uৎপলা সন

যৗবেন

uৎপলা সন

পিরণত বয়েস

বাঙলা আধুিনক গােনর pথম সফল মিহলা িশlী uৎপলা সন। তাঁর যুেগর িতিন

িশlীo বেট।

duভােগ র কথা তাঁর গাoয়া গােনর aেনকguিল eখন আর পাoয়া যােc না। তাঁর ফ ােনরা কােলর করাল gাস
eিড়েয় du চারজন বঁ েচ আেছন। ব দশেনর uেদ ােগ িশlীেদর জীবনী o গােনর তািলকা pstuত করার কােজ
uৎপলার pস

আসার পের বাঝা গল পিরিsিত কতটা স ীন। যাi হাক, যা আেছ বা জানা আেছ তাi িনেয় ei

লখািট pstuত করা হল। িতন মােস যতটা হয় তাi করা হল। তেব আশার কথা ei য, uৎপলার জীবনী o গােনর
তািলকা pকািশত হল i ারেনেট বা oেয়বসাiেট। eর kমাগত সংেশাধন o পিরবধন চলেত থাকেব। ব দশেনর
পাঠক o সমs বাঙালীেক আমােদর সিনবn aনুেরাধ, আপনারা য কান তথ জানা থাকেল আমােদর জানান,
bangodarshan@gmail.com aথবা madhur_sangeet@bangodarshan.com িঠকানায়। আমরা সকেল
িমেল চ া করেল sগত uৎপলার পুণ sিৃ তর pিত সুিবচার করেত পারব। বাঙালীর aসংখ tিটর du eকিটর
িনরসন হেলo আনেnর কথা।
ঢাকা িনবাসী pulkuমার ঘাষ o িহরণবালা ঘােষর কন া uৎপলার জn 1924

ী ােbর 24 মাচ। তাঁর

পিরবােরর ঢাকার কান জায়গার বাড়ী িছল, তাঁেদর gাম বা দেশর বাড়ী কাথায়, eমন িক তাঁরা কয় ভাi বান
তাo তাঁর পরবত pজেnর জানা নi। িবংশ শতাbীর িtেশর দশেক সুধীরলাল চkবত ঢাকা বতাের িশlী
িহসােব pিতি ত হেয় oেঠন। সi সমেয় িকেশারী uৎপলা তাঁর কােছ গান িশখেত আরm কেরন। uৎপলার মা
িহরণবালাo গােনর চচা করেতন। মেয়েক pাথিমক িশkা িতিনo িদেয়িছেলন। মূলত সুধীরলােলর uেদ ােগi
িকেশারী uৎপলা ঢাকা বতাের eবং aন t িকu aনু ান কেরিছেলন। তেব তাঁর pথম রকড 1939

ী ােb বার

হেয়িছল বেল কu কu য বেল থােকন, সিট সত না হবার সmাবনাi বশী। uৎপলা জৈনক guল মহmদ খােনর
কােছo স ীত িশkা কেরিছেলন। সুধীরলাল 1940-41

ী ােb ঢাকা ছেড় কলকাতায় চেল আেসন। তার সে

aথবা িকu পের uৎপলার পিরবারo চেল আেস কলকাতায়। সুধীরলাল pায় রাতারািত িবখ াত হেয় পেড়ন। িতিন
বতার রকড, িসেনমা সব জায়গােতi সুেযাগ কের নন। তাঁর ছাtীিটo িবিভn aনু ােন, রিডoেত গান গেয়
সকেলর দৃি

আকষণ কের। 1943

ী ােb তাঁর pথম রকড বার হয়। গানিট - দূের গেল মাের মেন রেব না

জািন। সুধীরলালi সুরকার, কথা িব র ন ভাduড়ীর। তাঁর pথম িদেকর ভিkমূলক গানguিলেত eক সুnর সহজ
িনেবদেনর ভাব িতিন uিটেয় tuলেত সkম হেয়িছেলন। alিদন পেরi িতিন িসেনমায় সুেযাগ পান। মাi িসsার
িসেনমায় তাঁর গানguিল জনিpয় হেয়িছল। কেপােরশেনর iি িনয়ার বণু সন ucলা
পড়েলন du eকবার

uৎপলার guণgাহী হেয়

তাঁেক দখার পের। িকuিদেনর মেধ i uৎপলা কয়াতলা লেন বণু সেনর গৃিহণী হেয়

পূেণাদ েম সংসারজীবেন bতী হেয় গেলন। তেব গানi িছল তাঁর জীবেনর pধান aবলmন। sামীর সহানুভুিত o
সহেযািগতা আর সুধীরলােলর িশkায় uৎপলা বাংলা আধুিনক গােনর িবখ াত বা সবpধান িশlী হেয় গেলন
িকuিদেনর মেধ i। বীেরndk

ভd তাঁেক মিহষাসুরমিদণী aনু ােন সুেযাগ কের দন। মিহষাসুরমিদণীেত তাঁর

গাoয়া ‘শািn িদেল ভির’ গানিট আজo pায় সমান জনিpয়। 1949

ী ােb তাঁর eকমাt পুt আশীেষর জn হয়।

ei সমেয়র sl িবরিত বাদ িদেল uৎপলা eকটানা গান গেয় গেছন pায় পাঁচ দশক ধের। 1952

ী ােb al

বয়েস তাঁর guru সুধীরলােলর মৃtu হয়। uৎপলা শাক কািটেয় uেঠ স ীেতর সাধনা নtuন uদ েম চািলেয় যান। ei
সময় তাঁেক স ীত শখােত uru কেরন সতীনাথ মুেখাপাধ ায়। সতীনাথ uৎপলার বাড়ীেত িগেয়i স ীত শখােতন।
ধীের ধীের duজেনর মেধ সুnর বাঝাপড়া গেড় oেঠ। সতীনাথ uৎপলার জন তাঁর গলার uপেযাগী সুর তরী কের
বশ িকu গােনর সুর তরী কেরেছন। তার মেধ du-চারিট aিত জনিpয়। যমন “মhuয়া বেন পািপয়া কন গায়”।
সতীনােথর সািnধ uৎপলার মেধ ব াপক পিরবতন িনেয় আেস। কাযত uৎপলা সতীনােথর an ভk হেয়
পেড়ন eবং মেন pােণ সতীনােথর মানসী হেয় পেড়ন। স ীেতর আদান pদান eবং পুেরা পিরবােরর সে
বজায় রেখ সতীনাথ ময াদাপূণ ভােব তাঁর ভালবাসা সংযম o ধেযর সে

hদ তা

লালন পালন কেরন। তাঁেদর ঘিন তা

গাপন িছল না। িকntu তাঁরা লাকচেk যেথ সmম রkা কের গেছন। aবেশেষ sামী বণু সেনর মৃtu র িকuিদন
পের সতীনাথ uৎপলার িববাহ সmািদত হয়। বাকী জীবন তাঁরা sামী stী িহসােব সুেখ কািটেয়েছন। uৎপলার eক
মাt পুt সতীনাথেক বাবা বেল মানেতন eবং মােনন। 1992

ী ােb সতীনােথর pয়ােণ ei দাmত জীবেনর

aবসান হয়।
pবীণা uৎপলার পরবত কােলর জীবেন uেlখেযাগ িকu িছল না। তেব িতিন সমােজ মলােমশা করেতন।
বশ িকu aনু ােন িতিন aংশgহণ কেরেছন। ধীের ধীের িতিন বয়সজিনত িবিভn শারীিরক সমস ায় ভু েগ duবল
হেয় পেড়ন। 2005

ী ােb বশ কেয়ক মাস ধের তাঁর ক াnােরর িচিকৎসা চেল। oi বছেরর 13 ম িপিজ

হাসপাতােল িতিন শষ িন াস ত াগ কেরন। িতিন eকমাt পুt আিশষ o পুtবধূ সাগিরকােক রেখ গেছন।

uৎপলা সেনর গাoয়া eবং সুরকরা গানguিলর eকিট তািলকা পরবত প ৃ াguিলেত দখুন।
ei তািলকািট pণয়েন ডাঃ সেরাজ সান ােলর সহেযািগতা আমরা kতjতার সে

sরণ করিছ।

uৎপলা সেনর কে
ছায়াছিব

বৎসর

1939

রকড নং

pথম রকড

গােনর তািলকা

গােনর কথার pথম ছt

সুরকার

গীিতকার

দূ ের গেল মাের মেন রেব না জািন

সুধীরলাল চkবত /

িব র ন ভাduড়ী

duগা সন
1942
pথম রকড?

1943

H.1057

1944
1944

িহnুsান

duগম িগির কাnার মru

নজruল

নজruল

িpয় ei িক তামার শষ গান

সুধীরলাল চkবত

িব র ন ভাduড়ী

eক হােত মার পূজার থালা আেরক

সুধীরলাল চkবত

pণব রায়

বন uল জােগ পেথর ধাের

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

প জ মিlক

পি ত ভূ ষণ

মাi িসsার

1944

ম ঁ ায় iন uেলাঁ স

duলুঁ র

মাi িসsার

1944

iেয় মতলব কা সংসার

প জ মিlক

পি ত ভূ ষণ

মাi িসsার

1944

জল যােন দা iস duিনয়া কা িজস

প জ মিlক

পি ত ভূ ষণ

oেগা uেলর বেন জােগা সেহলী

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

1945

ভু েলিছ তামাের aেনক বদনা সেহ

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

1945

যিদ ভু ল ভেঙ যায় কানিদন যিদ

সুধীরলাল চkবত

pণব রায়

চেল যাoয়া নেহ ভু েল যাoয়া

সুধীরলাল চkবত

pণব রায়

পয়াম e মহbত সবালা রিহ হ ায়

রাi চাঁদ বড়াল

জািকর হােসন

গােয় যা tu গীত সুহােন

রাi চাঁদ বড়াল

1946

িpয় তামার আমার িমলন uধু eক

সুধীরলাল চkবত

pণব রায়

1946

tuিম আমাের চেয়ছ বেল িpয় আিম

সুধীরলাল চkবত

pণব রায়

িগিরবালা

1947

pম ম aপমান হা iয়া মান হা

কমল দাশgup

পি ত মধুর

পেথর দাবী

1947

যেত হেব তাের যেত হেব িতিমর

দিkণােমাহন ঠাkuর

pণব রায়

দিkণােমাহন ঠাkuর

aিনল ভ াচায

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

ম সাcা প ার নিহ
1945

1945
বিসয়তনামা

1945

বিসয়তনামা

1945

H. 1143G

H. 1162G

Hindi Film
Geet Kosh

রজনী পার হেয়
পেথর দাবী

1947

নদীর duধাের ঘার বরষায় বালুচর
গেছ ঢেক

1947

tuিম য ভালেবেসিছেল e যন

িনমল ভ াচায

a নগড়

1947

আকােশর বুেক চাঁদ জেগ রয়

িনমল ভ াচায

aিনল ভ াচায

1948

সব খবতাের দেহ তব kাধদাহ সহঃ

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

হমn মুেখাপাধ ায়
a নগড়

1948

eক বেনর িশমূল শােখ, দােয়ল

রাiচাঁদ বড়াল

সাির ডােক
a নগড়

1948

পরাণ বঁ ধয়
ু া র পরাণ বঁ ধয়
ু া tui

রাiচাঁদ বড়াল

জ ািতিরnd নাথ মt

কােলা ঘাড়া

1948

কােছ ডািকেল দূ ের সের যায়

দিkণােমাহন ঠাkuর

pণব রায়

a নগড়

1948

সংসার ক আঁধার দয়া হমেপ িদখাo

রাiচাঁদ বড়াল

পি ত ভূ ষণ

1948

গােনর বলাকা ভেস যায় িpয়

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

িনমল ভ াচায

uঁচ-নীচ

1948

H. 1341

আয় ঘুম আয় ঘুম (ঘুমপাড়ানী গান)

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

1948

H. 1329

মেন রেখা আজেক রােতর িতিথ

িনমল ভ াচায

aিনল ভ াচায

ম ায় নািহ দীপ jালাu ী বn জীবন

প জ kuমার মিlক

রেমশ পাে

আব সাদ হ ায় িদল আবাদ হ ায় িদল

প জ মিlক

আগা হাসান কাি রী

হাম হ ঁ ায় tuমহাের জী tuম হা

guলাম আহেমদ িচিs

1948

কী
ihuদী িক

1948

লড়কী
uিট কসেমঁ
uিট কসেমঁ

1948
1948

Hindi Film
Geet Kosh
Hindi Film
Geet Kosh

1948

হামাের সহঃ রবীন মজুমদার
কয়া কেহঁ িকিসেস কেহঁ হালাত যা

guলাম আহেমদ িচিs

সহঃ রবীন মজুমদার
কতিদন দখা নi ভু েল গছ তেব

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

িক
িনruেdশ

1949

ei মধুরািত আেসিন আেগ

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

1949

িখজাঁ যা cuিক হ ায়, বাহার আ রিহ

জাফর খুরেশদ

মুnী জািকর huেসন

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

হ ায়: udu গীত
িবেষর ধাঁয়া

1949

কাথা বাiের দূ ের যায় র uেড়

িবেষর ধাঁয়া

1949

H.1422G

যিদ লেগ থােক ভাল

িবনয় গাsামী

িবেষর ধাঁয়া

1949

H.1422G

আমার ei জয় করা মেন

িবনয় গাsামী

1949

সকruণ বীণা বাজােয়া না বাজােয়া

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

1949

চmাবতীর দেশ র ভাi চmাবতীর

সুধীরলাল চkবত /

aিনল ভ াচায

দেশ
1949

H 1438

িনমল ভ াচায

জােগা জােগা র মন ঘুমােয় থেকা

সুধীরলাল চkবত /

aভয় bhচারী

aনুপম ঘটক
1949

H 1438

হির নাম িলেখ িদo aে

তামরা

সুধীরলাল চkবত /

aভয় bhচারী/

aনুপম ঘটক

pচিলত

1949

মা ডাক শােন না কথা কয় না

aনুপম ঘটক

pচিলত

1949

আtসমপেণ কিরেল তা পণ

aনুপম ঘটক

pচিলত

1949

আtসমপেণ কির মৃtu পণ দহ তরী

aনুপম ঘটক

খািন দাo ভাসাiয়া
ম র
ু
ছাটা ভাi

1949
1949

Hindi Film
Geet Kosh

সুnর সপেনাঁ ম tuমহাের

প জ মিlক

পি ত ভূ ষণ

পার কেরা মরা বড়া পার কেরা

প জ মিlক

রেমশ পাে

ী tuলসীদাস

1950

কমলনয়ন বােল রাম সহঃ জগnয়
িমt

indজাল

1950

িদগ াn

1950

িদগ াn

1950

িদক াn

1950

দালা িদেয় যায় ক দালা িদেয়
আনমনা আনমনা তামার কােছ

aনুপম ঘটক, হীেরন

pচিলত

ঘাষ
গােপন মিlক

pণব রায়

সত িজত মজুমদার

রবীndনাথ ঠাkuর

াবেণর গগেনর গায় সহঃ শচীন gup

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

আhান আিসল মেহাৎসেব সহঃ শচীন

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

gup
1950

uভ কমপেথ ধর িনভয় গান সহঃ
িdেজন o aন ান

1950

আমােদর যাtা হল uru সহঃ িdেজন
চৗধুরী o aন ান

1950

গানখািন মারা রেখ যাব ei সহঃ

প জ মিlক

শেলন রায়

প জ মিlক

শেলন রায়

প জ মিlক

শেলন রায়

প জ মিlক

শেলন রায়

প জ মিlক
1950

যৗবেনরi বীণার তাের সহঃ প জ
মিlক

1950

শািn দাo শািn দাo সহঃ প জ
মিlক

1950
মানদ

1950

সােরগামা

সবার মােঝ জােগ য মহাকাল সহঃ

eiচeমিভ

প জ মিlক

H.1470

যখন গােনর পাখী ডাকেলা তামার

aিনল বাগচী

মেনর বাতায়েন
1950

জীবেনর পেথ uধু কন uল ছড়ােনা

সুধীরলাল চkবত

পিবt িমt

1950

tuিম কন বাঁশীর সুের দূর থেক

সুধীরলাল চkবত

পিবt িমt

প জ মিlক

pকাশ

কােছ ডাক
rপ কািহনী

1950

বাদল দল ম রাজkuমারী আেয়স
মহল বনায়া সহঃ প জ মিlক o
aিসতবরণ

বাবলা

1951

দtা

1951

duঃেখর কােছ হার মেন তা hদয়
য কবল পািলেয় বড়ায় ডাক িদেয়

রবীন চে াপাধ ায়
িতিমরবরণ

যায় স ীেত
মালা

1951

আo সজনী আo সহঃ শচীন gup

গৗর গাsামী o
সৗেরন পাল

মালা

1951

রহ রহ ক সতািত হ ায় হােম

গৗর গাsামী o
সৗেরন পাল

মালা
মালা
মালা

1951
1951
1951

কান মুসািফর লেক আয়া সহঃ

গৗর গাsামী o

হমn মুেখাপাধ ায়

সৗেরন পাল

মন ম িকিসেন বাজািয় শহনাi সহঃ

গৗর গাsামী o

নীতা সন, শীলা িমt

সৗেরন পাল

মরা সঁ iয়া হ ায় িজ মুিগেচার সহঃ

গৗর গাsামী o

শেলন রায়
রবীndনাথ ঠাkuর

নীতা সন, শচীন gup

সৗেরন পাল

1951

uকতারা গা িনo না িবদায় িনo না

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

1951

গান য আমার pদীপ িশখার মত

সুধীরলাল চkবত

aিনল ভ াচায

jলjলা

1952

আজ সিহ iনকার মগর

প জ মিlক

udব kuমার

jলjলা

1952

হাম তা গিলয়াঁ ক লাল সহঃেকারাস

প জ মিlক

সদার জাফির

মািণকেজাড়

1952

ছলছল তিটনীর িক মায়া রােগ র

1952

কন জােগ uকতারা হায় আজo oi

1952

আজ eল িক শাবন eল িক আমার

দবী ভ াচায

ফণী গে াপাধ ায়

সুধীরলাল চkবত

পিবt িমt

সুধীরলাল চkবত

পিবt িমt

মেন
রািtর তপস া

1952

সুnর মার নoল িকেশার eস হ

সত িজত মজুমদার

গািবn চkবত

শ ামল নয়নািভরাম
1952

N.31371

kuসুম ছড়ােনা মার ei uলশয ায়

িচt রায়

pণব রায়

1952

N.31371

আজেক আমার যাtা uru sামীর

িচt রায়

pণব রায়

ঘের : নtuন বu
1952

আর কতিদন আেছ বাকী

ী aভয়

ী aভয়

1952

মা আমাের দয়া কের িশuর মত কের

ী aভয়

ী aভয়

রাখ
বৗঠাkuরাণীর

1953

চাঁেদর হািসর বাঁধ ভেঙেছ

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

1953

pাnেরর গান আমার মেঠা সুেরর

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

আমার িকu মেনর আশা

সিলল চৗধুরী

সিলল চৗধুরী

যাবার বলায় িদলাম তামায় ei

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

হাট

1953
হিরলkী

1953

N 82590

গৗরীpসn মজুমদার

মালা
1954

রােতর কিবতা শষ কের দাo

িনমল ভ াচায

aিনল ভ াচায
aruণকািn ঘাষ

1954

pম uধু মার তামাের িঘিরয়া

িনমল ভ াচায

রম গীিত

1954

তামাের গান uিনেয় সুেরর ei

aনুপম ঘটক

জয়েদব

1954

আমায় িক িদেয় সাজািব মা আিম

নিচেকতা ঘাষ

জয়েদব

1954

লিলত লব লতা-গীতেগািবnm

নিচেকতা ঘাষ

1955

য িছল সােথ িকেশার বলায় তারi

গৗরীpসn মজুমদার

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup
শ ামল gup

sিৃ ত য আজo কাঁদায়
1955

িঝক িমক জানািকর দীপ jেল
িশয়ের

1955

rপ কািহনীর দেশ মন চেল যায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

1955

ei জীবেনর িদনguিল য eমিন

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

কেরi যায় চেল
1955

িনয়িতর পােয় কঁ েদ মের eকা মন

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শািn ভ াচায

1955
সাগিরকা

বদনার মত িক আেছ মধুর আর

1956

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

আমরা মিডক াল কেলেজ পিড় সহঃ

গৗরীpসn মজুমদার

রবীন চে াপাধ ায়

িনতাi ভ াচায

িনমল ভ াচায

aিনল ভ াচায

িdেজন মুেখাপাধ ায়
মা

1956

চাঁদ িছল আকাশ পাের, uলবন
ডেকেছ তাের

মহাকিব

1956

মন মজােয় লুকােল কাথায় হির

aিনল বাগচী

িগরীশচnd ঘাষ

1956

আমায় িনেয় বড়ায় হাত ধের

aিনল বাগচী

pচিলত

1956

আমার e pম ধূেপর মতন িনেজের

কালীপদ সন

িগরীশচnd
মহাকিব
িগরীশচnd
শ ামলী

গৗরীpসn মজুমদার

দিহেত চায় uধু সুরভী য রেখ যায়
uভলg
দােনর মযাদা

1956

hদয় যন আজ হারােয় যেত চায়

1956

বীেরnd িকেশার রায়

rপালী সn ায়

চৗধুরী

মুরলী বাজাo ঘনশ াম হ িচর সুnর

গােপন মিlক

arপ ভ াচায

চkধারী
1956

আিম তামায় ছাড়া আর িকu হায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

1956

eখনo জািন না কন তামার

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

রাঙামািটর পাহােড় চাঁদ uেঠেছ আহা

শ ামল িমt

পিবt িমt

সp রেঙর খলা আকাশ পাের

শ ামল িমt

পিবt িমt

1957

আবার নtuন সকাল হেব duঃখ আমার

ভূ েপন হাজািরকা

গৗরীpসn মজুমদার

1957

ময়ূরপ

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1957

পাখী আজ কান সুের গায় uেলর

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1958

তামার ভু বন হেত আমার e নাম

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

1958

দালা িদেয় যায় ক দালা িদেয় যায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

ভাঙােত পাির না aিভমান
1957
1957
জীবন t া

যমালেয়

N 82733

ী ভেস যায় রামধনু jেল

1958

মা tui eমন কন হিল

শ ামল িমt

pচিলত

1958

রেয়েছ ছড়ােয় পেথর পের ঝরা

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

কথা িদেয়িছেল হায় খলাছেল

শ ামল িমt

পিবt িমt

1958

মিlকা চেয়েছ য মন রাঙােত

aিভিজত বেn াপাধ ায়

শ ামল ঘাষ

1958

নীলপরীেদর indধনু কlেলােকর

সুধীন দাশgup

সুধীন দাশgup

জীবn মানুষ
বkuেলর দল
1958

FPHV
843815

কlনা
1958

ei ছায়াবীিথ তেল ফাguন নােম না

সুধীন দাশgup

ভাsর বসু

1959

ছলছল চ ল নদী বiেব ময়ূরপ

ভূ েপন হাজািরকা

পুলক বেn াপাধ ায়

বাiেবা আর গান

ী

1959

আনমেন oi আকাশ পােন চেয়

ভূ েপন হাজািরকা

পুলক বেn াপাধ ায়

আমার মিlকা বেন যখন pথম ধেরেছ

িতিমরবরণ

রবীndনাথ ঠাkuর

তামার কথাi ভাবিছলাম
িবচারক

1959
1959

N 82862

e গান আমার যন সুর খুঁ েজ পায়

শ ামল িমt

পিবt িমt / ীশ র

1959

N 82862

indধনুর রঙ লাগেলা মেন রঙ

শ ামল িমt

পিবt িমt / ীশ র

লাগেলা মেন
1959

N 82842

পেথর ধাের মুেkা আিম ছিড়েয়

সুধীন দাশgup

ীশ র

সুধীন দাশgup

ীশ র

িদলাম
1959

N 82842

oi রােতর তারা তndাহারা কান
বাঁশীর তােন

1959

আঁধার নেমেছ দূ ের oi ঘন বরষায়

aিভিজত বেn াপাধ ায়

aিভিজত
বেn াপাধ ায়

1960

N82888

ঘুম ঘুম ei রাত সুnর

শ ামল িমt

পিবt িমt

1960

N82888

কত ব থা ঝের যায় আমার e নয়েনর

শ ামল িমt

পিবt িমt

জেল
1961

N.82918

kািn আমার kমা কর pভু পেথ যিদ

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

1961

N.82918

শ ামল ছায়া নাiবা গেল না না

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

আকাশ ছেয়েছ oi কাজল মেঘ

নিচেকতা ঘাষ

পিবt িমt

নিচেকতা ঘাষ

পিবt িমt

1961
1961

য ফাguন আমার মেন রঙ ধরােলা

1961

uধু মেন পেড় tuিম কাথায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

1961

eমন লগন যন চেল না যায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

1962

মhuয়া বেন পািপয়া কন গায় বnu

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

1962

মন য আমার যায় uেড় রামধনুেকর

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

রবীন চে াপাধ ায়

পিবt িমt

aিভিজত বেn াপাধ ায়

aিময় দাশgup

রবীন চে াপাধ ায়

পিবt িমt

aিভিজত বেn াপাধ ায়

পিবt িমt / িমlু

oi দেশ
1962

তামার duয়ার হেত আিম যেব গিছ
িফের

1962

eত মঘ eত য আেলা e জীবেন

1962

য সুর বাজােত চাi কন জািন না

1962

পt িলেখছ চনা চনা আখের

ঘাষ
eক uকেরা

1963

o িবরহী সের থক না

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1963

চল যাi চল যাi সহঃ মানেবnd

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

1963

ব থ pােণর আবজনা সহঃ মানেবnd

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

1963

চাঁদ িক ঘুিমেয় পেড়েছ কত রাত হল

aিভিজত বেn াপাধ ায়

কাজল ঘাষ

1963

দ াখ দিখ মন নয়ন মুেদ ভাল কের

রজনীকাn সন

রজনীকাn সন

আguন

1964

ei মনটাi কের যত গালমাল

aনল চে াপাধ ায়

aিভিজত
বেn াপাধ ায়

1964

ei িরমিঝম িঝম বৃি

দেখ

aিভিজত বেn াপাধ ায়

aিভিজত
বেn াপাধ ায়

1964

তােসর দশ সহঃ aন ান

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

1964

N 83086

কতকাল আর কতিদন িনেজর e মন

শ ামল িমt

পিবt িমt

1964

N 83086

ei pজাপিত মন

শ ামল িমt

পিবt িমt

uমেকা লতার বেন দাল দাল

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

মােঝ নদী বেহ র

তপন িসংহ

তপন িসংহ

রাজার রাজা oেগা tuিম oেগা tuিম

িভ বালসারা

পুলক বেn াপাধ ায়

e বজায় ভারী শহর গাড়ীর বহর

aনল চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1965

দিখনায় duেল duেল
aিতিথ

1965

o ক

1965

N 77070

মরা য

কমন িব নাথ
মায়ািবনী লন

1966
1966

N83170

বাজােয়া না আর মাহন বীণা

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

aিনল ভ াচায

1966

N83170

আজ থেক সi aেনক িদেনর পের

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1967

জানাকী দীপ jােলা আেলা ছেn

1968

মনের বরষা eল নয়েন

1968

আকাশবাণী

বাঝােত পািরিন কানিদন

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1969

JNG 6251

আিম তামার কােছ বাের বাের নtuন

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1969

JNG 6251

oেগা রাত tuিম কােছ ডেক নাo

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

1972

পাখীেদর oi পাঠশালােত কািকল

aেলাকনাথ দ

পুলক বেn াপাধ ায়

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

guru শানায় গান
বনপলাশীর

1973

বhuিদন পের

মর eেসেছ পdবেন

পদাবলী
1973

????

e আমার িক য হল আিম তামায়

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

হমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

ভু েল থাকেত পািরনা

মামবািত

1973

o বৃি tuিম থােমা eকuখািন

1976

duেধর দাঁতo পেড় যায় বুেকর duধo

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

JNGS

না হয় আমায় ভু েল যo ভু লেত যিদ

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

6332

পােরা

JNGS

আজ রােত ei tuিম কােছ নi

শ ামল িমt

গৗরীpসn মজুমদার

পেথর pােn tuিম রেয়ছ বেল পথেক

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt চে াপাধ ায়

ei তা রেয়ছ tuিম আমার কােছ

aিভিজত বেn াপাধ ায়

পিবt িমt

duেখর িদেন কu তা থােকনা

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

1976
1976

6332
1976

আপন কের িনেয়িছ
আিম রতন

1979
1979

মগােফান

ভাগ চk

1980

ভােগ র চাকাটা তা ঘুরেছi

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

1980

eকবারo যিদ tuিম বলেত

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

শ ামল িমt

পুলক বেn াপাধ ায়

ভালেবেসিছেল oেগা আমাের
1980
মগােফান

1981

রকড

সবুজ মােঠর সানালী oi ধােন
S/EJNG

মঘ eেসেছ আকােশ oi দখ

1087
1984

িকu বলেবা িক না আিম জািন না

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

1985

tuিম তা আমায় ভালবাসেত

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

আিবduর রহমান

1986

িক কের uঠেব চাঁদ যিদ না আকাশ

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

মুkuল দt

eখন aেনক রাত তবু িক রেয়ছ

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

uপ uপ বৃি ধারা ঝেরেছ

নিচেকতা ঘাষ

খুঁ েজ পায়
1986
1989

আকাশবাণী

গৗরীpসn মজুমদার

রকিডং
???

য কথায় মম hদয় রাঙাo

???

আমার মেনর মােঝ কমন স eক

সুধীরলাল চkবত
সমেরশ রায়

aিনল ভ াচায
গৗরীpসn মজুমদার

মন আেছ
???

দখলাম থােকনা িকui য যার

uৎপলা সন

শ ামল gup

নিচেকতা ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

রজনীকাn সন

রজনীকাn সন

িনেজর নাম িলেখ যাi
???

ধািতনা িতন িত না না বােজনা

1963?

তামার নয়েনর আড়াল হেত চাi
আিম তামােরi কির পিরহার

রম গীিত

aজানা

আমার আকাশ যন কানিদন কােলা

গাপাল দাশgup

জানা নi

মেঘ ছেয় যায়
aজানা

মগােফান

আিম ভু ল তা কিরিন ভালেবেস

মাnা দ

পুলক বেn াপাধ ায়

aজানা

গান িক কানিদন eত ভাল লাগত

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

aমর বসু

aজানা

আিম ভু ল কির সব কােজ যখন
মািননী গা গরিবনী আেছ িক তা

হমn মুেখাপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার

aজানা

pণব রায়

প জ মিlক

বাণী kuমার

রবীndনাথ ঠাkuর

রবীndনাথ ঠাkuর

জানা
মিহষাসুর

শািn িদেল ভির duঃখ রজনী গল

মিদনী-2
নাটক তােসর

গাপন কথািট রেব না গাপেন সহঃ

দশ

শ ামল িমt
সােরগামা

বেn মাতরম সহঃ িলিল ঘাষ o

প জ মিlক???

বি মচnd

aন ান
বেn মাতরম-1 সহঃ িলিল ঘাষ,

বি মচnd

pভা সরকার
uভ নাম তামার ভালবাসা, আকােশ
বাতােস pিতিদন শানা

নিচেকতা ঘাষ

গৗরীpসn মজুমদার

তামরা যারা duঃখ পেয়ছ আমার

মাnা দ

পুলক বেn াপাধ ায়

িদেক তাকাo
আকােশ aেনক আেলা হঠাৎ কন

সমেরশ রায়

গৗরীpসn মজুমদার

ঝড় হেয় যায়
চল না duজেন সi স বkuলতেল

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

আিবduর রহমান

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

সুধীরলাল চkবত

িব র ন ভাduড়ী

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

aজানা

aজানা

নিচেকতা ঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

সুধীন দাশgup

পুলক বেn াপাধ ায়

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

tuিম কত সহেজ ভু েল িগেয়ছ

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

uেব গল চাঁদ মেঘর আড়ােল

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

জিটেল র মুেখাপাধ ায়

জিটেল র

যাi
আমরা duজেন uধু duজনায় গােন
গােন কতবার ei কথা বেলিছ
নয়েন ঘনােলা

াবেনর মঘ বরষা

ঘন রােত
আিহর
ভরব
িহnুsান/

জােগা র মন িনিশ হল ভার সহঃ
সতীনাথ মুেখাপাধ ায়
পাখীেদর eক কিল গান uেলেদর
eকuku হািস

মগােফান

যিদ সহজ কের িনেত
িকংuক uল িহংসুক ভারী
ছা eকিট িমি

মগােফান

মেয়

চাঁপা বেল গালােপর বড় বাড়
বেড়েছ

সi পেথ যাi চল না য পেথ কu
নi। সহঃ সতীনাথ মুেখাঃ
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