েদেশর জনপ্িরয় অিভেনতা পাবনার
কৃিত
সন্তান
অ্যাড.
আব্দুল
হান্নান েশলী
িনজস্ব

প্রিতিনিধ

:

েছাটেবলা

েথেকই

অিভনয়

ভােলাবােসন। হেয়েছন জনপ্িরয় নাট্য অিভেনতা।
কৃিতসন্তান অ্যাড. আব্দুল হান্নান েশলী।

ভােলাবােসন।
িতিন

হেলন

মানুষ
পাবনার

পাবনা েপৗর শহেরর রাধানগর স্কুল পাড়ার এই বািসন্দা আইন েপশার
সােথ জিড়ত থাকেলও অিভনয়েক ভােলােবেসেছন মেন প্রােণ।

িতিন
পাবনার
অন্যতম
নাট্যচর্চা
েকন্দ্র
অনুশীলন
৮০’এর
প্রিতষ্ঠাতা। পাবনা বনমালী িশল্পকলা একােডিমর কার্যকরী পিরষেদর
একজন সদস্য।

সদা হািস মাখা মুেখর এই মানুষিট বনমালী িশল্পকলা একােডিম আেয়ািজত
িবিভন্ন মঞ্চ নাটেকও অিভনয় কেরেছন।

তাঁর অিভিনত উল্েলখেযাগ্য চলচ্িচত্র- কীর্তনেখালা, জীবন ও তরী,
মহাসংগ্রাম। অিভনয়
অিভনয় কেরেছন।

কেরেছন

িবজ্ঞাপেণ,

এক

হাজােররও

েবশী

নাটেক

আব্দুল হান্নান েশলী অিভনীত কেয়কিট উল্েলখেযাগ্য নাটক- িতন
গ্যাদা/ ইেমাশনাল ইমন/ প্রজাপিত প্েরম/ চাঁেদর চাঁদা/ অিফসার/
উদ্দীপন/ পাগলা জামাই/ িগট্রু েসিলম/ খালােতা/ বউ/ আয়নামিত/
গুপ্তধন/ বউ হরন/ েবাবার িবেয়।

েছাটেবলা েথেকই তার অিভনেয়র প্রিত একটা অন্যরকম েঝাক িছল। যার

ফেল এিগেয় যান অিভনয় জগেত।

স্কুেলর গন্িড েপিড়েয় পাবনা সরকাির এডওয়ার্ড কেলেজ তার পড়ােলখা।
েসখােনও মঞ্চ নাটেক অিভনয় কেরন।

কেলেজর গন্িড েপিড়েয় চেল যান রাজশাহী ইউিনভার্িসিটেত এবং েসখােন
িতিন আইন িবষেয় পড়ােলখা শুরু কেরন।

েসখােনও িতিন িবিভন্ন মঞ্চ নাটেক অিভনয় কেরন। ১৯৬৭ সােল তাঁর
প্রথম নাটক িছল ‘সাগর েসচা মািনক’ েযিট রচনা কেরিছেলন কল্যান
িমত্র।

েসরা নাট্যিভেনতা িহেসেব হান্নান েশলী ২০১৩ সােল RTV Star Award
লাভ কেরন। এ ছাড়াও পাবনার কৃিত সন্তান ও গুণী অিভনয় িশল্পীর
হওয়ার কারেন িবিভন্ন সম্মাননা পুরস্কার ও সংবর্ধনা েপেয়েছন।

এই গুিন অিভেনতার জন্ম ২৫ িডেসম্বর ১৯৫৬ সােল পাবনা েজলার
রাধানগর মহল্লার ইছামতী স্কুল পাড়ায়। তার বাবার নাম আবু তােহর
আনসাির ও মােয়র নাম েহাসেনয়ারা েবগম েশফালী।

হান্নান েশলী েপশায় একজন এ্যাডেভােকট হওয়া সত্ত্েবও জনপ্িরয়
অিভেনতা হেয় ওেঠন। অিভনেয়র পাশাপািশ িতিন ভােলা তবলা বাদকও বেট।

মঞ্েচর জন্য পাবনা েছেড় ১৯৯৫ সােল ঢাকায় পািড় জমান। এর পর নানা
ধরেনর চড়াই-উৎরাই,েপিরেয় িতিন হেয় উেঠেছন আজেকর জনপ্িরয় ‘আব্দুল
হান্নান েশলী’।

১৯৭২ সােল িথেয়টার এবং ১৯৯৫ সােল সােল িটিভ নাটক িদেয় তার পথ চলা
শুরু।

