হুমায়ূন আহেমেদর জন্মিদন আজ
জনপ্িরয় কথাসািহত্িযক, িবিশষ্ট চলচ্িচত্র িনর্মাতা হুমায়ূন
আহেমেদর জন্মিদন আজ। িতিন ১৯৪৮ সােলর ১৩ নেভম্বর ময়মনিসংহ েজলার
অন্তর্গত েনত্রেকাণা েজলার েকন্দুয়ার কুতুবপুর গ্রােম জন্মগ্রহণ
কেরন।

তাঁর িপতার িপতার নাম ফয়জুর রহমান। মা আেয়শা ফেয়জ। বাবা িছেলন
একজন পুিলশ কর্মকর্তা। ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর মুক্িতযুদ্ধ চলাকােল
তৎকালীন িপেরাজপুর মহকুমার এসিডিপও িহেসেব কর্তব্যরত অবস্থায়
শহীদ হন। তাঁর বাবা পত্র-পত্িরকায় েলখািলিখ করেতন। বগুড়া থাকার
সময় িতিন একিট গ্রন্থও প্রকাশ কেরিছেলন। গ্রন্েথর নাম দ্বীপ েনভা
যার ঘের। তাঁর মা’র েলখািলিখর অভ্যাস না-থাকেলও একিট আত্মজীবনী
গ্রন্থ রচনা কেরেছন, যার নাম ‘জীবন েয রকম’। তাঁর অনুজ মুহম্মদ
জাফর ইকবাল েদেশর একজন িবজ্ঞান িশক্ষক এবং কথাসািহত্িযক;
সর্বকিনষ্ঠ ভ্রাতা আহসান হাবীব রম্য সািহত্িযক এবং কার্টুিনস্ট।

তাঁর রিচত উপন্যাস েথেক জানা যায় েয, েছাটকােল হুমায়ূন আহেমেদর
নাম রাখা হেয়িছল শামসুর রহমান; ডাকনাম কাজল। তাঁর িপতা (ফয়জুর
রহমান) িনেজর নােমর সােথ িমল েরেখ েছেলর নাম রােখন শামসুর রহমান।
পরবর্তীেত আবার িতিন িনেজই েছেলর নাম পিরবর্তন কের হুমায়ূন আহেমদ
রােখন। হুমায়ূন আহেমেদর ভাষায়, তাঁর িপতা েছেল-েমেয়েদর নাম
পিরবর্তন করেত পছন্দ করেতন। তাঁর েছাট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবােলর
নাম আেগ িছল বাবুল এবং েছাটেবান সুিফয়ার নাম িছল েশফািল। ১৯৬২-৬৪
সােল চট্টগ্রােম থাকাকােল হুমায়ুন আহেমেদর নাম িছল বাচ্চু।

হুমায়ূন আহেমদ িবংশ শতাব্দীর বাঙািল জনপ্িরয় কথাসািহত্িযকেদর
মধ্েয অন্যতম। তাঁেক বাংলােদেশর স্বাধীনতা পরবর্তী শ্েরষ্ঠ েলখক
গণ্য করা হয়। িতিন একাধাের
গীিতকার। বলা হয় আধুিনক
পিথকৃৎ। নাটক ও চলচ্িচত্র
প্রকািশত গ্রন্েথর সংখ্যা

ঔপন্যািসক, েছাটগল্পকার, নাট্যকার এবং
বাংলা কল্পিবজ্ঞান সািহত্েযর িতিন
পিরচালক িহসােবও িতিন সমাদৃত। তাঁর
দুই শতািধক। বাংলা কথাসািহত্েয িতিন

সংলাপপ্রধান নতুন ৈশলীর জনক। তাঁর েবশ িকছু গ্রন্থ পৃিথবীর নানা
ভাষায় অনূিদত হেয়েছ, েবশ িকছু গ্রন্থ স্কুল-কেলজ িবশ্বিবদ্যালেয়র
পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

সত্তর দশেকর েশষভােগ েথেক শুরু কের মৃত্যু অবিধ িতিন িছেলন বাংলা
গল্প-উপন্যােসর অপ্রিতদ্বন্দ্বী কািরগর। এই কালপর্েব তাঁর গল্পউপন্যােসর জনপ্িরয়তা িছল তুলনারিহত। তাঁর সৃষ্ট িহমু ও িমিসর আিল
চিরত্রগুিল বাংলােদেশর যুবকশ্েরণীেক গভীরভােব উদ্েবিলত কেরেছ।
তাঁর িনর্িমত চলচ্িচত্রসমূহ েপেয়েছ অসামান্য দর্শকপ্িরয়তা। তেব
তাঁর েটিলিভশন নাটকগুিল িছল সর্বািধক জনপ্িরয়। সংখ্যায় েবশী না
হেলও তাঁর রিচত গানগুেলাও সিবেশষ জনপ্িরয়তা লাভ কের।

তাঁর অন্যতম উপন্যাস হেলা নন্িদত নরেক, মধ্যাহ্ন, েজাছনা ও জননীর
গল্প, মাতাল হাওয়া ইত্যািদ। তাঁর িনর্িমত কেয়কিট চলচ্িচত্র হেলা
দুই দুয়ারী, শ্রাবণ েমেঘর িদন, েঘঁটুপুত্র কমলা (সর্বেশষ)
ইত্যািদ।
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েলখািলিখ এবং চলচ্িচত্র িনর্মােণর
েছেড় েদন। ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর

মুক্িতযুদ্ধ চলাকােল পািকস্তানী েসনাবািহনী তাঁেক আটক কের এবং
িনর্যাতেনর পর হত্যার জন্য গুিল চালায়। িকন্তু িতিন অেলৗিককভােব
েবঁেচ যান।

হুমায়ূন আহেমেদর প্রথম স্ত্রীর নাম গুলেতিকন আহেমদ। তাঁেদর িবেয়
হয় ১৯৭৩ সােল। এই দম্পিতর িতন েমেয় এবং দুই েছেল। িতন েমেয়র নাম
িবপাশা আহেমদ, েনাভা আহেমদ, শীলা আহেমদ এবং েছেলর নাম নুহাশ
আহেমদ। অন্য আেরকিট েছেল অকােল মারা যায়। ১৯৯০ সােলর মধ্যভাগ
েথেক শীলার বান্ধবী এবং তার েবশ িকছু নাটক-চলচ্িচত্ের অিভনয় করা
অিভেনত্রী শাওেনর সােথ হুমায়ূন আহেমেদর ঘিনষ্ঠতা জন্েম। এর ফেল
সৃষ্ট পািরবািরক অশান্িতর অবসানকল্েপ ২০০৫-এ গুলেতিকেনর সঙ্েগ
তাঁর িবচ্েছদ হয় এবং ওই বছরই শাওনেক িবেয় কেরন। এ ঘের তােদর িতন
েছেল-েমেয় জন্মগ্রহণ কের। প্রথম ভূিমষ্ঠ কন্যািট মারা যায়।

েছেলেদর নাম িনষাদ হুমায়ূন ও িনিনত হুমায়ূন।

২০১০ সােলর েসপ্েটম্বর মােস এই েলখেকর অন্ত্ের ক্যানসার ধরা পেড়।
এরপর িচিকৎসাধীন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্ের ২০১২ সােলর ১৯ জুলাই
েকািট বাঙািলেক কাঁিদেয় মৃত্যুবরণ কেরন িতিন।

