
Interventions (ই"ারেভনশ)) 
িমলে-ড হাওয়াড2: In the Line of Fire (ইন দ4 লাইন অব ফায়ার) 
8নড 9:থ: Moments of Matter and Life (8মােম"স অব ম4াটার অ4া> লাইফ) 
 
ই"ারেভনশ) হল ব-াটাির পাক2 িস4ট কতৃ2পে7র সে8 অংশীদািরে=র িভি>েত একট @কA যা িমলেDড 
হাওয়াড2 এবং Hনড IJথ-এর কােজর সমাMরাল @দশ 2নীর িদেক Hফাকাস কের থােক।  
 উভয়ই িবখ-াত িশAী, যারা অনন- কাজ কেরেছন এবং যােদরপাবিলক আট2 স4ৃS করার িবTীণ 2 ইিতহাস 
রেয়েছ, এবং বত2মােন তােদর @েত-েকর কাজ ব-টাির পাক2 শহেরর গণ পােক2 এবং Hখালা জায়গায় @দিশ 2ত 
হেW। 
 
িনউইয়ক2 িস4টেত পাবিলক আট2-এর ভূিমকা পূেব 2র রাYZয় অনুেমাদন পাওয়া \াপত- Hথেক নাটকীয়ভােব 
পিরবত2ন হেয়েছ। 1960 ও 70 এর দশেক পাবিলক আেট2র ভূিমকা নত]ন কের ভাবা ^_ হয় যখন িনউ 

ইয়ক2 শহ] ের জায়গা পুনব 2াসেনর পথ িহেসেব পাবিলক আেট2 ব-বহার ^_ কের। জন িল`েস (িযিন 1966 
সােল িনউ ইয়ক2 িস4টর Hময়র হন) এবং তারঁ @শাসেনর সদস-রা শহেরর পাক2bেলা ও নাগিরক জায়গা 
জেুড় িশAকেম 2র িd ও গণতািeক @দশ 2নীেক আিল8ন কের পাবিলক আেট2র @সাের এক4ট b_=পূণ 2 
ভূিমকা পালন কেরন।  তারা অনুভব কেরন Hয , রাTাঘাট আর gাজা নত]ন কের Hতালার H7েh এবং 

জনসাধারেণর ব-বহায 2 \ান আকষ 2ণীয় ও িনরাপদ রাখার জন- ভাkয 2 b_=পূণ 2 ভূিমকা পালন কের। এ সব 
@েচSার @ধান Hডািরস িdডম-ান অিফস অব কালচারাল অ-ােফয়াস 2 পিরচালনা কেরন এবং পের 
পাবিলক আট2 ফা` @িতmা কেরন।  
 
একই সে8 সমেয়র অেনক িশAী এেত িশA উপকরণ ও দৃ4Sভি8 nহণ ^_ কেরন এবং ডাউনটাউন 
ম-ানহাটেনর খািল bদামঘর দখল কের থাকা এবং কাজ করা ^_ কেরন। িশAীরা উoাবনী আকার ও 
িমিডয়ােমর এবং তােদর উপ\াপন করার নত]ন উপােয়র উপর পরী7া চালনা করেল, তারা শহেরর িবিভp 
জায়গায় @েবশ কের কাজ ^_ কেরন যার অেনকbিলই পিরত-q বা জরাজীণ 2 িছল, মূলত িশA-@িতmান 
Hথেক সের যাওয়ার কারেণ।  
 
1970-এর দশেকর মাঝামাIঝর মেধ-, শহর4ট b_তর আিথ 2ক সংকেটর মুেখ িছল, আর িবনা মুনাফার এবং 
সরকাির-Hবসরকাির িশA @িতmানbিলর সে8 সহেযািগতা িশেAর @িত সমথ 2ন Hদওয়ার জন- এিগেয় 
এেসিছল। 1977 সােল @িত4mত পাবিলক আট2 ফা` িনউ ইয়ক2 শহর জেুড় পাবিলক আট2েক সমথ 2ন 

কেরেছ এবং িবিভp সাইেট শত শত িশAীর @দশ 2নী ও @কA পিরেবশন কেরেছ। আেরক4ট b_=পূণ 2 
@িতmান ইনিs4টউট ফর আট2 অ-া` আব 2ান িরেলশনস ইনকেপ 2ােরেটড অ-ালানা Hহইস কতৃ2ক 1971 
সােল @িত4mত হয়, এই সং\া  শহর জেুড় পিরত-q জায়গাbিলেত @দশ 2নীর আেয়াজন কের (এবং পের যা 
বত2মােন MoMA PS1 নােম পিরিচত তা tতির কের)। 1974 সােল @িত4mত Iuেয়4টভ টাইমও b_=পূণ 2 
িছল। ক-ািরন Hবকন, সুসান Hহনশ Hজানস এবং আিনতা কন4টিন কতৃ2ক @িত4mত Iuেয়4টভ টাইম শহের 

পরী7ামূলক পাবিলক আট2 আেয়াজনকারী @থম সািরর অগ 2ানাইেজশেন পিরণত হয়। 70 এর দশেকর 
Hশেষর িদক এবং 80 এর দশেকর ^_র িদেকর িবখ-াত আট2 অন দ- িবচ @দশ 2নী সহ সং\া4ট শত শত 
nাউ`েvিকং কােজর জন-িশAীেদর সােথ কাজ কেরেছ যা িছল নবগ4ঠত বাটাির পাক2 িস4টর অিনিম 2ত 
নাগিরক ভূদৃেশ-র ভরাট জিমর "িবচ"-এর উপর।  
 



60-এর দশেকর Hশেষর িদেক ব-াটাির পাক2 িস4ট ম-ানহাটেনর ডাউনটাউেন হাডসন নদী বরাবর জরাজীণ 2 
িপয়ােরর জায়গা ভরাট করার এক4ট পুন_xার @কA ^_ কের যা 92 একর জিমেত এক4ট িমy বসিতর, 
পাক2ল-া` এবং বািণজ-ক সাইট িনম 2াণ করার একটা িবরাট z{ িহসােব পিরণত হয়। 1968 সােল @াqন 

ব|র এলাকার উpয়ন Hদখার জন- Hsট ব-াটাির পাক2 িস4ট কতৃ2পে7র স4ৃS কের। ওয়া}2 H~ড Hস"ার ও 
অন-ান- অেনক @কেA িনম 2াণকােল ব-াপক মা4ট ও পাথর খনেনর মাধ-েম পাওয়া মা4ট ও পাথর ব-বহার 
কের এবং হাডসন িরভােরর তীরেরখার 1.2 মাইল উপর িদেয় তা ক-াি"িলভার কের ব-াটাির পাক2 িস4ট Hয 
জিমর ওপর স4ৃS হয় তা tতির করা কের ম-ানহাটনেক হাডসন িরভােরর উপর আরও কেয়ক4ট �েক 
িবস্তৃত করা হয়। িক�, মূলত শহেরর আিথ 2ক সংকেটর কারেণ স>েরর দশেক সাইেটর িনম 2াণ ছাড়া খুব 

কম িনম 2াণ কাজ হয়। পাবিলক আট2 @কA এর মাsার পিরকAনার H7েh অিবেWদ- িছল এবং Hমির িমস 
(সাউথ Hকাভ) ও অ-ান হ-ািমলটন (4টয়ারDপ পাক2)-এর মত িশAী এবং \পিত, ভূদৃশ- \পিতেদর সে8 
সহেযাগীতা অMভ] 2q কের এবং লু-ইজ বুেজ2ায়া, টম অটারেনস এবং মা4ট2ন পারইয়ােরর কাজ সহ িবিভp 
িবখ-াত িশAীর কাজ এখােন রেয়েছ৷  
 
**************** 
 
িবেশষ কের বত2মান মহামারীর জ4টলতার কারেণ এই @কেAর বাTবায়েন অেনক কাজ হেয়েছ। @থমত, 
আমরা িশAীেদর, িমলেDড হাওয়াড2 এবং Hনড IJথেক ধন-বাদ জানােত চাই, যােদর অ8ীকার ও উদারতা 
ছাড়া, আমরা এই @দশ 2নী করেত পারতাম না। এই @কA4ট স�p করেত তােদর িনযুIqর জন- আমরা 
ব-াটাির পাক2 িস4ট কতৃ2পে7র @িত ধন-বাদ �াপন করেত চাই, িবেশষ কের িv4টশ Hপs কে�াল 
অ-ােসািসেয়শন (British Pest Control Association, BPCA) এর কিমউিন4ট পাট2নারিশপ অ-া` পাবিলক 
আট2 এর পিরচালক অ-ািব এরিলখ, এবং ইিফIজিনয়া Hশং, BPCA পাট2নারিশপ অ-া` পাবিলক আট2 এর 
অ-ােসািসেয়টেক ধন-বাদ জানােত চাই যারা ই"ারেভনশ) এর স4ৃSেত b_=পূণ 2 ভূিমকা পালন কেরন; 
এিরক মুনসন, িচফ অপাের4টং অিফসার, িবেজ Hজা), H@িসেড" ও িচফ এI�িকউ4টভ অিফসার যােদর 
উৎসাহ-উ�ীপনা ও সমথ 2েনর কারেণ গভীরভােব কৃত�। 
 
BMCC এর িকউেরেটািরয়াল অ-ািসs-া" এলিস Hবিনেটজ @িত4ট ধােপ সহেযািগতার মাধ-েম এই 
@দশ 2নীর সব িদক Hথেক ব-িতuমী সহায়তা @দান কেরন; এবং এ @কA এবং এর কে"" স�েক2 
অি�তীয় সহায়তা িদেয়েছ িনব 2াহী পিরচালক ম-ানুেয়ল Hরােমেরার Hনতৃে=র দল4ট, িবেশষ কের 
মাি�িমিডয়া এবং িভিডও িবেশষ� Hডিভড প-াংবান 2। H@িসেড" অ-া�িন মনেরা, ভাইস H@িসেড" ফর 
ই)4ট4টউশনাল অ-াডভা)েম" লরনা ম-ালকম, H�শাল িলগ-াল কাউে)ল Hমিরল Hকনাড2, এবং 
অ-ািসs-া" ভাইস H@িসেড" ফর ফাইন-া) এেলনা স-ামুেয়লসেক তােদর সাহায- এবং উৎসােহর জন- 
ধন-বাদ। ক-াপাস g-ািনং অ-া` ফ-ািসিল4টেজর অ-ািসs-া" ভাইস H@িসেড" Hহােহ2 ইয়াফার এবং 

অ-াডিমিনে�4টভ সুপারইে"ে`" অফ িবI}ংস অ-া` nাউ`স Hশিরল িরটারেক অসংখ- ধন-বাদ। 
সবার Hশেষ, িক� কম b_=পূণ 2 নয়, আমরা আমােদর িশ7ক সহেযাগীেদর zীকৃিত জানােত চাই: 
িক�ারিল অ-া`ারসন, ইেভিলন শ-ােভজ, এলানা কন, 4টফািন ড-ািনেয়িলয়ান, ইসােবলা িফbেয়েরায়া, 
ইসােবল Hলইেনজ, অ-াডািল মুিনেয়াজ ও উইিলয়াম ওর4টজ। 
 
 
--িলসা পানেজরা, পিরচালক, শািল 2 িফটারম4ান আট2 8স"ার, BMCC 
 
 



িমল্ে&ড হাওয়াড, এবং আট, ই3ারেভনশ8 িহেসেব 

 

ব:াটাির পাক, িস=টর অেনক িশ?কম ,ই স=ৃA করা হেয়িছল গণ এলাকায় ই3ারেভনশ8 িহেসেব যার লF: 

িছল দশ ,কেদর পিৃথবীর ব:াপাের তােদর ধারণা নতL ন কের ভাবেত আমMণ জানােনা। আমােদর OদনPQন 

জীবন ব:বRার SাসিTকতায় িশ? উপRাপন করা হেল (জাদুঘর বা ব:PXগত এলাকার Yথেক িভZ), তা 

আমােদর Yখালাখুিল এবং সরাসির কােজর সােথ িনযুX হওয়ার সুেযাগ Sদান কের। 1982 সােল যখন 

অ:াে\স Yডিনস দুই একর  নতL ন, অনাবািদ জিমেত গম Yরাপন করেলন এবং 1,000 Yসানালী পাউ] 

ফলােলন যা তখন পয ,̀  অনুZত ব:াটাির পাক, িস=টর ভাগাড় িছল, িতিন একজন সPbয়তাবাদী কমcর Rান-

িবিশA সিদdা এবং একজন পিরেবশবাদীর আেবগ িনেয় চাষ কেরিছেলন।  Yডিনেসর জন:, Yরাপন করা, 

=টিকেয় রাখা, এবং গম ফলােনা “Yসই Rান=টেত যা অথ ,ৈনিতক Yজলার (Financial District) িদেক মুখ কের 

আেছ, ব:বRার িবhেi তা এক=ট ধাjার মেতা িছল এবং এক=ট শPXশালী প:ারাডk স=ৃA কেরিছল।” 

Yডিনস তার Sেজlেক Yডেকেছন: "...অসmব, পাগলািম, এবং মূল:বান আবাসন জিম অপচয় করা। এর 

জo হয় দীঘ ,িদেনর উেpগ এবং আমােদর অqািধকার Yয ভL ল Yসিদেক মেনােযাগ আকষ ,ণ করার তািগদ 

Yথেক। হL ইটিফr:  এ কনsে3শন (Wheatfield: A Confrontation) িছল এক=ট Sতীক। িRতবRােক St 

করা এবং অব:বRাপনা, অপচয়, পিরেবশগত উেpগ, এবং খাদ: অিনরাপuার িদেক মেনােযাগ আকষ ,ণ 

করার জন:, যা মানুষেক তােদর অqািধকার নতL ন কের ভাবেত ডাক Yদয়।"* হL ইটিফr এর Sায় চিvশ 

বছর পর, িমল্ে&ড হাওয়ােড,র দ: হাউজ দ:াট উইল নট পাস এিন কালার দ:ান ইটস ওউন (The House 

That Will Not Pass For Any Color Than Its Own)(2011), ব:াটাির পাক, িস=ট কতৃপেFর িবশাল পাবিলক আট, 

সংqেহর এক=ট অRায়ী সংেযাজন িহেসেব দািঁড়েয় আেছ। দ: হাউজ দ:াট উইল নট পাস এিন কালার দ:ান 

ইটস ওউন িনঃশেy মানুষেক আমMণ জানায় এর গাঢ় Yব{িন Yদওয়ােলর িভতের। Yভতের Yঢাকার পর, 

দশ ,করা Yকৗতূহলী অেযৗPXক রঙ ও আকৃিতর  িব�য় Yদখেত পারেবন, যা কাজ=ট এবং আমােদর পিৃথবীর 

ব:াপাের পুনিব ,েবচনা করার তািগদ Yদয়। হL ইটিফেrর মেতা, হাওয়ােড,র কাজ উপRাপনা কের এমন সব 

প:ারাডk যা িনেজেদর িনঃশেy উ�াটন কের।  

 

দ: হাউজ দ:াট উইল নট পাস এিন কালার দ:ান ইটস ওউন Yক স:ােbেমে3া িবমানবQর িবভাগ 

(Sacramento Department of Airports) Yথেক ধার Yনওয়ার পিরক?না �h হয় 2018 সােল এবং 

ইন�েলশন=ট খুেল Yদওয়া হয় 2020 সােল অSত:ািশত দুঃেখর সােথ, জজ, �েয়েডর ভয়�র খুেনর 



Sাjােল, এর পরবতcেত জািতগত ন:ায়িবচােরর জন: জনগেণর গভীর ও দীঘ ,Rায়ী Sিতবাদ, এবং এক=ট 

Sাণঘাতী Oবি�ক অিতমারীর মেধ:। একইভােব, 1990 এর দশেক হাওয়ােড,র কােজর অেনক{িল 

শPXশালী উদাহরেণর এক=ট ইন দ: লাইন অব  ফায়ার Sদশ ,েনর পিরক?না �h হয় 2019 সােল। 

িশ?কম ,=ট অP�ত কের, অদ্ভL ত SাসিTকতার সােথ, একজন তhণ আিsকান আেমিরকান নাগিরেকর 

কাট-আউট যার Yপছেন এক=ট লF:ব� রেয়েছ—এক=ট হাহাকার এবং িভZ বেণ ,র আেমিরকান মানুষ 

আজেক Yয সিহংসতার স�ুখীন তার পুনঃSকাশ। Yযমন=ট িশ?ী আমােদর মেন কিরেয় িদেয়েছন Yয, 

“এরা সবাই আমােদর স`ান িছল এবং আেছ। তােদর চামড়ার রঙ কী তা Yকােনা ব:াপার নয়।”† 

 

হাওয়াড, ইিতহাস, পুরাকথা, এবং সামিqক �িৃতর মধ:কার স�ক, তার কােজ Yটেন িনেয় আেসন যা 

ব:PXগত এবং সব ,জনীন উ�ীপনা Oতির কের। ইন দ: লাইন অব ফায়ার এই সংেযাগ{িলেক খনন কের। 

িশ?=টেত রেয়েছ Sায় 60=ট মানব-আকােরর মূিত , যা �াইউইড Yথেক কাটা হেয়েছ, Sিত=টেত িস�P�ন করা 

হেয়েছ আঠােরা উিনশ বছেরর এক=ট তhণ যুবেকর অিবকল Yচহারা—Yয হাওয়ােড,র দরূ স�েক,র আ�ীয় 

িছল—Yজক Sথম িব�যুেiর সময় মািক,ন আিম ,েত অ`ভL ,X বা তািলকাভL X করা হেয়িছল। তhণ কৃ�াT 

Oসিনকেদর দলভL X কের এক=ট YরPজেম3 Oতির করা হেয়েছ, ইউনাইেটড Y�টস িমিলটািরর ইিতহােসর 

িবভাজন ইউিনেটর কথা মেন কের যা িpতীয় িব�যুi পয ,̀  বহাল িছল। লF লF তhণ কােলা পুhষ যারা 

Yসবা Sদশ ,ন এবং আেমিরকান সমােজর অংশ হওয়ার আশায় আিম ,েত নাম িলিখেয়িছল তারা Yদেশ ও 

িবেদেশ হেয়েছ জািতগত Oবষম: এবং Oবিরতার িশকার। আিsকান আেমিরকান s3লাইেনর দল{িলেক 

কম SিশFণ Yদওয়া হেয়েছ এবং তােদর অিধক িবপ�নক িমশন Sদান করা হেয়েছ—িবেশষ কের 369 

তম ইনফ:াি� YরPজেম3 Yবিশর ভাগ সময় কা=টেয়েছ Y�ে� এবং Sথম িব�যুেiর সকল আেমিরকান 

ইউিনেটর মেধ: সেব ,া� সংখ:ক মতৃL : Yদেখেছ। তােদর এই অবদান �েuও, যুiেফরত আিsকান 

আেমিরকান Oসিনকরা স�ুখীন হেয়েছ িবরPXর এবং 1919 সােলর “লাল qীে�র (Red Summer)” Y�তাT 

আিধপত:বাদীর জািতগত দাTার। 

 

হাওয়ােড,র সব কাট-আউট Oসিনক সামেনর িদেক তািকেয় Yসাজা িRর হেয় দািঁড়েয় আেছ। সবার Yপছেন 

রেয়েছ এক=ট বড় বুলস-আই লF:। Yপছন Yথেক এই Oসিনকেদর Yদখেল, তারা তােদর �কীয় Yকােনা {ণ 

ছাড়া ব�মা�। িশ?কম ,=ট মানবজািতর ইিতহাস এবং বত,মান সত: ফু=টেয় তL েলেছ, িবেশষ কের তােদর 



যােদর রঙ কােলা, যােদর bমাগত অমানিবকতার মুেখামুিখ হেত হেd এবং যারা সিহংসতার “আ{েনর 

সামেন আেছ (in line of fire)” । পাথর, যা শPXর Sতীক, গ:ালািরর Yমেঝেত �প কের জমা কের রাখা হেয়েছ 

Oসিনকেদর সামেন। এ{িল একইসােথ কবেরর িনেদ,শক এবং Sিতব�ক যার Yপছেন লুকােনা যায়। হাওয়াড, 

অনুেSরণা িহেসেব নাম িনেয়েছন িননা িসেমােনর গান “িসনারম:ান (Sinnerman)” এর, যা এক=ট আিsকান 

আেমিরকান আধ:াP�ক Yথেক Yনওয়া হেয়েছ। গান=টেত, একজন মানুষ এক=ট পাথেরর িদেক Yদৗ�েড় যায় 

িক� বুঝেত পাের Yস লুকােত পারেব না। এমন Yকােনা আ�য় Yনই, তখন বা এখন, কৃ�াT পুhষ এবং 

Yছেলেদর জন: যা তােদর সিহংসতা Yথেক বাচঁােব, এবং হাওয়ােড,র ইন�েলশন দশ ,কেদর উদ্বুi কের 

জািতৈবষ:েমর ইিতহাস ও িলেগিসর Yমাকািবলা করা এবং এর Sিতফলন করা। 

দ: হাউজ দ:াট উইল নট পাস এিন কালার দ:ান ইটস ওউন আিবভL ,ত হেয়েছ হাওয়ােড,র �িৃত, গেবষণা, 

এবং ক?নার ভা]ার Yথেক। িশ?ীর ভাষায়, কাজ=ট হল “ িনউ ইয়ক, িস=টর Oবিচ�ময় জনগেনর Sিত 

সংেবদনশীল এমন এক=ট শহের থাকা বািড়র এক=ট সেQহাতীত Sতীক এবং এ=ট উদযাপন কের তােদর 

জ=টল ইিতহাস এবং বহL রঙা YসৗQয ,। দ: হাউজ !"#$%&'(#)(*#$+',-.#/$0%"1#(&'2.34#)(*#52621#)(*#

4-/#78&'0#9-:-#;#(-+'(<&#.='>(&'26#)0:-#9<2?9'(&%$@AB এক=ট বািড় হওয়ার জন: যা আবশ:ক তােক 

Stিবi কের, ছাদ ও Yদওয়ােল বড় বড় Yখালা জায়গা রেয়েছ। অSত:ািশত শূন:Rান দশ ,কেদর Sত:াশােক 

চ:ােল� কের এবং িRতাবRার ব:াপাের St উঠায়: মানবতা সবার জন: আ�য় িহেসেব কী qহনেযাগ: মেন 

কের? যিদও দ: হাউজেক উঁচL  উঁচL  দালােনর ভীেড় এক=ট সাদামাটা দালান মেন হয়, কাছ Yথেক পয ,েবFণ  

করেল এ=টেক Yদেখ মেন হেব এ=ট মা=টর উপের ভাসেছ। এেক Yদখেল িনেরট এবং গতানুগিতক মেন হয় 

অথচ প:ারাডেkর মেতা অিনP�ত এবং অস�ূন ,ও মেন হয়। অেনক িকছL ই িশ?ীর উেpেগর কারণ: জািত 

ও পিরিচিতর গঠেনর উপর িভিu কের অিবচার, Oবি�ক মাইেqশন, আবাসেনর অিনরাপuা। দ: হাউজ  

এই সব িকছL  িবেবচনার জন: এক=ট Rান Oতির কের।  

দ: হাউেজর Yভতর Yথেক বাইের Yদখেল, কাঠােমা িনম ,ােণর কােঁচর পাvা{িল Yল8 িহেসেব কাজ কের 

যার Yভতর িদেয় পিরেবশেক পিরবিত,ত Yদখায়। যখন সূেয ,র আেলা এবং হাডসন নদী Yথেক Sিতসিরত 

আেলা িশ?কম ,=টেক আেলািকত কের, এর রাজিসক লাল এবং Yব{িন রঙ আেরা গাঢ় হেয় যায় এবং 

দশ ,কেদর দৃ=AভিT পিরবিত,ত হয়, দ: হাউেজর কািলর মেতা গাঢ় Yব{িন রঙ লাল-Yব{িন হেয় যায় এবং 



hপািল-ল:ােভ]ার রঙ Yরাজ-Yগাr হয়। Yদেখ মেন হয় রঙ অনায়ােস পিরবত,ন হেd, যা আেলা ও ছায়ার 

সােথ তােদর Yযাগােযাগ এবং �ছ ও অ�d সমতেলর উপর িনভ,রশীল। দ: হাউেজর রঙ নাQিনকভােব 

পিরবত,নশীল যার কারণ হল িপগেম3 িম�েণ  িশ?ীর দFতা এবং Sিতসরেণর ব:াপাের তার �ান।  

অRািয়  তL েল ধরার পাশাপািশ ইিতহাস রFা করা হল হাওয়ােড,র কােজ থােক এমন অেনক Opত 

OবিশেA:র এক=ট। দ: হাউেজর কােঁচর Yদওয়ােল Yসানালী সমাি¡েত Yদখা যায় বড় কের রাখা  ঐিতহািসক 

িচ=ঠর অংশ যা £মণকারীরা Yগাr রােসর সময় পূব , Yথেক ক:ািলেফািন ,য়ােত মাইেqশন করার সময় 

িলেখিছল। আয়নার মেতা এই অংশ{িলেত দশ ,করা তােদর িনেজর ছিব Sিতফিলত হেত Yদখেবন, এবং 

বত,মান সময় এবং অতীেতর সি�Fেণ দািঁড়েয় থাকা অবRায়, তােদর ছিব হেয় উেঠ িশ?কম ,=টেত 

অ`ভL ,X FণRায়ী অংশ। মাইেqশন এবং নতL ন স¤দায় Rাপন করা িশ?ীর জীবেনর সােথ জিড়েয় আেছ। 

িতিন দশ ভাই-Yবােনর মেধ: সব Yথেক Yছাট, এবং তার িবশাল পিরবােরর একমা� সদস: যার জo হেয়িছল 

ক:ািলেফািন ,য়ােত, তার পিরবার গ:ালেভ�ন, Yটkাস Yথেক Yসখােন চেল আসার পর। অন: এক=ট Rান, 

সময়, এবং মানুেষর নানারেঙর গে? তার িশ�কাল ভরপুর িছল। তার নাম, িSয় রাZা, এবং পািরবািরক 

আচারানু¥ান বহন কের এক=ট দরূবতc সমপ ,যােয়র সােথ সংেযাগ যার মেধ: অ`ভL ,X আেছ জাম ,ান, 

ি¦=টশ, এবং §:াP]েনিভয়ান উৎস যারা আেমিরকায় এেসিছল Y�dায়, এবং দাস িহেসেব পP�ম 

আিsকান মানুষ যােদর মািল, Yবিনন এবং Yটােগা Yথেক Yজার কের িনেয় আসা হেয়িছল। 

দ: হাউজ দ:াট উইল নট পাস এিন কালার দ:ান ইটস ওউন Yথেক �:াচL  অফ িলবা=ট, Yদখা যায় Yয=টেক 

িশ?ী এক=ট Yখালা দরজা িদেয় YsমভL X কেরেছন। Yদারেগাড়ায় দািঁড়েয়, �াধীনতার Sতীক Yদেখ মু© 

হওয়া এবং অনুিচত অিবচার িনেয় ভাবা উভয় সmব। িশ?ীর ভাষায়, “িনঃশেy ইিTত করা St{িল 

মননশীল এবং বািড় ও মানবতা িনেয় িব�য় ও YকৗতL হেলর এক=ট Rান িহেসেব িশ?কম ,=ট ভূিমকা এক=ট 

ক=Aপাথেরর মেতা।” † 

সমকF িবমূত, িশ?ী অিলভার িল জ:াকসন, ম:াির লাভেলস ও’নীল, Yবিত: সার, িডউই bা�লার, Yডিভড 

¦াডেফাড,, হাওয়ারেডনা িপে]ল, এবং Yরম] হবাট,, যােদর কােজ উেঠ এেসেছ আিsকান  এবং 

কােলােদর অিভ�তা, হাওয়ােড,র জন: {h পূণ , Sভাব, যারা িশ?ী িহেসেব তার িনেজর দৃ=A ও 

মেনাভাবেক এইসব Sকে?র একজন সPbয়তাবাদী কমc িহেসেব Yবর কের আেন। এখন 1960 এবং 70 



এর দশেকর নাগিরক অিধকার আেQালন (Civil Rights Movement) এর দুই Sজo পর, এবং সািহত:, এবং 

িভজ:ুয়াল এবং পারফিম ,ং আেট,র YFে�  আেরা Yবিশ মিহলা ও Y�তাT নয় এমন মানুেষর আিবভ,ােবর 

পের, হাওয়াড, অটল আেছন অসTিত, অিবচার ও Oবষেম:র ব:াপাের আওয়াজ উঠােনার ব:াপাের। তার বহL  

সং§ৃিতর শহর এবং স�ূণ , স:ান s:াP8সেকা Yব এিরয়া Oতির কেরেছ Yযসব মানুষ তােদর িবhেi Oবষম: 

Yদখা তার জন: পীড়াদায়ক। তার Yচােখ, এলাকার Sাণব`ভাব এবং সজৃনশীলতার মূল উৎস স¤দায়=টেত 

লািতন, এিশয়ান, আিsকান আেমিরকান, এবং ইউেরািপয়ান ঐিতেহ:র িম�ণ। হাওয়াড, িনরলসভােব 

মেনািনেবশ কের চেলেছন বত,মােনর উপর একইসােথ অতীেতর িহসাব =ঠক Yরেখ, এমন এক=ট িশ? স=ৃA 

কেরেছন যা মানুেষর আ�ার দুব ,লতা, কিরৎকম ,াভাব, এবং সহনশীলতার উপর আেলাকপাত কের।  

ই3ারেভনশ8 Oতির হেয়েছ পাবিলক আেট,র বিধ ,ত SাসিTকতা এবং শy ছাড়া ধারণা ও অনুভূিত Sকােশ 

এর অ`িন ,িহত Fমতার ব:াপাের কেথাপকথন Yথেক। ব:াটাির পাক, িস=টর পাবিলক আট, সংqহেক, যার 

মেধ: অ`ভL ,X আেছ Yনড P�থ, িমল্ে&ড হাওয়াড,, এবং আেরা আঠােরা জন, সমিªত করা হেয়েছ এক=ট 

িম�-ব:বহােরর 20 শতাyীর পরীFায় যা একইসােথ এক=ট শহL ের পাক, ব:বRা, আবািসক এলাকা, এবং 

ব:বসািয়ক Yজলা যা অবিRত িনউ ইয়ক, কিমউিন=ট কেলজ বেরার (Borough of Manhattan Community 

College, BMCC) অন:পােশ, Yয=ট হল িনউ ইয়ক, িস=টর সব Yথেক দুই=ট Rােনই, িশFাথc, বািসQা এবং 

দশ ,করা ডজন ডজন ভাষা বলেত পােরন। ��াতভােব, পাবিলক আট, আমােদর সবার সােথ সংেযাগ 

Rাপন করেত পাের। =ঠক Yযমন কের এ=ট শহL ের ভূদৃশ: আ�য , উপােয় পিরবত,ন করেত পাের, পাশাপািশ 

এ=ট দৃ=AভিT বদলােত, ক?নােক আমMণ এবং িবকিশত করেত, এবং পুনরায় Yভেব Yদখােক অনুSািণত 

করেত পাের। 

 
* * এমা এ]ারবাই, অ:াগেনস Yডিনস: অ:াবেসািলউটস অ:া] ই3ারিমিডেয়টস। িনউ ইয়ক,: দ: Yশড, 

2019। 

2018-এ  অ:ািব এলিরেখর সােথ সাFাতকাের িমলে&ড হাওয়াড,। 
 
 

---অ:ািবেগইল এম.এরিলখ,  িডেরlর অব কিমউিন=ট পােট,ন্িশট অ:া] পাবিলক আট,, BPCA এবং  
ইিফেজিনয়া িসয়ং, কিমউিন=ট পােট,ন্িশট এবং পাবিলক আট, অ:ােসািসেয়ট BPCA 
 
 



!নড $%থ: Moments of Matter and Life (!মােম*স অব ম.াটার অ.া1 লাইফ) 
 
1973 সােল অ&াে'ন শহের ,ী.কােল িনম 2াণ কাজ করার পর, 6নড 89থ আবার িনউ ইয়েক2 

িহচহাইক কের 6ফরত আসিছেলন যখন িনউ জািস 2 হাইওেয়েত একHট িপকআপ Jাক থােম এবং 

তােক তার গMেব& নািমেয় 6দওয়ার OPাব 6দয়। 6সৗভাগ&Sেম Jােকর অন& দুজন আেরাহী 

িছেলন িশUী িকথ 6সািনয়ার ও সVীতকার িডিক ল&া8W। উভয়ই ম&ানহাটেনর ডাউনটাউেন বাস 

করিছেলন, এবং এই সহসা 6মালাকাত 89থ এর সােথ 6সােহা/Jাইেবকা আট2 দৃেশ&র পিরচয় ঘটায়।  

তােদর পরামেশ 2 িশUী চািলত 6রস্ট[ ের\ এবং 89থ গড2ন মাটা-]াক2 ও ক&ারল ^েডেনর OিতH_ত 

িশU OকU ফুড এ  যান, 6যখােন তােক চাকির 6দওয়া হয়। 89থ তখন Jাইেবকায় (6লায়ার ই` 

সাইড 6থেক) চেল আেসন এবং, িচaিশUী, ভাbয 2িশUী, সংগীতিবদ ও কিবেদর একHট 

কিমউিনHটেত 6যাগ 6দন যারা িবকU িশUকলা চচ2া করা ছাড়াও এখােন তােদর কাজ Oদশ 2েনর 

জায়গা dতির করিছেলন। িতিন 112 ি,ন িeেটও সাহায& কেরন, যা 6সই সমেয় সfৃ এক সমকালীন 

িশUকম 2 Oদশ 2েনর ,াউgেhিকং যায়গা িছল। 89েথর ভাষ& অনুযায়ী, ঐ যায়গা তার আট2 bুেল 

পিরণত হয়, এবং মাটা-]াক2, িকথ 6সািনয়ার, 8জন হাইি`ন, এবং িরচাড2 6নানাস সহ সহ-িশUী ও 

পরামশ 2দাতারা তার ঘিন_ বkু হেয় ওেঠ। ডাউনটাউন কিমউিনHট িছল একHট ঘিন_ এবং একHট 

উm সহেযািগতাপূণ 2 পিরেবশ যার মেধ& িশUীরা Oায়ই এক সেV কাজ করেতন এবং এেক 

অপেরর সাহায& করেতন। 89থ মাটা-]াক2েক তার িবখ&াত "অ&ানািক2েটকচার" কােজর িসিরেজর 

ওপর  হায়তা কেরন, যার জন& মাটা-]াক2 িবশাল এলাকা িনেয় Oাচীন pাপত& 6থেক 6দওয়ােলর 

অংশ 6ভেঙ 6ফলেতন এবং Oাচীন pাপেত&র 6দওয়ার এবং 6মেঝর 6থেক pাপেত&র আকার 

িদেতন যা সাধারণত 6ভেঙ 6ফলার জন& িনধ 2ািরত িছল।  

 

পরবতsেত 1973 সােল 112 ি,ন িeেট িনেজর কাজ Oদশ 2েনর জন& 89থেক আমtণ জানােনা 

হয়। িতিন দু'বছর আেগ কং8Sট ঢালাই করেত vw কেরন এবং িনম 2াণ কােজ ব&বxত `&াgাড2 

2x4 খুHঁটর মত 6দখেত িসেমে\র pাপত& Oদশ 2ন করেত vw কেরন।  2x4 এর পূনঃিবন&াস 

6জারাল করা হয় ধূসর রেঙর এক ভ[ত[ েড় গাঢ়-হালকা করার মেধ& িদেয় যা এমন একHট কাঠােমার 



ধারণা 6দয় যা স|ূণ 2 উপিpত নয়। িমিনমািলজমেক ঐ সমেয়র Oধান শ}াবলীর একHট বেল মেন 

করা হত, এবং 89থ কাল 2 আে~র pাপনা^েলা যা সরাসির 6মেঝর ওপর রাখা হত, এবং �া� 

6`লার খুবই 6মৗিলক, কােলা eাইেপর িচaা�ন তােক গভীরভােব Oভাবাি�ত কেরিছল বেল 

জানান। তেব 89থ এর vwর িদেকর কেম 2 িমিলমািলজেমর Oধান িচ�^িল (মড[ লার ইউিনট, 

মেনাSম এবং পুনরাবিৃ�) থাে]ও, িতিন একই কHঠন কাঠােমা, ব&8�� িববজ2ন এবং বার বার 

আকােরর পুনরাবিৃ� করেতন না। হাডসন িeটস 2x4s (1972-93) এর মত pাপনার 6�েa , 

উপিরভাগ কখনই স|ূণ 2 একই রকম নয়, কং8Sেটর ধূসর রঙ অমসণৃ এবং পিরবিত2ত হয়, এবং 

ব� রাখার pানও সূa মািফক না হেয় ��াত। 

 

Sমবধ 2মানভােব 89থ তার কােজ 6রামান 6তারণ, িমশরীয় রাজধানী, 6রামােনb কলাম, এবং 6সই 

সােথ 6রেনসা ঁকাঠােমা, ভাbয 2 এবং িচaকম 2 যা িতিন তwণ অবpায় 6দেখিছেলন তা 6যাগ করা 

vw কেরন। তার িপতািবিশf আট2 িহে`ািরয়ান 6Sগ িহউ 89থ িনউ জািস 2 এবং ইতািলর মেধ& 

তারঁ সময় কাটােতন, এবং 89থ তার িপতার সেV ইউেরােপ তারঁ তwণকােলর বহ[  সময় 

কাHটেয়েছন৷ িতিন 6যসব ]ািসক&াল pাপত&কম 2 6দেখেছন, ঔপিনেবিশক কলােমর সাির, 6তারণ 

এবং 6রামােনb িগজ2া, 6গািথক ক&ােথ�াল আর 6রামান ম8�র, তার ওপর গভীর Oভাব 6ফেল। 

িবেশষ কের গণ-ধারণা, এমন একHট িদক যা িতিন তারঁ কােজর মাধ&েম অনুসkান কেরেছন, এবং 

89থ স�েরর দশেকর Oথম pপিতেদর মেধ& িছেলন যারা pাপেত&র ধারণা এবং সাইট-সুিনিদ2f 

কাজ vw কেরন, যা বড় আকােরর পাবিলক আট2 pাপনার জন& পথ খুেল 6দয়।  

 

89থেক 1976 সােল PS1-এ অ&ালানা 6হইেসর উে�াধনী Oদশ 2নী wমেস তার লা` সাপার Oদশ 2েনর 

জন& আমtণ জানােনা হয় এবং, পেরর বছর তারঁ Oথম পাবিলক আট2 ইন`ল-এর জন& দািয়� 

Oদান করা হয়৷ এরপর 6থেক িতিন ব&াটাির পাক2 িসHটেত দ& আপার wম (1986; pাপন কাল 1987) 

সহ Oায় 8aশHট বড় আকােরর পাবিলক আেট2র কাজ 6শষ কেরেছন। িতিন যখন পাবিলক আট2 

pাপনা করেত থােকন তারঁ কং8Sেটর কলাম^েলা Sমবধ 2মান ভােব 6সানা ও রHঙন টাইলেস 

স��ত হেয় ওেঠ, যা তােক প&াটান 2 ও 6ডেকােরশেন 6নতৃpানীয় ব&8�� িহসােব OিতH_ত কের 



(একHট ধারা যা 70-এর দশেকর মাঝামা8ঝ  6থেক 80এর দশেক Oবল িছল)। প&াটান 2 ও 

6ডেকােরশন িশUীরা 1975 সােল গ&ালাির` হিল সেলামেনর সমথ 2ন পান যার সােথ 89থ 1975 

সােল তার Oথম Oদশ 2নী কেরন। এই ধারার সেV জিড়ত িশUীরা কেঠার িবমূত2তা 6থেক সের 

আেসন, এর পিরবেত2 জিমন, রঙ এবং সাজস�ার প&াটােন 2র আরও আেবগময় ধারা ,হণ 

কেরন। গহৃীত হায়ারািক2র িবwে� কাজ করার সময় ফাইন আট2 ও 6ডেকােরHটভ আেট2র মধ&কার 

পাথ 2ক& িমিলেয় সিরেয় িদেয়, িশUীরা Oায়শই অিনয়িtত সাজস�ার িবপুল ব&বহারেক আিলVন 

কেরন। 

 

89থ একইভােব Sমশ অিভব&8�পূণ 2 স�াবনা^েলােত কাজ vw কেরন, পাম পাতা ও 

প�ফুেলর Oাকৃিতক জগেতর 6মাHটফ উেঠ আসা vw কের কলােমর মেধ&। িতিন 6মাজাইক 

ব&বহার করার মাধ&েম জHটল রঙ ও িডজাইন এবং তার পাশাপািশ আকৃিত চালু কেরন যা 

আধুিনক ধারণার িবwে� যায় 6য প&াটান 2র অত&াবশ&ক নয়। 6সানািল ও রHঙন অল�ার, Oকৃিত 

6শািভত স�া উপাদান, িশU-ঐিতহািসক উদাহরেণর সেV অপ8�মা Oভােবর িম�েণ 89থ 

বহ[ তল ওিবPীণ 2 pাপনা িনম 2াণ কেরন। 

 

Oায়ই গণ জায়গার জন& dতির এই সকল বহ[ �বাদী কােজর উে�শ& িছল একHট বড় জনেগা_�র 

মেন নাড়া 6দওয়া। এই সমেয় dতির দ& আপার wম ব&টাির পাক2 িসHটর অ&ালবািন িeেটর দ& 

এ�ানােদর Oেবশ পেথ pািপত এবং একHট অভ&Mরীণ অVন বা �াজােক িঘের থাকা িবিভ� 

কলাম এেক সং�ািয়ত কের 6তােল। যিদও, Oকৃিতর কােছ উ�ু�, জায়গাHট একHট আব�তার 

অনুভূিত 6দয়, ি,ক ও 6রামান ম8�েরর �ংসাবেশষ অথবা 6খালা অ&া8�িথেয়টােরর পিরেবেশর 

সHৃf কের। 6কে~ রেয়েছ একHট ল�া 6টিবল ও স্ট[ল যা লা` সাপােরর (PS1 এ 6দখােনা Oদশ 2েনর 

কথা মেন করায়) কথা মেন করায়, িক� 6টিবলHট দাবার 6বাড2 িদেয় সাজােনা যা দশ 2কেদর বসেত 

ও 6খলেত আমtণ জানায়। লাল রঙেয়র স্ট[ েকার মত নুিড় কং8Sেটর pাপনার প_ৃতেল রেয়েছ 

এবং এর 6কে~ থাকা পাম গাছHট একHট পারেগালার মেধ& 6মাজাইক টাইলস িদেয় লাগােনা। 



পিবa জায়গার কথা মেন িকেয় 6দওয়ার সময়, দশ 2কেদর ধম 2িনরেপ� প�িতেত অংশ,হণ 

করেত আমtণ জানােনা হয়, যােত কিমউিনHটর জানােশানার জন& একHট জায়গা dতির হয়। 

গ�ীর এবং মজার, 6খালােমলা িক� ব� জায়গার কথা মেন কিরেয় 6দয়, কেঠার িক� স��ত, 

89থ একHট িনিবfকারী এবং অল�ারপূণ 2 কম 2 সHৃf কেরন। 

 

89থ-এর বত2মান বড় আকােরর অেনক pাপত&^েলা Oাকৃিতক wপ খুেঁজ 6বর করেছ, 

আিক2েটকচারাল 6'েসর িবপরীেত, অেনক 6�েaই িবশাল এক 6bেল। দ& 6ন ট 6জনােরশন ( 

2012), িসHট ইউিনভািস 2Hট অফ িনউ ইয়ক2 (City University of New York, CUNY) এর 6লম&ান 

কেলেজর সােয়¡ হেলর এHJয়ােম ঝুেল থাকা ঘন রHঙন 6ফােমর dতির পাথেরর একHট িব9য়কর 

ভাbয 2। 6ফােমর মেধ& স��ত হল এই অ¢েলর ভূতা8£ক ইিতহাস, যার মাধ&েম 6য ভবনHটেত 

pাপনাHট রেয়েছ 6সখােন 6য সকল িবষেয় পড়ােশানা করা হয় তার Oিতফলন ঘেট৷ 89থ সােয়¡ 

হেল �¤ কােঁচর dতির 6কােষর মত ছিব pাপন কেরেছন যা dব�ািনক 6লখাপড়ার dবিচa&ময় 

6�েa উেঠ আসা dজিবক আকােরর একHট মাইেSােbািপক দৃশ& ত[ েল ধের। কাজHট আকার ও 

অবpান,ম&ােSা ও মাইেSা দৃHfভিV িনেয় কাজ কের, এবং িশUীর অে�ষণেক Oিতফিলত কের, 

যা একই সােথ 6ভতেরর িদেক এবং বাইেরর Oসািরত হয়। 

 

অেনক িদক 6থেক 89থ বরাবরই পাথর, জায়গা এবং আকার খুব পছ� কের এেসেছন। িতিন 

O8Sয়া, বাPবায়ন, pাপত& কম 2 pেলর িবিভ� িদক Sমাগত গেবষণা কেরেছন, বাইেরর জায়গা, 

(তার িনেজর ভাষায়) "]েয়`াড2 6'স" এর কাজ এবং তার স্ট[ িডওর কােজর মেধ& বার বার 

সামেন 6পছেন যাওয়ার মাধ&েম। তার বড় আকােরর পাবিলক আেট2র কাজ^েলার িবপরীেত, তার 

বত2মােনর স্ট[ িডওেত dতির কাজ^িলএমন ভাbয 2 আর ছিব িনেয় dতির 6য^েলা অভ&Mের 

6দখােনার উে�েশ& সfৃ। এই কাজ ^েলা তার pাপনার সরাসির সংেযাগ ঘটায় 6স^েলার ব&াপাের 

ভাবনা এবং ��ার Oিতফলন ঘHটেয়;  এ^েলা তারঁ ব&8�গত ইিতহাসও Oিতফলন ঘটােনা 

অব&াহত 6রেখেছ, যা অেনক উপােয় তার কােজর মেধ& ঢ[ েক িগেয়েছ। 89থ 1994 সােল Jাইেবকা 



লফট 6থেক লং আইল&ােgর পূব 2 OােM চেল যান, এবং পিরেশেষ 6শ¥ার আইল&ােg থাকা vw 

কেরন, 6যখােন িতিন এখন থােকন এবং কাজ কেরন।  স্ট[ িডওেত ^িছেয় ওঠার O8Sয়ায় িতিন 

আিব¦ার কেরেছন 6য তারঁ কােছ কেয়ক বছর ধের িনজ মেন জমােনা এমন পাথেরর বা  আেছ। 

89থ পাথেরর আকার ও তল স|েক2 মু§ হেয় যান এবং তােদর পুনরাবিৃ� িশUীর জন& একHট 

নত[ন শ}ভা¨ার হেয় ওেঠ। এ^েলা 89থেক তারঁ তwণকােল 6দখা ]ািসক&াল ভাbয 2 স|েক2 

9রণ কিরেয় 6দয় এবং িতিন তা 6থেক অনুেOরণা িনেয় একHট িসিরজ dতির vw কেরন। কাHঠ, 

বড় আকােরর কােলা ও সাদা ছিব আর কা` 6hা©, ইউেরেথন 6ফাম এবং িª-িড িOি\ং িনেয় 

পরী�া কের, 89থ সং�া, উপকরণ, জিমন এবং 6bেলর িবিভ� িদক িনেয় গভীরভােব ম« হেয় 

কাজ করা vw কেরেছন। এই Oদশ 2নীেত 89থ সা¬িতক ভা¦য 2 এবং পাথেরর আট ফুট দীঘ 2 ছিব 

এবং তার কা` 6hা ভা¦য 2 ও কাHঠর ছিব সহ তার স�েরর 2x4s এর িকছ[  pাপনার ছিব রেয়েছ। 

তারঁ vwর িদেকর কাজ 6থেক vw কের সবেচেয় সা¬িতক বছর^েলার কােজর মেধ& এিগেয় 

যাওয়ার পেথ এবং এখােন 6স^েলার পাশাপািশ-উপpাপনা 6য ®প িনেয়েছ তা 6থেক 'f 6য 

89থ Oকৃিতর ও সংbৃিতর মেধ& ভারসােম&র িদেক তী¯ নজর 6দন।  

 

— িলসা পানেজরা, পিরচালক, শািল 2 িফটারম&ান আট2 6স\ার, BMCC 

 




