পাবনার কৃতীসন্তান অিভেনত্রী
শাহনাজ খুিশর আজ জন্মিদন
বার্তাকক্ষ : বাংলা নাট্যজগেতর সাড়াজাগােনা অিভেনত্রী ও পাবনার
কৃতীসন্তান শাহনাজ েফরেদৗস খুিশর আজ জন্মিদন।

অিভেনত্রী শাহনাজ েফরেদৗস খুিশ আজেকর এই িদেন (১৫ নেভম্বর) পাবনা
েজলার চাটেমাহর উপেজলার পুরাতন বাজাের জন্মগ্রহণ কেরন। িপতা
খন্দকার সিহদুর রহমান ও মাতা জাহানারা রহমান। সাত েবান ও িতন
ভাইেয়র মধ্েয খুিশ অষ্টম।

পাবনার মািট ও মানুেষর সােথ যাঁেদর রেয়েছ সুগভীর সম্পর্ক, শাহনাজ
খুিশ তাঁেদরই একজন। পাবনার েয েকােনা অনুষ্ঠােন শত ব্যস্ততার
মধ্েযও িতিন হািজর হন। পাবনার আঞ্চিলক ভাষােক জাতীয়ভােব পিরিচত
করেতও রেয়েছ তাঁর যেথষ্ট অবদান।

ঢাকাস্থ পাবনা সিমিতর প্রিতিট বার্িষক িমিটংেয় শাহনাজ খুিশ,
বৃন্দাবন দাস, চঞ্চল েচৗধুরী ও সংগীতিশল্পী পূজন দাস উপস্িথত
থােকন।

শাহনাজ েফরেদৗস খুিশ চাটেমাহর সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়
প্রাথিমক িশক্ষা সম্পন্ন কেরন। িতিন চাটেমাহর পাইলট বািলকা উচ্চ
িবদ্যালয় েথেক এসএসিস এবং চাটেমাহর িডগ্ির কেলজ েথেক এইচএসিস পাস
কেরন। পরবর্তীেত িতিন স্নাতক িডগ্ির লাভ কেরন।

প্রখ্যাত নাট্যরচিয়তা বৃন্দাবন দােসর সঙ্েগ ৈববািহকসূত্ের আবদ্ধ
হওয়ার সুবােদ ঢাকা আরণ্যক নাট্যদেলর সঙ্েগ পিরচয় ও পরবর্তীেত
সদস্যপদ লাভ কেরন িতিন।

িবিশষ্ট নাট্যকার মামুনুর রশীেদর েলখা ও িনর্েদশনায় জাহাঙ্গীরনগর
িথেয়টােরর প্রেযাজনায় পাবিলক নাটেক অিভনেয়র মধ্য িদেয় খুিশর মঞ্চ
অিভনয় শুরু।

আরণ্যক নাট্যদল প্রেযািজত মামুনুর রশীেদর রচনা ও পিরচালনায়
“জয়জয়ন্তী” নাটেক অিভনয় কের প্রশংসীত হন। ঘটনাক্রেম আরণ্যক
নাট্যদল েছেড় আরও কেয়কজন সহিশল্পীর সঙ্েগ “প্রাচ্যনাট” গঠন
কেরন।

প্রাচ্যনাট্েযর প্রথম প্রেযািজত “কাঁদেত মানা”সহ ‘দুই বলেদর
গল্প’, ‘অরণ্য সংবাদ’, ‘দিড়র েখলা’, ‘ সার্কাস সার্কাস’ নাটেক
অিভনয় কের দর্শেকর হৃদেয় স্থান কের েনন িতিন।

এছাড়া েরপার্টির দল বাঙলা িথেয়টােরর প্রেযাজনায় “েলেবেদেব”েত
অিভনয় এবং েসন্টার ফর এিশয়ান িথেয়টােরর িবখ্যাত প্রেযাজনা
“বুেনাহাস”-এ উপমহােদেশর প্রিতথযশা নাট্যব্যক্িতত্ব এমেক রায়নার
সহকারী িহেসেব কাজ কেরেছন খুিশ।

বৃন্দাবন দােসর রচনা ও সালাউদ্িদন লাভলুর পিরচালনায় ধারাবািহক
নাটক “ঘর কুটুম” নাটেক অিভনেয়র মাধ্যেম খুিশর েটিলিভশন নাটেক
অিভনয় শুরু।

এই নাটেক গহর চিরত্ের অিভনয় কের খুিশ খুব দ্রুত দর্শেকর মেন
স্থান কের েনন। এরপর েথেক ‘ওয়ােরন’, ‘হাড় িকপেট’, ‘পত্র িমতালী’,
‘সার্িভস েহাল্ডার’, ‘ঘর কুটুম’, ‘পাত্রী চাই’, ‘িতন েগদা’,
‘আলতা সুন্দরী’, ‘সািকন সািরসুির’, ‘েমেহর েশখ’, ‘কতা িদল্েযম
েতা’, ‘িফের পাওয়া িঠকানা’, ‘ডায়রী’, ‘কাসু দালাল’, ‘েঢােলর
বাদ্িয’, ‘রূপসী েটইলার্স’, ‘ঝগড়ালী’ সহ বহু একক ও ধারাবািহক
নাটেক অিভনয় কের সুখ্যািত অর্জন কেরন খুিশ।
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স্বামী প্রখ্যাত নাট্যকার-বৃন্দাবন দাস এবং দুই সন্তান- িদব্য
জ্েযািত ও েসৗম্য জ্েযািতেক িনেয় খুিশ ঢাকায় স্থায়ীভােব বসবাস
করেছন।
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