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-কাউসার খান 

দীর্ঘ ষ াল বছর পর অস্ট্রেললযার লসডলনস্ট্রে মঞ্চালযে হস্ট্রে যাস্ট্রে বাাংলাস্ট্রদস্ট্রের মুলিযুদ্ধ লনস্ট্রয লনলমঘে মঞ্চনাটক 'লীভ লম এস্ট্রলান’। আগামী ১০ নস্ট্রভম্বর লসডলনর ওযাইললপাস্ট্রকঘ র অযা

লিলিস্ট্রযটাস্ট্রর আস্ট্রযালিে  লদনবযাপী বাাংলা সাংসৃ্কলেউৎসস্ট্রব স্থানীয সময রাে ৮ টা ১০ লমলনস্ট্রট মঞ্চালযে হস্ট্রব নাটকটি। িন মাটিঘ স্ট্রনর রচনা এবাং লনস্ট্রদঘ েনায মঞ্চনাটকটি এর আস্ট্রগ ২০০

২ সাস্ট্রল লসডলনস্ট্রে মঞ্চালযে হস্ট্রযলছল। ষসসমযই বাাংলাস্ট্রদলে দেঘকস্ট্রদর বযাপক প্রোংসা কুল়িস্ট্রযলছলনাটকটি। েস্ট্রব এর পস্ট্রর দীর্ঘবছর পদঘ ার আ়িাস্ট্রলই রস্ট্রয যায নাটকটি। বাাংলা সাংসৃ্কলে

র উৎসস্ট্রব লসডলনস্ট্রে আবারও নেুন আলিস্ট্রক ষদখা যাস্ট্রব এ নাটকটিস্ট্রক। নাটকটির মুখযচলরস্ট্রে অলভনয করা মুখগুস্ট্রলা অস্ট্রনকটা একই রাখা হস্ট্রযস্ট্রছ।েস্ট্রব লভন্নো িাকস্ট্রব মঞ্চসজ্জায। প

ঞ্চমবাস্ট্ররর মস্ট্রো লসডলনস্ট্রে মঞ্চনাটকটি পলরস্ট্রবেন করস্ট্রব লসডলনস্ট্রে বাাংলাস্ট্রদলে সাাংকৃলেক সাংগঠনগুস্ট্রলার শুরুর লদস্ট্রকর লিস্ট্রযটার সাংগঠন আলাপন। 

মঞ্চনাটকটির রলচযো নাটযিন িন মাটিঘ ন সৃ্মলেচারণ কস্ট্রর বস্ট্রলন, 

‘লসডলনস্ট্রে লীভ লম এস্ট্রলান লছল আমাস্ট্রদর প্রিম মঞ্চনাটক। ষসলক উচ্ছ্বাস েখন। আমরা অবাক হস্ট্রযলছলাম যখন েে েে দেঘক মঞ্চনাটকটি ষদখস্ট্রে িমাস্ট্রযে হয।সকস্ট্রলর খুব ভা

ষলাবাসা ষপস্ট্রযলছলাম।’ আবারও লিস্ট্রর আসার কিা িালনস্ট্রয লেলন বস্ট্রলন, 

‘মঞ্চনাটক অস্ট্রনকলদন করা হয না, এ লনস্ট্রয পলরলচে অস্ট্রনস্ট্রকই অলভস্ট্রযাগ আর অলভমাস্ট্রনর কিা বস্ট্রলন। েস্ট্রব প্রবাস্ট্রসর বযস্ত সমস্ট্রয ঠিক সময হস্ট্রযউস্ট্রঠ না। েস্ট্রব মঞ্চ আমাস্ট্রক বরাবর

ই খুব আক ঘণ কস্ট্রর ষগস্ট্রছ। সব ষপস্ট্রযও ষযন লক পায লন ধরস্ট্রনর একটা েূনযো কাি কস্ট্রর সবসময। েস্ট্রব এবার লিরলছ। ষসরাটাই আো করলছ।’ ইলেমস্ট্রধয লসডলনস্ট্রে মঞ্চনাটকটির মহ

়িা শুরু হস্ট্রযস্ট্রছ।‘নাটস্ট্রকর মুখযচলরেগুস্ট্রলা প্রায একই আস্ট্রছ। ষসই ষ াল বছর আস্ট্রগ করা মঞ্চনাটস্ট্রকর প্রায সবলকছুই মস্ট্রন ষরস্ট্রখস্ট্রছ োাঁ রা। ষকািায িামস্ট্রে হস্ট্রব, ষকািায ষিার  লদস্ট্রে

 হস্ট্রব,  ষকািায গলা নরম হস্ট্রয আসস্ট্রব এগুস্ট্রলা ঠিক মস্ট্রন আস্ট্রছ োাঁ স্ট্রদর।’ 

মঞ্চনাটকটিস্ট্রে অলভনয করস্ট্রছন ঢাকা লবশ্বলবদযালস্ট্রযর ষটলললভেন, চললিে ও িস্ট্রটাগ্রালি লবভাস্ট্রগর খন্ডকালীন লেক্ষক এবাং ঢাকা পদালেস্ট্রকর অনযেম প্রলেষ্টাো সদসয ষগালাম ষমা

স্তিা। মঞ্চনাটকটির কালহনী লনস্ট্রয লেলন বস্ট্রলন, ‘নাটকটি একটি মুলিস্ট্রযাদ্ধার ষমস্ট্রযস্ট্রক ষকন্দ্র কস্ট্রর তেলর। যখন-

ই এ নাটকটি কলর েখনই আপ্লুে হস্ট্রয পল়ি। মস্ট্রন হয ষযন লনস্ট্রির গল্পই বস্ট্রল যালে। লনস্ট্রির প্রলেেলব ষভস্ট্রস উস্ট্রঠ সামস্ট্রন।  

বাাংলাস্ট্রদস্ট্রের নাটস্ট্রকর একসমস্ট্রযর লপ্রযমুখ ষমৌসুমী মাটিঘ ন দীর্ঘলদন পর আবার মস্ট্রঞ্চ আসস্ট্রছন এ নাটস্ট্রক। ষমৌসুমী বস্ট্রলন, 

'নাটস্ট্রকর চলরস্ট্রের ষযমন বযস বাস্ট্র়িলন, ঠিক ষেমলন আমাস্ট্রদরও বযস বাস্ট্র়িলন।  আমরা পলরপক্ক হস্ট্রযলছ। আমরাস্ট্র াল বছর আস্ট্রগর  ষসই চলরেটিস্ট্রক লভন্ন মাোয উপস্থাপন করস্ট্রবা।'  

অনযলদক, মঞ্চ অলধকেঘ া লাভলী ষমাস্তিা বস্ট্রলন, প্রিম ষিস্ট্রক এখন পযঘন্ত যেবারই নাটকটি উপস্থাপন কস্ট্ররলছ সবসময মুলিযুদ্ধস্ট্রক খুব কাছ ষিস্ট্রক  স্পস্ট্রেঘ  অনুভব কলর।  এবার আ

রও অস্ট্রনক পলরপক্ব হস্ট্রয কাি করলছ। আো কলরদেঘকস্ট্রদর ভাস্ট্রলা লাগস্ট্রব।  

নাটস্ট্রক ষগালাম ষমাস্তিা এবাং ষমৌসুমী মাটিঘ ন এর সাস্ট্রি এই প্রিস্ট্রের মীর ষহাস্ট্রসন, লমেুল হক, অলদলে ষেযেী  ব়িুযাও অলভনস্ট্রয ষযাগ লদস্ট্রযস্ট্রছন।   

আগামী ১০ নস্ট্রভম্বর বাাংলা সাংসৃ্কলে উৎসস্ট্রব মঞ্চনাটকটির পাোপালে লেশুস্ট্রদর লবলভন্ন পলরস্ট্রবেনার সস্ট্রি িাকস্ট্রছ গান, আবৃলি, লচেকমঘ প্রদেঘলন, েটঘ  লিল্ম ও লেশুস্ট্রদর িনয হরাইিন 

লিস্ট্রযটাস্ট্ররর িনলপ্রয পুেুলনাচ এর দুইটি প্রদেঘনী।প্রবাস িীবস্ট্রন বাাংলা সালহস্ট্রেযর ষছাাঁ যায রলিে কস্ট্রর েুলস্ট্রে এ আস্ট্রযািন। উৎসস্ট্রবর আস্ট্রযািক লসডলনর বাাংলা সালহেয পলরিন বগঘ ‘

কলবো লবস্ট্রকল’। 

 

 


