েযসব
বিলউড
নািয়কােদর
প্লাস্িটক সার্জািরেত আপত্িত
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েমাহময়ী থাকেত প্লাস্িটক সার্জািরর আশ্রয় িনেয়েছন একািধক
বিলউড নািয়কা। এ ক্েষত্ের িপিছেয় েনই েছাট পর্দার নািয়কারাও।
প্রকাশ্েয
েস
কথা
স্বীকারও
কেরেছন
অেনেক।
তেব,
কৃত্িরম
েসৗন্দর্েযর বদেল ন্যাচরাল লুকেক প্রাধান্য িদেয়েছন এমন নািয়কার
সংখ্যাও েনহাত কম েনই। প্লাস্িটক সার্জািরেত রািজ নয় এমন
তারকােদর িনেয় ৈতির করা হেয়েছ এ প্রিতেবদনশ্রদ্ধা কাপূর : বিলউেড পা িদেয়ই লক্ষ লক্ষ দর্শেকর মন জয় কের
িনেয়েছন শ্রদ্ধা। িফটেনস ট্েরিনং এবং সিঠক ডােয়েটই িফট এবং চনমেন
থাকেত পছন্দ কেরন নািয়কা। ন্যাচরাল লুকেকই প্রাধান্য েদন েবিশ।
শ্রদ্ধা জািনেয়েছন, কসেমিটক সার্জাির েথেক িতিন থােকন শত েযাজন
দূের।
েজেনিলয়া িড’সুজা : বিলউেডর পাশাপািশ একািধক দক্িষণী িসেনমােতও
অিভনয় কেরেছন েজেনিলয়া। ঝলমেল হািসই এই নািয়কার মূল স্টাইল
স্েটটেমন্ট। ভােলাবােসন িছমছাম থাকেত। প্লাস্িটক সার্জািরর কথা
নািক েকানও িদন েভেবও েদেখনিন িতিন।
েসানম কাপূর : বিলউড টাউেন পা রাখার আেগ েসানেমর ওজন িছল ৯০
িকেলা। েকানও রকম সার্জাির ছাড়াই েকবল মাত্র শরীরচর্চা ও কেঠার
ডােয়ট েমেন েমদ ঝিরেয়েছন েসানম। এখনও িফটেনস ট্েরিনং এবং েযাগার
উপেরই েবিশ ভরসা রােখন বিলউেডর ‘ফ্যাশিনস্তা’।েসানাক্ষী
িসংহ : েডিবউ িসেনমার আেগ প্রায় ৩০ িকেলা ওজন ঝিরেয়িছেলন ‘দাবাং
গার্ল’। নািয়কা জািনেয়েছন, েচহারা িনেয় তােক অেনকবার ট্েরালড হেত
হেয়িছল। তেব, িনেজেক িফট এবং ট্েরন্িড রাখেত শরীরচর্চােতই ভরসা
রােখন নািয়কা। কসেমিটক সার্জাির তার এেকবােরই না পছন্দ।
আিলয়া ভাট : বিলউেড আত্মপ্রকােশর পর অেনক নািয়কাই গ্ল্যামার
বাড়ােত প্লাস্িটক সার্জািরর দ্বারস্থ হেয়েছন। তেব, আিলয়া নািক
েকানও িদনই কৃত্িরম েসৗন্দর্েযর কথা ভােবনিন। ন্যাচারাল লুকই
েবিশ পছন্দ তার। তার জন্য েহলিদ ডােয়েট ভরসা রােখন নািয়কা।

িবদ্যা বালান : েচহারা, লুক এবং েপাশােকর জন্য বহু বার ট্েরালড
হেয়েছন িবদ্যা। েসাশ্যাল িমিডয়ায় তােক িনেয় রঙ্গ-রিসকতাও িকছু কম
হয়িন। তেব, িবদ্যা বরাবরই েবপেরায়া। পছন্দ কেরন ট্র্যািডশনাল
লুক। প্লাস্িটক সার্জাির তার িডকশনািরেতই েনই।
পিরণীিত েচাপড়া : িনয়িমত িফটেনস ট্েরিনং এবং েহলিদ ডােয়েটই
অিতিরক্ত েমদ ঝিরেয়েছন পিরণীিত। লুেকর েথেক অেনক েবিশ অিভনয়েকই
প্রাধান্য েদন নািয়কা। তাই প্লাস্িটক সার্জাির তার এেকবােরই
পছন্দ না। উৎস : আনন্দবাজার
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

পািকস্তােনর
বার্িব
ভাইরাল িভিডও

গার্েলর

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : হিল-বিল-টিলর নািয়কােদর িনেয় েতা মাতামািত হেয়ই থােক। তেব
তােদর ছাড়াও েদশ িবেদেশ েয অসংখ্য সুন্দরী ছিড়েয় আেস েসটা
েখাঁজ রাখার দািয়ত্ব েসাশ্যাল িমিডয়ার। রািখ সাওয়ান্ত, পুনম
পান্েড কাল েথেকই ট্েরন্িডংেয় িছেলন। েসই েরকর্ড েভেঙ িশেরানােম
উেঠ এেলন রািমনা আশফাক। েক এই মিহলা ভাবেছন েতা?ইন্টারেনট
েসনেসশন িতিন। যার িফগার েদখেল নািক দুিনয়ার প্রত্েযকিট েমেয়ই
এমন িফগার চাইেবন। রািমনা েসৗন্দর্য্য মাত েদয় অসংখ্য নািয়কােদর।
আর েদেব নাই বা েকন, িমস পািকস্তান ওয়ার্ল্েডর িশেরাপা েয তারই
মাথায়। পািকস্তািন এই সুন্দরীর েনশায় আচ্ছন্ন অসংখ্য েনিটেজন।
তার একিট ডান্েসর হট িভিডওেয় হাত েসঁকেছন সাইবারবাসী।
মাত্র ২২ বছর বয়েস িমস পািকস্তান ওয়ার্ল্েডর িশেরাপার মেতা
সম্মােন সম্মািনত হেয়েছন রািমনা। সাহসী েপাশােক েপাজ িদেত একটুও
ঘাবরান না িতিন। রািমনার ইনস্টাগ্রাম প্েরাফাইলটা েচক করেলই
েবাঝা যােব িতিন তার িফগার িনেয় কতটা সেচতন। মেডিলং, েমক আপ,
ওয়ার্ক আউট েযমন তার পছন্েদর েতমনই নাচও তার বেড়া প্িরয়

টাইমপাস।সময় েপেলই িনেজর ডান্িসং স্িকলস িনেয় এক্সেপিরেমন্ট কেরন
িতিন।
প্েরােফশানািল ট্েরন্ড রািমনা। েবিল ডান্স, সালসা
নখদর্পেন। এক্সারসাইজ ছাডা ও নােচর কারেণই েয িতিন
েপেয়েছন তা েবশ পিরষ্কার।ইিতমধ্েযই রািমনার ছিব েদখেত
হেয় িগেয়েছন, তােদর জন্য দুঃেখর খবর িদেয় রাখাই ভােলা।
িসঙ্গল নন। রািমনা িনেজর ব্যক্িতগত জীবন িনেয়ও েবশ
থাকেতই পছন্দ কেরন।ইনস্টাগ্রােম একজন পুরুেষর সঙ্েগ
েপাস্ট করেত েদখা যায় রািমনােক।

সবই তাংর
এমন িফগার
যারা পাগল
িমস আশফাক
েখালােমলা
প্রায় ছিব

ছিবর ক্যাপশন েদখেল েয েকউ বুঝেবন ইিনই েসই ভাগ্যবান পুরুষ। েসই
পুরুষ এবং রািমনার এমন অেনক েরাম্যান্িটক মুহূর্েতই রেয়েছ
েসাশ্যাল িমিডয়ার অ্যালবােম। কখনও ক্যানিডড, েতা কখনও েসলিফ
সবরকম ছিবেতই রেয়েছন তার এই বয়ফ্েরন্ড।মেডল হওয়ার কারেণ িনেজর
লুক িনেয় কাটােছঁড়া করা তার প্যাশন। তার েসাশ্যাল অ্যাকাউন্েট
েগেল েদখা যােব, একবার িনেজর চুল েগাটা সাদা কিরেয় েফেলিছেলন
রািমনা।
তােত িকন্তু এেকবােরই কদাকার লাগেছ না রািমনােক বরং আরও সুন্দর
লাগেছ। লুক যাই েহাক না েকন, ক্যাির করার মেতা ব্যক্িতত্ব থাকেল
সবই ভােলা লােগ। এসব ছাডাও রািমনার সমুদ্রও খুব পছন্দ। সমুদ্েরর
ধাের িকংবা স্যুইিমং পুেল, পািন েদখেলই িবিকিন পের েপাজ েনেম
পেড়ন িমস আশফাক।রািমনার পারেফক্ট বিড এবং েসৗন্দার্েযর জন্য
তােক ‘বার্িব গার্ল’ ও বেল ডােকন েনিটেজনরা।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

হাসপাতােল ভর্িত পরীমিন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা
:
শারীিরকভােব
িচত্রনািয়কা পরীমিন।

অসুস্থ

হেয়

হাসপাতােল

ভর্িত

হেয়েছন

শুক্রবার রােত তােক রাজধানীর অ্যােপােলা হাসপাতােল ভর্িত করা হয়।
পরীমিনর েভিরফাইড েফসবুক েপেজ িবষয়িট িনশ্িচত করা হেয়েছ। গভীর
রােত তার অ্যাকাউন্েট হাসপাতােলর একিট ছিব িদেয় নািয়কা িলেখেছন,
‘আবারও।’
হাসপাতােল ভর্িতর সময় তীব্র জ্বের ভুগিছেলন পরীমিন। তােক এখন
হাসপাতােলর েমিডিসন িবভােগ িচিকৎসা েদওয়া হচ্েছ।
হাসপাতাল সূত্র জািনেয়েছ, পরীমিনর শরীর েথেক রক্ত সংগ্রহ করা
হেয়েছ। পরীক্ষা-িনরীক্ষার পর প্রিতেবদন অনুযায়ী ব্যবস্থা েনওয়া
হেব।
এর আেগ গত ১৬ জুন সকােল অসুস্থতা েবাধ করায় হাসপাতােল ভর্িত করা
হেয়িছল িচত্রনািয়কােক।
পরীমিন অিভনীত সর্বেশষ মুক্িত পাওয়া চলচ্িচত্র ‘স্বপ্নজাল’। গত ৬
এপ্িরল িগয়াসউদ্িদন েসিলম পিরচািলত চলচ্িচত্রিট মুক্িত পায়।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

অনুরূপ আইেচর “ব্রািজল নািক
আর্েজন্িটনা”
গানিট
একরােতই
লক্ষ িভউ
িনউজিবিড৭১ডটকম
আসাদুজ্জামান িলটনঃ ইউিটউেব সম্প্রিত মুক্িত েপেয়েছ জনপ্িরয়তার
শীর্েষ থাকা গীিতকিব অনুরূপ আইচ এর ‘ব্রািজল নািক আর্েজন্িটনা’
িশেরানােমর একিট িমউিজক িভিডও। এিট িনর্মাণ কেরেছন ৈসকত নািসর।
কন্ঠ িদেয়েছন প্রতীক হাসান। সুর ও সংগীতায়জন কেরেছন জুেয়ল
েমারেশদ। আর এেত িশল্পী ছাড়াও মেডল িহেসেব অংশ িনেয়েছন অেনেকই।
‘ধ্রুব িমউিজক স্েটশেন’র িনজস্ব ইউিটউব চ্যােনেল িভিডওিট আপেলাড

করা হয় গত ২২ জুন শুক্রবার। এখন পর্যন্ত এই চ্যােনলিটেত িহট
পেড়েছ ১ লােখরও েবিশ । সব িমিলেয় সংখ্যাটা দাঁিড়েয় েগেছ েদড়
লােখর ঘের। গানিট প্রকাশ পাওয়ার পরপরই দর্শক-শ্েরাতা মহেল ব্যাপক
সাড়া েফেলেছ।
এ প্রসঙ্েগ গীতিকার অনুরূপ আইচ িনউজিবিড৭১ডটকম প্রিতিনিধেক বেলন,
“গানটা িবশ্বকাপ িনেয় একিট প্েরেমর গান, ফািন েমােমন্েটর গান
এিট। এক রােত এখন এই গােনর িভউ এক লক্েষর উপের”।
িতিন আেরা বেলন, ইিতমধ্েযই সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যমসহ ইউিটউেব
ব্যাপক জনপ্িরয়তা েপেয়েছ গানিট। এিট বািণজ্িযকভােবও দারুণ সাড়া
েফলেব বেল আিম আশা করিছ।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

স্বামীর িবরুদ্েধ শারীিরক ও
মানিসক
িনর্যাতেনর
অিভেযাগ
প্িরয়াঙ্কার
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সােবক স্বামী ও অিভেনতা রাহুল ব্যানার্জীর িবরুদ্েধ
শারীিরক ও মানিসক িনর্যাতেনর অিভেযাগ এেনেছন কলকাতার জনপ্িরয়
অিভেনত্রী প্িরয়াঙ্কা সরকার। বর্তমােন রাহুল-প্িরয়াঙ্কার িবেয়
িবচ্েছেদর িবষয়িট প্রক্িরয়াধীন। তেব দু’জন আরও আেগ েথেকই আলাদা
িছেলন। তেব সুসম্পর্কটা িছল। িকন্তু এবার রাহুল-প্িরয়াঙ্কা
দু’জেনই দুজেনর িবরুদ্েধ অিভেযাগ এেনেছন। প্িরয়াঙ্কার বক্তব্য,
বহু অ্যােফয়ার ছাড়াও নানা ভােব রাহুল আমােক ঠিকেয়েছ।
রাহুলও অিভেযাগ কের বেলেছন, তার কােছ এককালীন এক েকািট ২৫ লাখ
রুিপ েচেয়েছন প্িরয়াঙ্কা। টাকা না েদয়ায় েছেল সহেজর সঙ্েগ েদখা
করেত পােরনিন িতিন।

এক েকািট ২৫ লক্ষ টাকার িবষেয় প্িরয়াঙ্কা বেলন, টাকার
অঙ্কটা আিম বলব না। তেব একটা েমাটা টাকা দািব কেরিছ।

সিঠক

প্িরয়াঙ্কা আরও বেলন, ও আমােক শারীিরক ও মানিসক িনর্যাতন কেরেছ।
েরেগ িদেয় আমার েপন্িটং েভেঙ েদওয়া, িনেজর গােয় গরম চা েঢেল
েদওয়া, িকছুই বাদ রােখিন। আমার বাবা-মােক িনেয় অত্যন্ত খারাপ কথা
বেলেছ। েহায়াটসঅ্যােপ েস সব রেয়েছ। চাইেল আিম েসগুেলা েদখােত
পাির। এমনকী, ও সহজেকও বুিঝেয়েছ, মা খারাপ। েছেল এতটাই েছাট,
স্কুেল িগেয় কান্নাকািট কেরেছ। ও েভেবিছল, হয়েতা মােয়র সঙ্েগ আর
থাকেত পারেব না। স্কুল েথেক সব িকছু আমােক জানােনা হয়।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

নািয়কারা েমাটা হয় েকন?
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গত কেয়কিদন ধের েশািবেজর অন্যতম আেলািচত িবষয়,‘বুবলীর
স্বাস্থ্য, েপাষাক ও প্েরগেনন্ট’। েসখান েথেক একটা িবষয় িকন্তু
সবাই েখয়াল করেত পােরন। বুবলীর স্বাস্থ্য িনেয় প্রশ্ন তুেলেছন
েখাদ িসেনমার পিরচালকও। স্বাস্থ্যর সঙ্েগ তাল েমলােত পােরিন
েপাষাক।
স্বাস্থ্য
থাকা
ভােলা।
তেব
েসটা
সুস্বাস্থ্য।
েসিলব্েরিটরা সাধারণ মানুেষর আইডল হেয় থােকন। েসিলব্িরিটেদর
েপাশাক-আশাক, চলােফরা ফেলা কের সাধারন মানুষ। িকন্তু বাংলােদিশ
নািয়কােদর স্বাস্থ্য েদেখ একটা প্রশ্ন আেস, ‘তারা এত েমাটা েকন?’
শুধু েয িসেনমার ক্েষত্ের তা নয়, েছাটপর্দারও একই হাল। তািজন
আহেমদ মারা িগেয়েছন। িতিন একিট সাক্ষাৎকাের বেলিছেলন,‘শ্বােসর
কষ্েঠর জন্য ইনেজকশন িনেত হত। যা তােক েমাটা কের িদেয়েছ। আর এর
ফেল একটা সমেয় িতিন কাজও েপেতন না।’ ব্যাপারটা খুবই দু:খজনক। তেব
সবার ক্েষত্ের েতা এই এক কথা প্রেযাজ্য নয়। ইচ্েছ কেরই ডােয়ট
কেরন না নািয়কারা। নাটক িসেনমার মাধ্যেম েয আয় কের, তার অেনকটা
বািহেরর েদেশর িশল্পীরা খরচ কের িনেজেক ধের রাখার জন্য।
প্রশ্ন হচ্েছ, এত েমাটা নািয়কা িনর্মাতা িনচ্েছন েকন? এমন প্রশ্ন

েদেখ পিরচালক হয়েতা বলেবন, েমাটা হেলই কী তারা মানুষ না। না ভাই,
তারা সাধারণ মানুষ না, তাঁরা েসিলব্িরিট। পােশর েদশ ভারেতর িদেক
তাকান। সবিকছুেতই েতা তােদর আইডল মেন কেরন। তাহেল এক্েষত্ের নয়
েকন! মা হেয় িফরেলন কািরনা কাপুর, ঐশ্বিরয়া, রানীরা। েবাঝার উপায়
আেছ কার? কাজল, িশল্পা, মাধুিরেদর েদখেল েক বলেবন তাঁেদর বয়স
চল্িলেশর েকাঠায়! আমােদর েদেশর েমৗসুমী, শাবনুর, অপু এক একজন
আফেসােসর নাম।
বিলউেডর আবার অেনেকই আেছন যারা িজেরা সাইজ অনুসরণ কেরনিন। েযমন,
েসানাক্িষ িসনহা, িবদ্যা বালানসহ আরও িকছু নািয়কা। বাংলােদেশ
বর্তমােন প্রায় এক-চতুর্থাংশ নারী মুিটেয় েগেছন। আমােদর েদেশ কী
হয়? একজেনর সঙ্েগ আেরকজন পাল্লা িদেয় েমাটা হচ্েছ। েসভােব আবার
তাঁরা কেলজ যাওয়ার ড্েরস পের। প্েরম কের। েরস্টুেরন্েট িগেয় কিফ
খায়। েছাট টাইট ড্েরস পেড় নাচানািচ কের।
এই স্থূলকায় স্বাস্থ্যবতী েমেয়েদরই েকন এত চািহদা? েপশাগত কারেণ
প্রশ্নটা করা হেয়িছল িসেনমাসংশ্িলষ্ট েবশ কেয়কজনেক। একজন জনপ্িরয়
নািয়কার উত্তর িছল-‘আিম যখন প্রথম আিস েবশ স্িলম িছলাম,িকন্তু
আমােদর েদেশর িসেনমার সাধারণ দর্শক চায় নািয়কা একটু েমাটা হেল
ভােলা হয়,তাই আিম ইেছকেরই েমাটা হেয়িছ,এছাড়া অন্য িকছু
িকন্তু মােঝমধ্েযই মাত্রািতিরক্ত হেয় যাচ্েছ ব্যাপারটা।

নয়।’

সহজ কের েকউ যিদ ব্যাপারটা েদেখন, চর্িব আর েকালষ্েটরলমুক্ত
ডােয়ট িনয়ন্ত্রণ করার মত খাবারেমন্যূ আর শারীিরক কাঠােমা
িনয়ন্ত্রেন
রাখার
মত
িনয়িমত
িজেম
যাওয়া।
স্বাবলম্বী
আর
উপার্জনক্ষম এই নািয়কারা েযটা কের না। রুিচশীল দর্শেকর চািহদা
েমটােত চাইেল কাল েথেকই িনরলসভােব ব্যায়াম শুরু কের িদেত
পাের,িকন্তু এেত তােদর িবন্দুমাত্র আগ্রহ েনই। কারণ তারা ভােলা
কেরই জােন তাঁরা কােদর মেন স্বপ্েনর রানী হেয় িটেক আেছন। আর এই
সহজ ব্যাপারিট তথাকিথত িবেশষ রুিচশীল মােন ড্রইংরুম েকন্দ্িরক
দর্শক অেনেকই বুঝেত চাননা।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

সংসার ভাঙেলা তাসনুভা িতশার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : চার বছর না েযেতই িবেয় িবচ্েছেদর েঘাষণা িদেয়েছন মেডল ও
অিভেনত্রী তাসনুভা িতশা। ২০১৪ সােলর ২৮ েসপ্েটম্বর ভােলােবেস
িবেয় কেরিছেলন ফারজানুল হকেক। আনুশ নােমর তােদর একিট েছেলও আেছ।
চলিত বছেরর শুরুেত এ জুিটর িবচ্েছদ হেয় েগেছ।
েফসবুেক িবেয় িবচ্েেছেদর িবষয়িট জানান িতশা।

বৃহস্পিতবার

িতিন িলেখেছন, গত েফব্রুয়াির মােস আমােদর িবচ্েছেদর িলগ্যাল
আনুষ্ঠািনকতা েশষ হেয়েছ। গত ছয় মাস যাবত আিম প্রচণ্ড মানিসক
কষ্েটর মধ্য িদেয় যাচ্িছ।
তালােকর

কারণ

িনেয়

ভুল

ব্যাখ্যা

হচ্েছ

দািব

কের

িতশা

বেলন,

কষ্েটর িবষয় হচ্েছ আমার এই দুরবস্থার কারণ এেকক জন এেকক ভােব
িচন্তা কের েসটােক িনেয় িনেজেদর মত ভুল ব্যাখ্যা কেরেছ। আমার
তালােকর কারণ এেকবােরই আমােদর িনজস্ব িকছু িবষয়।
এখন সন্তান ও কাজ িনেয়ই ব্যস্ত থাকেত চান িতিন, এখন আিম নতুন কের
ভােলা ভােব কাজ শুরু করেত চাই। আর আমার েছেল েযন তার মােয়র কাছ
েথেক বঞ্িচত না হয় েসটা িনশ্িচত করব।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

কেব হচ্েছ দীিপকা-রণবীেরর িবেয়
? েজেন িনন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েবশ িকছুিদন ধের িব-টাউন সরগরম দীিপকা পাডুেকান ও রণবীর
িসংেয়র িবেয়র খবের ৷ কখনও েশানা যাচ্েছ েয তাঁরা িবেয়র শিপং শুরু
কের িদেয়েছন ৷ আবার কখনও খবর তাঁরা িবেয় িনেয় েবশ চমক আনেত

চেলেছন ৷ এবার েশানা যাচ্েছ আগামী আগামী ১০ নেভম্বরই নািক িবেয়টা
সারেত চেলেছন এই দুই বিল তারকা ।
একিট িবখ্যাত িফল্ম ম্যাগািজেনর খবর বলেছ, ইতািলর েকানও
িবলাসবহুল েহােটেল িকংবা েবঙ্গালুরুর েকানও পাঁচতারা েহােটেল
িবেয়র িপঁিড়েত বসেত পােরন রণবীর, দীিপকা। এ িবষেয় েকানও পিরবােরর
তরেফ মন্তব্য না করা হেলও, সংশ্িলষ্ঠ সংবাদমাধ্যেমর ওই খবর
প্রকািশত হওয়ার পর েথেকই েজার জল্পনা শুরু হেয়েছ। আবার েশানা
গুঞ্জন েয, দু’জায়গােতই এই বিল কাপেলর িবেয়র অনুষ্ঠান হেত পাের ৷
িবশ্বস্ত সূত্ের খবর, িকছুিদন আেগই দীিপকা ও রণবীেরর ‘েরাকা’র
অনুষ্ঠান হেয় িগেয়েছ ৷ আর েসখােনই িবেয়র তািরখ স্িথর হয় ৷ এিদেক
রাজস্থােনর উদয়পুর প্যােলেসও রণবীর, দীিপকার িবেয়র আসর বসেত পাের
বেল েশানা যাচ্িছল। িকন্তু, েবশ িকছু সমস্যার জন্য রাজবািড়েত
িবেয়র অনুষ্ঠােন না কের িদেয়েছন বিলউেডর ওই েসেলব জুিট।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

বুবিলেকই এিগেয় রাখেলন শািকব!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঈেদ িচত্রনায়ক শািকব খােনর চারিট িসেনমা মুক্িত েপেয়েছ।
তেব বাংলােদেশ িতনিট এবং ভারেতর কলকাতায় একিট। বাংলােদেশ মুক্িত
েপেয়েছ ‘সুপার িহেরা’, ‘িচটাগাংইয়া েপায়া েনায়াখাইল্যা মাইয়া’ ও
‘পাঙ্কু জামাই’। অপরিদেক কলকাতায় মুক্িত েপেয়েছ ‘ভাইজান এেলা
ের’। এিদেক গত সপ্তােহ ভারেতর এসিভ িফল্মেসর মাস্ক িসেনমার
শুিটংেয় অংশ িনেয়েছন িতিন। িশগিগরই নতুন দুিট িসেনমার গােনর
শুিটংেয় থাইল্যান্েড যােবন ঢাকাই িসেনমার এই নায়ক।
প্রিত ঈেদই নামাজ পেড় েগাপেন েগাপেন ঢাকার মধ্েয িনেজর িসেনমার
প্েরক্ষাগৃহগুেলােত ঘুের আেসন শািকব। এবারও েবশ কেয়কিট হেল
িগেয়িছেলন িতিন। প্েরক্ষাগৃহগুেলােত দর্শকেদর দারুণ উপস্িথিত
িছল।

এ িবষেয় শািকব খান বেলন, আিম প্রথম িদন িনেজই ঘুেরিছ। তা ছাড়া
িবিভন্ন মাধ্যম েথেক সংবাদ িনচ্িছ, সবখােনই সাড়া ভােলা। তেব
শুনেত পাচ্িছ, িচটাগাংইয়া েপায়া েনায়াখাইল্যা মাইয়া ও সুপার
িহেরা িসেনমা দুিট েদখেত প্েরক্ষাগৃেহ দর্শেকর উপস্িথিত েবিশ।
পাঙ্কু জামাই আেগর িসেনমা। ঈেদ মুক্িত না িদেলই ভােলা হেতা।
কলকাতায় ‘ভাইজান এেলা ের’ িসেনমার দর্শক প্রিতক্িরয়া িনেয় দুই
বাংলার এই জনপ্িরয় িহেরা বেলন, ‘ভাইজান এেলা ের’ িসেনমার সঙ্েগ
িজেতর সুলতান, সালমান খােনর েরস ৩ মুক্িত েপেয়েছ। তারপেরও ভাইজান
এেলা ের েবশ ভােলা যাচ্েছ। িসেনমার েপাস্টাের পুেরা কলকাতা শহর
েছেয় েগেছ। েসখােন বড় বড় কের আমার ছিব ছাপা হেয়েছ। েপাস্টার েদেখ
মেন হচ্িছল আিম বাংলােদেশই আিছ।
‘মাস্ক’ িসেনমার শুিটং প্রসঙ্েগ িতিন বেলন, আর এক িশফট কাজ করেলই
েশষ হেয় যােব। এবার েশষ করার জন্যই কলকাতায় িগেয়িছলাম। িকন্তু
ঈেদর কারেণ েশষ না কেরই েদেশ িফরেত হেয়েছ। তেব ডািবং করার সময়
বািক কাজটুকু েশষ করব। িনেজর পছন্েদর নািয়কা েক এমন প্রশ্েনর
জবােব এই তারকা বেলন, বাংলােদেশর বুবলী আর কলকাতার শ্রাবন্তী।
উৎস: একুেশ েটিলিভশন।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

িবশ্বকাপজয়ী
ক্িরেকটােরর
স্ত্রী হেত চান বিলউড সুন্দরী
ক্যাটিরনা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ১৯৮৩ সােলর িবশ্বকাপ জেয়র আধাের ৈতির হেব কিপল েদেবর
বােয়ািপক।
আেগই
িঠক
হেয়
িগেয়িছল
রণবীর
িসংহ
িকংবদন্িত
অলরাউন্ডােরর ভূিমকায় অিভনয় করেবন। এবার িঠক হেয় েগল রণবীেরর
িবপরীেত েক থাকেছন। ভারতীয় প্রচারমাধ্যেমর খবর অনুযায়ী, কিপল

েদেবর স্ত্রী েরািম েদেবর ভূিমকায় েদখা যােব ক্যাটিরনা কাইফেক।
ছিবর পিরচালনার দািয়ত্েব থাকেছন কিবর খান। কিবর খােনর সঙ্েগ
ক্যাটিরনার সম্পর্ক েবশ ভাল। এর আেগ কিবর খান পিরচািলত ‘িনউ
ইয়র্ক’, ‘এক থা টাইগার’ এবং ‘ফ্যান্টম’ িসেনমায় ক্যাটিরনােক েদখা
িগেয়িছল। েসই প্রচারমাধ্যেম িসেনমার সঙ্েগ যুক্ত এক জন জানান,
‘এখনও কিবর খান এই িসেনমার জন্য শীর্ষ অিভেনত্রীর নাম িঠক
কেরনিন। তেব বািক দু’জেনর নাম প্রায় চূড়ান্ত। এক জন িনউকামার
এবং অন্য একজেনর নাম সােজস্ট কেরেছন স্বয়ং রণবীর।’
েসই ব্যক্িত অবশ্য জানাচ্েছন এই িসেনমা েমােটই কিপল েদেবর
বােয়ািপক নয়। বরং ভারেতর প্রথমবার িবশ্বকাপ জয়েকই গুরুত্ব েদওয়া
হেব। চলিত বছেরর েম মােস এক সাক্ষাৎকাের কিপল েদবও জািনেয়িছেলন,
‘এটা েমােটই আমার জীবনীমূলক িসেনমা নয়। এটা ১৯৮৩ সােলর িবশ্বকাপ
জয় সংক্রান্ত।’ িতিন আরও বেলিছেলন, ‘িসেনমায় আমার পাশাপািশ সুনীল
গাভাস্কার, েমািহন্দর অমরনাথসহ বািক ক্িরেকটারেদরও গুরুত্ব েদওয়া
হেব।’
রণবীেরর বক্তব্য িছল, ‘আমােদর প্রজন্েম ক্িরেকট িছল সব সমেয়ই সব
েথেক গ্ল্যামারাস েখলা। যখন কিবর স্যার আমােক ছিবর ন্যােরশন
িদচ্িছেলন, তখন আিম েবশ অবাক হেয়িছলাম। গল্পটা যতটা ক্িরেকেটর,
ততটা মানিবকও।’
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

১০০ েকািটর ক্লােব‘েরস থ্ির’
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ১০০ েকািটর ক্লােব ঢুেক পড়ল ‘েরস থ্ির’। মুক্িতর পর ৪
িদেনর মধ্েযই ১০০ েকািটর ক্লােব ঢুেক ধামাকা কের িদল সালমান
খােনর নতুন এই ছিব।
ট্েরড এনািলস্ট তরণ আদর্শ টুইট কের ‘েরস থ্ির’-র ধামাকার কথা

জািনেয়েছন। যা েদেখ ইিতমধ্েযই উচ্ছ্বিসত বিলউড ভাইজান এর ভক্তরা।
সালমােনর পাশাপািশ ‘েরস থ্ির’-েত রেয়েছন অিনল কাপুর, বিব েদওল,
সািকব সািলম, জ্যাকিলন ফার্নান্েডজ এবং েডইিজ শাহ। গত শুক্রবার
মুক্িত পায় সালমােনর এই ধামাকাদার িসেনমা।
প্রসঙ্গত ‘েরস’এবং‘েরস টু’-েত সাইফ আিল খান থাকেলও, ‘েরস থ্ির’েত নবােবর ঘের ঢুেক পেড়ন সালমান খান। পাশাপািশ িবপাশা বসু এবং
দীিপকা
পাডুকন
নন,
‘েরস
থ্ির’-েত
েদখা
যাচ্েছ
জ্যাকিলন
ফার্নান্েডজেক। তেব ‘েরস টু’-েতও জন আব্রাহােমর িবপরীেত অিভনয়
কেরন জ্যাকিলন।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২০ জুন , ২০১৮

বয়স বাড়ার সােথ আরও
যাচ্েছন
বিলউেডর
অিভেনত্রীরা…

হট

হেয়
এইসব

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এটা সকেলই বেল েয বয়স বাড়ার সােথ সােথ মানুেষর েসৗন্দর্য
কমেত শুরু কের। তেব বিলউড অিভেনত্রীেদর ক্েষত্ের এই কথািট েমােটই
প্রেযাজ্য নয়। িকছু িকছু অিভেনত্রীর কােছ বয়স শুধুমাত্র একিট
সংখ্যা। এই বিলউড সুন্দরীরা তােদর ক্রমবর্ধমান বয়েস িনেজেদরেক
এমন ভােলাভােব পিরচািলত কেরেছন েয তােদর কম বয়েসর তুলনায় এখন
েবিশ সুন্দর েদখায়। তারা বয়স বাড়ার সােথ সােথ আরও সুন্দরী হেয়
উেঠেছন এবং তােদর উষ্ণতা সকলেক পাগল কের িদচ্েছ। বয়স েকােনাভােবই
ছাপ েফলেত পােরিন তােদর েসৗন্দর্য্েযর উপর। বিলউেডর এমন অেনক
অিভেনত্রী আেছন যােদর বয়স চল্িলশ েপিরেয় েগেছ িকন্তু েদখেল তােদর
মেন হেব বয়স েযন ৩০-এই আটেক আেছ। সুতরাং আজ
এইরকমই কেয়কজন বিলউড অিভেনত্রীর কথা বলেবা, যােদর বয়েসর তুলনায়
েদখেত অেনক েছােটা মেন হয়।

১. কাজল
অিভেনতা অজয় েদবগেণর স্ত্রী কাজলেক বিলউেডর অন্যতম েসরা নািয়কা
িহসােব িবেবিচত করা হয়। কাজল তার ক্যািরয়াের আমােদর অেনক িহট
িসেনমা উপহার িদেয়েছন। ‘িদলওয়ােল দুলহািনয়া েল যােয়ঙ্েগ’ এর
িমষ্িট িসমরান যুগ যুগ ধের মানুেষর হৃদেয় বাস করেব। তার েবাল্ড
দৃশ্য আজও ভক্তেদর মন ছুঁেয় যায়। ৪৪ বছর বয়সী এই অিভেনত্রী সমেয়র
সােথ কতটা সুন্দরী হেয়েছন তা তার নতুন ছিবগুিল েদখেলই েবাঝা যায়।
২. িটস্কা েচাপড়া
বিলউড অিভেনত্রী িটস্কা েচাপড়া তার কর্মজীবেন অেনকগুিল িহট
ছিবেত অিভনয় কেরেছন। তার বর্তমান হট গ্লামার অেনক মানুেষর
উত্েতজনার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। মানুষ তােক ও তার অিভনয়েক
ভােলােবেসেছ। ৪৫ বছর হওয়া স্বত্েবও িটস্কােক আজও একই রকম সুন্দরী
ও
আকর্ষনীয় েদখেত লােগ।
৩. িশল্পা েশট্টী
বিলউেডর সবেচেয় িফট অিভেনত্রী িহসােব যিদ কাউেক বলা হয় তাহেল
েসিট হল িশল্পা, বয়স বৃদ্িধর সােথ সােথ আরও েবিশ হট এবং সুন্দরী
হেয় উঠেছন িতিন। আজও অেনক মানুষ তার সিঠক বয়স জােন না। িতিন
েযাগব্যায়ােমর কারেণও জনপ্িরয় হেয় উেঠেছন। ৪৩ বছর বয়েস এেসও
িশল্পা দারুণ িফট এবং সুন্দরী।
৪. ঐশ্বিরয়া রাই বচ্চন
বিলউড অিভেনত্রী ঐশ্বিরয়া ‘িমস ওয়ার্ল্ড’ েখতাব িজেতিছেলন এবং
সারা েদেশ অসংখ্য তার েসৗন্দর্য্েযর ভক্ত রেয়েছ। আপনােদর জািনেয়
রািখ েয ঐশ্বিরয়ার বয়স অেনক আেগই চল্িলশ েপিরেয়েছ, িকন্তু তােক
েদেখ মেন হয় এখনও িতিরশ টপকায়িন। ‘এ িদল েহ মুশিকল’ ছিবেত তার
ভূিমকা িদেয় ঐশ্বিরয়া প্রমাণ কের িদেয়েছন েয বয়সিট েকবল একিট
সংখ্যা মাত্র। তার বর্তমান বয়স ৪৫ িকছু উিন এখেনা চরম সুন্দরী
আেছন। ঐশ্বিরয়ার ৬ বছেরর এক কন্যাসন্তানও রেয়েছ, যার নাম
আরাধ্যা।
৫. প্রীিত িজনতা
২০১৬ সােলর ২৯ েফব্রুয়াির আেমিরকান প্েরিমক েজন গুেডনাফেক িবেয়

কেরন প্রীিত। ক্যািরয়ােরর শুরুেত প্রীিত িঠক েযমনিট িমষ্িট িছল,
আজও একই আেছ। ৪২ বছর বয়েস প্রীিত িজনতা এখেনা তার লািলত্ব এবং
চটক িদেয় সবাইেক অবাক কের েফলেত পাের।
৬. মালাইকা আেরাড়া
বিলউড ইন্ডাস্ট্িরেত আইেটম গার্ল িহসােব জনপ্িরয়তা অর্জন কেরেছন
মালাইকা, িতিন তার ডান্স এবং হট িফগােরর জন্য প্রিসদ্ধ। ৪৫ বছর
বয়স হওয়া সত্ত্েবও তার েসৗন্দর্েয এতটুকু ভাটা পেড়িন, আরবাজ
খােনর সােথ িডেভার্স েনওয়ার পর তা েযন একরকম েবেড়ই চেলেছ। এখনও
েযেকােনা আইেটম ডান্েসর স্েটপ িদেয় দর্শকেদর ঘােয়ল করেত পােরন
িতিন।
৭. আিমশা প্যােটল
২০০০ সােলর বিলউেডর সুপারিহট িসেনমা ‘কােহা না প্যায়ার েহ’ িদেয়
িতিন িসেনমা জগেত প্রেবশ কেরন। ২০০১ সােল সািন েদওেলর সঙ্েগ
‘গাদারঃ
এক
প্েরম
কথা’
িসেনমায়
অিভনেয়র
ফলস্বরূপ
িতিন
‘িফল্মেফয়ার স্েপশাল পারফর্ম্যান্স এ্যাওয়ার্ড’ েজেতন এবং এর
পর েথেকই আিমশা অেনক ভক্তর মেন জায়গা কের িনেয়েছন। ৪২ টা বছর পাড়
করার পেরও িতিন এখনও যেথষ্ঠ হট এবং সুন্দরী। েসাশ্যাল িমিডয়ােতও
আিমশার ফ্যান ফেলািয়ং প্রচুর
রেয়েছ।
৮. মাধুরী দীক্িষত
ভারতীয়

চলচ্িচত্র

জগৎ

তথা

বিলউেডর

প্রিথতযশা

অিভেনত্রী

িতিন।

বিলউেডর েসরা অিভেনত্রীেদর একজন িহেসেবও তােক গণ্য করা হয়। ১৯৮৪
সােল ‘অেবাধ’ চলচ্িচত্েরর মাধ্যেম তার অিভেষক ঘেট এবং ১৯৮৮ সােল
‘েতজাব’ ছিবর মাধ্যেম দর্শক মহেলর সর্বত্র িবপুল সাড়া েফেলন
িতিন। অিভনেয়র পাশাপািশ তার সহজাত েসৗন্দর্যচর্চা এবং নৃত্যকলায়
সমান দক্ষতা প্রদর্শন কেরন। ‘ধাক-ধাক গার্ল’ আজও একই রকম রেয়েছন।
৫১ বছর বয়েসও তােক এখনও আশ্চর্যজনক সুন্দর েদখায়।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৯ জুন , ২০১৮

