনতয়তছন খুফ তকেবাতফ৷ দুজতন াাঁটু ভুতড ফত আতছন (তফদীশটয উয)৷ 

ভুখভন্ডতর এক আনন্দভয় প্রাশন্তয ছা৷ শকউশফি পভে লক তচতন বাতফ তায বাস্কতমে কাতছ রাশগতয়তছন৷ খডাতত 

ভশরাযা দন্ডায়ভান শকন্তু ভূর বাস্কতমে তাতদযতক াাঁটু ভুতড ফশতয়তছন তা লদখা মাতে৷ এখান লথতকই লফাঝা মাতে 

লম খডা তে তায তাৎক্ষশণক প্রশতপরন, এই প্রশতপরনতক াভতন লযতখ শতশন ভূর কাতজ তায শচন্তাবাফনাতক 

আয ংগশঠত কতযতছন৷ ভূরকাজ রূায়তণ খডায লম বূশভকা  গুরুে আতছ৷ তা তায প্রস্তুশত তফে খডা শচতত্রয 

ভতধয শদতয় শযরশক্ষত তে৷ একশট ৃশিয ভতধয লম শযকল্পনা ফে মা খডাতত লদখা মাতে, এই মোয়শটতক 

অনুন্ান কযতর তায ৃশিয মোয়িভতক  শল্পীয ভানশক প্রশতেশফতক উরশব্ধ কযা ম্ভফ৷ 
 

      এখান লথতক প্রভাণ য় লম লর-আউট শল্প ৃজতনয একশট অি, ল ভূর ৃজন লথতক কখনই আরাদা নয় এফং 

লকান লর-আউটতক ভূর জৃনশট লথতক ৃথকবাতফ লদখা উশচত নয়৷ শকন্তু ভূর কাতজয াত লর-আউট যাখফায 

দযকায য় না৷ লমভন স্থাততযয গ্রাউন্ড প্লাতনয উয স্থাতয গতড তঠ শকন্তু ভূর স্থাতযশট লদখফায ভয় তায 
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গ্রাউন্ড প্লযান আভযা লদখতত াই না; শকন্তু একশট উমুি গ্রাউন্ড প্লযাতনয পতর স্থাততযয অবযন্ততয শতযী য়া 

গুণাগুণতকই ফযফায ফা উতবাগ কতয থাশক শঠক লই যকভই এক ফা একাশধক লর-আউট / খডা শল্পীতক তাাঁয 

শল্প ৃজনতক লম স্ততয উিীণে কতয লখাতনই খডায প্রাশিকতা৷ 
 

     খডা একশট ফযশিগত শশল্পক প্রতচিা, ূণোি শচত্রকরা শতযীয এক অাভানয শযকল্পনায মোয়, লমখাতন 

শল্পী শুধুভাত্র শযশখক ছতন্দ  ফুনতটই শযভা, যঙ  রূতয শফশচত্রতক কল্পনা কতয শনতত াতযন এফং খডা র 

িভান্বতয় ভূর ৃশিয কাতছ লৌাঁছফায একশট প্রস্ত যাস্তা৷ তাৎক্ষশণক ইো, অশবফযশি, লচতনা ফশকছু শনতয়ই খডা৷ 

ফেশয যাভশকঙ্কতযয ভূর শল্পকভে  খডাতক আরাদা কযা মায় না৷ দুতটা লক্ষতত্রই তায ফরীর শফচযণ৷  
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