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ঢাকা : বিলউেডর চমক সবাইেক আকর্ষণ কের। জীবেন সকেলই একবার বিলউেড
যাওয়ার স্বপ্ন েদেখ। িকন্তু একবার এই স্বপ্ন সত্িয হেলই, তার
িনেজর েলাক আবার তােদর স্বপ্ন হেয় যায়।
বিলউেডর এই তারকারা তােদর খ্যািত হওয়ার পেরই তারা তােদর সঙ্িগেদর
েছেড় িদেয়েছন।
দীিপকা পাদুেকান আর িনহার পান্ডা
যিদ আপনােক মেডল এবং অিভনেয়র মধ্েয একিটেক িনর্বাচন করেত বলা হয়,
আপিন কােক িনর্বাচন করেবন ? অিভনয়! দীিপকাও এটাই কেরেছন। দীিপকা
মেডিলং যখন করেতন তখন িনহার পান্ডার সােথ েডিটং করেতন। তার
প্রাথিমক িদনগুিলেত িতিন মুম্বাইেয় িনহােরর বািড়েত থাকেতন।
িকন্তু যখন বিলউেড প্রেবশ কেরন, তখন িতিন রণবীেরর হাত ধেরন এবং
িদেনর পর িদন সাফল্েযর িসঁিড় উঠেত শুরু করেলা।
রণবীর কাপুর এবং অবন্িতকা মািলক
হ্যাঁ, অবন্িতকা ইমরান খােনর স্ত্রী, িকন্তু এক সময় অবন্িতকা
রনবীেরর সঙ্েগঁ ৫ বছর েডট কেরিছল।
প্িরয়াঙ্কা েচাপড়া আর অসীম মার্চন্ড
প্িরয়াঙ্কা েচাপড়ার ক্যািরয়াের েবশ কেয়কবার অস্িথরতা েদখা
িগেয়িছল, িকন্তু আজ বিলউেডর সবেচেয় সফল নািয়কােদর মধ্েয তােক
গণনা করা হয় প্িরয়ঙ্কা েচাপড়ােক। এছাড়াও শহীদ, রণবীর, হারমান
ইত্যািদ অেনক নায়কেদর সােথ তার নাম জিড়েয় িছল িকন্তু আজ উিন
এখাই আেছন। িকন্তু এইসেবর আেগ িতিন অসীম মার্েচন্েডর সােথ প্েরম
করেতন। আজও অিসম প্িরয়াঙ্কার নাম েনয় িকন্তু ভােলােবেস নয়।

আিলয়া ভাট আর অিল দাদরকর
আিলয়া ভাট এবং আলী দাদার স্কুেল এেক অপরেক েডট করেতন, িকন্তু
আিলয়া ভােটর চলচ্িচত্র “স্টুেডন্ট অব দ্য ইয়ার” েযই এেলা তখন
আলীয়া তার সঙ্গীেক েছেড় বরুণ ধাওয়ােনর সােথ েডিটং শুরু কেরিছেলন
এবং এখন খবর আসেছ আিলয়া ভাট িসদ্ধার্থ মালেহাত্রােক েডিটং করেছন।
অনুষ্কা শর্মা আর েজােহব ইউসুফ
সাধারণভােব দুই বছেরর সম্পর্ক খুব গুরুতর এবং তারপর িববাহই তার
গন্তব্য। িকন্তু বিলউেডর দুবছেরর িক দশ বছেরর সম্পর্কও িবেয়র
ব্যাপােরর জন্য যেথষ্ট নয়। অনুষ্কা শর্মা এবং েজােহব ইউসুফ
মেডিলং এর সময় ব্যাঙ্গােলাের এেক অপেরর সােথ সাক্ষাৎ হয়।
মুম্বাইেয় একসঙ্েগ আেস এবং দুই বছর ধের একসােথ থােক।তারপর
অনুষ্কা েক বিলউেড “রব েন বানা িদ েজাড়ী” র অফার আেস আর েস
ইয়ুসুফ েক েছেড় েদয়।
ফ্রাইডা িপন্েটা আর েরাহন অন্তাও
এখন একিট িবখ্যাত েজাড়ীর কথা বিল, যার কথা বিলউড েথেক হিলউড
পর্যন্ত িনেয় চর্িচত। স্লামডগ িমিলিনয়াের অিভনয় করার পর িতিন খুব
প্রিসদ্ধ হেয় যান। িকন্তু তার পের তার হবু বর বেলন েয িতিন না
বেলই তার সােথ সম্পর্ক েভেঙ েদয়। িকন্তু ফ্রাইডা তার সহকর্মী েদব
প্যােটেলর সােথ তার সম্পর্ক গেড় উঠেত শুরু কের এবং েরাহান তার
জীবন েথেক হািরেয় যায়।
েসানাক্ষী িসনহা আর আিদত্য
“দাবাং” এর েসানাক্ষী িসনহা চলচ্িচত্ের েযাগদােনর আেগ আিদত্য
শ্রেফর সােথ প্েরম করেতন। তখন আিদত্য েফম মাল্িটপ্েলক্স িবজ্ঞাপন
িবভােগ একিট প্েরাগ্রািমং মাথা িহসােব কাজ করেতন। বলা হেয় থােক
েয েসানাক্ষীর সােথ এমন ঝগড়া হয় েয েসানাক্ষী দুই বছেরর সম্পর্ক
েভেঙ েদয়।
ঐশ্বর্য আর রাজীব মুলচন্দািন
যখনই ঐশ্বর্েযর রােয়র নাম আেস তখন েলােকরা সালমান খান এবং
ওবেরর নাম েনয়। িকন্তু এর আেগও অন্য একজন ঐশ্বর্েযর
এেসিছল, যার সােথ ঐশ্বর্েযর মেডিলংেয়র িদেন আলাপ িছল। িতিন
মুলচন্দািন। মেডিলং িদেণর সময় দুজেন এেক অপেরর সােথ েডট

িবেবক
জীবেন
রাজীব
করত।

িকন্তু সাফল্য অর্জেনর িসঁিড় আেরাহণ করার পর ঐশ্বর্য আজেকর
সর্বািধক কিথত পিরবােরর বউ এবং রাজীব মুলচন্দািন ইিতহাস হেয় যায়।
অর্জুন কাপুর এবং অর্িপতা খান
অর্িপতা এবং অর্জুন কাপুর দুই বছর এেক অপেরর সােথ প্েরম করত,
তারপর দুজেনর ব্েরক আপ হেয় যায়।
জ্যাকিলন এবং হাসন িবন রিসদ অল খিলফা
রায় িসেনমার পর এই শ্রীলংকান েসৗন্দর্য সমগ্র েদেশ িবখ্যাত হেয়
েগেছ। িকন্তু তার প্রথম প্েরম অিভেষক হাশান িবন রিশদ আল খিলফা।
এই বাহরাইেনর প্িরন্স, িযিন এক সময় এই কন্যাকুণরীেক তার হৃদয়
িদেয়িছেলন। জ্যাকুিলনও এই সম্পর্কেক অনুসরণ কেরিছল। িকন্তু তারপর
জ্যাকিলন বিলউেড আসেতই তােদর সম্পর্ক েভেঙ যায়।
রণবীর িসং এবং আহানা েদওল
আহানা েদওেলর নাম রণবীর িসং এর সঙ্েগ েদেখ চমেক েযেত পােরন। এই
জুিট রণবীেরর চলচ্িচত্ের আসার আেগ িছল, রণবীর বিলউেড আসার পর তা
েভেঙ েগেছ।
কঙ্গনা রানাওয়াত আর অধ্যায়ন সুমন
কঙ্গনা খুব েছােটা বয়েস িফল্ম ক্যািরয়ার শুরু কেরন। িকন্তু িতিন
তার িসেনমােত আসার আেগ পিরবারেক েছেড় েদয় এবং বািড় েছেড় চেল
যান, পের চলচ্িচত্ের এন্ট্ির গ্রহণ কেরন। চলচ্িচত্র কর্মজীবেন
অধ্যয়ন সুমেনর সােথ সম্পর্ক হয় এবং সাফল্য পাওয়ার পেরই সম্পর্ক
েশষ কের েদয়।
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