িববািহত েছেলর সঙ্েগ েকন প্েরম
করেবা : িমম
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : তাহসান ভাইেয়র সঙ্েগ অেনক কাজ কেরিছ। তার সঙ্েগ আমার
সম্পর্ক ভােলা। তার মােন েসটা প্েরম নয়। সম্প্রিত েসিলব্েরিট েশা
‘এবং পূর্িণমা’ অনুষ্ঠােন তাহসােনর সঙ্েগ নািক তুিম প্েরম করেছা
পূর্িণমার এমন প্রশ্েনর জবােব এসব কথা বেলন এ সমেয়র আেলািচত
নািয়কা িবদ্যা িসনহা িমম।
িমম আেরা বেলন, িববািহত েছেলর সঙ্েগ আিম েকন প্েরম করেবা? প্েরম
করেল ব্যােচলর েছেলর সঙ্েগ করেবা। আর তাহসান ভাই আমার বড় ভাইেয়র
মেতা। িতিনও আমােক েছাট েবােনর মেতাই েদেখন।
িমম আেরা জানান, িবেয় িনেয় আপাতত ভাবিছ না। কাজ িনেয়ই ভাবেত চাই।
এমন িকছু গল্েপ কাজ করেত চান েযগুেলােত অিভনেয়র জায়গা থােক।
শািকব খান এবং কলকাতার িজৎ এ দুই নায়েকর িবপরীেতই অিভনেয়র
অিভজ্ঞতা রেয়েছ িমেমর। দুই নায়েকর সঙ্েগ কাজ করেত িগেয় সবেচেয়
েবিশ বােজ অিভজ্ঞতা কার সঙ্েগ হেয়েছ জানেত চাইেল িমম বেলন,
‘দুইজেনর কারও সঙ্েগ বােজ অিভজ্ঞতা েনই।
তােদর সঙ্েগ কােজর অিভজ্ঞতা আমার দারুন। তেব শুিটং েসেট িজৎদা
কথা েবিশ বেলন। আমােক রাগােনার েচষ্টা কেরন। আর শািকব ভাই চুপচাপ
থােকন।’
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ঐশ্বিরয়া ৪৪ বছর বয়েসও েযভােব

তারুণ্য ধের েরেখেছন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সােবক িবশ্বসুন্দরী ঐশ্বিরয়া রায় বচ্চেনর ব্যক্িতত্ব
প্রশ্নহীন।
তােকও
সম্পর্ক
িনেয়
কটূ
কথা
শুনেত
হেয়েছ।
মাতৃত্বকালীন েমাটা হওয়ার েখাটাও শুনেত হেয়েছ। িকন্তু এসবেক িতিন
পাত্তা েদনিন। এখন ঐশ্বিরয়া ভােলাবাসার স্ত্রী, ছয় বছর বয়সী
আদুের আরাধ্যর মা। িবশ্বজুেড় তার প্রশংসায় ভাটা পেড়িন।
ঐশ্বিরয়ার জীবেনর একিট আেলাচনার অংশ হেলা তার েসৗন্দর্য। এখন তার
বয়স ৪৪। এখেনা িতিন প্রায়-িনখুঁত েসৗন্দর্েযর অিধকারী। সম্প্রিত
এক সাক্ষাৎকাের তােক কসেমিটক সার্জািরর িবষেয় িজজ্েঞস করা হয়।
িতিন সাবলীল উত্তরও েদন।
ঐশ্বিরয়া বেলন, কসেমিটক সার্জাির আধুিনক সমেয়র বাস্তবতা। ‘আমরা
উঁচু েঘাড়ার ওপর বসেত পাির না এবং েতামার এটার প্রেয়াজন েনই- এই
মার্কা উপেদশ িদেতও পাির না। অেনেকরই ভােলা শরীর আেছ, িকন্তু
তােদর অিতিরক্ত িকছু িনেত হয়। তারপর আবার সাপ্িলেমন্ট িনেয়ও নানা
িবতর্ক, েনওয়া উিচত িক না? িচিকৎসক আেছন, তােদর পরামর্শ িনেত
পােরন। পছন্দ িনর্ধারেণর আেগ আপনােক অবশ্যই িবজ্ঞান জানেত হেব।’
ঐশ্বিরয়ােক িজজ্েঞস করা হয়, কেঠার ব্যয়াম ছাড়া আর কী উপােয় িতিন
তন্বী শরীর ধের েরেখেছন। িতিন িবশ্বাস কেরন, প্রাকৃিতকভােব তাঁর
িবপাকীয় ক্ষমতা েবিশ। তেব েযাগব্যায়াম করেত হেব বেলও জানােলন
িতিন।
‘সত্িয বলিছ, েমটাবিলজেমর জন্য আিম কৃতজ্ঞ। আিম কর্মক্ষম। আিম
অলস নই। কাজ করেল িকছু েমদ এমিনেতই ঝের যায়। আিম েসৗভাগ্যবান,
িকন্তু এখন ভািব, আমার িকছুটা হেলও েযাগব্যয়াম করা উিচত।’
অন্য অেনক িকছুর পাশাপািশ ঐশ্বিরয়ােক সমপ্রাপ্যতার িবষেয় িজজ্েঞস
করা হয়। মেন করা হয়, আেগর েচেয় এখন অেনক েবিশ অর্থ পাচ্েছন
অিভেনত্রীরা। িতিন জানান, এর জন্য অেনক কাজ করেত হেয়েছ তাঁেক।
২০০০ সােল প্রথমবােরর মেতা ঐশ্বিরয়া রায় তার পুরুষ সহ-অিভেনতার
সমান পািরশ্রিমক িনেয়িছেলন, কারণ ওই সময়ও তার আন্তর্জািতক খ্যািত
িছল এবং হিলউেড ‘ব্রাইড অ্যান্ড প্েরজুিডস’ িসেনমায়ও অিভনয়
কেরিছেলন।
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সারার
েকক

জন্মিদেন

‘িচিনমুক্ত’

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বিলউড তারকা সাইফ আলী খােনর েমেয় সারা আলী খােনর বয়স আরও
এক বছর বাড়ল। ২৫-এ পা রাখেলন িতিন। েরাববার জন্মিদেন িতিন েকক
েকেটেছন। তেব তার এ েকক িছল িচিনমুক্ত।
মা অমৃতা িসং ও ভাই ইব্রািহম িমেল েবিরেয়িছেলন রাতভ্রমেণ। বাবা
সাইফ আলী খান অনুপস্িথত িছেলন। পার্িটেত িছেলন বিলউড নািয়কা ভূিম
েপদেনকার, কিনকা কাপুর ও অন্য শুভানুধ্যায়ীরা।
সাইফ ও অমৃতার কন্যা সারার িশগিগরই বিলউেড অিভেষক হেত যাচ্েছ।
অিভেষক কাপুেরর ‘েকদারনাথ’ ছিবেত তার িবপরীেত অিভনয় করেছন
সুশান্ত িসং রাজপুত। খবর িহন্দুস্তান টাইমেসর।
‘েকদারনাথ’ িসেনমািট একিট ভােলাবাসার গল্েপর। ২০১৩ সােলর জুেন
বন্যাকবিলত একিট এলাকায় দুই তরুণ-তরুণীর সংগ্রাম ও েরামাঞ্েচর
গল্প এিট। ভােলাবাসা, ধর্ম, আেবগ ও আধ্যাত্িমকতার ছিব এিট। ওই
বন্যায় প্রায় এক লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ কেরন। ‘েকদারনাথ’েক
ভােলাবাসার মহাকাব্য বলেছন অেনেকই।
সারা এরই মধ্েযই তার দ্িবতীয় ছিবর শুিটং শুরু কেরেছন। েরািহত
েশিঠ পিরচািলত িসম্বা ছিবেত তার িবপরীেত রেয়েছন বিলউেডর গুল্িল
বয় রণবীর িসং। রণবীর এ ছিবেত পুিলশ কর্মকর্তার ভূিমকায় অিভনয়
করেবন।
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৬০ বছের পা রাখেলন ম্যােডানা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ম্যােডানা লুইস। মার্িকন এই পপসম্রাজ্ঞীর আজ ৬০তম
জন্মিদন। আর এই ৬০ বছেরর ৩৫ বছরই িতিন কািটেয়েছন সংগীতজগেত।
ম্যােডানার প্রথম অ্যালবাম প্রকািশত হয় ১৯৮৩ সােল। এরপর এখন
পর্যন্ত তার িবিভন্ন অ্যালবাম িবক্ির হেয়েছ ৩০ েকািটর েবিশ। এর
মাধ্যেম ম্যােডানা িগেনস ওয়ার্ল্ড েরকর্ডেস নাম িলিখেয়েছন। িতিনই
এখন ইিতহােস েবস্ট েসিলং নারী েরকর্িডং সংগীতিশল্পী।
বয়স বাড়েল নারী িশল্পীরা আকর্ষণ হারান— এমন ধারণােক
তার ক্যািরয়াের ভুল প্রমাণ কের িদেয়েছন। ২০১৬ সােল
িনেজই মানুেষর এই ধারণািট িনেয় বেলিছেলন, ‘বয়স বাড়া
ম্যােডানা তার জীবেন অেনক মাইলফলক অর্জন কেরেছন। চলুন
িবষয় েজেন েনয়া যাক—

ম্যােডানা
ম্যােডানা
েযন পাপ।’
েতমন িকছু

ম্যােডানা আেমিরকার সবেচেয় ধনী নারী সংগীতিশল্পী। েফার্বেসর
িহসাবমেত, ম্যােডানার েমাট সম্পেদর পিরমাণ ৫৮০ িমিলয়ন ডলার বা
প্রায় ৪ হাজার ২০০ েকািট টাকা। তার েপছেন আেছন েসিলন িডওন এবং
িতিন ম্যােডানার েচেয় ২০০ িমিলয়ন ডলােরর িবরাট ব্যবধােন িপিছেয়।
উল্েলখ্য, িডওন কানাডীয় হেলও তার আেয়র মূল উৎস যুক্তরাষ্ট্র।
ম্যােডানার সুপার েবাল পারফরম্যান্স িছল েরকর্ড ভাঙা। ১৯৮০-এর
দশেক গুগল িছল না। তাই েস সমেয় মানুষ কী িবষয় িনেয় আগ্রহী িছল,
তা িনেয় এখন ভােলা জানা যায় না। ২০১০ েথেক ম্যােডানােক গুগেল
েখাঁজার পিরমাণ বৃদ্িধ েপেত থােক। ২০১২ সােলর মার্েচ েসটা
সর্েবাচ্চ িবন্দুেত েপৗঁছায়। ২০০৪ সােল সুপার েবােল জ্যােনট
জ্যাকসেনর েপাশাক িবভ্রােটর পর ম্যােডানাই প্রথম নারী, িযিন ২০১২
সােল সুপার েবােল েহডলাইনার িহেসেব পারফর্ম কেরন। েস সময়ই
ইন্টারেনেট ম্যােডানােক েখাঁজার ঝড় উেঠিছল।
ইউেক চার্েটর েসরা পাঁেচ ম্যােডানা সবেচেয় েবিশবার স্থান পাওয়া
নারী িশল্পী। ম্যােডানার গাওয়া ৪৬িট িসঙ্েগল ইউেক চার্েটর েসরা

পাঁেচ স্থান েপেয়েছ। এক্েষত্ের ম্যােডানার েচেয় এিগেয় আেছন মাত্র
একজন, িতিন এলিভস প্িরসিল। েসরা পাঁেচ থাকার এই সাফল্য ম্যােডানা
ধারাবািহকভােব িতন-িতনিট দশক ধের েপেয়েছন ১৯৮০, ১৯৯০ ও ২০০০-এ।
স্পিটফাইেয়র জিরেপ ম্যােডানার সবেচেয় জনপ্িরয় গানগুেলা যথাক্রেম
লাইক আ ভার্িজন, হাঙ আপ, হিলেড, লা ইসলা েবািনতা, লাইক আ
প্েরয়ার।
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বাগদােনর খবর
প্িরয়াঙ্কা?

িনশ্িচত

করেলন

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জনপ্িরয় অিভেনত্রী প্িরয়াঙ্কা েচাপড়া। বিলউেডর েচেয় এখন
হিলউেডর কাজ িনেয়ই েবিশ ব্যস্ত িতিন। এমনিক মার্িকন সংগীতিশল্পী
িনক েজানােসর সঙ্েগ তার প্েরেমর গুঞ্জনও েবশ েজােরেশােরই আেলািচত
হচ্েছ। েশানা যাচ্েছ, বাগদানও েসেরেছন এ জুিট।
গত ১৮ জুলাই িছল প্িরয়াঙ্কার জন্মিদন। এিদনই নািক িনেকর সঙ্েগ
বাগদান েসেরেছন বিলউেডর েদিশ গার্ল। সূত্েরর বরাত িদেয় পশ্িচমা
একািধক সংবাদমাধ্যম এ খবর প্রকাশ কের। যিদও এ িবষেয় এখেনা েকােনা
আনুষ্ঠািনক েঘাষণা েদনিন িনক-প্িরয়াঙ্কা। তেব সম্ভবত এবার
ভক্তেদর খুিশর সংবাদিট জানােত চাইেছন প্িরয়াঙ্কা।
গতকাল একিট পার্িটর আেয়াজন কেরিছেলন প্রিসদ্ধ ফ্যাশন িডজাইনার
মনীশ মালেহাত্রা। এেত উপস্িথত হেয়িছেলন প্িরয়াঙ্কা েচাপড়া,
রািভনা ট্যান্ডন, কাজল, কািরশমা কাপুর, জানিভ কাপুর, সারা আলী
খান, আিদত্য রয় কাপুরসহ বিলউেডর নািম-দািম তারকারা। েসখােন
রািভনার সঙ্েগ ক্যােমরাবন্িদ হন প্িরয়াঙ্কা। পরবর্তীেত তা
ইনস্টাগ্রােম েপাস্ট কেরন রািভনা। ছিবেত প্িরয়াঙ্কার বাম হােতর
অনািমকায় আংিট েদখা যায়। এরপর েথেক ছিবেত সবাই মন্তব্য করেত

থােকন েয, এিটই তার বাগদােনর আংিট।
এর আেগ পাপারাজ্িজেদর ক্যােমরা েথেক আংিট লুকােনার েচষ্টা
কেরিছেলন প্িরয়াঙ্কা েচাপড়া। যিদও তােত সফল হনিন এ অিভেনত্রী।
যুক্তরাষ্ট্র
েথেক
প্িরয়াঙ্কা
ভারেত
েফরার
িদন
িদল্িলর
িবমানবন্দের প্িরয়াঙ্কােক েদখা যায়- হাত েথেক বাগদােনর আংিট খুেল
িনেজর প্যান্েটর পেকেট রাখেত। আর েসিট ধরা পেড় পাপারাজ্িজেদর
ক্যােমরায়। তেব নতুন ছিবেত আংিট লুকােনার েকােনা েচষ্টা কেরনিন
প্িরয়াঙ্কা।
এিদেক ভারতীয় একিট সংবাদমাধ্যেম প্রকািশত প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ,
ঘিনষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়েদর িনেয় ভারেত খুব িশগিগর একিট পার্িটর
আেয়াজন করেত যাচ্েছন প্িরয়াঙ্কা। েসখােন িনক েজানাস ও তার
পিরবােরর সদস্যরা উপস্িথত থাকেবন। তেব কী েসখােনই িবেয়র
আনুষ্ঠািনক েঘাষণা েদেবন প্িরয়াঙ্কা?
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

‘টাইটািনক’ঈেদ
যােব

বাংলায়

েদখা

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : হিলউেডর দারুণ জনপ্িরয় ছিব ‘টাইটািনক’ বাংলা ডাব করা
হেয়েছ। বাংলােদেশর দর্শক এবার ছিবর সংলাপগুেলা বাংলায় শুনেত
পােবন।
িলওনার্েদা
িডক্যাপ্িরও
আর
েকট
উইন্সেলট
অিভনীত
িবশ্বব্যাপী সাড়া জাগােনা ছিবিট এবার ঈেদর িদন ২২ আগস্ট েবলা
িতনটায় েদখা যােব এিটএন বাংলায়। ছিবর পিরচালক েজমস ক্যােমরন। ২০০
িমিলয়ন ডলার বােজেটর এই ছিব আয় কেরেছ ২ দশিমক ১৮ িবিলয়ন ডলার।
ছিবিট মুক্িত েপেয়িছল ১৯৯৭ সােলর ১৯ িডেসম্বর। ‘টাইটািনক’
সর্েবাচ্চ ১১িট িবভােগ অস্কার িজেতেছ।
এিদেক এিটএন বাংলা েথেক জানােনা হেয়েছ, এবার ঈদুল আজহা উপলক্েষ
বাংলায় ডাব করা হিলউেডর আরও চারিট সাড়া জাগােনা ছিব েদখােনা হেব।

ছিবগুেলা হেলা ২৪ আগস্ট েমল িগবসন অিভনীত ‘ব্েরভহার্ট’, ২৫ আগস্ট
েজসন স্ট্যাথাম ও শু িক অিভনীত ‘দ্য ট্রান্সেপার্টার’, ২৬ আগস্ট
ব্রুস উইিলস অিভনীত ‘ডাই হার্ড েফার’ এবং ২৭ আগস্ট িহউ
জ্যাকম্যান, হ্যািল েবির ও প্যাট্িরক স্টুয়ার্ট অিভনীত ‘এক্স টু:
এক্স-ম্যান ইউনাইেটড’। এই সব কিট ছিব েদখােনা হেব সকাল সােড়
১০টায়।
এই িটিভ চ্যােনল েথেক আরও জানােনা হেয়েছ, এবার ঈেদ ১০ িদন নানা
অনুষ্ঠান প্রচার করা হেব। এর মধ্েয প্রিতিদন থাকেছ দুিট
চলচ্িচত্র। একিট চলচ্িচত্র েদখােনা হেব সকাল সােড় ১০টায় আর
অন্যিট েবলা িতনটায়। ঈেদর অনুষ্ঠানমালায় শািকব খান অিভনীত ১১িট
ছিব েদখােনা হেব। এর মধ্েয খুব উল্েলখেযাগ্য ছিব শািকব খান ও
বুবলী অিভনীত ‘বসিগির’।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৫ আগস্ট, ২০১৮

শািকব-শ্রাবন্তী েগাপন সম্পর্ক
ফাঁস হেয় েগল !
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কলকাতার জনপ্িরয় অিভেনত্রী শ্রাবন্তী এপার বাংলায় অিভনয়
কের েবশ সুনাম কুিড়েয়েছন। ঢািলউেডর জনপ্িরয় অিভেনতা শািকব খােনর
সঙ্েগ একািধক ছিবেত কাজ কেরেছন কলকাতার জনপ্িরয় এ অিভেনত্রী।
এখন মুক্িতর অেপক্ষায় রেয়েছ েমাস্তফা কামাল রাজ পিরচািলত িসেনমা
‘যিদ একিদন’। এই িসেনমায় শ্রাবন্তীর িবপরীেত েদখা যােব তাহসান ও
তাসিকন রহমানেক।
সম্প্রিত এই অিভেনত্রী কলকাতার একিট সংবাদ মাধ্যমেক জািনেয়েছ,
িনেজেক িসঙ্গলই বলেলও এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার দুই জনপ্িরয়
অিভেনতার সঙ্েগ প্েরম চলেছ শ্রাবন্তীর।’ তেব েসই দুই অিভেনতা েক
তা জানায়িন সংবাদমাধ্যমিট।

এর আেগ মেডল িকষণ ব্রেজর সঙ্েগ তাঁর এনেগজেমন্ট হেয়িছল ২০১৬
সােল। তার পর ব্যক্িতগত কারেণ এনেগজেমন্ট েভেঙও যায়। তার আেগ
পিরচালক রাজীব িবশ্বােসর সঙ্েগ সংসার কেরেছন অিভেনত্রী। িকন্তু
আপাতত িতিন একাই। শ্রাবন্তী ও রাজীেবর িববাহ-িবচ্েছেদর পর তাঁেদর
একমাত্র সন্তান িঝনুক থােক মা শ্রাবন্তীর সঙ্েগই।
কৃষাণ িভরােজর সঙ্েগ সম্পর্ক ভাঙার পর িতিন নািক ‘িসঙ্গল’,
এমনটাই দািব কের এেসেছন নািয়কা। যিদও টািলগঞ্েজর স্টুিডও পাড়ায়
কান পাতেল েশানা যাচ্েছ অন্যকথা। একই কথা েশানা যাচ্েছ
বাংলােদেশর িফল্ম ইন্ডাস্ট্িরেতও। অেনেকই বলেছন বাংলােদেশর
জনপ্িরয় অিভেনতা শািকব খােনর সঙ্েগ নািক সম্পর্েক রেয়েছন
অিভেনত্রী।
িজ িজউেজর খবের বলা হয়, ‘শািকেবর সঙ্েগ ‘ভাইজান এেলা ের’ বেল
একিট ছিবেত কাজ করেছন শ্রাবন্তী। লন্ডেন এই ছিবর শ্যুিটং
চলাকালীনই তাঁেদর সম্পর্েকর গুঞ্জন েশানা যায়।
েশানা যায়, িসেনমায় একিট দৃশ্েযর শ্যুিটংেয়র জন্য েরাম্যান্িটক
েপাজ িদচ্িছেলন শ্রাবন্তী-শািকব। এই দৃশ্যিট শ্যুট হেয় েগেলও
তাঁরা নািক দুজেন ওই একই ভােব দাঁিড়েয় থােকন। আর এই দৃশ্যিট
ইন্টারেনেট ভাইরাল হেয় যাওয়ার
িনেয় গুঞ্জন ছিড়েয় পেড়।

পরই

শ্রাবন্তী-শািকেবর

সম্পর্ক

িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১৪ , ২০১৮

ঈেদ
বাংলায়
‘টাইটািনক’

েদখা

যােব

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : হিলউেডর দারুণ জনপ্িরয় ছিব ‘টাইটািনক’ বাংলা ডাব করা
হেয়েছ। বাংলােদেশর দর্শক এবার ছিবর সংলাপগুেলা বাংলায় শুনেত
পােবন।
িলওনার্েদা
িডক্যাপ্িরও
আর
েকট
উইন্সেলট
অিভনীত

িবশ্বব্যাপী সাড়া জাগােনা ছিবিট এবার ঈেদর িদন ২২ আগস্ট েবলা
িতনটায় েদখা যােব এিটএন বাংলায়। ছিবর পিরচালক েজমস ক্যােমরন। ২০০
িমিলয়ন ডলার বােজেটর এই ছিব আয় কেরেছ ২ দশিমক ১৮ িবিলয়ন ডলার।
ছিবিট মুক্িত েপেয়িছল ১৯৯৭ সােলর ১৯ িডেসম্বর। ‘টাইটািনক’
সর্েবাচ্চ ১১িট িবভােগ অস্কার িজেতেছ।
এবার ঈদুল আজহা উপলক্েষ বাংলায় ডাব করা হিলউেডর আরও চারিট সাড়া
জাগােনা ছিব েদখােনা হেব। ছিবগুেলা হেলা ২৪ আগস্ট েমল িগবসন
অিভনীত ‘ব্েরভহার্ট’, ২৫ আগস্ট েজসন স্ট্যাথাম ও শু িক অিভনীত
‘দ্য ট্রান্সেপার্টার’, ২৬ আগস্ট ব্রুস উইিলস অিভনীত ‘ডাই হার্ড
েফার’ এবং ২৭ আগস্ট িহউ জ্যাকম্যান, হ্যািল েবির ও প্যাট্িরক
স্টুয়ার্ট অিভনীত ‘এক্স টু: এক্স-ম্যান ইউনাইেটড’। এই সব কিট ছিব
েদখােনা হেব সকাল সােড় ১০টায়।
এই িটিভ চ্যােনল েথেক আরও জানােনা হেয়েছ, এবার ঈেদ ১০ িদন নানা
অনুষ্ঠান প্রচার করা হেব। এর মধ্েয প্রিতিদন থাকেছ দুিট
চলচ্িচত্র। একিট চলচ্িচত্র েদখােনা হেব সকাল সােড় ১০টায় আর
অন্যিট েবলা িতনটায়। ঈেদর অনুষ্ঠানমালায় শািকব খান অিভনীত ১১িট
ছিব েদখােনা হেব। এর মধ্েয খুব উল্েলখেযাগ্য ছিব শািকব খান ও
বুবলী অিভনীত ‘বসিগির’।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

না েফরার েদেশ চেল েগেলন সমকাল
সম্পাদক েগালাম সারওয়ার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা: সমকাল সম্পাদক েগালাম সারওয়ার আর েনই (ইন্না িলল্লািহ ওয়া
ইন্না ইলাইিহ রািজউন)। েসামবার িবেকল ৫টায় িচিকৎসাধীন সমকাল
সম্পাদকেক লাইফ সােপার্েট েনওয়া হয়। মৃত্যুকােল তার বয়স হেয়িছল
৭৫ বছর।
েসামবার (১৩ আগস্ট) বাংলােদশ সময় রাত ৯টা ২৫ িমিনেট িসঙ্গাপুর

েজনােরল হাসপাতােলর কেরানাির েকয়ার ইউিনেট (িসিসইউ) েশষ িনশ্বাস
ত্যাগ কেরন।
সূত্র জানায়, হৃদেরােগর পাশাপািশ েগালাম সারওয়ার িনউেমািনয়া ও
ফুসফুেসর জিটলতায় ভুগিছেলন। উন্নত িচিকৎসার জন্য গত ৩ আগস্ট
মধ্যরােত তােক এয়ার অ্যাম্বুেলন্েস িসঙ্গাপুের েনওয়া হয়।
পরিদন সকােল তােক িসঙ্গাপুর েজনােরল হাসপাতােল ভর্িত করা হয়।
েসখােন িচিকৎসার পর তার শারীিরক অবস্থার িকছুটা উন্নিতও হেয়িছল।
তেব গত েরাববার (১২ আগস্ট) হঠাৎ কের তার রক্তচাপ কেম যায়। িকডিনও
স্বাভািবকভােব কাজ করিছল না। পের েসামবার িবেকেল তােক লাইফ
সােপার্েট েনওয়া হয়।
গত ২৯ জুলাই মধ্যরােত সম্পাদক পিরষেদর সভাপিত েগালাম সারওয়ার
রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতােল ভর্িত হন।
এিদেক

িবিশষ্ট

গণমাধ্যম

ব্যক্িতত্ব

ও

সমকাল

সম্পাদক

েগালাম

সারওয়ােরর মৃত্যুেত গভীর েশাক জািনেয়েছন রাষ্ট্রপিত েমা. আবদুল
হািমদ এবং প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
পৃথক েশাক বার্তায় মরহুেমর আত্মার মাগিফরাত কামনার পাশাপািশ
েশাকসন্তপ্ত পিরবােরর সদস্যেদর প্রিত গভীর সমেবদনা জানােনা
হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/এ এল/আগস্ট ১৩ ,২০১৮

এবার ঈেদ গান িনেয় িফরেছন ইভা!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এই ঈেদ ইভা রহমান হািজর হচ্েছন ‘মেনর রেঙ রাঙােবা’
িশেরানােমর গােনর অনুষ্ঠান িনেয়। অনুষ্ঠানিট প্রচািরত হেব ঈেদর
িদন রাত সােড় ১০ টায়। িশল্পী ইভা রহমােনর গাওয়া গান িনেয় এ
পর্যন্ত ২৪িট অ্যালবাম প্রকািশত হেয়েছ।
এসব

অ্যালবাম

েথেকই

বাছাই

করা

হেয়েছ

গানগুেলা।

আর

গানগুেলা

িচত্রািয়ত হেয়েছ েদেশ এবং েদেশর বাইেরর মেনারম সব েলােকশেন।
এবােরর অনুষ্ঠােনর গানগুেলা িনর্বাচন করা হেয়েছ মেনর না বলা কথা,
মন েভেস যায়, মন েজানাকী, মেন পেড় যায়, মেনর েয কথা, মন আধার, মন
েথেক দূের নও, মন আমার, মন সাগেড় ভািস এবং মেনর তুিলেত আঁিক
অ্যালবাম েথেক।
অনুষ্ঠােন েযই গানগুেলা প্রচার করা হেব এই গানগুেলা হেলা
‘অিধকার’, লুেকাচুির েখলায় মন, নীল খাম, েকন ভােলাবােসানা আমায়,
দূের যােবা চেল, তুিম আেছা তাই আিম, সাির সাির আেপক্ষা, িকছু
িকছু কথা বুেকর, িকছু স্বপ্ন কখেনা পূরণ হয়, মেনর আঙ্িগনায়, িক
েয ভােলা লােগ, আমার িকছু কথা িছেলা, এই েতা িছল ভােলা, উডু
েমেঘর ডানায় উেড়ািচিঠ।
গানগুেলা িলেখেছন জািহদ আকবর, সাজ্জাদ হুসাইন, শাহান কবন্ধ,
ত্রীেদব রয়, রােজশ েঘাষ, স্বপ্নীল, শামীম আহেমদ, েশখ েরজা শানু,
েগাপী রায় এবং প্রদীপ সাহা। সুর ও সংগীতােয়াজন কেরেছন আইয়ুব
বাচ্চু, বাপ্পা মজুমদার, রােজশ েঘাষ এবং মান্নান েমাহাম্মদ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৩ ,২০১৮

‘েচন্নাইেয়র
নৃত্য
বাংলােদেশর েমেয়’

উৎসেব

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ‘অ্যােসািসেয়শন অব ভরতনাট্যম আর্িটস্ট অব ইন্িডয়া’-এর
আেয়াজেন ভারেতর েচন্নাইেত অনুষ্িঠত হয় ‘আভায় প্রবাসী উৎসব’। এ
উৎসেব অংশ েনয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও মালেয়িশয়ার
নৃত্যিশল্পীরা।েযখােন একমাত্র নৃত্যিশল্পী িহেসেব বাংলােদেশর
প্রিতিনিধত্ব কেরন জুেয়ইিরয়াহ েমৗিল। এ উৎসেব িতিন একক ভরতনাট্যম
নৃত্য পিরেবশন কেরন।

নৃত্যগুরু কীর্িত রাম েগাপােলর পিরচালনায় েমৗিল পিরেবশন কেরন
ভরতনাট্যম-এর
পুষ্পাঞ্জিল,
ভার্ণাম
এবং
পাদম।
েচন্নাই-এর
ভরতনাট্যম উৎসেব এই প্রথম বাংলােদেশর একজন নৃত্যিশল্পী ৫০
িমিনেটর একিট একক পিরেবশনা উপস্থাপন করেলন। যা এর আেগ েদখা
যায়িন।
‘আভায় প্রবাসী উৎসব’-এ উপস্িথত দর্শক এবং নৃত্য অনুরাগী মানুেষর
মন জয় কের েনন েমৗিল। তার প্রশংসা কের অনুষ্ঠােনর প্রধান অিতিথ
নৃত্যগুরু পদ্মভূষণ িভ িপ ধনঞ্জয় বেলন, ’েমৗিলর নৃত্য িনজস্ব এক
প্রাণ িনেয় হািজর হয় মঞ্েচ’।
এ
উৎসেব
যুক্তরাজ্য
েথেক
এেসিছেলন
উমা
ভাঙ্কাট্রামান,
যুক্তরাষ্ট্র েথেক সুিথকসানা ভীরাভািল এবং ইতািল েথেক লুক্েরিজয়া
মািনস্কট্িট। এছাড়াও মালেয়িশয়ার দু’িট নৃত্য দল অংশগ্রহণ কের।
প্রসঙ্গত

জুেয়ইিরয়াহ

েমৗিল

বর্তমােন

আইিসিসআর

স্কলারশীপ

িনেয়

ব্যাঙ্গােলার
িবশ্বিবদ্যালেয়
ভরত
নাট্যেমর
উপর
মাস্টার্েস
অধ্যয়নরত। তার নৃত্যিশক্ষা শুরু হয় ছায়ানেট েবলােয়ত েহােসন খানএর হােত। পের িতিন অিমত েচৗধুরীর কােছ নৃত্য প্রিশক্ষণ েনন।
ব্যাঙ্গােলার িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হওয়ার পর েমৗিল ভারেতর েবশ
িকছু
নৃত্য
উৎসেব
এবং
অনুষ্ঠােন
অংশ
িনেয়েছন।
েকরালােত
প্রািকরথাম উৎসেব, ব্যাঙ্গালুেরর পারাভাঞ্জািল এবং উদয়রাগা উৎসেব
এবং তািমলনাড়ুর নাট্যাঞ্জািল উৎসেব িতিন নৃত্য পিরেবশন কেরন। এর
মধ্েয হসুেরর নাট্যাঞ্জািল উৎসেব িতিন সম্মানজনক নাট্যাকালামনী
পুরস্কারও েপেয়েছন।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৩ ,২০১৮

এবার
ঈেদ
মুক্িত
পাচ্েছ
শািকেবর ‘ক্যাপ্েটন খান’
েডস্ক িরেপার্ট

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঈদুল আজহায় মুক্িত পাচ্েছ ঢািলউড সুপারস্টার শািকব খান
অিভনীত ছিব ‘ক্যাপ্েটন খান’। শান্ত এন্টারপ্রাইজ প্রেযািজত ছিবিট
েসামবার আনুষ্টািনকভােব েসন্সের জমা েদয়া হয় বেল প্রেযাজনা
সংস্থা েথেক জানােনা হেয়েছ। ছিবিটর পিরেবশনার দািয়ত্েব আেছ শাপলা
িমিডয়া।
প্রিতষ্ঠানিটর পক্েষ শাপলা িমিডয়ার ম্যােনজার েমাহাম্মদ বাদল
বেলন, ‘ছিবিট আমরা রিববার জমা িদেলও প্রেয়াজনীয় িকছু কাগজ জমা
েদয়ার বাকী িছল। প্রেযাজনীয় ওইসব কাগজপত্রসহ আনুষ্ঠািনকভােব
ছিবিট েসন্সের জমা িদলাম।’
ঈদুল িফতেরর পর েথেকই ‘ক্যাপ্েটন খান’র বুিকং েনয়া শুরু হেয়েছ
বেল জানান িতিন। ইেতামধ্েয ছিবিট ৮০ হেল বুিকং িনশ্িচত হেয়েছ বেল
জািনেয়েছ পিরেবশক প্রিতষ্ঠান। এিদেক েসন্সর েবার্ড েথেক জানােনা
হেয়েছ, মঙ্গল বা বুধবার ছিবিট েসন্সের প্রদর্শেনর সম্ভাবনা
রেয়েছ। েসন্সর েথেক ছাড়পত্র পাওয়ার পরিদনই ক্যাপ্েটন খােনর গান
প্রকাশ হেব ইউিটউেব।
ইেতামধ্েয

ক্যাপ্েটন

খান

ছিবর

শািকেবর

দুিট

লুেকর

েপাস্টার

সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রকাশ হেয়েছ। তােতই শািকব ভক্তরা
েমেতেছ ঢাকাই ছিবর এই ভাইজানেক িনেয়। মঙ্গলবার প্রকাশ হেব ছিবিটর
িটজার।
ছিবিটেত শািকব খােনর নািয়কা িহেসেব রেয়েছন শবনম বুবলী। িবেশষ
একিট আইেটম গােন রেয়েছন কলকাতার পােয়ল মুখার্জী। ছিবিট িনেয়
শািকব খান বেলন, ‘েদশীয় িবেবচনায় েবশ ভােলা বােজেটর ছিব এিট।
িরেমক ছিব হেলও িনর্মাণ ও ছিবিটর অ্যােরজেমন্ট িমিলেয় দারুণ একিট
ছিব হেব। আশা কির দর্শকরা হতাশ হেবন না।’
ওয়ােজদ আলী সুমন পিরচািলত ছিবিটেত আরও অিভনয় কেরেছন, সম্রাট,
িমশা সওদাগর, বড়দা িমঠু, ডন, িশবা শানু, অিমত হাসান প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৩ ,২০১৮

