
সবিকছেুতই এিগেয় তামা া
কাশ : ২৮ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ফৗিজয়া িনজাম তামা া। চ াম িব িবদ ালেয়র নাট কলা িবভাগ থেক মা ােস থম িণেত থম
হেয়েছন। একই িবভাগ থেক অনােসও িতিন থম িণেত থম হেয়িছেলন।

অিভনয়,  পিরচালনা,  নাট রচনা  এবং  িডজাইেন  বশ দখল আেছ তার।  মধাবী  এই মেয়িট  চ াম
িশ কলা একােডিমর প িথেয়টার নাট াধােরর সদ । ব মখুী িতভাধর তামা া। পরী ার ফলাফেলর
মেতা ক া ােস িমিছেলরও থম সািরেত থােক মেয়টা। 

বািড়  চ ােমর িমরসরাই  উপেজলায়।  এ  এলাকার মহামায়া  লেকর মেতাই  মায়ািব  তামা া।  বাবা
িনজামলু হক চৗধরুী এবং মা বদরেন া চৗধরুী। এসএসিস কেরেছন গাপুর নেগ  চ  উ  িবদ ালয়
থেক। এইচএসিস চ াম সরকাির মিহলা কেলজ থেক।

  মিহলা অ ন িতেবদক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

নাট  পিরচালনা  কেরেছন  দ তার সে ।  িনেজর লখা  কথন,  রবী নাথ  ঠা েরর  ডাকঘর,  ঋি ক
ঘটেকর ালা, উইিলয়াম শ িপয়ােরর হমেলট ম  নাটক পিরচালনা কেরেছন। ৈদঘ  চলি  িম.
ডথ পিরচালনা কেরেছন। 

টিলিভশন নাটেক অিভনয় কেরেছন। এছাড়া ৈদঘ  চলি ে ও অিভনয় কেরেছন। এ েলা   হেলা-
পিরণিত, সাল, ফািবয়া, ফলুজান, ডট াই এবং িহিড া। 

িনেজর নাট রচনা- কথন, অিচন বৃ  এবং আওয়ার ল া ড িহি । তামা া বশিকছু ম  নাটেক অিভনয়
কেরেছন।  এ েলা  হেলা-  রবী নাথ  ঠা েরর  তােসর  দশ,  অচলায়তন  ও  ডাকঘর,  উইিলয়াম
শ িপয়ােরর ওেথেলা ও ম াকেবথ, আহেমদ কিবেরর চ লপুরাণ, শূদেকর মৃ কিঠক, বাদল সরকােরর

টেকস, সিলম আল ীেনর যবিত ক ার মন এবং রািসেনর ফইডা। এছাড়া িবভােগর িশ ক এবং
িশ াথীেদর েযাজনায় অসংখ  নাটেক অিভনয় কেরেছন।

িব িবদ ালেয়র সবার সরা ফলাফেলর জ  পেয়েছন অ ষেদর মধা বিৃ । এছাড়া ভােলা ফলাফেলর
জ  চ াম জলা পিরষদ বিৃ ও  পেয়েছন তামা া। চ াম িব িবদ ালয় িডেবিটং সাসাইিটর উপেদ া
িতিন। িলও াব অব            িহলিভউ চ ােমর কাষাধ  িহেসেব দািয়  পালন করেছন।

িডজাইেনর ওপর মা াস কেরেছন। নাটেকর সট িডজাইন িবেশষ কের লাইেটর ওপর িবেশষ দ তা
রেয়েছ। তামা া বাংলােদশ ছা লীেগর উপ-িশ া বিৃ  িবষয়ক স াদক। চ াম িব িবদ ালয় ছা লীেগর
উপ-ছা ী িবষয়ক স াদক িছেলন।

ব মখুী িতভাধর ফৗিজয়া িনজাম তামা া বেলন, ‘আিম ােমর মেয়। কাজ করেত চাই ত  অ েলর
গিরব মধাবী ছা ছা ীেদর জ । এছাড়া নারী সমােজর এক জন িতিনিধ িহেসেব নারীেদর সামািজক
িনরাপ া, বাল িববাহ রাধ, ধষণ িতেরাধ িনেয় কাজ করার আ হ রেয়েছ।’

সামেনর িদেন বিু িভি ক রাজনীিতেত কীয় থাকার ইে র কথা জানােলন তামা া। এই মধাবী মেয়র
রাজৈনিতক আদশ জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান এবং চ ােমর য়াত ময়র চ ল বীর
মিু েযা া এ িব এম মিহউি ন চৗধরুী।
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