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ঢাকা : অেনক তারকােক ‘স্যািনটাির ন্যাপিকন’ হােত ছিব েশয়ার করেত
েদখা েগেছ। বিলউড তারকা অক্ষয় কুমােরর কথা সত্িয হেত চেলেছ।
সাক্ষাৎকাের িতিন বেলন, তাঁর ‘প্যাডম্যান’ ছিবর পর িপিরয়ড িনেয়
সবাই েখালাখুিল কথা বলেব। আর বালিক পিরচািলত ‘প্যাডম্যান’ ছিবর
ট্েরলার মুক্িতর পর সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম িপিরয়ড িনেয়
েখালােমলা আেলাচনা শুরু হেয়েছ।
এমনিক অক্ষেয়র েদওয়া ‘প্যাডম্যান চ্যােলঞ্জ’ গ্রহণ কেরেছন বিলউড
তারকারা। আিমর খান, টাইগার শ্রফ, কািরনা কাপুর, অিদিত রাও
হায়দাির, িদয়া িমর্জা, ডায়না েপন্িট, দীিপকা পাড়ুেকান, বরুণ
ধাওয়ান, আনুশকা শর্মা, টুইঙ্েকল খান্না, েসানম কাপুরসহ বিলউেডর
আরও অেনক তারকােক ‘স্যািনটাির ন্যাপিকন’ হােত ছিব েশয়ার করেত
েদখা েগেছ। এবার পাঁচ বিলউড সুন্দরী ‘িপিরয়ড’ িনেয় প্রকাশ্েয কথা
বেলেছন। এর আেগ রািধকা আপ্েত এবং ভূিম েপডেনকর িপিরয়ডেক িঘের
িনেজেদর অিভজ্ঞতার কথা জািনেয়েছন।
িপিরয়ড বন্ধ দরজার েপছেন আেলাচনার করার িবষয় নয়। সংবাদমাধ্যম এ
ব্যাপাের েখালাখুিল কথা বলুক। েমেয়েদর িপিরয়ড সম্পর্েক সব
পুরুেষর জানা উিচত। এটা খুব স্বাভািবক একটা প্রক্িরয়া। আর
েমেয়েদর এ সময় েবিশ কের পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন থাকা উিচত।
সবাই িপিরয়ড িনেয় এত লুেকাছাপা েকন কের বুঝেত পাির না। িকেসর এত
লজ্জা! িপিরয়ড খুব সাধারণ এবং সহজ একিট প্রক্িরয়া। িপিরয়েডর জন্য
আমােক কখেনাই শুিটং বন্ধ রাখেত হয়িন। কারণ, এটা প্রিত মােসর একটা
ব্যাপার।
েছেলেদর েচেয় েমেয়রা অেনক েবিশ শক্িতশালী। কারণ যন্ত্রণা সহ্য
করার প্রিশক্ষণ আমােদর িপিরয়েডর মাধ্যেম হেয় যায়। শুিটংেয়র সময়
িপিরয়েডর েডট থাকেল আিম ওষুধ িনেয় তা বন্ধ রািখ। িপিরয়েডর
যন্ত্রণা এতটাই ভয়ংকর েয তা হৃদ্েরােগ আক্রান্ত হওয়ার মেতা মেন
হয়।

আিম আর অক্ষয় আমােদর েছেল আরােভর সঙ্েগ িপিরয়ড িনেয় আেলাচনা
কেরিছ। েছেলেদরও েমেয়েদর এ িবষেয় জানা উিচত। মািসেকর সময় েমেয়রা
কতটা যন্ত্রণা পায়, তা েছেলেদর জানা প্রেয়াজন। েমেয়েদর এই
যন্ত্রণা েযন েছেলরা অন্তর েথেক অনুভব কের। েমেয়েদর েযন তারা
সম্মােনর েচােখ েদেখ। আিম েবার্িডং স্কুেল পেড়িছ। আমার প্রথম
িপিরয়ড স্কুেলর ক্যানিটেন হয়। তখন িকছু জানতাম না, তাই খুব ঘাবেড়
যাই।েসানম কাপুর
িপিরয়ডেক িঘের েযসব কুসংস্কার আেছ, তা দূর হওয়া প্রেয়াজন। আমার
িপিরয়ড েদিরেত শুরু হেয়েছ। অথচ আমার বন্ধুেদর আেগই শুরু হেয়েছ।
তাই প্রথম েযিদন আমার িপিরয়ড শুরু হয়, েসিদন খুব খুিশ হেয়িছলাম।
গত শুক্রবার মুক্িত েপেয়েছ অক্ষয় কুমার, রািধকা আপ্েত, েসানম
কাপুর অিভনীত ছিব ‘প্যাডম্যান’। দক্িষণ ভারেতর ‘প্যাডম্যান’
অরুণাচলম মুরুগানান্থেমর জীবেনর ওপর িভত্িত কের ৈতির হেয়েছ
ছিবিট। আর বালিক পিরচািলত ‘প্যাডম্যান’ দুই িদেন প্রায় ২৪ েকািট
রুিপ আয় কেরেছ।
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