আশা ভাঁসেল
সংকলক: সশ
ু াn চে াপাধ ায়

আশা ভাঁসেল সরsতী লতা মে শকেরর সজ বান। তাঁেদর কান iে াডাকশন পিৃ থবীর কান জায়গায় লােগ না।
তবু ব দশেনর গায়ক/গািয়কা িবভােগ আশােদবীর গােনর তািলকার সে

eকিট ছা

জীবনী জুেড় পিরেবশন করার দািয়t

িনেয় আমরা সংেkেপ ei বhuিবিচt aনন pিতভার aিধকািরণী pাতঃsরণীয় স ীতjেক শত কািট pণাম জািনেয় লখা
uru করিছ।
সংিkp ei জীবনীেত তথ াবলী pকািশত aন ান gn থেক নoয়া হেয়েছ। সখােন ভু ল থাকেল তা eখােনo আেছ।
তেব মহাপুruেষর জীবনীেত আমরা tিট িবচূ িত িনেয় বশী মাথা ঘামাi না। িদিদ সুধাক ী লতা মে শকেরর জn হেয়িছল
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ী ােb, তাঁর মামার বাড়ী iেnাের। জেnর পর তাঁর নাম রাখা হয় হমা। আশার িপতা দীননাথ

মে শকর নাট স ীেতর eকজন খ াতনামা িশlী িছেলন। তাঁর িনেজর নাটক বা যাtার দল িছল। দেলর নাম বলবn স ীত
নাটক ম ল। বাঙালী যাtাদেলর tuলনায় মারাঠী নাটেকর দল aেনক বশী স ীত িনভর। pায় িমuিজক াল p। গােনর
ঘরানাo শাstীয়। খুব বশী আয় করেত না পারেলo নাটেকর দেলর আেয় দীননাথ সcল ভােবi সংসার চালােত পারেতন।
তাঁর o তাঁর পিরবােরর জীবন িছল স ীতময়। গােনর চচা, aথাৎ গান বাঁধা, সুর করা, িরহাসাল ei সব িনেয়i দীননােথর
জীবন। সহেযাগীেদর সে

তাঁর কন ারাo িশuেদর রাল করেত িগেয় ei স ীতযাtায় যুk হেয় িগেয়িছল। তাঁর মােয়র নাম

সবnী বা সুধামতী, যিদo সবাi তাঁেক মাi মে শকর বেলi জানত। মা ার দীননাথ মে শকেরর িdতীয় পtী হেলন
সবnী। তাঁেদর বাড়ী িছল মহারাে র সাঙলী রােজ । দীননাথ িছেলন গামnক বা গামnক মারাঠা। তাঁেদর আিদ বাড়ী
গায়ার মে শী gােম। দীননােথর পদবী িছল হািডকর। aেনেকর মতi িতিন eক সময় gােমর নােম িনেজর পদবী মে শকর
িলখেত uru কেরন। িকuটা বড় হoয়ার পর লতার বাবা মা তাঁর নাম পিরবতন কের লতা রােখন। aেনেকর মেত দীননােথর
ভববnন নাটেকর লিতকা নােমর চিরt ei নামকরেণর aনুেpরণা যাগায়। মা ার দীননাথ o সবnীর আরo চারিট সnান
জngহণ কের। তাঁরা হেলন, মীনা, আশা, uষা নােমর িতন কন া o eকমাt পুt hদয়নাথ। eঁরা pেত েকi সুপিরিচত। আশা
বাধ হয় জনিpয়তায় িদিদেকo ছািড়েয় গেছন। মীনার জn 1931 সােল। আশার জn 1933 সােলর 8i সেpmর। পেরর
বান ঊষা du বছেরর ছাট। ঊষার থেক du বছেরর ছাট eকমাt ভাi hদয়নাথ।
জগত িবখ াত মে শকর পদবী সmেn du-চার কথা বলার লাভ সামলােনা শk। গামnক বা গায়ান িহnু সমােজর
eকিট pভাবশালী গা ী গৗড় সারsত bাhণ সমাজ। eরা গৗড়েদেশর aথাৎ বৃহtর বে র লাক। eেদরi eকিট দল িthuত
বা িtেহাtপুর থেক ei িশবিল

যা মিণিগরীশ নােম পিরিচত িছল তােক ডােবািলেমর কােছ জুয়ারী নদীর তীের মিnর

pিত া কের sাপনা কেরন ছয় সাত শতাbী আেগ। পের পtuগীজরা সকলেক ধের ধের
দবালয় সব

ী ান করেত আরm করল। িহnু

ংস করল। দবতােক রkা করেত oi bাhণ গা ী প ার কােছ eকিট sােন ছাট মিnর pিত া করেলন

sানীয় --- রাজােদর আনkেল । পের মিnেরর িবsার হেয়েছ। মারাঠা রাজেt মিnর aেনক বড় কের পুনিণমাণ হয়। আরo
duবার মিnেরর িবsার o

শাভাবধেনর কাজ করা হেয়েছ। িবশাল মিnরিট aতীব সুnর। নানািবধ ধম য় িkয়াকম

িনত েসবায় eবং সমs িহnু পেবর সময় করা হেয় থােক। কিথত আেছ য িthuেতর মিণিগরীশ িশব bhা সৃি

কেরন

ভাগীরথী তীের মুংেগর শহেরর কােছ মিণিগির পাহােড়। তাi তার নাম মিণিগরীশ। সারsত bাhণরা সিটেক িthuেত pিত া
কেরন। সারsত bাhণরা গায়ার প ার কােছ যখােন মিnর sাপনা কের বসবাস আরm করেলন তারo নাম হল দবতার
নােম মিণিগরীশ। মুেখ মুেখ ei নাম মে শ বা মে শী হেয় যায়। গায়ািনজ sাiেল aেনেক বেলন মে িসম। ei দবতার
kপায় জn লতা আশা uষা hদয়নােথর। তাঁেদর নােমর মধ িদেয় দবতার মিহমা সারা জগেত pচািরত হেয়েছ।

লতা মাt পাঁচ বৎসর বয়স থেকi বাবার কােছ স ীত িশkা আরm কেরন। মারাঠী নাট স ীত pায় সmূণভােব
শাstীয়স ীত িনভর। ফেল aিত al বয়েসi লতার শাstীয় স ীত চচা uru হয়। মােঝ মােঝ লতা বাবার স ীত নাট বা
যাtাguিলেত aিভনয় o গান করেত থােকন। লতার িবদ ালয় িশkা বা ফমাল euেকশন িবেশষ হেয় oেঠিন। মােঝ মােঝi
ছদ পড়ত। বাবার নাটকদল িছল

াম মান যাtা পািট। শালাপুর সাঙলী a েলর িবিভn sােন দলিট ঘুের বড়াত। তা ছাড়া

দীননাথ sান পিরবতনo কেরন du-eকবার। কu কu বেলন বান আশােক মানুষ করার সময় সব সময় তাঁেক সে

িনেয়

থাকেতন। eমনিক suেলo িনেয় যেতন। eেত আপিt oঠায় suল ছেড় দন। aন মত হল গান গাiেত আপিt করা হত বেল
লতা suল ছেড় দন। তেব ছেড় দন e ব াপাের কান সেnহ নাi। kেম kেম বাবার স ীত নাটেক aিভনয় o গান করার
কােজ যুk হেয় যািcেলন। pথম uেlখেযাগ ম
সে

aিভনয় মাt নয় বৎসর বয়েস কালাপুেরর নূতন িথেয়টাের। বাবা মার

িবিভn জায়গায় ঘুের বড়ােনার সুেযাগ হেয়িছল লতার। সi সমেয়র নাট স ীেতর pায় সব িশlীর সে

পিরচয় o

িকuটা ভাব আদানpদােনর সুেযাগo তাঁর ঘেটিছল। বান আশার বাঝার বুিd না হেলo িশuিট িদিদর pাথিমক তািলেমর
সবসমেয়র সাkী।
ei সমেয়র eকিট বjািনক udাবন মহারাে র স ীত নাটেকর দলguিলর uপর সবব াপী pভাব ফেলিছল। আশার
জেnর িকu আেগ ভারেত pথম টিক বা সাu

াকযুk িসেনমা তরী হয়। আগামী পাঁচ বছের সব চলিcti টিক হেয় গল।

সাধারণ মানুেষর ruিচেত বpিবক পিরবতন ঘেট গল রাতারািত। স ীত নাটেকর দলguিল pায় acু ত হেয় গল। eেক eেক
সব বn হেত লাগল। কােলর pভাব eড়ােত পারল না মা ার দীননােথর বলবn স ীত নাটক ম ল। eিটo বn হেয় গল
1934-35 সােল।

াম মান নাটেকর দেলর যাযাবর জীবন থেক ei pথম িsর হেয় বসেলন মে শকর পিরবার। বাসা

বাঁধেলন দিkণ মহারাে র সাঙিলেত। জীিবকার সnােন দীননাথ টিক িসেনমার নূতন মাধ মেক ব বসািয়ক কােজ লাগােবন
বেল িsর করেলন। নাটক দেলর মত পাটনার িনেয় িফl কাmানী তরী করেলন মা ার দীননাথ। তাঁর তরী িতনিট মারাঠী
ছিবi pkতপেk যাtার রীল ভাসন িছল। ফেল সব কিট

প কের। eকিট মাt িহnী ছিব কেরিছেলন দীননাথ তাo ফল।

আশার জেnর পাঁচ বছেরর মেধ i দীননাথ ঋেণর দােয় দuিলয়া হেয় গেলন। utমণেদর ঠকােনা pায় aসmব হেয় uঠল।
দীননাথ মেদর নশায় পেড় গেলন। sােsর druত aবনিত হেত থাকেলা
লতা-আশার জীবেন pথম duভাগ

নেম আেস 1942

ী ােb। pluিরিস রােগ মা ার দীননােথর মৃtu পিরবারিটেক

akল পাথাের ফেল দয়। িদশাহারা লতা সi সময় বাবার িবিশ

বnu "নবযুগ িচtপট মুিভ কাmানী" র মািলক মা ার

িবনায়ক (িবনায়ক দােমাদর কণাটকী) eর সাহােয সংসার চালনার দািয়t িনেলন। মা ার িবনায়ক পিরবারিটর দািয়t িনেয়
বnukত সmn কেরন। িতিনi লতােক চলিcেt aিভনয় o গােনর সুেযাগ কের দন।

1942

ী ােbi সদািশব রাo

নেভকেরর িনেদশনায় বসn জাগেলকর পিরচািলত মারাঠী ছিব "িকিত হাসল" (1942) pথম গান কেরন। গানিট িছল "নাcuঁ
iয়া গােড খলুঁ সাির মািন হৗস ভারী"। ei গানিট বাদ িদেয়i চলিctিট মুিk পায়। তেব লতােক বশী aেপkা করেত
হয়িন। মা ার িবনায়ক তাঁেক নবযুগ িচtপেটর "পিহিল ম ল গৗড়" িসেনমায় eকিট ছা

ভূ িমকায় aিভনেয়র সুেযাগ কের

দন। ei ছিবেত লতা দাদা চে কেরর (মতাnের দtা দা েজকর) িনেদশনায় "নাটিল চtিচ নবলাi" গানিট কেরন। ei
গােন তাঁর সহিশlী িছেলন sহpভা pধান। eক বৎসেরর মেধ i িসেনমায় তাঁর pথম িহnী গান "মাতা eক সপুত িক duিনয়া
বদল দ" গানিট গাoয়ার সুেযাগ পেয় যান। িসেনমার নাম "গজাভাu"। eিট eকিট মারাঠী চলিct। 1945
িবনায়ক বাmাi চেল আেসন দলবল সহ। বাmাi তাঁর নূতন কমেkt হেয় uঠল। সে

ী ােb মা ার

িতিন বnuর পিরবারেকo িনেয় eেলন।

লতা বাmাi িনবাসী হেলন 1945

ী ােb। eখােনi তাঁর বাকী জীবন aিতবািহত করেছন িতিন। বার বছেরর আশাo িদিদেক

aনুসরণ কের eকi kেt সুেযােগর চ ায় bতী হেলন। pথম িদেক তাঁরা gা

রােডর কােছ নানা চেক du কামরার

াট

ভাড়া কের থাকেতন। আটজন লাক, duিট ঘর। িকেশারী লতা bড আণার। নানা চেকর 25 টাকা ভাড়ার 2 কামরার

াট

থেকi uেঠ eেসেছ িহnী গােনর eক নmর o du নmর গািয়কা। লতা তখন লাক াল

েণ যাতায়াত করেতন। aন aেনেকi

করেতন। pিতি ত হoয়ার পর বালেক ের eকিট বাড়ী িলজ িনেয় বা িকেন সখােন চেল যান 1950 বা 1951 সােল।
তারপর 1960 সাল থেক পডার রােড “pভু ku ”। পাশাপািশ
বাবার মৃtu র মাt ছয় বৎসর পর 1948

াট dui বােনর। গত প াশ বছর ei তাঁেদর িঠকানা।

ী ােb মা ার িবনায়েকর মৃtu লতা-আশার জীবেন িdতীয় বড় আঘাত।

িকn pিতভাময়ী লতার তখন স ীত জগেত eকটা পিরিচিত eেস গেছ। স ীত পিরচালক guলাম হায়দার লতােক আদর কের
ডেক িনেলন। িতিন তাঁেক গািয়কাrেপ pিতি ত করার দািয়t িনেলন। guলাম হায়দার লতােক িবখ াত pেযাজক পিরচালক
"শশধর মুখাজ "র কােছ িনেয় গেলন, তাঁর িনণ য়মান "শহীদ" ছিবেত সুেযাগ কের দoয়ার জন । শশধর লতার গলা খুব
তীk বা হালকা বেল তাঁেক সুেযাগ িদেলন না। িবরk হেয় guলাম হায়দার বেলিছেলন, কেয়ক বৎসেরর মেধ পিরচালক o
স ীত পিরচালেকরা গান গাoয়ার জন

লতার পােয় ধরেব। guলাম হায়দার িনেজ লতােক তাঁর স ীত পিরচালনায়

"মজবুর"(1948) ছিবেত "িদল মরা তাড়া" গানিট গাoয়ান। eiিট লতার pথম বড় সুেযাগ। লতা পৗঁেছ গেলন পশাদার
pব াক গািয়কােদর sের। বান আশা pায় লতার সে

সে i গােনর জগেত uেক পেড়িছেলন। আশা aেনকবার বেলেছন,

িদিদর সমথন পেল তাঁর হয়ত pিতি ত হেত কম সময় লাগত। তেব eর িপছেন সবেচেয় বড় কারণিট হল, বাড়ীর aমেত
আশার িববাহ। লতার িনজ-সহায়ক 31 বছর বয়সী গণপতরাo ভাঁসেলর সে

16 বছেরর আশা পািলেয় িবেয় কেরন। বছর

কেয়ক aসুখী িববািহত জীবন কািটেয় যিদo লতা মােয়র কােছ িফের আেসন, তবুo লতার সে

সmক sাভািবক হেত

কেয়ক দশক লেগিছল। 1950 eর দশেক apিতdndী লতা, pথম চ ােলে র সmখ
ু ীন হেলন তাঁর সেহাদরা আশার কাছ
থেক। গীতা দt, সুরাiয়া, সমসাদ বগমরাo িছেলন তেব আশার মত নয়। 1957

ী ােb শচীনেদব বমণ eর সে

িববােদ

জিড়েয় পেড়ন লতা, eর পর টানা পাঁচ বছর লতা শচীনেদেবর ছিবেত গান কেরনিন। ei সুেযােগ আশা তাঁর pিতভার িবকাশ
ঘটান। য যাdu পেরর চার পাঁচ দশক

াতােদর মািহত কের রেখিছল। যেথ

সmাবনা থাকা সেto লতা িববাহ বnেন

আবd হনিন। ei ব িkগত িবষেয় িতিন কখনo িকu বলেতন না। যিদo aেনক পের du eকিট কথা শানা গেছ। eo শানা
গেছ য লতা

ীk েক sামীrেপ sীকার কের িনেজেক মানববnেনর বাiের রেখেছন। হয়েতা আশার চেল যাoয়ার পের

পিরবারেক পালেনর দািয়t eকা িনেত িগেয় লতা জীবেনর

সময় ব য় কের ফেলিছেলন। তেব আশােক পুনঃpিতি ত

করার ব াপাের লতার ভূ িমকােক ছাট কের দখেল চলেব না। আশা লতার কিmিটশন িনেয় হাজার কথা বা লখােলিখ হেলo
e ব াপাের আশার বkব eেকবাের পির ার। প ােশাধ আশা eক i ারিভuেত বেলিছেলন িদিদ আমার থেক চার বছেরর
বড়। মােয়র মত। আর িকu বলার pেয়াজন নi। লতার বkব আশােক িনেয় িতিন সারাজীবনi িচnায় কািটেয়েছন। aথাৎ
আশা eকিট জলজ াn pবেলম চাil। তােক িডস-oন করার কথা কখনo ভােবনিন লতা। িবপেথ না যায় তাi তাঁর িচnা।
আশার িববাহ কান মেতi asাভািবক িকu নয়। সকােল oi বয়েস aিধকাংশ মেয়রi িবেয় হেতা। sামী stীর
বয়েসর পাথক টা বশী িঠকi তেব eেকবার আuট aফ র

নয়। িবেয়র কথায় aেনক কথা বলা যােব। আেগ িকেশারী

আশার guেণর কথা িকu বলা যাক। িদিদর কােল িপেঠ মানুষ আশােক আলাদা কের িকu শখােত হয়িন। বলা চেল আশা
হেলন লতার বাipডাk। anতঃ কেশার কােলর uruেত সটাi িছল aবsা। বয়েস চার বছেরর ছাট হেলo আশা িদিদর

pথম িসেনমায় গান করার eক বছর পেরi মারাঠী ছিব “মাঝা বাi” ত “চলা চলা নব বালা” গানিট রকড কেরন 1943
সােল। তাঁর বয়স তখন দশ বছর। ছা আশা কৗtuহলী চােখ িদিদর সব িকu ভাল কের দখেতন। তাঁর ভগবানদt pিতভার
guেণ pায় সে

সে

িশেখ িনেতন। dui বােনর মেধ eকটা পাথক িছল। আশার ক

কে াল না কেরi গাiেতন। tuলনায় লতা

গলােক পিরিsিত aনুযায়ী

িকuটা চuল। আর আশা গলােক

চেপ বা খুেল গাiেতন eবং ucারণভ ীেত

pেয়াজনমেতা আেবগ জুেড় িদেতন। আশা িশkক বা স ীত পিরচালক যভােব বলেতন, সভােবi গান করেতন। eক eক
সময় তা ruিতমধুর না হেলo gাহ করেতন না। লতার মত তাঁর কান িনজs sাiল গেড় oেঠিন। িতিন কেmাজােরর হােত
যেntর মত কাজ কেরেছন।
aেনেকi মেন কেরন লতা 1947 সােল খুব al বয়েস মন ীম িহিn িসেনমার pব াক িস ার হেয় যান। ঘটনা
হেলা আশা 1948 সােল মাt 15 বছর বয়েসi pব াক িস ার হেয় যান স ীত পিরচালক হংসরাজ বহল eর “cuনিরয়া”
ছিবেত “সাবন আয়া” গানিট গেয়। eর আেগ তাঁরা মারাঠী ছিবেত গান কেরেছন, aিভনয়o কেরেছন। বলেত গেল জn
থেকi গান করেছন dui বান। লতােক সব সময় kাজিল ফেলা কেরেছন আশা। দশ বার বছর পের 1960 সােল পৗঁেছ
duজেনর গাoয়া িহিn ছিবর গােনর সংখ া pায় সমান। আসেল আশা শ’duেয়ক গান বশী রকড কের ফেলেছন তার মেধ ।
লতা eক নmর চেয়স হেলo আশার যেথ

িডম া

িছল। সবার ধারণা আশা িব gড িস gড িফেl গান কের সংখ াবৃিd

কেরেছন। ei যুিk pথম পাঁচ বছেরর পের আর খােট না। 1953 সাল থেকi আশা কেয়কজন স ীত পিরচালেকর সুনজের
আেসন। আর 1955 তi িতিন o ারpসাদ বা o িপ নায়ােরর মন িস ার হেয় যান। eর িঠক পের রিব শমা তাঁেক eকমাt
িফেমল িস ার িহসােব ব বহার কেরন সারা জীবন। লতােক খুব কাছাকািছ তাড়া কের গেছন আশা। বাঙলায় লতা eেলন
1956 সােল। আশা িঠক পেরর বছের। duজেনi ভারেতর সব কিট pধান ভাষায় গান গেয়েছন। 1986 সােলi আশা গােনর
সংখ ায় লতােক ছািড়েয় যান। 2011 সােল িগেনস বুক তােদর আেগকার ভু ল সংেশাধন কের আশা ভাঁসেলেক সবািধক গান
রকড করার রকেডর aিধকািরণী বেল ঘাষণা কের। eত কমকা , দীঘ গািয়কা জীবন বhu নাটকীয় ঘটনা, সব জানা যায়
না। যা সাধারণভােব pচািরত হেয়েছ তা বলেত গেলo মহাভারত হেয় যােব। আমরা pধান pধান ঘটনাguিলেক uঁ েয় যাবার
চ া কির। pথেম তাঁ ব িkজীবেনর কথা মাটামুিট সের নoয়া যাক। আশার জীবেনর pথমিদেকর সবিকui লতা সি ক।
িদিদর আেয় চলা সংসাের কে বড় হoয়া আশার িনেজরo pিতি ত হবার pচ

চ া িছল। তেব sাভািবক কারেণ তার পথ

িকuটা িভn।
বাড়ীর aমেত িবেয় করার জন আশা িদিদর িবরাগভাজন হেয়িছেলন সত । তেব সটা খুব eকটা দােষর িকu িছল
না। পাt গণপত রাo ভাসেলর সামািজক pিত া মে শকর পিরবােরর থেক aেনক uপের িছল। িতিন িশিkত মানুষ।
সরকারী চাকরী করেতন র াশন i সেপkর পেদ। বয়েস aেনকটাi বড়। তেব eমন aেনক হয়। িদলীপkuমার সায়রা বানুর
পাথক eতটাi। িতিন লতােদর সে

পিরিচত হন তাঁরা বাmাi আসার িঠক পেরi। লতার ব বসািয়ক কাজকম দখাuনা

করেতন। aথাৎ গােনর সুেযাগ খুঁ েজ দoয়া পেম

িনেয় আসা আর আনুসি ক সব কাজ। িকuটা h পু নধরকািn নবযুবতী

আশা ভলাপcuয়াস iয়ং িথং বেল বিণত হেয়েছন। আর সদাচ ল আশার eকটা বন আকষণ িছল eকথা সকেলi জােনন।
eমন aবsায় য কান মানুেষরi তার pেম পেড় যাoয়ার সmাবনা aত n বশী। গণপতরাo sাভািবকভােবi uবেলন।
মেয়রা ক ালkuেলিটভ হয়। আশােক আেবগ তাড়া কেরিছল িকনা তা বাঝার মত ম ািচoিরিটo তার িছল না। তেব িতিন কান
কমা সমা লাকেক িবেয় করেছন না eটা িতিন বুঝেতন। আর তাঁর

uরবাড়ীেত খাoয়া পড়ার aভাব নi তাo তাঁর জানা

িছল। গণপতরাo রাজবংেশর মানুষ। নাগপুেরর ভাসেল হেলা মারাঠা কনেফডােরিসর পাঁচিট aে র eকিট। গণপতরাo য
বাড়ীেত থাকেতন সিটর আয়তন pায় দশ হাজার বগuট। eর বতমান মূল pায় প াশ কািট টাকা। দাতলা বাড়ীিট eক
সময় িচtতারকা সাধনােক ভাড়াo িদেয়িছেলন। সাnাkuজ oেয়ে খার সাnkuজ রােডর স ীতা নােমর ei বাংেলািট eখন
আর গণপেতর পিরবােরর হােত নi। গণপেতর িdতীয় পেkর stী আশাবাi eর মািলক হেয়িছেলন। পের আশা eিটর eক
aংশ হােত পান। িতিন তাঁর aংশ িবিko কের িদেয়েছন বছর দেশক আেগ। যাi হাক বােপর বাড়ীেত তাঁর িবেয় sীকায না
হেলo আশা

uরবাড়ীেত মহা সমাদের গৃহীত হেয়িছেলন। তাঁর শাuড়ী তাঁেক খুবi যেt রাখেতন। বাড়ীর কাজকম িকui

করেত িদেতন না। আশার

কিরয়ার সmেn তাঁেদর uc ধারণা িছল। বলেত

গেল আশার সাফেল র pথম

kিডট

গণপেতরi। িতিনi তাঁর aিভjতা eবং পিরিচিতসূেt িবিভn জায়গায় যাগােযাগ কের আশােক কাজ পাiেয় িদেতন। তারপর
cuিk, পেম

eসব ঝােমলা তা সামলােতন aবশ i। aতeব আশা গণপতরাo জুিটেক য pায় bাত বলা হয়; তাঁেদর

িববাহেক s া ালাস বলা হয় eসব গিসপ জাতীয় িনmমােনর আেলাচনা। sাভািবক দাmত জীবন িনবাহ কেরেছন তাঁরা।
িtেকাণ pেমর জের তা িবেয়র বার চাd বছর পর ভেঙ যায়।
িবেয়র পর আশা িসেনমায় গান গাoয়ার য সব সুেযাগ পেয়েছন তা আরo বশী হেত পারত। গণপতরাo লতার
সেkটারী হoয়ার সূেt সকেলর কােছ পিরিচত িছেলন। লতা য কাজিট করেত চাiেতন না, সিট যােত আশা পায় তার
ব বsা গণপত িনি তভােব করেত পারেতন। তেব 6-7 বছেরর মেধ িতন িতনিট সnােনর মা হoয়ার কারেণ আশার
কিরয়ার 1950 সােল থমেক দাঁিড়েয় যায়। আর তার থেক বিরেয় আেসন 1955-56 সােল। বড় ছেলর জn 1950
সােল। নাম রাখেলন হমn। হমn মুেখাপাধ ােয়র নােম। duবছর পের জn মেয় বষার। তার du বছর পের জn ছাট ছেল
আনnর। eেদর বয়স, জn িনেয় য সব তথ

লখা হেয়েছ তার কানিটi আশার দoয়া নয়। আশার জীবনীকার রাজু

ভারতন eখন আিশর oপর বয়স। তাঁর sিৃ তর ভরসা কের িকu লখা িঠক হেব না। তাছাড়া রাজু ভারতন বা িব াস নruরকর
eরা কui আশার ব াপাের সহানুভুিত সmn িছেলন না। আশা য সব i ারিভu িদেয়েছন, সখােন িতিন যা বলেত
চেয়েছন, স সmেni p

করা হেয়েছ। ব িkগত জীবেনর কথা pায় বাদ দoয়া হেয়েছ। 1955 সােলর পর থেকi আশা

গড়গড় কের eিগেয় গেছন। স সব কথায় আিস। িবেয়র পর pথম পাঁচ বছের du িতনেশা িসেনমার গান রকড কেরেছন
আশা। যটা pায় িকেশারী গািয়কার পেk কম সাফল নয়। তাঁেক pথম িবগ লীেগ িনেয় eেলন িবখ াত সুরকার o ার pসাদ
নায়ার বা o িপ নায়ার। িস আi িড িসেনমায় মাt eকিট গােনর সুেযাগ পেয়িছেলন আশা। তােতi সকেলর দৃি

আকষণ

করেলন আশা। আর eর পর থেক কাযত o িপ নায়ােরর ekkluিসভ গািয়কা হেয় গেলনা আশা। নয়া দৗড় ছিবেত আশার
গান িহট করল। eর পর থেক 1972 সােল o িপ’র সে
করান o িপ। eর মেধ

ছাড়াছািড় হoয়া পযn pায় প াশিট ছিবেত আশােক িদেয় গান

গাটা kuিড় ছিব সুপারিহট। গানo লােকর মুেখ মুেখ িফরত তখন। কেয়কিট ছিবর নাম করিছ। হাoড়া

িbজ, eক মুসািফর eক হািসনা, tuমসা নিহ দখা, কা ীর িক কিল, মের সনম, িফর oিহ িদল লায়া huঁ । eর মেধ i 1958
সাল থেক রিবশ র শমা “রিব” নােম স ীত পিরচালনার কাজ uru করেলন। তাঁর কমজীবেন িতিন সব গানi আশােক িদেয়
গাiেয়েছন। “ তরা মন দপণ কহলােয়” বা oয়k িসেনমার “আেগ িভ জােন না tu” িহট বলেল িকui বলা হয় না। e guিল
পাথ- bিকং aসামান সৃি । 1960 সাল শষ হoয়ার আেগ আশােক িদেয় pায় সব বড় স ীত পিরচালকi গান গাoয়ােলন।
িতিন হেয় গেলন িড-ফ ােkা du নmর। তেব guণিতেত িতিন িদিদেক oi বছেরi ছািড়েয় গেলন। 1960 সাল পযn আশার

িহট গােনর তািলকা তাঁর মাট বাংলা গােনর তািলকার সে

tuলনীয় হেয় যােব। sানাভােব তা eখােন দoয়া সmব নয়। পের

আমরা প াশ, ষাট o সtেরর দশেক আশার গােনর eকিট পিরসংখ ান uপsািপত করব।
o িপ নায়ার ভdেলাক pথম থেকi uলবাবু। লতা তাঁেক eেকবােরi পছn করেতন না। িতিন জীবেন কানিদন
লতােক িদেয় কান গান গাoয়ােনার চ া কেরনিন। o িপ নায়ার সুেটড বুেটড পারিফuমড রীিতমত লিড িকলার। pথম
দশেনi আশার oপর নজর পেড়িছল তাঁর। ভরা সংসার o ার pসােদর। stী সেরাজ মািহনী িশিkত মিহলা। যেথ
সহানুভুিতশীলo বেট। িকn চারা না মােন ধেমর কািহনী। ফিপশ o িপ আশার িদেক পতে র মত আকিষত হেয় চলেলন।
িনেজ িsর কের িনেলন আশােক দাঁড় করােনা তাঁর জীবেনর pথম কতব । তাঁর সi pিতruিত unিতর পেথর যাtী আশারo
মেন ধেরিছল। আশা ভাবেত লাগেলন, হয়ত ei o িপ সােহবi তাঁেক িবগ লীেগ িনেয় যাoয়ার uপযুk লাক। আবার
সাদামাটা আধবুেড়া গণপতরাo eর tuলনার o িপ ব িkto যেথ

আকষক। আশাo জিড়েয় পড়েলন ei িববাহ বিহভূ ত

সmেক। িনnুকেদর মেত 1958 সােল “ফাguন” ছিব হoয়ার সময় থেক আশা o িপ’র সে

ফি -নি েত জিড়ত িছেলন।

চার পাঁচ বছেরর মেধ i o িপ ব াপারিটেক pকােশ ফলাo করেতন। আশা o িপ’র ছিব দoয়া লেকট শািড়র oপের পের
সবাiেক দখােতন। বচারা গণপত সকেলর সাহয চাiেতন। নৗশাদ তােক আশােক আটেক রাখার পরামশ দন। টিলেফান
কেট িদেত বেলন। গণপত তাi করেলন। িহেত িবপরীত হল। আশা িদিদর পরামেশ 1960 সােল পডার রােড “pভু ku ”
িবিlংe dui বােন পাশাপািশ
িনেয় আশা

াট িকেনিছেলন। িফের আসার জায়গা তরী িছল আশার। 1963 সােল িতন ছেলেমেয়েক

uরবাড়ী ছেড় িনেজর বাড়ীেত মােয়র কােছ িফের eেলন। aিভেযাগ গণপতরাo o পিরবার aত াচার করিছল।

সবটা িমথ া না o হেত পাের। oিদেক আশােক পাoয়ার আশায় o িপ তাঁর িনেজর মিরন
িকেলািমটার দূ ের হাi রাiজ “িমরামার” িবিlংe টপ

াের

াiেভর

াট িনেলন। জানলা িদেয় আশার সে

ei pমপব দশ বছর চেলিছল। আশা িদেনর aেনকটা সময় o িপর সে

াট থেক মাt eক
সমুd দখেবন বেল।

কাটােতন। যটােক o িপ পের বেলেছন আমরা দশ

বছর sামী stীর মত থেকিছ। aথচ আশা bক-আপ হবার পের আমার নামo কের না। কান aনু ােন আমার গানo গায় না।
িদিদর পােশ থেকo আশা িদিদর o বাড়ীর aন ভাi বানেদর oপর চরম aন ায় কেরেছন। o িপ’র ছিব দoয়া লেকট
দখােনা, বা o িপ

প করেত eেল

াiভারেক িদেয় জাের হণ বািজেয় uত k করা eসব লতােক খুবi আঘাত কেরিছল।

আর গিসেপ গাটা বেmেত কান পাতা ভার। মযাদাপূণ ব বহােরর জন িবখ াত লতার মেন ei সব aত n িবrপ pিতিkয়ার
সৃি কেরিছল। িতিন তাঁর মযাদা বজায় রেখ pকাশ কেরনিন। আশার জীবেনর ei পবিট িকuটা aসmানকর হেলo িসেনমার
জগেত eসব জলভাত। কu িকu মেন করত িকনা ক জােন। আশার গােনর জগেত unিতেত eর িবেশষ কান ছাপ পেড় িন।
তেব ছেলেমেয়রা asিsেত িছল। ষােটর দশেক আশা ক াবাের o নােচর গােন aপিরহায হেয় থাকেলন। o িপ o রিব শমার
ছিবেত eেক রী। আর িতন pধান শ র-জয়িকষণ, কল াণজী-আনnজী o লkীকাn-প ােরলাল তাঁেদর করা গােনর eক
tতীয়াংশ আশােক িদেয় গাoয়ােলন। বাকীরাo ছিবেত anত eকিট গান আশার

জন রাখার চ া করেতন। আর কম

বােজেটর ছিবেত তাঁর গাoয়া গানo aেনক। লতার tuলনায় আশার গােনর সংখ া িবেশষ কম নয়।
“ মের সনম” ছিব হয় 1965 ত। o িপ নায়ােরর কিরয়ার gাফ ei সময় থেকi sা ডাuেনর িশকার হয়। িতন
চার বছর পের িহট ছিব খুব কম হেত লাগল। 1968 – 69 সােল o িপ নায়ার আর pধান স ীত পিরচালক বেল পিরগিণত
হেতন না। eরi মেধ িবগ লীেগ uকিছেলন রাhuল দববমণ। pথম িদেক বাবার সহকারী িহসােব। পের uল

েজড

কেmাজার rেপ। “িতসরী মি ল” িসেনমায় আশােক নtuনভােব pেয়াগ করেলন আর িড বমণ। আনেn আpluত আশা

রাhuেলর ei নtuন ধারািটেত িনেজর লাiফলাiন দখেত পেলন। জেম uঠল আর eক কািহনী। দখেত দখেত িmয়মান
o ার pদীপ তার আকষণ হারােত থাকল। o িপ আরo পেজিসভ হেয় আশােক ধের রাখার চ া করিছেলন। ছেলেমেয়রা
pাpবয়s হoয়ােত আশার লাকলjা আরo বশী হেয় যািcল। মেয়র বষােক eকিদন o িপ িকu বলা বা সামান মারধর
করার ঘটনােক iসু বািনেয় িচরতের “িমরামার” থেক বিরেয় eেলন আশা। 1972 সােল o িপ পব শষ হল িতkতার
চূ ড়াn কের।
eর aেনক আেগ “িতসরী মি ল” িসেনমা তরী হoয়ার সময় থেকi রাhuেলর guেণ মুg হেয় যান আশা। তার পর
eক দশেকরo বশী সময় ধের আশার ক েক সমs ধরেণর গােন সাফেল র সে
aবাক হেয় যেতন য িকভােব রাhuল eটা বুঝেত পারেতন য আশার কে

ব বহার কেরেছন প ম। আশা ভেব

সi সুরিট গানিটেক চরম uৎকেষর জায়গায়

িনেয় যােব। বলেত গেল প েমর কােছ সাের ার কের আশা িনেজর গােনর guণমান িনেয় ভাবা বn কের িদেয়িছেলন। তাঁেদর
কিম ী সকেলর চােখ পড়েলo। বয় া আশার ববািহক সmাবনা িনেয় লােক িচnা করত বেল মেন হয় না। যাi হাল o িপ
পব cuেক যাoয়ার সাত বছর পের 1980 ত রাhuল দববমণেক িবেয় কেরন আশা। তাঁর বয়স তখন 47। রাhuল তাঁর থেক ছ
বছেরর ছাট। রাhuেলর eিট িdতীয় িববাহ। চাd বছেরর ei িববািহত জীবেনo িকuিদন তাঁরা আলাদা থেকেছন। সবটা
ভালভােব কােটিন। তেব ei যুেগ duজেন িমেল তাঁরা aেনক গান রকড কেরেছন। তার কতকguিল যেথ

eকেঘেয়। 1994

সােল রাhuেলর মৃtu র পর আশা শাuড়ীেক যেথ যt কেরনিন ei রকম aিভেযাগ uেঠিছল। আশা সকেলর চােপ শাuড়ীেক
বৃdা ম থেক আবার বাড়ীেত িফিরেয় আেনন। eতkণ আশা ভাঁসেলর জীবেনর ঘটনাবলী সংেkেপ বলার পের তাঁর গান
িনেয় duচার কথা বলা যাক। তাঁর গােনর আলাদা কের িবচার করার কান সুেযাগ নi। সুরকার যা সৃি কেরেছন, তােক আরo
মিহমামি ত কের পিরেবশন কের গেছন আশা। তাঁর গাoয়া কান গান হলােফলা করার মত নয়। তাঁর সুপারিহট গানguিল
pকািশত হoয়ার প াশ বছর পেরo সমান জনিpয়। কারণ সুেরর জগেত মায়াজাল সৃি করেত য uপকরণ লােগ সবguিলi
আশার গােন uপিsত। তাঁর িহট গােনর uেlখ করেত গেলo কেয়ক পাতা লাগেব। িহিn িসেনমার গানguিল িনেয় আমরা uধু
s ািটি k িদেয়i সntu

থািক। কারণ িবশেদ যেত গেল aেনক িলখেত হেব। আর তােত বাঙলা গােনর aংশ গৗণ হেয়

যােব। কান ভােবi আশার বাঙলা গােনর ঝাঁিপ িহnী গােনর guণিত বা guণমােনর সে

tuলনীয় নয়। আশা ভারেতর সব pধান

ভাষায় গান গেয়েছন। িহnীর পর মারাঠী তারপর বাঙলা গান সংখ ায় বশী। িহnী গােনর সংখ া মাটামুিট জানা যায়। বাকী
ভাষাguিলেত e িনেয় তত লখািলিখ হয়িন। দিkেণর চারিট ভাষায় লতার গােনর সংখ ার চেয় আশার গােনর সংখ া বশী।
বলা যেত পাের আশা যত গান গেয়েছন তার 75 শতাংশ িহnী ভাষায়। বাঙলা মারাঠী িমেল দশ শতাংশ। বাকী সব িমেল
পেনর শতাংশ হেত পাের। 1960 সাল পযn 2200’র বশী গান গেয়েছন িহnী িসেনমায়। পেরর দশেক du হাজােরর িকu
কম। পেরর দশেকo du হাজার ছাড়ায়িন। 1986 ত িগেনেসর জন সােভ করেত িগেয় দখা গল সােড় ছ হাজার গান
কেরেছন িহnী ছায়াছিবেত। লতােক ভু ল কের সবািধক গােনর রকডধারী বেল ঘাষণা কেরিছল িগেনস বুক 1974 সােল।
িতিরশ বছর পের তারা আশােক aনু ান কের ei রকেডর aিধকািরণী ঘাষণা কের। তেব guণিত 11000 গান সব ভাষা
িমেল।
আাসা যাক আশার ছেলেমেয়েদর কথায়। কিরয়ার oম ান হoয়া সেto আশার ছেলেমেয়রা যেt মানুষ হেয়েছন।
বড় ছেল হমn পাiলেটর কাজ করত। বয়স হেল তা ছেড় িমuিজক ডাiেরkর হেয়িছেলন। 2015 সােল ক ানসার হমnর
মৃtu হয়। তাঁর ছেল চতন o গােনর জগেত আেছ। হমnর িববািহত জীবেন সমস া িছল। িdতীয় stী সািজদা তাঁেক িডেভাস

কের kিতপূরণ আদায় কেরেছন। আশার পেরর সnান মেয় বষা। লখাপড়ায় বশ ভাল। সাংবািদেকর কাজ কেরেছ dui
দশক ধের। িকntu তারo িববাহ িবেcদ হেয় যায় al বয়েস। িডেpশেনর িশকার হেয় যান বয়সকােল। 2012 সােল
আtহত া কেরন বষা। ছাট ছেল আনn িসেনমা o গােনর জগেত আসার আেগ ম ােনজেম

o িফl ডাiেরকশেনর কাস

কেরেছন। মােয়র সব কাজকম পরবত কােল আনni দখাuনা করত। আনnর মেয় জনাi িসেনমায় pব াক গান করেছ।
আশার নািত নাতনীর সংখ া পাঁচ।
আশা ভাঁসেলর ব িkগত জীবন িনেয় িকuটা বলা হল। eর বশী বলেত গেল তাঁর aনুমিত o i ারিভu ছাড়া বলা
সmব নয়। আমােদর কাজ গােনর তািলকা pকাশ করা। তার সে

িশlীর সংিkp জীবনী। সuku হেয় গেছ। রাhuল দববমণ

চেল যাoয়ার পের du যুগ aতীত হেয়েছ। আশা প ম পরবত যুেগo সমান কমkম। তাঁর গান, সুেরর জগেত তাঁর আনােগানা
সব কেম গেলo বn হেয় যায়িন। ঈ েরর কruণায় িতিন সুsােs র aিধকািরণী। বলেত গেল ঊিনশ শা আিশর দশেকর
শষ িদক থেক বাংলা িসেনমায় তাঁর গান গাoয়ার সুেযাগ আরo বশী হেয়েছ। বয়েসর ছাপ পড়েলo তাঁর গােন kািn
আেসিন। আশা eকজন িবখ াত রাঁধুনী। তাঁর রিসিপ aেনেক ফেলা কেরন। তাঁর নােম o aংশীদারীেত বশ কেয়কিট রঁ sরা
চেল আরব a েলর দশguিলেত। িবশাল সmিtর মািলক, আশা eখেনা কান
নােমনিন। তাঁর িদিদ লতার

া

া

তরী কের জনকল াণমূলক কােজ

পুেণর দীননাথ মে শকর হাসপাতাল তরী কেরেছ o চালায়। লতা মে শকেরর নােমo

হাসপাতাল তরী হেয়েছ। আশা িকu কেরেছন িক না আমােদর জানা নi। তাঁর বা তাঁর ছেলেদর ব বসায় pিত ান সmেno
কান ধারণা আমােদর নi।
বাঙলা গােনর জগেত আশা eেসেছন 1957 সােল। তার পর থেক eকটানা গান কের যােcন বাঙলায়। স যুেগর
“আামায় tuিম য ভালেবেসছ” বা “নাচ ময়ূরী নাচ র” আজo সুপাব মেন হয়। বাঙলা িসেনমায় ক াবাের ট াবাের বা
িসডাকশেনর সীন aেনক পের eেসেছ। ততিদেন আশা তাঁর

গলার সi িবখ াত “কাম িহদারেনস” বা মাহক আকষণ

aেনকটা হািরেয় ফেলেছন। তাছাড়া বাঙলা িসেনমায় আেগ ভ াm ট াmo িবেশষ িছল না। িতিন aেনকguিল মুজরার গান
গেয়েছন। সবi সুnর। রামাি ক গান আর uেয়েট তাঁর জনিpয়তা সকেলর চেয় বশী। রাhuল দববমেণর সুর দoয়া বhu
িহnী গােনর বাঙলা ভাসনo িতিন রকড কেরেছন। বাঙলা গােনর জগেত সn া মুেখাপাধ ােয়র পর তাঁর গাoয়া গােনর
সংখ াi িdতীয় সবািধক। তাঁর গাoয়া রবীndস ীতguিল রেসাtীণ। নজruলগীিতguিলo িতিন সcেn গেয়েছন। পরবত কােল
বাঙলা িসেনমায় িহেরা িহেরাiনরা নাচেত uru করায়, আশা ei সমেয় নােচর গানo aেনক রকড কেরেছন। বাপী লািহড়ী,
kuমার শানু, aিমতkuমারেদর মেতা বয়েস ছাট িশlীেদর সে
বলার aথ pkত

পাlা িদেয় গান জিমেয় িদেয়েছন। গান িনেয় eকগাদা কথা

াতােদর aসmান করা। যাঁরা শােনন তাঁরা জােনন। বশী কথা না বািড়েয় আমরা পরবত প ৃ াguিলেত

তাঁর গােনর তািলকা ছেপ িদলাম।

আশা ভাঁসেলর গাoয়া গােনর তািলকা
গােনর pথম ছt

সুরকার

anকাের আেলা িদেত পূেজার pদীপ

aজয় দাস

aruণকািn ক গা যাগী িভখারী

নজruলগীিত

আi a াম দ িসন

গীিতকার

ছিবর নাম

রকড নং

বৎসর

গৗরীpসn মজুমদার

aমরক ক

1986

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

ফিরয়াদ

1971

আকােশ সূয আেছ যতিদন tuিম তা

রাhuলেদব বমণ

গৗরীpসn মজুমদার

আকােশর চাঁদ মািটর বুেকেত

বাপী লািহড়ী

ভেবশ ku ু

আকােশর duিট তারা কখন জেগেছ

িবেনাদ চে াপাধ ায়

পিবt িমt

আেগ আিম যিদ জানতাম

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

আেগ জানেল তাের িবয়া আিম

বীের র সরকার

বীের র সরকার

আকােশ আজ রেঙর খলা মেন
পূজা
guruদিkণা

1987
পূজা

1961

রাজনতকী

1990

aপrপা

1982

করতাম না সহঃ বীের র সরকার
আuর আuর চাখ নশা য লাল লাল

রাhuলেদব বমণ

গৗরীpসn মজুমদার

আেছ গৗর িনতাi নদীয়ােত

sপন চkবত

sপন চkবত

মাহনার িদেক

1984

আজ আিম aেচনা য পিরচয় হেব

sপন চkবত

sপন চkবত

সুেরর আকােশ

1988

আজ guন guন guন kuে

আমার

রাhuল দববমণ

রাজkuমারী

1967

আজ দােল মন কার iশারােত

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

আজ duজেন মn হেল মn িক

নিচেকতা ঘাষ

pণব রায়

ফিরয়াদ

1971

আজ মন আguনেক uঁ েত চায় মন কান

sপন জগেমাহন

মুkuল দt

জ ািত

1998

আজ রােত যo না বদনা িদo না

বাপী লািহড়ী

পুলক বn াপাধ ায়

আজo কাঁেদ কানেন কােয়িলয়া

নজruলগীিত

আজেক তামার পd বেন

মর হেয়

গৗরীpসn মজুমদার

মৃণাল বেn াপাধ ায় িবভূ িত মুেখাপাধ ায়

পূজা

পূজা
শ াম সােহব

1986

কলি নী

1981

সহঃ শািbর kuমার
আজেক থেক যাo দখ রাত গালাপী

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

আজার বাiজান আজার বাiজান

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

আেধা আেলা ছায়ােত

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

ক াবতী
আিব ার আিব ার ei তা আমার
আমােক আঘাত করেত তামার দাruণ

মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়
তপন ভ াচায

ভাল লােগ
আমােক ভালােত tuিম িকu কথার

1990

o

মাহানা
তপন ভ াচায

কথা কেয়ছ
আমােদর ei ভালবাসা িচরিদন বুেক

িনশান u

আিব ার

িনশান u

o

মাহানা
indিজৎ

পুলক বেn াপাধ ায়

দাবীদার
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ধের রাখব সহঃ চ ল kuমার
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আমার e ক
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aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

জীবন মরণ
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িদলীপ সরকার

িদলীপ সরকার
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গৗরীpসn মজুমদার

duিট পাতা
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আপন পর
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anরােল
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জয় পরাজয়

1984

সুরবাহার
আমার ei গােনর মালা পিড়েয়
িদলাম
আমার kuয়াশা য oড়না

মৃণাল বেn াপাধ ায়

আমার গব uধু ei কu আমার চেয়

বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

আমার গা ছম ছম কের সহঃ বাপী

বাপী লািহড়ী

গৗরীpসn মজুমদার

লািহড়ী
আমার ছয় ছয়িট ভাi

রবীন বেn াপাধ ায়

চnন মুেখাপাধ ায়

আমার জীবেন tuিম য আছ আেলা

িবেনাদ চে াপাধ ায়

পিবt িমt

পূজা
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আর আঁধাের
আমার িদন কােট না আমার রাত কােট না

সুধীন দাশgup

আমার বলা য যায়

রবীndস ীত

আমার মন মােন না িদন রজনী

রবীndস ীত

ভাsর রায়

আমার মেনির a েন সুেখর ফাguন eল মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়
আমার sp tuিম oেগা আমার

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার
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1990

আনn আ ম
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আমায় tuিম য ভালেবেসছ জীবেন য

মাnা দ

শ ামল gup

আিম anকােরর যাtী pভু আেলার

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

আিম আপন কিরয়া চািহিন

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

আিম eক ঝলেকর হাoয়া হঠাৎ আিস

sপন চkবত

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম িক স িক ভু েল গেল

শ ামল িমt

আিম ক বেলা না ভাল কের দখ না

বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম খাতার পাতায় চেয়িছলাম

মাnা দ

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম জািননা আমার কপােল eত সুখ

মানস মুেখাপাধ ায়

duলাল ভৗিমক
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মন িনেয়

1969

সহঃ হমn মুেখাপাধ ায়
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বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়
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মুkuল রায়

গৗরীpসn মজুমদার
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কায়াহীেনর
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বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

আর িক তামায় ছাড়িছ

রাhuল দববমণ

আর তা নয় বশীিদন িমলব eবার

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

আরo কাছাকািছ

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

আরo দূ ের চেলা যাi

সুধীন দাশgup
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শতrপা
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নিচেকতা ঘাষ

শ ামল gup

sয়ংিসdা
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সহঃ aিমতkuমার
আেলা আর আেলা িদেয় (মেন হয়
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আসব আর eকিদন আজ যাi

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

আঁধাের যিদ হািরেয় যাব আেলার sp
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নীতা সন
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পুলক বেn াপাধ ায়
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আহাহা কন পেরর সানা

sপন জগেমাহন
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রাhuল দববমণ

sপন চkবত

e আমার aিgপরীkা

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

aিভমান
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রাhuল দববমণ
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aজানা পথ
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e িক ভালবাসা তামােক ছাড়া িকu

রাhuল দববমণ

e চােখ চমক আেছ e মেঘ ঝলক

মৃণাল

রkক
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গৗরীpসn মজুমদার

দবpসাদ চkবত

সুদামা

বেn াপাধ ায়
e মন আমার হািরেয় যায়

aজয় দাস

গৗরীpসn মজুমদার aনুরােগর ছাঁয়া

ei eিদেক eস eস না কন দূ ের

রাhuল দববমণ
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মৃণাল
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বেn াপাধ ায়
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কানু ভ াচায

পুলক বেn াপাধ ায়

বিnনী
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aিনল বাগচী

তারাশ র

কিব
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সহঃ aিমতkuমার
ei খদ মার মেন ভালেবেস িমিটল
না

বেn াপাধ ায়

ei িঝলিমল িঝলিমল রােত ei

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

বাপী লািহড়ী

িবভূ িত মুেখাপাধ ায়

an িবচার
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আেলা সহঃ aিমতkuমার
ei uগ uগ uগ uগ দখ বাবু খলা
ei duিনয়ায় বাঁচেত গেল সহঃ

রবীন বেn াপাধ ায়

চnন মুেখাপাধ ায়

oেগা বধূ সুnরী
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জয় পরাজয়

aিমতkuমার
ei বুেক আমার ei বুেক ধের jালা

মাnা দ

গৗরীpসn মজুমদার

pয়সী
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ei রােত eকuখািন কােছ

sপন চkবত

sপন চkবত

মাহনার িদেক
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ei সাগেরর ঢu যিদ যায় থেম সহঃ

কানু ভ াচায

শ র ঘাষ

আমার শপথ
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িভ. বালসারা

পুলক বেn াপাধ ায়

রােতর
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aিমতkuমার?
ei হাoয়ায় িক সুরিভ ঝের
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eক য িছল duেয়ারাণী থাকত kuঁ েড়ঘের
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বাপী লািহড়ী

pভাত রায়

pিতকার
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বীের র সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

মাদার
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বাহাduর সহঃ িকেশারkuমার
eকi সােথ হাত ধের eকi পেথ চলব

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

কলি নী
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eকটা দশলাi কািঠ jালাo

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

eকিট কথা আিম য uধু জািন

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

পূজা
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eকিট কথা হায় স কiেলা না

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

পূজা
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eকu আরo নয় কােছ থােকা না সহঃ

রাhuল দববমণ

সহঃ িকেশারkuমার

গৗরীpসn মজুমদার

রাhuল দববমণ
eকu ছাঁয়া eকu দখা হােত হােত

বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

eকu বেসা চেল যo না

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

eকলা duজেন কথা কােন কােন বেল

চােখর আেলায়
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tয়ী

1982

আশা

মেন মেন বেল সহঃ aিমতkuমার
eকিল িবরল িনরল শয়েন

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

eবার uজার কের লo

রবীndস ীত

eমন কের ধরছ কন আিম তা আর

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত
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দবতা
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চার না
eমন কের বুিঝ pেমর জায়ার হঠাৎ

eখােন আমার
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eমন খুশীর tuফান oেঠিন আেগ কান

তপন মজুমদার

তপন মজুমদার
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কিড় িদেয়
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sপন চkবত

হঠাৎ
eেল না tuিম য চেয় থেক সারা
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1989

o আমার কাঁেধর আঁচল যায় পেড়

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

কলি নী ক াবতী

1991

o গ া মা জnদািয়নীর মত গা

বাবুল বসু

শ ামল সনgup

মেন রখ

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

পরেবশ

1980

পুলক বেn াপাধ ায়

জীবন রহস

1974

গৗরীpসn মজুমদার

dui aধ ায়

1986

মাtতীথ

1991

o ঘুেমর ময়না পাখী নীল আকােশ ঘুের

o পাখী uেড় আয় uেড় আয় uেড় uেড় aিভিজত
যা

a ালবাম

2009

বেn াপাধ ায়

o বাবুজী বাবুজী গা মারা গান শানাi সৗিমt বেn াপাধ ায়
o মা তারা দাo না সাড়া

aেশাক ভd

লkীকাn রায়

o রাজা িভেজ িভেজ রাত ফেল কন

sপন জগেমাহন

মুkuল দt

সামেদব কশ প

মুkuল দt

কালkট

1981

duজেন

1984

pম পূজারী

1991

সহঃ ভূ িপnর
o সাথী র
oi নীল পাখীটােক ধের দাo না

বাপী লািহড়ী

িবভূ িত মুেখাপাধ ায়

oi পথ দূ ের দূ ের সুদূর

hদয়নাথ

সিলল চৗধুরী

1967

মে শকর
oরা আসেছ জীবেনর যত পথ আঁকা
oের o মন পািখ মাের কমেন বঁ েধ রািখ
ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ e িব িস িড িনেয়

িদলীপ ম ল

িদলীপ ম ল

মৃণাল বেn াপাধ ায় জগদীশ ম ল
ভূ েপন হাজািরকা

পুলক বেn াপাধ ায়

aিgকন া

1990

সাগর

1994

চােমলী

1979

মমসােহব
কত না ভােগ আমার e জীবন ধন

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

ব বধান

1990

কত নারী আেছ e গাkuেল

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

রাজkuমারী

1967

কথা িদেয় eেল না

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

কথা িদলাম আিম কথা িদলাম tuিম

sপন চkবত

sপন চkবত

সুেরর আকােশ

1988

কথা িদলাম ভাল বাসব িচরকাল

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

কথা িদলাম

1991

কথা হেয়িছল তবু কথা হেলা না

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

tয়ী

sপন চkবত

sপন চkবত

tuফান

1989

sপন জগেমাহন

মুkuল দt

মহাশয়

1992

পূজা

1976

আিম সহঃ িকেশারkuমার

কাজল কের রাখব তামায় রাখব

1982

আমার চােখর সহঃ aিমতkuমার
কাগেজর uল িদেয় মালা গঁেথ

কােছ আছ tuিম রঙ আেছ uেল সহঃ

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

aজs ধন বাদ

1977

তnয় চে াপাধ ায়

মায়ািবনী

1992

মুkuল দt

মানসী

1990

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

আনn িনেকতন

1991

hদয়নাথ

িমu মুেখাপাধ ায়

আি তা

1990

রাজkuমারী

1970

শেলnd িসংহ
কােছ eেস দূ ের যাoয়া মন থেক সের

তপন ভ াচায

যাoয়া নয়

িনশান u

o

মাহানা

কােছ কােছ tuিম থাক মেন মেন ছিব

তnয় চে াপাধ ায়

সহঃ তnয় চে াপাধ ায়
কােট িক না কােট pহর হায় িক কির
কার ছাঁয়ােত guন guিনেয় oেঠ আমার

aিসত গে াপাধ ায়

মন
কার মেন িক আেছ যিদ জানা যত

মে শকর
িক কের আিস তামার পােশ দূ র য

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

িক যাdu তামার চােখ

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

িক য ভািব eেলােমেলা

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

িক পলাম আজ pথম জীবেন আমার

বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

রেkর sাদ

1993

িক শাপ িদল duবাসা

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

aিভমান

1986

িকেন দ রশমী cuিড় নiেল যােবা

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

বােপর বাড়ী
িকেস tuিম খুশী হেব কােন কােন বল
kuে

আমার guে

aিল guে

aিল

হমn মুেখাপাধ ায়
বাপী লািহড়ী

গৗরীpসn মজুমদার
uভ দাশgup

খলার পুtuল
tuিম কন

1982
apঃ

eেলনা
ku িবহারী হ িগিরধারী তামার চরণ

শ ামল িমt

পুলক বেn াপাধ ায়

মােয়র

1984

আশীবাদ
kuসুেম kuসুেম চরণিচh
ক গা tuিম ডািকেল আমাের

রবীndস ীত
সুধীন দাশgup

গৗরীpসn
মজুমদার

রাজপথ
লালkuঠী

ক যায় র বেলা ক aমন বাঁশী

sপন জগেমাহন

মুkuল দt

ক য আমার ঘুম ভািঙেয় গল

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

ক যন আবীর ছিড়েয় িদল ভােরর

sপন চkবত

sপন চkবত

ক বেল িবজলী uধু মেঘর কােল

শ ামল িমt

কঁ দনা মািননী tuিম কঁ দনা সহঃ

হমn মুেখাপাধ ায়

গিল থেক

গৗরীpসn মজুমদার
মুkuল দt

মাহনার িদেক

1959
1978
1984

বnী

1978

আগমন

1988

রাজকন া

1965

িশবািজ চে াপাধ ায়
কন জািননা য বণু বােজ সহঃ

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

শ ামল িমt
কন ডাক iশারায়

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

aিভশp চmল

1967

কন বাহার eল pােণর বািগচায়

বাসুেদব চkবত

মুkuল দt

pাথনা

1984

কন মুেখ মুেখ কন মlার থম থম

রবীnd জন

িবভূ িত মুেখাপাধ ায়

হির nd শব া

1985

কন সবনােশর নশা ধিরেয়

সুধীন দাশgup

পুলক বেn াপাধ ায়

কাথা কাথা খুঁ েজিছ তামায়

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

কাথা মুkun কহ না কিহল সহঃ মাnা দ
কাথায় রাখব pম বল তামার
কাথায় শ র কাথায় কালী
কান কাজ নয় আজ সারা িদন uধু

বসn দশাi
বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়
শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

িপকিনক

1972

aমর ভূ পালী

1952

সুেরর ভু বেন

1992

ঈ র পরেম র

1993

কলি নী

1981

হািস গান সহঃ িকেশারkuমার
কান িকu নi তা আমার কাuেক

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

ব বধান

1990

কান স আেলার sp িনেয় যন

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

pথম কদম uল

1970

আমায়
kিণেকর খুশী পেত িগেয় হায় িক য

গৗতম বসু

খাo িপo মৗজ কেরা আের kuছ

মৃণাল

পেরায়া নিহ সহঃ মহঃ আিজজ

বেn াপাধ ায়

a ন চৗধুরী

মজ বu

1995

a ার

খুkuমিণ সানা মেয় সহঃ কারাস

1989

আশা

খুব চনা চনা মুখখািন লাগেছ য

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

পূজা

খুঁ েজ খুঁ েজ পাiনা যােক গল জনম

বাপী লািহড়ী

মুkuল দt

মহাrud

1985

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

eকাn আপন

1987

সহঃ বাপী লািহড়ী
খলব হািল রঙ দব না
গা ছমছম িক হয় িক হয়

বাপী লািহড়ী

গা পা গা র সা িমলন বলা

রাhuল দববমণ

গােঙ জায়ার eল িফের tuিম eেল

নজruলগীিত

গৗরীpসn মজুমদার

দবীবরণ

1988

শ ামেলশ ঘাষ

সুর সংঘাত

1990

শ ামেলশ ঘাষ

সুর সংঘাত

1990

sপন চkবত

কi
গােছর িমনাের রােদর সানা িবেভার
কাruকােজ
গােছর িমনাের রােদর সানা 2য় পব
গােনর pণামuku িদেয় যেত দাo

আশা

guন guন কের মন সহঃ aিমতkuমার

aজয় দাস

গৗরীpসn মজুমদার aনুরােগর ছাঁয়া

1986

guন guন guন kuে

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

1967

guন guন

আমার

মরা মন য uতলা

guন guন মন

মরা কiেছ িক য

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

রাhuলেদব বমণ

মুkuল দt

রাজkuমারী
পূজা
আপন আমার

1990

আপন
gu েন দােল য

মর

শচীনেদব বমণ

ঘুম পাড়ানী গােন কেব ধার করা ঘুম

নিচেকতা ঘাষ

ঘুমিট দেশর হাoয়ায় ভেস ঘুেমর

কাবুল

গৗরীpসn মজুমদার
শ ামল gup

আরাধনা

1978

sয়ংিসdা

1975

িশবদাস বেn াপাধ ায় শািs

2004

পরী সহঃ aিমতkuমার
চেk আমার t া

রবীndস ীত

চরণধুিল ছাড়া চাiনা িকu আিম

রাhuল দববমণ

পুলক বেn াপাধ ায়

আেkাশ

1989

চল ঘের uেক সব বn কের িদi

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

চল চেল যাi হােত হােত হাত রেখ

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

মা

1992

বnu

1992

সহঃ রাhuল দববমণ
চল চেল যাi বাসার খাঁেজেত সহঃ

রি ত গাদমার

kuমার শানু
চেল গেল e সময় আর আসেব না

বাবুল বসু

শ ামল সনgup

মযাদা

1989

চেল যােব সময় ধুেলার মত যােব

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

আনn িনেকতন

1991

চাiনা আমার রশমী cuিড়

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

চাঁদ হিরেছ চাঁদ মুখ তার সরসীর

নজruলগীিত

িচরিদন রেব পােশ আর িকu তা চাi

তপন ভ াচায

1987

uেড় সহঃ aিমতkuমার

না আিম

িনশান u

o

মাহানা

িচরিদনi tuিম য আমার যুেগ যুেগ

বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

aমর স ী

চাঁদ হাসেল জাছনা uল হাসেল গn

তপন মজুমদার

তপন মজুমদার

চাঁদ হাসেল

a ালবাম

জাছনা
চাঁেদ যাtা (uেড় যােবা আমরা চাঁদ

রাhuলেদব বমণ

sপন চkবত

পূজা

cuিপ cuিপ কন eেল eত িদন কাথায়

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

িমলন িতিথ

cuিড়র e uন uন বাতােস ruম uম

বাবুল বসু

শ ামল সনgup

মেন রখ

চতালী গা চতালী হেয়ছ কন আজ

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

চােখ চােখ কথা বল মুেখ িকu বল

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার
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1985

রাhuল দববমণ,

ভেবশ ku ু

আসল নকল

1998

পুলক বেn াপাধ ায়

সুেখর কােছ

apঃ

বাবা তারকনাথ

1977

তামার
tuিম রাজার kuমার আজ duয়াের আমার

বুdেদব গা ুলী
tuিম uধু আমার আিম uধু তামার

মৃণাল

সহঃ ভূ িপnর

বেn াপাধ ায়

tuিম সূয tuিম চnd

নীতা সন

থুiলাম র মন পdপাতায় ধুiলাম

নিচেকতা ঘাষ

মুkuল দt

দােরাগা o দােেরাগা আমার ei

কানু ভ াচায

পুলক বেn াপাধ ায়

বিnনী

1989

িদেত পাির e জীবন

রাhuল দববমণ

শচীন ভৗিমক

পুruেষাtম

1992

িদনguেলা ভালা গল না আেছা eখেনা বাবুল বসু

শ ামল সনgup

মেন রখ

দীপ jেল oi তারা

পুলক বেn াপাধ ায়

মন িনেয়

1969

মুkuল দt

মহাrud

1985

duিনয়ার ei মহিফেল

হমn মুেখাপাধ ায়
বাপী লািহড়ী

গৗরীpসn মজুমদার

পূজা

a ালবাম

1963

2009

duেগ duেগ duগিতনািশনী সহঃ কারাস

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

দূ র dীপবািসনী িচিন তামাের িচিন

নজruলগীিত

দূ ের কন আয় না কােছ নাগর tuিম

sপন চkবত

sপন চkবত

মন ময়ূরী

1990

দখ নাচ দখ দখ দখ বাঁদরী নােচ

বাবলু সমাdার

a ন চৗধুরী

aভািগনী

1991

দব না তামায় চেল যেত eত

sপন জগেমাহন

মুkuল দt

দব মন দব pাণ আয় র আয় কােছ

সুধাংu সন

দয়া নয়া মন তামার সােথ

দখ গা eেনিছ টা াiল শাড়ী
pম পূজারী

1991

পুলক বেn াপাধ ায়

anর বািহর

1995

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

আেkাশ

1989

ধর ধর ধর কের যায় uেলর যৗবন

বাপী লািহড়ী

মুkuল দt

pতীক

1988

ধারােলা ঝক ঝক

নিচেকতা ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

ফিরয়াদ

1971

িধিনক তা তা ঢালক বােজ নাচিব

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

রাজকন া

1965

িধন তা িধন তা তের তের না

বীের র সরকার

pাঃ আর eন duেব

রাজনতকী

1990

ধীের ধীের আেস হাoয়া ধীর ধীের

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

আguন

1988

ধূসর গাধূিল e রঙ সব আেলা িনেভ

বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

ধূসর গাধূিল

1994

নtuন নােমেত tuিম ডাকেল সহঃ

sপন চkবত

পুলক বেn াপাধ ায়

সবজয়া

1997

aজs ধন বাদ

1977

পুলক বেn াপাধ ায়

আেkাশ

1989

মুkuল দt

আগমন

1988

ভালবাসা িদেয় সহঃ মহঃ আিজজ

আয় সহঃ শ ামল িমt

সহঃ কাকিল ভ াচায

kuমার শানু
নবল িকেশার শ ামসুnর

শ ামল িমt

নয়েন sp আজেক সn ায় সহঃ

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

শেলnd িসংহ
নয়েনর মিণ tui যেশাদাduলাল সহঃ

হমn মুেখাপাধ ায়

িশবাজী চে াপাধ ায়
নেহ নেহ িpয় e নয় আঁিখজল

নজruলগীিত

না eখনi নয় যােব যিদ যo িকu

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

1975

পের
না ডেকা না ডেকা না গা মাের

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

না থাক না থাক না থাক

sপন জগেমাহন

মুkuল দt

না না aমন কের দাগা িদেয় সের

শ ামল িমt

না না না না আজ কান কথা বল মানা

aণব চে াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

মহাশয়
aমানুষ

1975

র ন চkবত

aমর কািহনী

1993

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

eকাn আপন

1987

না না না না পারব না কথা িদেত

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

না বেলা না মন কােছ চায় uধু

সমীর মুেখাপাধ ায় িশবদাস বেn াপাধ ায় বুকভরা ভালবাসা

2001

নাগর আমার কাঁচা পীিরত

রাhuল দববমণ

1975

সহঃ aিমতkuমার
না না না কােছ eস না সহঃ eস িপ
বালসুbhণ ম

গৗরীpসn মজুমদার

aন ায় aিবচার

নাচ আেছ গান আেছ

নিচেকতা ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

ফিরয়াদ

1971

নাচ নাচ মন মন ভের নাচ

aিভিজত

পুলক বেn াপাধ ায়

সলাম

1975

বেn াপাধ ায়

মমসােহব

নাচ ময়ূরী নাচ র ruমuমাuম নাচ র
নানা িদেক চেয় দিখ নানা uপহার

বাপী লািহড়ী

ভেবশ ku ু

aিgt া

1989

িনেজর িদেক চাiেত পাির না য

সুিমtা লািহড়ী

মুkuল দt

ভাগ িলিপ

1990

মাnা দ

পুলক বেn াপাধ ায়

নi সিত বেল িকu নi

শষ প ৃ ায়

1973

দখুন
নi সi পূিণমা রাত আাশা নi

শ ামল িমt

নশা নশা আguন আguন জান িক নশা

রাhuল দববমণ

নশা tuিম যতi কর নশা তবু

শ ামল িমt

পরেদশী জািন না আমার িক হেলা

গৗরীpসn মজুমদার
sপন চkবত
গৗরীpসn মজুমদার

রাজকন া

1965

আguন

1988

কলি নী

1981

রাhuল দববমণ

মুkuল দt

aজানা পথ

1994

পা ভােঙিন মন ভেঙেছ eখন িক য

রাhuল দববমণ

ভেবশ ku ু

বuরাণী

1991

পাগলা গারদ কাথায় আেছ নi িক

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

মৗচাক

1975

বাবুল বসু

গৗতম-সুিsত

রাজেdাহী

2009

কাল tuিম

1966

সহঃ aিমতkuমার

সহঃ মাnা দ
পাগলা ঝেড়া হাoয়া বৃি eেলােমেলা
সহঃ িবেনাদ রােঠার
পাতা কেট cuল বঁ েধ ক টায়রা

utমkuমার

পুলক বেn াপাধ ায়

পেরেছ

আেলয়া

পাথেরর বুেক দাগ মুেছ যেত পাের

বাবুল বসু

মুkuল দt

পািলেয় যেত চাi ( কারাস)

রাhuলেদব বমণ

??????

পাহােড়র জ েল মানুষেখেকা বাঘ

বাপী লািহড়ী

পুলক বেn াপাধ ায়

থােক
পীিরেতর আঁঠা নািক লাগেল ছােড় না

দবদাস

2002
a ালবাম

আশা o

1989

ভালবাসা
বাপী লািহড়ী

িpয় চে াপাধ ায়

tuিম কন

apঃ

eেলনা
পয়ালা নাo ভের নাo (শাmা য -)

রবীnd জন

পাড়া বাঁশী uনেল e মন

রাhuল দববমণ

ভেবশ ku ু

aনন া

গৗরীpসn মজুমদার

1992
1971

প ঁ াক প ঁ াক প ঁ াক ট ািk চেড় নয়

গৗতম মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

aিgসাkী

1991

pথম দখার সi িদন নািক আজo

মানস মুেখাপাধ ায়

লkীকাn রায়

বাnবী

1989

pাণ আজ গান গেয় রেস uেব যায়

বাপী লািহড়ী

ভেবশ ku ু

ম লদীপ

1989

aজs ধন বাদ

1977

সহঃ aিমতkuমার
pম কথাটাi ছাট akর তার duেটা

শ ামল িমt

pম িকেস হয় তা কu িক জােন

বাপী লািহড়ী

িবভূ িত মুেখাপাধ ায়

duজেন

1984

pম tuিম হেয়া না িনuর িবদায় চেয়

জয়েদব সন

শেলndনাথ ভ াচায

জহাদ

2003

আগমন

1988

pেমর িপপাসা িনয়া ছািড়লাম kuল
িফের eস aনুরাধা ফেল িদেয় সব

হমn মুেখাপাধ ায়
রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

মুkuল দt
শচীন ভৗিমক

িফের eলাম দূ ের িগেয়

রাhuল দববমণ

uলকিল র uলকিল সহঃ

রাhuল দববমণ

sপন চkবত
গৗরীpসn মজুমদার

aনুসnান

1981

guruদিkণা

1987

anরােল

1985

িকেশারkuমার
ভেবশ ku ু

uল কন লাল হয় স িক জানা যায়

বাপী লািহড়ী

uল uেট ঝের যায় গn তার ফেল

বাপী লািহড়ী

গৗরীpসn মজুমদার

uেল গn নi স তা ভাবেতo

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

পািরনা
uলদানীেত uল রেয়েছ পয়ালােত

কানু ভ াচায

শ র ঘাষ

বu কথা কo ডািকস কন কােয়ল

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

বkuল বেনর কথা

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

বn dােরর anকাের থাকব না সহঃ

রাhuল দববমণ

গৗরীpসn মজুমদার

দালনচাঁপা

1987

পািড়

1966

রাজkuমারী

1967

িকেশারkuমার
বn মেনর duয়ার িদেয়িছ

sপন চkবত

sপন চkবত

মাহনার িদেক

1984

ববম ববম বম ভােল িশবশ র ভােল

ভূ েপন হাজািরকা

পুলক বেn াপাধ ায়

দmিত

1976

বড় আশা কের eেসিছনু কােছ ডেক

রবীndস ীত
বাপী লািহড়ী

িবভূ িত মুেখাপাধ ায়

duজেন

1984

রাhuল দববমণ

মুkuল দt

আguন

1988

বেল বলুক কলি নী আমায় লােক

মানস মুেখাপাধ ায়

লkীকাn রায়

বাnবী

1989

বhu আশা িনেয় ভালবাসা িদেয় সহঃ

রাhuল দববমণ

ভেবশ ku ু

শতrপা

1989

রাhuল দববমণ

পুলক বেn াপাধ ায়

আেkাশ

1989

বাজেলা র ঘুঙru, তােলর সাড়া পাi

রাhuল দববমণ

সুিজত guহ

ঝ ার

1989

বােজ guru guru মাদল মেঘর নাচেব

বাবুল বসু

শ ামল সনgup

মেন রখ

বাবার কথােত িবেয় কেরছ o দাদা

রাhuল দববমণ

মুkuল দt

বাসর জাগার পালা সবাi িমেল করব

রাhuল দববমণ

sপন চkবত

বাঁশরী বােজা না বােজা সুরশৃ ার

বীের র সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

রাজনতকী

1990

বাঁশী ডাকেল হায় ঘের িক থাকা যায়

বাপী লািহড়ী

িpয় চে াপাধ ায়

tuিম কন

1986

নাo
বল তা িক কের ঘর বাঁধা যায় সহঃ
বাপী লািহড়ী
বল বল tuিম মাের ভালবাসা কােক
বেল সহঃ শেলnd িসং

aিমতkuমার
বােজ ঢাল তাক িধনা িধন সহঃ
aিমতkuমার
a ালবাম

2009

ত পাথেরর থালা

1992

eখােন আমার sগ

1990

eেলনা
বাঁশী uেন িক ঘের থাকা যায়
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