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Anjuman Ara Begum (1942 – 2004)
By Bipasha Hayat (b.1971)
Anjuman Ara Begum was a Bangladeshi vocalist who rose to fame singing on the radio during the
1960s. At a time when the use of television was not widespread, Anjuman’s captivating voice was a
regular on the radio, her talent earning her three radio contracts per month. In a musical career spanning
over 40 years, her repertoire included the gamut from Nazrul Geeti to folk songs, from ghazals to semiclassical songs. This, coupled with her natural talent for singing, made her a favourite for listeners.
In 1964, she sang the first song telecast on Bangladesh Television, the national channel. Her most
renowned songs include, Tumi Ashbe Boley, Akasher Hatey, Key Swaraner Prantore, Khokonshona,
Chadni, Brishti Johon, Shathi Ronger. The Bangladesh Shilpakala Academy gave her the ‘Gunijan’ award
in 2000, while the Government of Bangladesh awarded her the Ekushey Padak for her contribution to
music in 2003.
Bipasha Hayat completed her BFA and MFA from the Department of Painting, Institute of Fine Arts,
University of Dhaka. Alongside her accomplishments as an artist, she is a recognized actress and has
received the Bangladesh National Film Award for Best Actress for her role in the film Aguner Poroshmoni
(1994).
Bipasha spent a part of her childhood in Libya and had the opportunity to observe ancient Roman
architecture and sculpture, the memory of which has influenced her work. She writes, “I envision myself
wandering through these places at the height of civilization. Even after adulthood when I visited Pompeii,
Old Rome, Acropolis of Athens, Mycenae, Egypt, the ruins and the unidentified writings, made me feel
that my own stories are written in stones. All of us are carrying the same sorrow and happiness as those
ancient people…” She has had multiple solo exhibitions in Bangladesh and abroad, the last of which
was titled Mindscape in 3B Gallery in Rome in 2017. In 2016, she received the Honorable Mention
Award at the 17th Asian Art Biennial.
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আঞ্জুমান আরা বেগম (১৯৪২ – ২০০৪)
- বেপাশা হায়াত (১৯৭১)
আঞ্জুমান আরা বেগম ছিলেন একজন োাংোলেশী কণ্ঠছশল্পী। ছিছন ষালের েশলক বরছিওলি গান বগলে
খ্যাছি অজজন কলরন। বেই েমে যখ্ন বেলশ ঘলর ঘলর বেছেছিশন এলে ব ি
ৌঁ ােছন, িখ্ন বরছিওলি
ছিছন এিই জনছিে ছিলেন বয ছিছন বরছিওলি মালে ছিনটি কলর অনুষ্ঠান করলিন। েীঘজ ৪০
েিলরর েঙ্গীিজীেলন ছিছন নজরুেগীছি বেলক শুরু কলর বোকগীছি, গজে বেলক শুরু কলর বেছমক্ল্যাছেকাে – েহু ঘরানার গান বগলেলিন। এই বেছিত্র্য ও িাৌঁর েহজাি িছিিা িাৌঁলক েযা ক
বরািাছিেিা এলন বেে।
১৯৬৪ োলে োাংোলেশ বেছেছিশলন েম্প্রিাছরি িেম গানটি ছিছন

ছরলেশন কলরন। িাৌঁর েেজাছিক

জনছিে গানগুলোর মলিয রলেলি – িু ছম আেলে েলে, আকালশর হালি, বক স্মরলের িান্তলর,

বখ্াকনলোনা, িাৌঁেনী, েৃছি যখ্ন, োিটি রলের। ২০০০ োলে োাংোলেশ ছশল্পকো একালিমী িাৌঁলক
“গুেীজন”

ুরস্কালর িূ ছষি কলর, এোং ২০০৩ োলে েঙ্গীলি িাৌঁর অেোলনর জনয োাংোলেশ েরকার

িাৌঁলক একুলশ

েলক িূ ছষি কলর।

বেপাশা হায়াত ঢাকা ছেশ্বছেেযােে িারুকো অনুষলের ব ইছটাং ছেিাগ বেলক ছেএফএ ও এমএফএ
েম্পন্ন কলরন। ছিত্র্ছশল্পী ছহলেলে েহু অজজলনর
ছরছিি। “আগুলনর
জািীে িেছিত্র্

াশা াছশ ছিছন একজন খ্যাছিমান অছিলনত্র্ী ছহলেলেও

রশমছে” িেছিলত্র্ অছিনলের জনয ছিছন বেরা অছিলনত্র্ী ছহলেলে োাংোলেশ

ুরস্কার অজজন কলরন।

ছে াশা হাোি িাৌঁর বশশলের একটি েমে ছেছেোে কাোন। িখ্ন বরামান িাস্কযজ ও স্থা িযকমজ
কাি বেলক বেখ্ার েুলযাগ হে, যা িাৌঁর ছশল্পকমজলক ছে ুেিালে অনুিাছেি কলর। ছিছন ছেলখ্লিন,
“আমার মালে মালে মলন হে ওই েমলে বরামান োম্রালজযর এখ্ালন বেখ্ালন আছম ঘুলে বেছেলেছি।
েে হলেও আছম

লম্পই, িািীন বরাম, এলেলের এযালরাল াছেে, মাইছেছনো ও ছমশর ছগলেছি।

িছিটি িািীন নগরীর ধ্বাংোেলশষ ও শীোছেছ র অজানা বেখ্াগুলো বেলখ্ মলন হলেলি বয িা
আমালক ছনলেই বেখ্া হলেলি। েু:খ্-েুলখ্র আলেগ এখ্লনা আমরা িালের মলিাই অনুিে কছর।”
বেলশ-ছেলেলশ িাৌঁর বেশ ছকিু িেশজনী আলোছজি হলেলি। এর মলিয েেজলশষটি ছিে ২০১৭ োলে
বরালমর ছি ছে গযাোছরলি, “মাইন্ডলস্ক ” ছশলরানালম। ২০১৬ োলে ১৭িম ছিোছষজক এছশে িারুকো
িেশজনীলি ছিছন Honorable Mention Award োি কলরন।

