শুক্রবার
৪
প্েরক্ষাগৃেহ
মুক্িত পাচ্েছ ‘হািসনা : অ্যা
ডটারস েটল’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
িতিন। ‘গণতন্ত্েরর মানসকন্যা’, ‘েদশরত্ন’, ‘জনেনত্রী’- এমন কত
িবেশষণই না ব্যবহূত হয় েশখ হািসনার নােমর আেগ। আর এভােব বলেত
েগেল অনােলািচতই থােক একজন মমতাময়ী মা, আদর্শ স্ত্রী এবং েযাগ্য
িপতার
েযাগ্য
সন্তােনর
িনরাভরণ
জীবনযাপেনর
কথা।
প্রশাসন
পিরচালনায় ইস্পাতদৃঢ় মানুষ িতিন। িকন্তু তার জীবনপাত্র ভের আেছ
সারল্য, মমত্ব ও মানিবকতায়। এই িনরাভরণ ব্যক্িতগত েশখ হািসনােক
এবার েদখা যােব বড় পর্দায়, ডকুিফল্েম।
বৃহস্পিতবার সন্ধ্যায় রাজধানীর স্টার িসেনপ্েলক্েস হেত চেলেছ
‘হািসনা : অ্যা ডটারস েটল’ ডকুিফল্েমর উদ্েবাধনী প্রদর্শনী।
পরিদন স্টার িসেনপ্েলক্েসর পাশাপািশ ঢাকার মধুিমতা িসেনমা হল ও
ব্লকবাস্টার িসেনমাস এবং চট্টগ্রােমর িসলভার স্ট্ক্িরেন একেযােগ
মুক্িত পােব ৭০ িমিনেটর এই ডকুিফল্ম। এিট পিরচালনা কেরেছন অ্যাপল
বক্স িফল্মেসর িপপলু খান। েসন্টার ফর িরচার্স অ্যান্ড ইনফরেমশেনর
(িসআরআই) পক্েষ ডকুিফল্মিট প্রেযাজনা কেরেছন রাদওয়ান মুিজব
িসদ্িদক ও নসরুল হািমদ িবপু।
মঙ্গলবার রাজধানীর কৃিষিবদ ইনস্িটিটউেটর কনেভশন হেল আেয়ািজত
সংবাদ সম্েমলেন এসব তথ্য জানােনা হয়। এ সময় উপস্িথত িছেলন
প্রেযাজনা সংস্থা িসআরআইর িনর্বাহী পিরচালক সাব্িবর িবন শামস,
পিরচালক িপপলু খান, ছিবিটর পিরেবশক গাউসুল আজম শাওন ও িশবু কুমার
শীল।
পিরচালক িপপলু খান বেলন, এ ডকুিফল্েম প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী
লীেগর সভাপিত েশখ হািসনােক উপস্থাপন করা হয়িন। তুেল ধরা হেয়েছ
একজন সাধারণ েশখ হািসনােক- খুব সহেজই একাত্ম হওয়া যায় যার সঙ্েগ,
অনুভব করা যায় তার মানিবকতা ও মমত্ব।
সর্েবাচ্চ স্বাধীনতা িনেয় এ কাজিট কেরেছন জািনেয় িপপলু খান বেলন,
েশখ হািসনােক িতিন েযভােব েদখােত চান, েসভােবই কেরেছন কাজিট।

েকােনা িনয়মনীিতর ছক অনুসরণ কেরনিন। যার ফেল কাজটা তার মেনর মেতা
হেয়েছ। েশখ হািসনা একজন রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব হওয়ায় ইিতহােসর নানা
ঘটনা, রাজৈনিতক প্েরক্ষাপট, ক্ষমতার পালাবদল, ব্যক্িত ও রাজৈনিতক
জীবেনর নানা অিভজ্ঞতা ছাড়াও েদেশর সার্িবক পিরস্িথিত সম্পর্েক
তার দৃষ্িটভঙ্িগ সম্পর্েকও গেবষণা করেত হেয়েছ। কাজিট চ্যােলঞ্িজং
বেলই পাঁচ বছর সময় েলেগেছ।
িপপলু খান বেলন, ১৪ পৃষ্ঠার একিট কনেসপ্ট েপপার ও িকছু সঙ্গীতেক
সঙ্গী কের িতিন কাজিট শুরু কেরন। এর পর প্রধানমন্ত্রীর ৈদনন্িদন
কােজর ফাঁক গিলেয় সময় েবর কের শুিটং করা হেয়েছ। ছিবিট সবারই
ভােলা লাগেব বেল মেন কেরন িতিন। প্রত্েযকেক ছিবিট েদখার অনুেরাধ
কেরন িতিন।
সাব্িবর িবন শামস বেলন, েশখ হািসনােক েদখেত পাই উন্নয়েনর রূপকার
িহেসেব। িযিন বঙ্গবন্ধুর অসম্পন্ন কাজগুেলা সম্পন্ন কের চেলেছন।
িকন্তু এ চলচ্িচত্ের উেঠ এেসেছ এসেবর বাইেরর একজন েশখ হািসনা।
গাউসুল

আজম

শাওন

বেলন,

এটা

প্রধানমন্ত্রী

েশখ

হািসনার

ওপর

িনর্িমত েকােনা প্রামাণ্যিচত্র নয়। এটা বঙ্গবন্ধুকন্যার ওপর
িনর্িমত চলচ্িচত্র। ‘৭৫-এর আেগর ও পেরর েশখ হািসনােক জানা যােব
এিট েথেক।
ডকুিফল্মিটেত েশখ হািসনা ও েশখ েরহানার আেবগঘন কণ্ঠ আর দৃশ্যায়েন
ফুেট উেঠেছ বঙ্গবন্ধুেক ১৯৭৫ সােল নৃশংস হত্যাপরবর্তী িবষাদপূর্ণ
সমেয় দুই েবােনর িনর্বািসত জীবনসংগ্রােমর িচত্র।
আওয়ামী লীেগর গেবষণা প্রিতষ্ঠান িসআরআই ও অ্যােপলবপ িফল্মেসর
েযৗথ প্রেযাজনায় িনর্িমত হেয়েছ ‘হািসনা :অ্যা ডটারস েটল’। এর
িচত্রগ্রহণ কেরেছন সািদক আহেমদ। সম্পাদনা কেরেছন নবনীতা েসন এবং
সঙ্গীত পিরচালনা কেরেছন েদবজ্েযািত িমশ্র।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৩, ২০১৮

আওয়ামী
লীেগর
িনর্বাচনী
প্রচারণায় অংশ িনেবন িরয়াজ,
জািহদ হাসান ও েমৗ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আওয়ামী লীেগর িনর্বাচনী প্রচারণায় অংশ িনেবন িচত্রনায়ক
িরয়াজ, অিভেনতা জািহদ হাসান এবং তার স্ত্রী নৃত্যিশল্পী ও
অিভেনত্রী েমৗ।
মঙ্গলবার

িবকােল

রাজধানীর

ধানমণ্িডেত

আওয়ামী

লীগ

সভােনত্রীর

রাজৈনিতক কার্যালেয় যান তারা।
এ সময় তারা আওয়ামী লীেগর িনর্বাচনী প্রচার উপকিমিটর সঙ্েগ ৈবঠক
কেরন।
এছাড়া িচত্রনায়ক েফরেদৗস, শমী কায়সার ও কণ্ঠিশল্পী মমতাজও প্রচার
উপকিমিটর ৈবঠেক িছেলন বেল জানা যায়। এ িরেপার্ট েলখা পর্যন্ত
ৈবঠক চলিছল।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৩, ২০১৮

এক সপ্তােহই
‘সরকার’

২০০

েকািটর

ঘের

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : তািমল তারকা থালাপিত িবজেয়র‘সরকার’বক্স অিফেস সুপারডুপার
িহট কেরেছ। মাত্র এক সপ্তােহই ২০০ েকািটর ঘের েপৗঁেছেছ ছিবিট। গত
৬ নেভম্বর ছিবিট মুক্িত পায়। এরপর মাত্র দুই িদেনই শতেকািটর ঘের
েপৗঁেছ যায়। িবশ্েবর িতন হাজার িথেয়টাের একেযােগ মুক্িত পায়
‘সরকার’।

তািমলনাড়ুর রাজনীিতকরা‘সরকার’ছিবিটর িকছু দৃশ্েযর সমােলাচনা
কেরন। শাসকদেলর সদস্যরা এ ছিবর নারী খলনায়ক ‘কমলাবিল’র নাম িনেয়
আপত্িত েতােলন। তািমলনাড়ুর সােবক মুখ্যমন্ত্রী জয়লিলতার আসল নাম
িছল ‘কমলাবিল’।
রাজৈনিতক সমােলাচনার মুেখও মুক্িতর পঞ্চম িদেন বক্স অিফেস েদড়শ
েকািট রুিপ অিতক্রম কের সরকার। েবশ কেয়কিট িসেনমা হেল হামলাও
চালায় এ ছিবর িবেরািধতাকারীরা। তবুও চলমান সব হেলই সাফল্য
অব্যাহত েরেখেছ চলচ্িচত্রিট।
ভারেতর বক্স অিফেস ‘সরকার’ ইিতমধ্েযই েবশ কেয়কিট েরকর্ড গেড়েছ।
তা ছাড়া িবশ্বব্যাপী িবিভন্ন েদেশ এ ছিবর জয়রথ অব্যাহত আেছ। গত
বছর মুক্িতপ্রাপ্ত ‘মার্সাল’ ছিবর পর দক্িষণী তারকা অিভেনতা
িবজেয়র এিট দ্িবতীয় ছিব, েযিট বক্স অিফেস ২০০ েকািট অিতক্রম করল।
চলচ্িচত্র

সমােলাচক

এস

শুভকীরথানা

বেলেছন,

সরকার

নায়ক

িবজেয়র

কারেণই জনপ্িরয় হেয়েছ, পিরচালক এ আর মুরুগােদােসর কারেণ নয়। এ
ছিবর ট্েরইলার প্রকাশ করা হেয়িছল িবজয় থালাপিতেক মুখ্য কের,
েযখােন িতিন কৃষকেদর আত্মহত্যা, টুিটেকািরন আন্েদালন ও েজেল
ইস্যু িনেয় বক্তব্য িদেয়েছন। িতিন মেন কেরন, চলচ্িচত্ের এসব
ইস্যুর ব্যবহার জনপ্িরয়তা েপেয়েছ তরুণেদর কােছ।
এ

ছিবেত

তারকা

অিভেনতা

িবজয়

ছাড়াও

রেয়েছন

কীর্িত

সুেরশ,

বড়লক্ষ্মী শরৎকুমার, েযাগী বাবু, রাধা রিবসহ অন্যরা। তৃতীয়বােরর
মেতা একসঙ্েগ কাজ করেলন মুরুগােদাস ও িবজয়।
‘সরকার’-এর এ সাফল্েয আজ অিভেনতা িবজয়, পিরচালক এ আর মুরুগােদাস,
সংগীত পিরচালক এ আর রহমান, অিভেনতা কীর্িত সুেরশ ও বড়লক্ষ্মী
শরৎকুমােরর উপস্িথিতেত ‘সাকেসস পার্িট’র আেয়াজন করা হয়। সামািজক
মাধ্যেম এ আর রহমান ও বড়লক্ষ্মী েসসব ছিব েশয়ার িদেয়েছন।
গত কেয়ক বছের বক্স অিফেস ২০০ েকািট রুিপ অিতক্রম করা তািমল ছিবর
মধ্েয ‘সরকার’ অষ্টম। এর আেগ িবক্রেমর ‘আই’, িবজেয়র ‘মার্সাল’,
রামচরেণর ‘রঙ্গস্থলম’, রজনীকান্তর ‘কাবািল’ ও ‘এনিথরান’ এবং
প্রভােসর ‘বাহুবিল-১’ ও ‘বাহুবিল-২’। সূত্র : িহন্দুস্তান টাইমস
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১২, ২০১৮

আওয়ামী
লীেগর
িকনেলন িডপজল

মেনানয়ন

পত্র

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচনেক সামেন েরেখ ঢাকা-১৪
(িমরপুর) আসন েথেক আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন ফরম ক্রয় কেরেছন
চলচ্িচত্র অিভেনতা মেনায়ার েহােসন িডপজল।
শিনবার দুপুের িতিন েনতাকর্মীেদর সঙ্েগ িনেয় রাজধানীর ধানমণ্িডর
আওয়ামী লীগ সভােনত্রীর কার্যালয় েথেক মেনানয়ন ফরম েকেনন।
মেনায়ার েহােসন িডপজল সাংবািদকেদর বেলন, আগামী িনর্বাচেন আিম
ঢাকা-১৪ আসন েথেক আওয়ামী লীেগর মেনানয়নপ্রত্যাশী। এই আসেন আওয়ামী
লীগ েথেক তােক মেনানয়ন িদেল িতিন িনর্বাচেন জয়লাভ কের এই আসনিট
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার হােত তুেল িদেত চান।
িমরপুেরর এই আসেন মেনায়ার েহােসন প্রিতিট মানুেষর মােঝ জনপ্িরয়
েনতা বেল জািনেয়েছ স্থানীয়রা।
িনউজিবিড৭১/এম/নেভম্বর ১১, ২০১৮

িদওয়ািলর িদেন এিক করেলন িদশা?
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
দীপাবিল বা িদওয়ািল উদযাপেন যখন সবাই মােতায়ারা, তখন এ েথেক েকনই
বা বাদ পড়েবন বিলউড অিভেনত্রী িদশা পাটািন। িকন্তু এরকম ধর্মীয়
উৎসেবর িদেন নতুন েপাষাক পের তা ইনস্টাগ্রােম ছিব েপাস্ট করেবন
না তা িক কের হয়? আর এমন িদেন উদ্ভট েপাষাক পরা ছিব েপাস্ট কেরই

িবপােক পেড়েছন ‘বািঘ-২’ খ্যাত এই তারকা।
িহন্দুস্তান টাইমস জানায়, িদশার ব্যবহৃত ইনস্টাগ্রােম েয ছিব
িদেয় ভক্তেদর শুেভচ্ছা জািনেয়েছন িতিন, তা িনেয় সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যেম চলেছ তুমুল সমােলাচনা।
েসখােন িগেয় েদখা যায়, িদশা একিট স্েপার্টস ব্রা-এর সঙ্েগ
েলেহঙ্গা পের আেছন; হােত একিট প্রদীপ িনেয় িদওয়ািলর শুেভচ্ছা
জািনেয়েছন। এরপর েথেকই এ অিভেনত্রীেক েখাঁচা েদওয়া শুরু কেরন তার
ভক্তরা।
তারা িলেখেছন, িতিন কী পাগল হেয় েগেলন? এরকম অদ্ভুত েপাশাক পরার
আেগ একজেনর অন্তত ঐিতহ্য ও সংস্কৃিতর সম্মােনর িবষয়িট মাথায় রাখা
উিচত।

এই ছিবই িবপােক েফেলেছ িদশােক
তারা আরও িলেখেছন, ‘আমােদর ভারতীয় ঐিতহ্যেক অসম্মান করেবন না।
আপিন যা পরেত চান পরুন। িকন্তু ভারতীয় ঐিতহ্যেক সম্মান করুন।
েদওয়ািল আনন্েদর উৎসব। আপনার েকাম্পািনর িবজ্ঞাপন করার উৎসব নয়।’
আর এই অিভেনত্রী এমিনেতই েতা এরকম েপাষাক পেড় তার ইনস্টাগ্রােম এ
ছিব েপাস্ট কেরন িন। িদশা একিট নামী অন্তর্বাস েকাম্পািনর
স্েপার্টস ব্রা পের এই ছিবিট তুেলিছেলন বেল জানা েগেছ।

পের অবশ্য সামেলাচকেদর হাত েথেক েরহায় েপেত তার ইনস্টাগ্রাম
েপাস্েটর কেমন্টস েসকশন বন্ধ করেত বাধ্য েহান িতিন।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০৬, ২০১৮

ড্রাকুলার
ৈতমুর

সােজ

চমেক

িদেলা

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বিলউেডর নায়ক-নািয়কা দম্পিত সাইফ আিল খান-কািরনা কাপুেরর
েছেল ৈতমুরেক িনেয় হইচই হেয়েছ অেনেক। েসাস্যাল িমিডয়া মািতেয়
েরেখেছ ৈতমুর। বাবা-মা তােক সঙ্েগ িনেয় েকাথায় যাচ্েছন? িক
করেছন? পাপারাজ্িজেদর ক্যােমরায় ধরা পেড়েছ সব। েসই সব ছিব
প্রকােশর পরপরই ভাইরাল হেয়েছ।
জন্ম হওয়া েথেক আজ পর্যন্ত, ৈতমুর কী করেছ, েকাথায় যাচ্েছ, কী
পরেছ, কী খাচ্েছ সবই প্রকাশ হেয়েছ সংবাদমাধ্যম বা েসাশ্যাল
িমিডয়ায়। তার ফ্যান ফেলায়ােরর সংখ্যা বড় বড় তারকােকও ছািড়েয়
িগেয়িছল। এক কথায় সবার েচােখর মিণ হেয় উেঠ িছেলন েছাট্ট ৈতমুর।
মাস দুেয়ক পেরই দ্িবতীয় জন্মিদন েসিলব্েরট করেব ‘েছাট্ট’ নবাব।
এর আেগই মন খারাপ করা সংবাদ এেসিছল। আর নািক েসাশ্যাল িমিডয়া
েদখা যােব না ৈতমুেরর নতুন েকােনা ছিব।
েনিটেজনেদর মন খারাপ হেয়িছল তােক েদখেত না েপেয়। অবেশেষ
দীপাবিলেত েদখা পাওয়া েগল তার। হ্যােলাইেনর সােজ হঠাৎ হািজর হেয়
সবাইেক চমেক িদেয়েছ ৈতমুর। তার িফের আসায় সবাই অেনক খুিশ।
িকছু িদন আেগই েসফ-কিরনা দম্পিত বারণ কেরিছেলন, তারা েযন আর
ৈতমুেরর ছিব না েতােলন। তােক েদখাও যায়িন প্রকাশ্েয। তেব
দীপাবিলর মুেখ ভক্তেদর িনরাশ করেলন না ৈতমুর। পাপারািজরা তােক
এবার েপেলন হ্যােলা্নইর িবিচত্র সােজ। এবারও েস রীিতমেতা সাড়া
েফেল িদল পাপারািজেদর িদেক হাত নািড়েয়। ছিব প্রকাশ্েয আসেতই

ভাইরাল।
ভারতীয় গণমাধ্যেমর প্রিতেবদন অনুযায়ী, ৈতমুর, রুিহ েজাহর-এর মেতা
অেনক েসিলব্েরিটর িশশুরাই এই িদন অর্িপতা খান শর্মার বািড়েত
আমন্ত্িরত িছেলন। আর েসই পার্িটেত যাওয়ার জন্েযই ৈতমুেরর পরেন
িছল ড্রাকুলার েপাশাক। সাদা প্যান্ট, লাল জুেতা ও হােত চশমা িনেয়
ৈতমুরেক েদেখই েশারেগাল পেড় যায় ভক্তেদর মধ্েয।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০৩, ২০১৮

জন্মিদেন স্বপ্ন পূরণ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঢাকাই ছিবর প্িরয়দর্িশনী নািয়কা েমৗসুমী। আগামীকাল শিনবার
জন্মিদন তার। িদনিট নানা আেয়াজেনর মধ্য িদেয়ই উৎযাপন করেবন িতিন।
পিরবােরর সঙ্েগ কাটেবন েকক। সন্ধ্যায় েশািবেজর মানুষেদর সঙ্েগও
কাটােবন সময়। এর মােঝ ভক্তেদরও সময় িদেবন এ অিভেনত্রী।
সন্ধ্যায় সবাইেক িনেয় েকক কাটার অনুষ্ঠােন িবেশষ িকছু জানােবন এ
নািয়কা। কী েসটা? প্রশ্ন করেতই সমকাল অনলাইনেক জানােলন, স্বপ্ন
পূরেণর কথা জানােবন।
েসটা েকমন? প্রশ্েনর িবপরীেত েমৗসুমী বেলন, ‘একিট িবষয় িনেয়
দীর্ঘিদেনর স্বপ্ন িছল। েসই স্বপ্নটা অবেশেষ পূরণ হচ্েছ এবােরর
জন্মিদেন। তাই িবেশষ েসই স্বপ্ন বা সারপ্রাইজর কথা জন্মিদেন
সবাইেক জানােবা। প্িরয় মানুষগুেলার সামেন আমার েসই স্বপ্নপূরেণর
গল্প েশানাব। আমার িবশ্বাস, েসই গল্প সবার ভােলা লাগেব।’
এিদেক মুক্িত পাচ্েছ েমৗসুমী অিভনীত নতুন ছিব ‘রাত্িরর যাত্রী’।
এছাড়াও ‘মধুর ক্যান্িটন’ নােমর আরও একিট ছিবেত চুক্িতবদ্ধ হেয়েছন
েমৗসুমী। এেত মধু দা চিরত্ের অিভনয় করেবন ওমরসানী।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০২, ২০১৮

সাইফকন্যার
প্রথম
েপাস্টার ইন্টারেনেট

িসেনমার

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েকদারনাথ’ছিবর মুক্িতর মধ্য িদেয় বিলউেড অিভেষক হেব তারকা
অিভেনতা সাইফ আিল খান ও অমৃতা িসংেয়র েমেয় সারা আিল খােনর। এরই
মধ্েয সারা আিল খান ও সুশান্ত িসং রাজপুত অিভনীত ‘েকদারনাথ’ ছিবর
েপাস্টােরর প্রথম ঝলক প্রকাশ কেরেছন পিরচালক অিভেষক কাপুর।
টুইটাের েপাস্টারিট েশয়ার কের এক টুইটবার্তায় অিভেষক িলেখেছন,
“ট্র্যােজিড
নয়,
প্রকৃিতর
েরাষ
নয়,
ঈশ্বেরর
েকােনা
কাজ
ভােলাবাসােক আটকােত পাের না!” ফেটা েশয়ািরং সাইট ইনস্টাগ্রােম
সারাও একই বাক্য িলেখেছন।
২০১৩
সােলর
বন্যািবধ্বস্ত
েকদারনাথ
ভােলাবাসার গল্প িনেয় িনর্িমত হেয়েছ এ
িডেসম্বর মুক্িত পােব ‘েকদারনাথ’।

এলাকার
প্েরক্ষাপেট
ছিব। চলিত বছেরর ৭

এিদেক সাইফ ও অমৃতার েমেয় সারার কােছ চলিত বছেরর িডেসম্বর মাসটা
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শুধু একিট নয়, ওই একই মােস মুক্িত পােব
তার দুেটা ছিব। সুশান্ত িসং রাজপুেতর িবপরীেত অিভনীত ‘েকদারনাথ’
ও রণবীর িসংেয়র িবপরীেত ‘িসম্বা’ মুক্িত পােব িডেসম্বের।
িসেনমার প্লট প্রসঙ্েগ পিরচালক অিভেষক কাপুেরর স্ত্রী, প্রেযাজক
প্রজ্ঞা কাপুর বেলেছন, “প্রকৃিতর েরােষর প্েরক্ষাপেট ৈতির
েকদারনাথ সাধারণ প্েরেমর গল্প নয়। জনশূন্য তরাই অঞ্চেল শুিটং করা
প্রায় ডুেব যাওয়ারই সমান। পুেরা িটম ও কলাকুশলীেদর ধন্যবাদ।”
সংবাদ সংস্থা আইএএনএসেক প্রজ্ঞা কাপুর বেলন, “আমরা পুেরা িটম
অেপক্ষা করিছ, কেব দর্শেকর কােছ িসেনমািট িনেয় আসেত পারব।”
এর আেগ েশানা িগেয়িছল, সারা আিল খােনর অিভেষক ছিব হেত পাের
‘িসম্বা’। িকন্তু ‘িসম্বা’র মুক্িত তািরখ েঘাষণা করা হেয়েছ ২৮

িডেসম্বর। এিদেক ‘েকদারনাথ’ মুক্িত পােব ৭ িডেসম্বর। আর
‘েকদারনাথ’ িদেয়ই বিলউেড যাত্রা শুরু হচ্েছ সাইফকন্যার।

তাই

িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ৩১, ২০১৮

নুসরাত
ফািরয়ােক
িনেয়
‘শােহনশাহ’র অিভনয় শুরু কেরেছন
শািকব খান
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : দীর্ঘিদন পর েদশীয় প্েরাডাকশেনর িদেক মেনােযাগ িদেয়েছন
েদশেসরা িচত্রনায়ক শািকব খান।
এ ধারাবািহকতায় িচত্রনািয়কা নুসরাত ফািরয়ােক িনেয়
নােমর একিট ছিবেত সম্প্রিত অিভনয় শুরু কেরেছন।

‘শােহনশাহ’

পাশাপািশ েরােদলা জান্নাত নােম নতুন এক মুখ কাজ করেবন এ ছিবেত।
গত ৫ েসপ্েটম্বর ছিবিটর মহরত অনুষ্ঠান হেয় েগল।
অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন ছিবর পিরচালক শামীম আহেমদ রনী,
চলচ্িচত্েরর িসিনয়র অিভেনতা উজ্জল, তািরক আনাম খান, অিমত হাসান,
িশবাসানু, ডন, কমল পােটকর, প্রেযাজক েসিলম খান, আব্দুল আলীম,
লাইভ েটকেনালিজর অন্যতম কর্ণধার ইয়ািসর আরাফাতসহ অেনেক।
নতুন মুখ েরােদলা জান্নাতেক েনয়ার কারণ িহেসেব শামীম আহেমদ রনী
বেলন, আিম একসময় েভেবিছলাম কলকাতা েথেক অিভেনত্রী িনর্বাচন করব।
িকন্তু শািকব খান আমােক বলেলন েয কলকাতা েথেক অিভেনত্রী না িনেয়
েদশ েথেকই নাও। আমােদর েদেশ েতা অিভেনত্রীর অভাব েনই। নতুনেদর
সুেযাগ দাও।
প্রসঙ্গত এর আেগ থাইল্যান্েড ছিবিটর একিট গােনর শুিটং হেলও শামীম
আহেমদ রিন পিরচািলত এ ছিবর পরবর্তী পর্যােয় শুিটং শুরু িনেয়

শঙ্কা িছল।
েশষ পর্যন্ত েসই শঙ্কা কািটেয় সম্প্রিত এফিডিসেত ছিবিটর শুিটং
শুরু কেরেছন শািকব খান।
িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ২৮, ২০১৮

‘হাউসফুল-৪’ ছিবর েসেট জুিনয়র
আর্িটস্েটর শ্লীলতাহািন !
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িমটু আন্েদালেনর েজের টালমাটাল অবস্থা বিলউেডর।তেব তােত
সবেচেয় খারাপ অবস্থা েবাধহয় ‘হাউসফুল-৪’ ছিবর। েযৗন িনগ্রেহর
েজের আেগই পিরচালনা েথেক সের দাঁিড়েয়েছন সািজদ খান।
তনুশ্রী দত্ত অিভেযাগ আনার পর সরেত হেয়েছ নানা পেটকরেকও। তেব
িবতর্ক থােমিন েসখােন। ছিবর শুিটং চলাকালীন তাঁর শ্লীলতাহািন করা
হেয়েছ বেল এবার অিভেযাগ আনেলন এক তরুণী জুিনয়র আর্িটস্ট।
শুিটংেয়র সময় ঘটনাস্থেল হািজর এক ব্যক্িতর িবরুদ্েধ থানায় এফআইআর
দােয়র কেরেছন িতিন।
েপশায় নৃত্যিশল্পী ওই তরুণী জািনেয়েছন, ‘‘মুম্বইেয়র িচত্রকূট
ময়দােন একিট দৃশ্েযর শুিটং চলিছল। ছিবর দুই মুখ্য অিভেনতা অক্ষয়
কুমার এবং িরেতশ েদশমুখ হািজর িছেলন েসখােন। মােঝ ৫-১০ িমিনেটর
িট ব্েরক পাই।
সহিশল্পীেদর সঙ্েগ একপােশ বেস একটু িজিরেয় িনচ্িছলাম। েসই সময়
সহকর্মী আিমর এেস বেস
আমার পােশ। আমােদরই সংগঠেনর আর এক
নৃত্যিশল্পী সাগরও এেস েপৗঁছয়। তার সঙ্েগ আরও চারজন েলাক িছল।
আচমকাই আিমরেক ধের টানাহ্যাঁচড়া শুরু কের তারা। একজেনর সঙ্েগ
েদখা করােত িনেয় যােব বেল েজার করেত শুরু কের। েসই িনেয় বচসা
শুরু হেল আিম মধ্যস্থতা করেত এিগেয় যাই।িকন্তু উল্েট আমার উপরই

চড়াও হয় ওেদর মধ্েয পবন নােমর একিট েছেল।
আমােক পাঁজেকালা কের তুেল েনয়। অশ্লীল আচরণ শুরু কের।’’
েসই সময় নািক িচৎকার কের ওেঠন ওই তরুণী। যা শুেন শুিটংেয়র েলাকজন
েসখােন ছুেট আেস। অক্ষয়কুমার এবং িরেতশ েদশমুখও এেস েপৗঁছন।
তাঁেক থানায় যাওয়ার পরামর্শ েদন অক্ষয়। সকলেক েসখােন েদেখ ঘাবেড়
যায় পবন। েসট েছেড় পািলেয় যায়। ছিবর একিজিকউিটভ প্রিডউসার মেনাজ
িমত্র যিদও উল্েটা দািব কেরেছন। ঝােমলা একটা হেয়িছল বেল েমেন
িনেয়েছন িতিন। তেব তার েঢর আেগই অক্ষয় এবং িরেতেশর প্যাক আপ হেয়
িগেয়িছল বেল দািব কেরেছন।
সংবাদমাধ্যমেক
েদওয়া
সাক্ষাৎকােরিতিন
বেলন,
‘‘অত্যন্ত
দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তেব শুিটং চলাকালীন তা ঘেটিন। শুিটং েশষ
হওয়ার পর ঝােমলা েবঁেধিছল। পুেরাটাই ওেদর ব্যক্িতগত ঝােমলা। ছিবর
সঙ্েগ েকানও েযাগ েনই। অক্ষয় এবং িরেতেশর প্যাক আপ হেয় িগেয়িছল
েঢর আেগই। ওঁেদর েসখােন হািজর থাকার প্রশ্নই ওেঠ না।’’
শুিটং

েশষ

হওয়ার

পরই

ঝােমলা

েবঁেধিছল

বেল

দািব

ছিবেত

নৃত্যিশল্পীেদর প্রধান রমন দােভরও। যিদও েসই সময় িতিন ঘটনাস্থেল
হািজর িছেলন না। েসট অ্যােটন্ড্যান্ট স্যান্ড্রার কাছ েথেক নািক
জানেত েপেরিছেলন!
বিহরাগত

এক

ব্যক্িতর

সঙ্েগই

নািক

ঝােমলা

েবঁেধিছল

পবেনর!

সংবাদমাধ্যেম ঘটনািটর ভুল ব্যাখ্যা করা হেয়েছ বেল দািব তাঁর।
সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্িরকা।
িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ২৮, ২০১৮

িবিকিন

পের

সুইিমং

পুেল

পিরণীিত, েকাথায় েগেলন নািয়কা?
সুেযাগ েপেলই িবেদেশ লম্বা ট্যুর। এ েযন পিরণীিত েচাপড়ার রুিটন
হেয় িগেয়েছ। ‘নমস্েত ইংল্যান্ড’ িরিলজ করেত না করেতই েফর ছুিটেত
অিভেনত্রী। আর নািয়কার েডস্িটেনশন এ বার তাইল্যান্েডর েকা সামুই
দ্বীপ। িকন্তু েসখােন িগেয় এমন ছিব েপাস্ট করেলন অিভেনত্রী, যা
েদেখ খািনকটা ঘাবেড় িগেয়িছেলন েনটপাড়ার েলাকজন। েবশ িকছু ক্ষণ
তাঁেদর েচাখ আটেকই থাকল পিরণীিতর ইনস্টাগ্রাম প্েরাফাইেল।
কী এমন আেছ ছিবেত?
পরেন তাঁর িবিকিন। আর েসই েপাশােক সুইিমং পুেল ভাসেছন পিরণীিত।
যিদও অিভেনত্রীর এ েহন জলেকিল করার ছিব এই প্রথম সামেন এল এমনটা
নয়। প্রায়শই সুইিমং পুল েথেক নানান ছিব েশয়ার করেত থােকন পিরণীিত
েচাপড়া। বিল সূত্েরর খবর, সামেনই পিরণীিতর এক বন্ধুর িবেয়। েসই
বন্ধু ব্যােচলর পার্িটর আেয়াজন কেরেছন েকা সামুইেত। আর েসখােনই
একটু িজিরেয় িনচ্েছন নািয়কা।
লাইক আর কেমন্েট ভের িগেয়েছ েস ছিব। নািয়কার এমন ছিবেত েযন
অেনেকরই মেন পেড় িগেয়েছ িনেজেদরই হিলেড মুেডর কথা। িকন্তু
‘নমস্েত ইংল্যান্ড’ ছিবিট েতা বক্স অিফেস মুখ থুবেড় পেড়েছ। েস
কথা ভুলেল চলেব? এমন কেমন্টও েভেস এেসেছ নািয়কার ছিবেত। শুধু তাই নয়। িবিকিন পিরিহত নািয়কােক ট্েরালও কেরেছন েকউ েকউ।
তেব আর যাই েহাক। পিরণীিত েচাপড়া েয এখন েটাটাল হিলেড মুেড
রেয়েছ তা একদম জেলর মেতা পিরষ্কার।
সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্িরকা।

শুেভচ্ছায় িসক্ত রণবীর-দীিপকা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
এই মুহূর্েত বিলপাড়ায় তাজা খবর হল িবেয়র িপঁিড়েত বসেছন দীিপকা
পাডুেকান ও রণবীর িসং। েরাববার িবেকেল ইনস্টাগ্রােম িনেজেদর িবেয়
িনেয় একিট বার্তা েদন। এেত তারা েলেখন, ‘ভীষণ ভােলা লাগেছ, ১৪ ও
১৫ নেভম্বর ২০১৮-েত আমরা িবেয় করিছ।’
িবেয়র িদন েঘাষণার পরপরই সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম শুরু হয়
অিভনন্দন জানােনার পালা। বলা চেল এখন তারা অিভনন্দেনর েজায়াের
ভাসেছন।
িনর্মাতা করণ েজাহর িলেখেছন, ‘অেনক অেনক ভােলাবাসা’। অিভেনত্রী
জ্যাকুিলন ফার্নান্েদজ িলেখেছন, ‘লক্ষ্যপূরণ। হােলর আেরক জনপ্িরয়
অিভেনত্রী আিলয়া ভাট শুধু িলেখেছন, ‘ওেহা’; আর সঙ্েগ িদেয়েছন
অেনকগুেলা হার্ট-ইেমা। এছাড়া তােদরেক আরও অিভনন্দন জািনেয়েছন
িনমরাত েকৗর, কািরশমা কাপুর, িরচা চাড্ডা, রাহুল েবাস প্রমুখ।
ভারতীয় গণমাধ্যেমর খবর, ‘রামলীলা’ ছিবর শ্যুিটংেয়র সময় প্েরেম
পেড়ন রণবীর-দীিপকা। এরপর ‘বািজরাও মস্তািন’ ও ‘পদ্মাবেত’ একসঙ্েগ
অিভনয় কেরেছন তারা। সূত্র: এনিডিটিভ

