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আমাদদর ঢাকা তিদেটাদরর 'হাি হদাই' নাটদক ন ৌষট্টি বছদরর আদলার ভান্ডারী তনদজর 

সম্পদকে বলদিন, 'আই নিা ইোাং মযান তসক্সট্টট ন ার'। িারও ন হারা আর শরীদর নবশ 

খাতনকটা নুযজ ভাব তছল। আর আমাদদর কামাল ভাই আজ অপাতি েব অি  অন্তর জদুে 

জ্বলজ্বদল নমাস্ত া কামাল সসেদ ভাই নস নিা তছদলন টান টান শরীদর 'অলওদেজ ইোাং 

মযান' মদন মনদন ও শরীদর। 

 

২০০৫ সাদলর ১ লা ন বরুোতর তমতিোকম নছদে মাছরাঙ্গা প্রিাকশদনর দাতেত্ব তনদি 

হদলা। সদঙ্গ নপলাম নুুল আলম আতিক আর নজুল ইসলাম রাজ ুভাইদক। প্রিম 

িারাবাতহক নাটক ত ট্টি'র তনম োণ কাজ  লদছ আতিদকর পতর ালনাে আর তশবব্রি বমদন ের 

র নাে। প্রতিট্টট তভন্ন গল্প তনদে িারাবাতহক কাদজই খর  নবতশ। আমাদদর বযবস্থাপনা 

পতর ালক জনাব অঞ্জন ন ৌিুরী বলদলন, এনট্টটতভদি তগদে অনুষ্ঠান প্রিাদনর সাদি কিা 

বলদি। নাম নমাস্ত া কামাল সসেদ। তবট্টটতভদি তছদলন দীর্ েতদন, সহ একটা সাংতিপ্ত 

পতরত তি যা তছদলন িাদি মদন হদলা খুব বযজক্তত্ববান রাশভারী নলাক। 

দরজাে নটাকা তদদে একটু নকদশ তনদে ইিস্তি কদর জজদেস করলাম,'আসদবা?' 

উতন তনদজর ন োর নছদে উদিই ছুদট এদলন। িারপর ভরাট গলাে, 'আসুন আসুন 

পঙ্কজদা (উতন আমাদক পুদরা জীবন এই সদবািদনই নিদকদছন)। বুদক জতেদে তনদে 

বলদলন, অঞ্জনদা (মাছরাঙ্গার এমতি) আপনার কিা বদলদছন। 

 

িারপর নানা গল্প শুু। প্রাে  তিশ তমতনট তকাংবা িারও পদর প্রসদঙ্গ এদলন। পঙ্কজদা 

বদলন আমাদদর এনট্টটতভর জনয তক এদনদছন? 'ত ট্টি' িারাবাতহদকর প্রসঙ্গ তনদে খাতনকটা 

বলার পদরই প্রস্তাবনা। গল্প সাংদিপ, পতরকল্পনা, বাদজট সব নদখদলন এবাং পেদলন। 

নবশ তকছু প্রশ্ন করদলন এবাং তবশাল একটা হাতস তদদে বলদলন, কালই  ুজক্তপত্র হদে যাদব, 

কাজ শুু কুন। 'ত ট্টি' শুিুমাত্র এনট্টটতভর। 

নসতদনই কামাল ভাই আমার কাছ নিদক প্রতিশ্রুতি আদাে কদর তনদলন নযদকান 

প্রদযাজনা হাদি ননওোর আদগ উনাদক নদখাদি হদব। নসই সুদযাদগ আতমও একটা কিা 

আদাে কদর তনলাম, উনার তশষযত্ব। নযদকান তদন নযদকান সমে ন ান করদি পারদবা, 

তবনা বািাে আসদি পারদবা, আদলা না করদি পারদবা, পরামশ ে তনদি পারদবা। এমনতক 

নসই প্রদযাজনা যতদ অনয ট্টটতভ  যাদনদলর জনযও হে। এরপর ২০১৭ সাল পয েন্ত কি 

নাটক, কি িারাবাতহক, তসদনমা তনদে নয আদলা না হদেদছ। 

মাঝখাদন ২০১০ সাদলর পর নিদক এনট্টটতভদি তভন্ন িরদনর, তভন্ন ুত র নাটক শুু হদলা। 

কামাল ভাইদের মন খারাপ আতম নদদখতছ, কিা হদেদছ অদনক। 

'নকাোতলট্টট কদরামাইজ করদবা না'- এ শপি আমাদক কামাল ভাই-ই কতরদেদছ। িাই 



গড্ডাতলকা প্রবাদহ গা ভাসাদি পাতরতন। নশষ তদন পয েন্ত ন ষ্টা কদরতছ ওনার মদিা মািা উঁ ু 

রাখদি। 

প্রতিট্টট প্রদজদের প্রতিট্টট পানরিুতলতপ পো, এতিট করা, দাতেত্ব তনদে তনম োণ করা- এগুদলা 

নিা কামাল ভাইদের কাছ নিদকই নশখা। প্রতিট্টট তবষদে এদিা খুিখুদি তছদলন তিতন এবাং 

িাদি কখদনা কখদনা তবরজক্ত নয আদসতন, রাগও হইতন িা তকন্তু নে। প্রতি সপ্তাদহ ২ ট্টট 

কদর িারাবাতহদকর ৪ নিদক ৫ ট্টট কদর পররব প্র ার হদে। প্র াদরর ২ তদন আদগ জমা 

তনদেদছন। তনদজ নিদক তপ্রতভউ কদরদছন। প্রতি তপ্রতভউদি ২/৩ বার কদর ন ান নানান 

প্রদশ্নর জবাব তদদি তদদি কি তক নয তশদখতছ। 

সাংলাপ, তশল্পীর অতভবযজক্ত, নপাশাক, নেম, গল্প ইিযাতদ তনদে কি কি কি পরামশ েই নয 

নপদেতছ এই নদবদদূির কাছ নিদক িা ভাষাে প্রকাদশর নে। 

অতিও তভজেুাল তমতিোদি নয ক'তদন কায েকরী তছলাম খুব নবতশ অবদান রাখদি পাতরতন। 

তশিক সসেদ যা তকছু তশতখদেদছন হাদি িদর সবটুকু প্রদোগও করদি পাতরতন সতিয। িদব 

একিা নবাি কতর মািা উঁ ু কদর বলদিই পাতর। 

আজ যিটুকু স লিা তনদজদক আনন্দ নদে, গতব েি কদর নস সাহস, োন আর তশিাটা 

একজন গুুর তনজ হাদি সিতর। সযার নমাস্ত া কামাল সসেদ- আমার তশিক। 

মলখক: পঙ্কজ বশিক, প্রাক্তি প্রধাি, মাছরাঙ্গা প্রডাকিিৈ শলশমটেড 

মুক্তমি তবভাদগ প্রকাতশি মিামি ও নলখার দাে নলখদকর একান্তই তনজস্ব, এর সাদি 

সারাবাাংলার সম্পাদকীে নীতিমালা সম্পতকেি নে। সারাবাাংলা িটদনট সকল মিাদদশ ের 

প্রতি শ্রদ্ধাশীল। িদব মুক্তমদি প্রকাতশি নলখার দাে সারাবাাংলার নে। 

 


