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টাকা-পয়সার বিকক ককাকনা বিন তাকাইবন 

কেকলটট করবিও শুনকত ভাকলািাসত, িািাকক না জাবনকয় লুবককয় তাই কিতাকর অবিশন 

বিল। এরপর গণমাধ্যকমই কককট কগল জীিকনর ৫০টট িের। বিটটবভর প্রথম প্রজকের 

প্রক াজক কমাস্তফা কামাল সসয়কির মুকিামুবি হকয়কেন ওমর শাকহি। েবি তুকলকেন 
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ররমিওক্ে রেক্েি মিভোক্ব? 

আমাকির সময় একমাত্র বিকনািকনর মাধ্যম বেল করবিও। কোটকিলা কথকক গান কশানার 

িুি শি বেল। িাাংলা, বহন্দি—সি গান শুনতাম। অনুষ্ঠান প্রচাকরর আকগ ক াষককির 

ক াষণা শুকন শি হকলা—তা াঁকির মকতা ককর িলি। ‘কসকভন অযান্ড হাফ ইন্দি স্পুল’ নাকমর 

কটপ করকিডাকর তা াঁকির মকতা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ককর করকিড করতাম। ভারী গলায় কণ্ঠ, 

উচ্চারণ, শব্দচয়ন কিয়াল ককর মকন হকতা, িারাপ হকে না। তকি িািা কিতাকরর ঊর্ধ্ ডতন 

কম ডকতডা সসয়ি ন্দজলু্লর রহমান চাইকতন না, কিতাকর কাজ কবর। তা াঁকক না জাবনকয় ১৯৬০ 

সাকল প্রথম ঢাকা কিতাকর কবথকা পাঠ করলাম। বশক্ষামূলক অনুষ্ঠানটট কবি ফররুি 

আহমি সিালনা করকতন। তিন সি অনুষ্ঠাকনর লাইভ সম্প্রচার হকতা। ১৫ টাকা সম্মানী 

কপলাম। 

রবেোক্র রেো অমভিয়ও িক্রক্েি। 

এরপর অকনক বিকনর বিরবত। ঢাকা কিতাকরর এআরবি (অযাবসস্ট্যান্ট বরন্দজওনাল 

বিকরক্টর) আবতকুল হক কচৌধ্ুরী নাটয বিভাকগর প্রধ্ান বেকলন। কসই সময় রকণন কুশারী 

‘নাটয প্রক াজক’ বেকলন। বতবন জানকতন, করবিওকত কগকল িািা আপবি করকিন। তকি 

তা াঁর মকন হকয়বেল, আবম হয়কতা অবভনয় করকত পারি। তাই বতবন িািাকক প্রায়ই িলকতন, 

‘ওর প্রবতভা আকে, কচকপ রািা টঠক নয়।’ িািা আর আপবি ককরনবন। তকি তা াঁকক না 

জাবনকয় লুবককয় অবিশন বিকয় পাস ককরবেলাম। প্রথম প্রগ্রামটট বেল একটট ‘জীিবিকা’। 

১০ বমবনকটর উন্নয়নমূলক এ অনুষ্ঠাকন আমার বিপরীকত বেকলন লায়লা হাসান। কাবফ 

িানও বেকলন। কিতাকর তিন প্রবত িুধ্িার এক  ণ্টার নাটক হকতা। এটট িুি জনবপ্রয় বেল। 

প্রথম নাটকটট করলাম কিতাকরর প্রককৌশলী নুরুল্লাহর প্রক াজনায় হান্স ন্দিবস্ট্য়ান 

অযান্ডারসকনর গল্প অিলম্বকন ‘অসুির’। কোট কেকলর চবরত্র, বিপরীকত কহনা কিীর। এটট 

কপ্রকমর নাটক। অকনক নাটকক অবভনয় ককরবে। ঈিুল বফতকর নাজমুল আলকমর 

প্রক াজনায় ‘বফকর একলা’কত অন্ধ কেকলর চবরত্র করলাম। মাকয়র ভূবমকায় রওশন 

জাবমল। আিিুল্লাহ আল মামুকনর কলিা ‘আকাকশর রাং কাকলা’কতও অকন্ধর চবরত্র ককরবে। 

গলা ভারী িকল তিনকার বসবনয়র অবভকনত্রী করাজী মন্দজি, ি. সাঈিুকন্নসা হাসান, 

সাকিকা সাঈকির সকে অবভনয় করতাম। পকরর প্রজকের নাবয়কাকির সকেও অবভনয় 

ককরবে। কিতাকর সি সময় নায়ককর পাটড ককরবে। বমতা কচৌধ্ুরীর সকে নজরুকলর 

‘ন্দিবলবমবল’ ককরবে। কফরকিৌসী মজমুিাকরর সকেও অবভনয় ককরবে। মমতাজউিিীন 



আহমকির কলিা ‘সকাকলর সুি’ নাটকক আমার বিপরীকত বেল সুিণ ডা মুস্তাফা। ১৯৬৫ 

সাকলর পাবকস্তান-ভারত  ুকের সময় একটট জীিবিকায় আনজমুান আরা কিগকমর সকে 

অবভনয় ককরবে। িান আতাউর রহমান ভাইকয়র সকে ‘কমকহিীর অকনক রঙ’ ককরবে। 

নাটককর জনয মাইকিাকফাকনর সামকন িা াঁড়াকনার সকে সকে ফকতহ কলাহানী ভাই 

িলকতন, ‘একটু িকূর সর। না হকল কতার আর আমার গলা একরকম মকন হকি!’ তা াঁর 

গলাটটও বেল ভরাট। শুরু ককরবেলাম ১৫ টাকায়, পকর ১০০ কথকক ১৫০ টাকা কপকয়বে। 

িহু বিন অবভনকয়র পর টটবভ বনকয় িযস্ত হকয়  াওয়ায় করবিওর প্রবত আগ্রহ ককম কগল। 

চার কী পা াঁচ িের আকগ মমতাজ সযার অনুকরাধ্ করকলন, ‘এই নাটকটট আপনার জনযই 

কলিা।’ ‘বফকর একসা সজনী’র। হাজারিাকনক সম্মানী বিল। একসময় কিতাকর 

সাংগীতানুষ্ঠানগুকলার  ধ্ারািণ ডনাও বিতাম। 

অক্িি মবজ্ঞোপক্িও রেো িণ্ঠ মিক্য়ক্েি? 

শুরু ককরবেলাম ১৯৬৬ সাকল। একবিন হঠাত্ কিকক বিবশষ্ট সেীত পবরচালক কিািকার 

নুরুল আলম ন্দজকেকল কণ্ঠ কিিার জনয অফার করকলন। ককাকনা বকেুই পবরকল্পনা ককর 

হয়বন, হঠাত্ সুক াগ একসকে। বতবন ‘রূপিান’-এর পবরচালক সালাউন্দিকনর ঢাকা করকিড 

স্টুবিওকত বনকয় কগকলন। কণ্ঠ বিলাম। এরপর কথকক কণ্ঠিান শুরু হকলা। কস সময় আবমই 

প্রধ্ান ও িযস্ততম পুরুষ কণ্ঠ বেলাম।  িনই ন্দজকেকল ইকমাশনাল কিইজি কণ্ঠ প্রকয়াজন 

হকতা, িাক পড়ত। সাফাত আলীর ‘ইপশা’ কথকক শুরু ককর এমন ককাকনা অবিও স্টুবিও 

কনই, ক িাকন কণ্ঠ বিইবন। পবরচালক ইিকন বমজাকনর সতবর িযাাংককর বিজ্ঞাপনসহ আকরা 

ককয়কটট িযাাংককর বিজ্ঞাপকনও কণ্ঠ বিকয়বে। কিকনা সম্মানী বনকয় কাউকক বকেু িবলবন। 

অকনক প্রামাণযবচকত্রও ধ্ারািণ ডনা বিকয়বে। বিএফবপর সতবর ‘মওলানা ভাসানী’, ‘কশকর 

িাাংলা এ কক ফজলুল হক’-এর তথযবচকত্র আমার কণ্ঠ আকে। সি ডকশষ চাষী নজরুকলর 

(ইসলাম) ওপর সতবর তথযবচকত্র কণ্ঠ বিকয়বে। কাজী হায়াত্ হঠাত্ একবিন এফবিবসকত 

কিকক বনকয় তা াঁর েবিকত কণ্ঠ বিকত অনুকরাধ্ করকলন। তা াঁর অকনক েবিকত ধ্ারািণ ডনা 

বিকয়বে। ‘রটঙন নিাি বসরাজউকিৌলা’, হুমায়ূন আহকমকির ‘শঙ্খনীল কারাগার’-এর 

শুরুর ধ্ারািণ ডনাও আমার। আমার আকরকটট শি হকলা িুি গান শুবন। োত্রািস্থায় 

কিািকার ভাইকয়র ‘ইস ধ্ারবত পর’ েবিকত িযাকগ্রাউন্ড বমউন্দজকক বেলাম। মামুন 

ভাইকয়র ‘সাকরাং িউ’ েবিকত আিহ সাংগীকত কাজ ককরবে। আলম িান েবিটটর মূল 

সাংগীত পবরচালক বেকলন। বিটটবভকত  ত গাকনর অনুষ্ঠান ককরবে, সিই গান শুকন বনকজর 



আইবিয়ায় ককরবে। ‘ভকয়স অি আকমবরকা’র স্টুবিওকত অনুষ্ঠান করকিড ককর 

আকমবরকায় পাঠাকনা হকতা। তাকতও ভকয়স বিকয়বে। ইো বেল, বিবিবস িা ভকয়স অি 

আকমবরকায় ভকয়স কাস্ট্ার বহকসকি কচষ্টা করি। কচষ্টা করকল হয়কতা বনি ডাবচত হতাম। 

রেমেমভশি িযোমরয়োর মিভোক্ব শুরু হক্েো? 

পন্দত্রকায় বিজ্ঞাপন বিল—টটবভকত প্রক াজক কনওয়া হকি। কেল ৪৫০ টাকা। িািা িলকলন, 

‘এবিকক কতার আগ্রহ আকে, টটবভর ভবিষযত্ ভাকলা।’ আকিিন করলাম। হঠাত্ িাকক 

কটবলগ্রাম একলা, ‘ইউ হযাভ বসকলকক্টি অযাজ অযা কেইবন অযাবসস্ট্যান্ট প্রবিউসার।’ তা াঁরা 

জানাকলন, প্রবশক্ষণকালীন সমকয় সাককলয ২০০ টাকা পাি।  বিও প্রবিউসার পকি 

পরীক্ষা বিকয়বেলাম, ক াগ বিলাম। কটবলবভশকন তিন কবলম শরাফী, জাবমল কচৌধ্ুরী, 

জামান আলী িান, আিিুল্লাহ আল মামুন, কমাবমনুল হক, কমাহাম্মি জাকাবরয়া, িাকলিা 

ফাহবমরা  কাজ করকেন। জাপাকনর এনইবসর সকে ক ৌথভাকি বপটটবভর শুরু। ১৯৬৬ 

সাকলর কশকষর বিকক রাওয়ালবপন্দন্ডকত জাম ডাবনর অথ ডায়কন শুরু হওয়া কটবলবভশন প্রবশক্ষণ 

ইনবস্ট্টটউকট কগলাম। জায়গাটটর নাম ‘চাকলালা’। শীকতর মকধ্য চার মাকসর 

বথওবরটটকযাল প্রবশক্ষণ শুরু হকলা। তকি হঠাত্ সরকার বসোি বনল, ২৩ মাচড পাবকস্তান 

বিিকস রাওয়ালবপন্দন্ড কস্ট্শন চালু হকি। ফকল চাকবরকালীন প্রবশক্ষণ শুরু হকলা। কলার 

মযাকনজার, স্টুবিও ককরালাকরর িাবয়ত্বও পালন করকত হকয়কে। প্রক াজককির সিাইকক 

একটট ককর অনুষ্ঠান সতবর করকত িলা হকলা। বিষয় বনধ্ ডারণ ককর িাাংলায় আকলাচনা 

অনুষ্ঠান সতবর করলাম। ফাইনাল কটকস্ট্র জনয লাইভ অনুষ্ঠান প্রক াজনার িাবয়ত্ব কিওয়া 

হকলা। ‘কাট টু কাট’ শট কনওয়া হকি। কযাকমরামযানকক িললাম, ‘এই পরীক্ষায় পাস 

করকত না পারকল কতা চাকবর হকি না।’ আমার কপেকন ইনবস্ট্টটউকটর অধ্যক্ষ আসলাম 

আজহার িকসবেকলন। বতবন কিিকলন, টঠকমকতা কমান্ড বিকত পারবে বক না, শট বনকত 

পারবে বক না। এরপর বতবন আমাকক ও কমাস্তাবফজরু রহমানকক সরাসবর ‘প্রক াজক’ 

বনকয়াগ বিকয় বিকলন। আমরা রাওয়ালবপন্দন্ডকত প্রবশক্ষণ কনওয়া প্রথম িযাচ। এক মাস 

চাকবরর পর ককাথায় থাকি—বসোি কনওয়ার সুক াগ বিকলন। ঢাকায় চকল একস ১৯৬৭ 

সাকলর ১ এবপ্রল বিআইটটর কটবলবভশন ভিকন ক াগ বিলাম।     

মিআইটের অবস্থো রিিি রিখক্েি? 

প্রথম ক বিন এলাম, িসার জায়গাও বেল না। একটট রুকমর িাইকর লম্বা কিি পাতা। প্রথম 



বিনই আমাকক একটট অনুষ্ঠান প্রক াজনা করকত কিওয়া হকলা। অনুষ্ঠানটটর প্রধ্ান অবতবথ 

বেকলন ি. মুহম্মি শহীিুল্লাহ। প্রবশক্ষণকাকল করা কুইজ অনুষ্ঠাকনর আিকল বশক্ষামূলক 

‘হযা াঁ’ িা ‘না’ প্রক াজনার িাবয়ত্ব কিওয়া হকলা। ফজকল কলাহানী উপস্থাপনা করকতন। 

সুরমবেোক্ির িোময়ত্ব রপক্েি মিভোক্ব? 

বিটটবভকত তিন প্রবত বতন মাকসর প্রাবিককর ককান প্রাবিকক কিন, ককান অনুষ্ঠান 

হকি কসসি মবনরুল আলম সযার বনধ্ ডারণ করকতন। ‘সুরবিতান’ তা াঁরই প্রগ্রাম। বতবন 

জানকতন, গাকনর প্রবত আমার ভাকলািাসা আকে। ক াগিাকনর পরপরই ১৯৬৭ সাকল 

একবিন বতবন কিকক িলকলন, ‘চকলা, আজ আমার কপেকন িকস কিিকি। পকরর অনুষ্ঠান 

কথকক প্রক াজনা করকি।’ অনুষ্ঠানটটকত বতনটট গান থাকত। িুই বশল্পী একটট ককর সকলা 

গাইকতন, অনযটট সৈত কণ্ঠ। ১৫ বমবনকটর অনুষ্ঠান। তা াঁর কপেকন িকস কিিবে। কুটষ্টয়ার 

বশল্পী কিলা পারভীন ও নীনা হাবমকির স্বামী এম এ হাবমি গাইকেন। কযাকমরামযানকক মবনর 

ভাই কহিকফাকন বনকিডশ বিকেন। িুই কযাকমরায় ‘ওয়ান টু ওয়ান শট’ িিলাকনার সময় 

হঠাত্ একটট শকট ইো ককরই বক না আজও জাবন না, বতবন গড়িড় ককর কফকল রাগ ককর 

কটবিকলর ওপর কহিকফান কফকল বিকয় মািপকথ উকঠ কগকলন। সকে সকে কহিকফান 

কাকন বিকয় পুকরা অনুষ্ঠান আমাকক সরাসবর সম্প্রচার করকত হকলা। এর পর কথকক 

‘সুরবিতান’ প্রক াজনা করকত হকয়কে। মহাপবরচালক বহকসকি আবমরুজ্জামান িান 

ক াগিাকনর পর তা াঁকক বগকয় িললাম, ‘সযার বশল্পীরা আকসন, বনকজকির মকতা কগকয় চকল 

 ান। এিাকন শট বনধ্ ডারণ করা োড়া আমার কতা আর বকেু করার সুক াগ থাকক না।’ ‘কী 

করকত চান?’ ‘নতুন গান প্রচার করকত চাই।’ ‘করুন, অসুবিধ্া কনই।’ কিািকার ভাইকক 

বগকয় িললাম, ‘নতুন গাকন সুর করকত হকি।’ বতবন সম্মবত বিকলন। গীবতকার ি. কমাহাম্মি 

মবনরুজ্জামানও রান্দজ হকয় কগকলন। কস মাকসর চারটট অনুষ্ঠাকন নতুন গান প্রচাবরত হকলা। 

এর পর কথকক সি নতুন গান প্রচাবরত হকয়কে। অনুষ্ঠানটট বনয়বমত প্রক াজনা ককরবে। 

শুধ্ু একটট প্রাবিকক মবনরুল আলম মামুন ভাইকক বিকয় অনুষ্ঠান সতবর কবরকয়বেকলন। 

বতবন কফর নাটকক িযস্ত হকয় কগকল আিার আমার হাকতই এটট বফকর একলা। অিশয অনয 

অনুষ্ঠানগুকলাও প্রক াজনা করকত হকতা। 

এ অিুষ্ঠোক্ি অক্িি জিমিয় েোক্ির জন্ম হক্য়ক্ে। 

শাহনাজ রহমতউল্লাহর একটট অনুষ্ঠান একটট গল্প িবল—ককরামত মাওলা সারা রাত কসট 



বিজাইন করকলন। করকবিডাংকয়র সময় জকজডকটর সািা শাবড়, সািা কাপড় ফযাকন কিাঁকধ্ 

ফযান চাবলকয় বিকলন। একটট গান বেল, ‘একিার ক কত কি না আমার কোট্ট কসানার গা াঁয়।’ 

গাজী মাজহারুল আকনায়াকরর কলিা, শাহনাজ রহমতউল্লাহর ভাই আকনায়ার পারকভকজর 

সুর। প্রথম অনুষ্ঠাকন এই গানটটর কতমন সাড়া পড়ল না। তকি বৈতীয়িার প্রচাকরর পর 

কথককই বহট। জাবতর বপতা িেিনু্ধ কশি মুন্দজিুর রহমান গানটট িুি পেি করকতন। 

ককাকনা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান কাভার করকলই এটট আমাকির রািকত হকতা। মাশ ডাল টটকটাসহ 

রাষ্ট্রীয় অকনক অবতবথর সম্মাকন আকয়াজন করা সাাংেৃবতক অনুষ্ঠানও আমাকির সতবর 

করকত হকয়কে। এিন কসগুকলা বশল্পকলা একাকিবমকত হয়। 

বড় মশল্পীক্িরও রেো রেমেমভশক্ি এক্িক্েি? 

সাবিনা ইয়াসবমন তিন কিতাকর গাইকেন। আিিুল আহাকির সুকর কিতাকর তা াঁর একটট গান 

ভাকলা লাগল। কিািকার ভাইকক িললাম, ‘কিতাকর একটট ভাকলা কণ্ঠ একসকে, নাম 

সাবিনা। ওকক টটবভকত বনকয় আসা প্রকয়াজন।’ তিকনা নীলুফার ইয়াসবমন সাংগীতবশল্পী 

বহকসকি আত্মপ্রকাশ ককরনবন। কিাকনর সকে বতবনও বিআইটটকত একলন। িুজকনর 

অবিশন বনলাম। টটবভকত সাবিনার প্রথম অনুষ্ঠানটট আমার প্রক াজনা বেল। কমাহাম্মি 

আলী বসন্দিকী তা াঁর বিপরীকত বেকলন। কিািকার ভাই সাংগীত পবরচালক। পকর তা াঁরা িুই 

কিানই বিিযাত হকয়কেন। 

মশল্পীক্ির মিক্য় রেো অক্িি স্মৃমে আক্ে। 

তিন ক াগাক াগমাধ্যম এত ভাকলা বেল না। ফকল িড় বশল্পীকির িাসায় বগকয় অনুষ্ঠাকনর 

কথা িকল আসকত হকতা। তা াঁরা িুি আিবরক বেকলন। বফকরাজা (কিগম) আপা িুি 

বনষ্ঠািান বেকলন। বতবন একটট পকি ড কাজী নজরুল ইসলাকমর ‘মমতাজ’ গাইকিন। 

একটটমাত্র স্টুবিওকত লাইভ প্রচার করা হকতা িকল আকগ সারা বিন বনয়বমত অনুষ্ঠান 

কসকর রাকত কস্পশাল প্রগ্রাম করা হকতা। বতবন িাসায় িকস আকেন। আকগও তা াঁর িাসায় 

বগকয়বে। ঢাকার ভূকতর গবলকত থাককতন। বগকয় কিবি, কমল িাশগুপ্ত িকস িকস বলিকেন। 

ন্দজকজ্ঞস করার পর হাত ইশারা ককর কভতকরর রুকম ক কত িলকলন। আপাকক িললাম, 

‘রাকত একস বনকয়  াি।’ বতবন রান্দজ। মুস্তাফা মকনায়ার বশল্পীকির বনকয় ককাকনা কাজ 

করকলই আমাকক ক কত অনুকরাধ্ করকতন। কভার ৪টায় কসকটর কাজ কসকর বতবন িলকলন, 

‘একা কগকল সমসযা হকি। তুবমও চকলা।’ কগলাম। বতবন কিকিই িলকলন, ‘আবম কতামাকির 



জনয অকপক্ষা করবে। চকলা।’ করকবিডাং কসকর তা াঁকক িাসায় কপৌৌঁকে বিলাম। স্বাধ্ীনতার পর 

রুনা লায়লা িাাংলাকিকশ একল টটবভকত তা াঁকক বনকয় আবম প্রথম অনুষ্ঠান ককরবে। বতবন ও 

তা াঁর কিান িীনা লায়লা স্টুবিওকত একলন। আলতাফ মাহমুকির সুকর তা াঁর আকগর গান 

‘কনাটন কনাটন পায়রাগুকলা’ গাইকলন। বরহাস ডাকলর পর লাইভ শুরু হকলা। বিজাইন বিভাগ 

কথকক একটট িাবক রকঙর কাগজ কিওয়া হকলা। কসটটর ওপর ‘চারককাল’ কলকম গান বলকি 

িীনা ধ্কর রািকলন, বতবন গাইকলন। এ োড়া কহমি মুকিাপাধ্যায়, পন্দিত রবিশাংকর, ভূকপন 

হাজাবরকাসহ  ত িড় মাকপর বশল্পী এ কিকশ একসকেন বিটটবভকত তা াঁকির গাকনর 

অনুষ্ঠানগুকলা আবম ককরবে। তা াঁরা িুি অমাবয়ক বেকলন। ক ভাকি িকলবে, সহক াবগতা 

ককরকেন। 

িোেক্ি মিভোক্ব এক্েি? 

বিআইটট কথকক নাটক শুরু করকলও মযাগান্দজন কথকক শুরু ককর টটবভর সি ধ্রকনর 

অনুষ্ঠানই প্রক াজনা করকত হকয়কে। বিআইটটকত আিিুল্লাহ আিু সায়ীকির উপস্থাপনায় 

েয়টট আনিকমলার প্রক াজনা ককরবে। এর পর বতবন আর সময় করকত পারকলন না। কশষ 

অনুষ্ঠানটট ৯০ বমবনট হকয়কে। বনয়বমত নাটয প্রক াজনায় অকনক পকর একসবে। প্রথম 

নাটককর নাম ‘কসককন্ড হযান্ড’। প্রধ্ান চবরত্রটট আিুল িাকয়র ককরকেন। বিআইটটকত 

আমার অকনক নাটকক সুজাতা নাবয়কা বেকলন। তা াঁর অবভনীত একটট নাটককর নাম 

‘পিতযাগ’। কগালাম কমাস্তফা নায়ক বেকলন। একটট নাটকক কিরী নাবয়কা বেকলন। তিন 

তা াঁরা বসকনমায়ও নাবয়কা। সমকরশ িসুর বিিযাত উপনযাস অিলম্বকন আমার ‘অয়নাি’র 

মাধ্যকম আল মনসুর ও বমতা কচৌধ্ুরী জটুট বহকসকি প্রবতটষ্ঠত হকয়কে। আকগ ককয়কটট 

নাটক করকলও এ নাটককর ‘রাজা’ চবরকত্র অবভনকয়র মাধ্যকম আল মনসুর বিিযাত হকলা। 

আবশর িশকক হুমায়ূন আহকমকির ‘নন্দিত নরকক’ প্রক াজনা ককরবে। তিন বমতা 

কচৌধ্ুরীর বিকিবশর সকে বিকয় টঠক হকয় বগকয়কে, কস চকল  াকি। মামুন ভাই িলকলন, 

‘রাকিয়া চবরত্রটট বমতা ভাকলা করকত পারকি, করকিড ককর রািুন।’ তার অাংশ শুটটাং 

করলাম। প্রচাকরর পর বিবচত্রাকত জাহানার ইমাম সমাকলাচনা বলিকলন। সিাই প্রশাংসা 

করকলন। তকি হুমায়ূন মাবকডন িতূািাকসর মাধ্যকম আকমবরকা কথকক হাকত কলিা বচটঠ 

পাঠাকলন, ‘আমার উপনযাস অিলম্বকন নাটক িাবনকয়কেন; বকন্তু আমার অনুমবত না বনকয় 

ভীষণ অনযায় ককরকেন। অবতদ্রতু মাকয়র হাকত সম্মানী কপৌৌঁকে বিন, না হকল অনয িযিস্থা 

কনি।’ অযাকাউন্টস অবফসারকক কিকক নগি টাকা বিকয় তা াঁর স্বাক্ষর বনকয় কলিককক 



জানালাম। বতবন কিকশ একলন, পবরচয় গাঢ় হকলা। বতবন বনকজই ‘এইসি বিনরান্দত্র’র 

ধ্ারািণ ডনার অনুকরাধ্ করকলন। কমাস্তাবফজ ভাইকয়র ‘পারকল না রুমকী’র মাধ্যকম 

‘আফজাল-সুিণ ডা’ জটুটর  াত্রা হকলও আমার অকনক নাটকক অবভনয় ককর তারা প্রবতটষ্ঠত 

হকয়কে। তাকির বনকয়  ত নাটক সতবর ককরবে, সিই সফল। উকল্লিক াগয—‘নীলয় না 

জাবন’, ‘িনু্ধ আমার’। আমার কশষ নাটক ‘নীরকি বনিঃশকব্দ’ও অবভনয় ককরকে। এটটও 

মমতাজ সযাকরর কলিা। সযাকরর অকনক নাটক ককরবে। তা াঁর সাংলাপ িুি সমেৃ, বচত্রনাটয 

ভাকলা। আমাকির সমকয় কসসি নাটককর বিষয়িস্তু বেল, বনম ডাতা বহকসকি অকনক ইকমাশন 

জবড়কয় বেল। চাকবরকক কিকনা চাকবর বহকসকি কিবিবন। টাকা-পয়সার বিকক ককাকনা বিন 

তাকাইবন। জীিন কতা চকলই কগকে। রামপুরায় চকল আসার পর প্রশাসবনক িাবয়ত্ব পাওয়ায় 

কতমন নাটক সতবর করকত পাবরবন। তার পরও ১৯৮৯ সাল প ডি বতন মাস অির নাটক 

িাবনকয়বে। 

অিযেি রসরো িোেি ‘িূে িোই মিিোর িোই’। 

কস প্রাবিকক মাকস বতনটট নাটক মামুন ভাই, আবতক ভাই ও আবম প্রক াজনা ককরবে। এ 

নাটকটট নাবসর উিীন ইউসুকফর বনম ডাকণর কথা থাককলও বতবন িলকলন, ‘মমতাজ 

সযাকরর অকনক নাটক িাবনকয়কেন। এটটও করুন।’ কিাকনামকনা করবেলাম, ‘সি সময় 

শহকরর নাটক িাবনকয়বে। কফাক, গ্রামীণ নাটক কতা িানাইবন।’ সযার, আিিুল ওিুকির মূল 

উপনযাসটট পড়কত বিকলন। মুিিকন্ধ রিীন্দ্রনাকথর ভূবমকা কলিা। িুি সাধ্ারণ গল্প। 

িললাম, ‘গ্রামীণ জীিনকক আধ্ুবনকভাকি কিিাকত চাই। ক ন গ্রামযতা, ভা াঁড়াকমা না থাকক।’ 

বতবন বচত্রনাটয সতবর করকলন। চার বিন শুটটাং করলাম। কশষ িৃশযটট সাংলাপবনভডর। 

িললাম, ‘নিীকত এত সাংলাপ বকভাকি বচত্রায়ণ করি? সি থাকুক, কশষ িৃকশয অফ ভকয়জ 

ককর বিন। মাকি মাকি িুই-একটট সাংলাপ থাককি। এক্সকপ্রশকন িৃশযটট িন্দি করি।’ তিন 

িাবিাংকয়র কতমন সুক াগ বেল না। িৃশযটট বেল, সুিণ ডার স্বামী মারা কগকেন। আফজাল 

সাকিক কপ্রবমকাকক কনৌকায় বনকয় আসকে। ১৯৮৫ সাকলর মাকচড ১১৪ বমবনকটর নাটকটট 

প্রচাকরর পর িশ ডককর প্রচি প্রবতন্দিয়া হকলা। এিকনা তারা একক তাকির কযাবরয়াকরর 

অনযতম কসরা কাজ িকল। এবশয়ান ড্রামা কফবস্ট্ভাকলর জাপান কথকক এক অবতবথ একস 

নাটকটট কিকি উত্সকির জনয বনি ডাচন করকলন। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালকয়র মাধ্যকম কটপসহ 

ন্দিপ্ট পাঠালাম। তা াঁরা সি ডয সামানয কবমকয় জাপাবন ভাষায় িাবিাং করকলন। নাটক 

কিিাকনার পর জাপাকনর সাধ্ারণ মানুষও সুিণ ডাকক বচকন কফলল। এ কিকশর একমাত্র টটবভ 



নাটক বহকসকি এটট জাপাকনর ‘এনএইচকক’ ও চীকনর ‘চায়না বসটট টটবভ’কত প্রচাবরত 

হকয়কে। সাজ্জাি কাবির এই চীনা টটবভকত কাজ করকতন। বতবন চীনা ভাষায় সািটাইকটল 

ককরবেকলন। এরপর প্রশাসবনক কারকণ আমার আর নাটক করা সম্ভি বেল না। 

গুরুত্বপূর্ ণ সব িশোসমিি িোময়ক্ত্বই মেক্েি। 

এরপর প্রকমাশন কপকয় বিবিন্দজ (কিপুটট বিকরক্টর কজনাকরল) হলাম। প্রশাসবনক িাবয়কত্ব 

িুি িযস্ত থাককত হকতা। পযাককজ নাটক প্রচাকরর পবরকল্পনা আমার হাকতই িাস্তিাবয়ত 

হকয়কে। মুস্তাফা মকনায়াকরর হাকত এটট শুরু হকলও বনয়মনীবত সতবর ও িাস্তিায়ন ককরবে। 

কিয়াল করলাম, ক কহতু কতমন বনকয়াগ হকে না, আমরা বিটটবভর প্রথম প্রজকের কমীরা 

চকল কগকল কমী সাংকট সটৃষ্ট হকি। কভকি কিিলাম, িাইকর কথকক নাটক বনকল বিটটবভর 

সকে কমশাকনা  াকি না। অকনক জটটলতা হকি। কারণ তা াঁরা আমাকির কমী, সুবিধ্া বনকয় 

কাজ করার সময় আপনারা সহক াবগতা করকেন না িলকত পাকরন। বিতকড সটৃষ্ট হকত পাকর 

কভকি কিিলাম, পুকরা অনুষ্ঠানটটই তা াঁরা সতবর ককর জমা কিকিন। আমরা বককন কনি। 

এভাকি অনুষ্ঠান িয় ও চাঙ্ক পেবতর সরকাবর নীবতমালা সতবর করা হকলা। চাঙ্ক পেবত 

আমার মন্দস্তষ্কপ্রসূত। বিবভন্ন চযাকনকল এিন ন্দিককট কিলা এভাকিই কিিাকনা হয়। তকি 

পবরকল্পনা িাস্তিায়কনর সময় বিটটবভ কথকক িাধ্া আসকত লাগল। তা াঁরা ভািকলন, কাজ 

ককম  াকি, চাঙ্ক পেবতকত বিটটবভর লস হকি, অকনক কথা উঠল। একপ ডাকয় আকিালন 

হকলা, কম ডচারী ইউবনয়ন আমাকক ‘অিাবিত’ ক াষণা করল। তকি পযাকককজর মাধ্যকম 

বিটটবভকত বিলান্সারকির কাকজর সুক াগ সটৃষ্ট হকলা। িাইকরর িক্ষ কমীরা টটবভ 

প্রিাকশকনর সকে  ুক্ত হকলন। এই ক  তরুণ প্রজে টটবভ প্রিাকশকনর সকে  ুক্ত হকয়কে, 

আজককর টটবভ ইন্ডাবির প্রসার  কটকে, এটট পযাককজ চালুর মাধ্যকম হকয়কে। বনকজর 

ভবিষযত্ নয়, আবম কচকয়বে, টটবভর প্রসাকরর জনয একক আকাকশর মকতা উেুক্ত ককর 

বিকত হকি,  াকত িাইকরর কমধ্া  ুক্ত হকত পাকর। ভািনাটট ভারকতর িরূিশ ডন কথকক 

কপকয়বে। তারাই প্রথম বিলান্সারকির সুক াগ ককর বিকয়কে। এরপর ভারকত টটবভ ইন্ডাবি 

কত প্রসাবরত হকয়কে! তাকির বনয়ম-কানুনগুকলা আবম এিাকন িাস্তিাবয়ত ককরবে। 

বিটটবভর গুরুত্বপূণ ড সি পকিই কাজ ককরবে। প্রথম কময়াকি ১২ িের কজনাকরল 

মযাকনজার। পকরর কময়াকি কজনাকরল মযাকনজার ও বিবিন্দজ প্রগ্রাম বেলাম। এক িের 

বনউকজর িাবয়কত্ব বেলাম। আমার ককাকনা কবলগ এত পকি কাকজর সুক াগ পানবন। 

বিবিন্দজ বনউকজর িাবয়কত্ব এক িের থাকার সময় বরকপাটটডাংধ্মী বনউজ করার কচষ্টা 



ককরবে। িকলবেলাম, সরকাকরর নানা বিষয় আমাকির তুকল ধ্রকত হয়; বকন্তু কসটট ককন 

বরকপাটটডাংকয়র মাধ্যকম তুকল ধ্রকত পারবে না? তিন িুই-একটট বরকপাটটডাং হকয়কে, এিন কতা 

কসভাকিই িির প্রচার হয়। বিকরক্টর ইন্টারনযাশনাল থাকার সময় উকল্লিক াগয ভাকলা 

ভাকলা েবি, অনুষ্ঠান কিিাকত কপকরবে। ‘মুবভ অি িয উইক’ কিিার জনয মানুষ িকস 

থাকত। কযাটালগ কিকি, বিকিকশ বগকয় কিা াঁজ ককর অোর পাওয়া েবিগুকলা কিিাকনা শুরু 

করলাম। আইবসবসসহ ন্দিকককটর বিবভন্ন আসর প্রচার শুরু করলাম। বিবিন্দজ প্রগ্রাম 

বহকসকি অিসর বনকয়বে। 

এিটেমভক্ে অিুষ্ঠোি উপক্িষ্টো মহক্সক্ব ভূমিিো? 

ওিাকন প্রশাসবনক কাকজ িযস্ত থাকায় অকনক বকেু করকত পাবরবন। তকি এিাকন 

ন্দিকয়টটভ কাকজর সকে অকনক  ুক্ত হকত কপকরবে। বিবভন্ন অনুষ্ঠান ভাকলা করার জনয 

প্রক াজককির পরামশ ড বিকয়বে, বনকজও আইবিয়া বিকয়  ান্দে। এনটটবভর ১৫ িেকরর 

জীিকনর প্রথম কথককই কটবলবভশকনর সিকচকয় জনবপ্রয় অনুষ্ঠান নাটক। মানসম্পন্ন 

নাটক বনম ডাকণর জনয ভাকলা এিাং ক াগয বনম ডাতাকির সুক াগ ককর বিকয়বে, তাকির প্লাটফম ড 

গকড় কিওয়ার কচষ্টা ককরবে। এিকনা আমার এই প্রকচষ্টা অিযাহত রকয়কে। ফকল এই 

সযাকটলাইট চযাকনকলর মাধ্যকম এ কিকশর ভাকলা অবভকনতা-অবভকনত্রী ও বনম ডাতারা সতবর 

হকয়কেন। এনটটবভ তার সূচনা লগ্ন কথককই মানসম্পন্ন এিাং রুবচশীল অনুষ্ঠান প্রচার ককর 

আসকে এিাং  া বকেু প্রথম তার শুরু এনটটবভ কথককই। ক মন এিাকন সেীত বিষয়ক 

বরকয়বলটট কশা, কুবকাং কশা, ককমবি কশা এিাং আকরা অকনক অনুষ্ঠাকনর সূচনা হকয়কে। 

এনটটবভই প্রথম ‘বকেু কথা বকেু গান’ ককরকে। এিাকন উকল্লিক াগয ককয়কটট জনবপ্রয় 

অনুষ্ঠাকনর নাম না িলকলই নয়। ক মন সসয়ি আিিুল হািীর উপস্থাপনায় ‘বকেু কথা, 

বকেু গান’, কফরকিৌসী রহমাকনর বনকজর গীত গান এই প্রজকের বশল্পীকির বিকয় 

পবরকিবশত ‘ভাকলািাকসা কমার গান’ অনুষ্ঠানটট প্রচাবরত হকয়কে। বিবভন্ন বিষকয়র 

বরকয়বলটটর কশার  াত্রা এনটটবভ কথকক শুরু হকয়কে। ক মন ‘কলাজআপ ওয়ান কতামাককই 

িুাঁজকে িাাংলাকিশ’, রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান ‘সুপার কশফ’, ককমবি কশা ‘হা-কশা’সহ আকরা 

অকনক বরকয়বলটট কশা আমরা প্রথম প্রচার ককরবে। সাবিনা ইয়াসবমন ও রুনা লায়লাকক 

একসকে ককর প্রথমিাকরর মকতা ‘অিরতর গাকনর ভুিন’ নাকম অনুষ্ঠান ককরবে। 

এনটটবভর িষ ডপূবতর একটট অনুষ্ঠাকন বকাংিিিী বশল্পী আলমগীর ও রুনা লায়লা প্রথম 

একসকে সৈত সেীত পবরকিশন ককরকেন। ‘কলাজআপ ওয়ান’  কথকক কতা অকনক সেীত 



বশল্পীরই জে হকয়কে। রান্না অনুষ্ঠাকনর কক্ষকত্র শারমীন লাবকর উপস্থাপনায় আমাকির 

‘বসন্দিকা কিীর’স করবসবপ একটট মাইলফলক হকয় আকে। 

অকনক বনম ডাতা, উপস্থাপক, বশল্পী, নাটযবনম ডাতা, কলিক এিাং কলাকুশলী আকেন,  া াঁকির 

শুরু এনটটবভর পিডায়। তা াঁরা আজ স্ব স্ব স্থাকন প্রবতটষ্ঠত এিাং জনবপ্রয় হকয়কেন। বিটটবভকত 

অকনক সৃজনশীল কাজ করার ইকে বেল। বকন্তু নানা সীমািেতার কারকণ কসগুকলা পূরণ 

করা সম্ভি হয়বন। আমার এই বৈতীয় জীিকন একস এনটটবভ পবরিাকরর আিবরক 

সহক াবগতায় বকেুটা হকলও কসসি ইকে পূরণ করকত পারবে। আমার কটবলবভশকন িুই 

জীিকনর এত  টনা, এত িী ড চড়াই-উত্রাই, সাফলয ও িযথ ডতার সি কথা িলা হকলা না এই 

স্বল্প পবরসকর। স্মৃবতর পাতায় আকরা অকনক কথা জমা রইল। কসসি হয়কতা িলা  াকি অনয 

ককাকনািাকন। 

বযক্তিেে জীবি? 

স্ত্রী বিবশষ্ট বশল্পী ন্দজনাত করহানা। আমাকির িুই সিান—এক কেকল, এক কমকয়। কেকল 

করহান কামাল আইটট বিকশষজ্ঞ। এিন  ুক্তরাষ্ট্র প্রিাসী। কমকয় করহনুমা কামাল আহকমি 

বিিাবহত। কস বিটটবভ ও িাাংলাকিশ কিতাকর বনয়বমত সাংিাি পাঠ ককর, তার স্বামী 

িাাংলাকিশ বিমাকনর পাইলট কযাকপ্টন ইশরাত আহকমি। আমার কেকলর িুই কমকয় ও এক 

কেকল—সাবকনা, জাবরনা ও নাবসর। কমকয়র একটট কেকল ও একটট কমকয়—ইিরাত 

মবহউন্দিন আহকমি ও নাবভনা নুমারাত। তাকির বনকয় সুকিই কাটকে আমার বিন। 

 

শ্রুতবলিন : ওমর শাকহি ও সুমাইয়া সীমা 

(৩ কসকপ্টম্বর ২০১৭, এনটটবভ ভিন, কারওয়ান িাজার, ঢাকা) 

 


