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পড়ােশানায় ইিত টািনেয়েছ। মাঝপেথ কেলজ েছেড় পাকাপািক ভােব
অিভনেয় মন িদেয়েছন েবশ কেয়ক জন অিভেনত্রী। আবার তািলকায় এমন নামও
রেয়েছ যারা স্কুেলর গণ্িডও পার হনিন। এই বিলউড অিভেনত্রীেদর নাম
শুনেল েচাখ কপােল উঠেবকঙ্গনা রানাউত : ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন েদখেতন এ নািয়কা। ক্লাস
১২- এ েকিমস্ট্িরেত েফল করার পর কঙ্গনার মেন হয় পড়ােশানা তার
জন্য নয়। স্কুল েছেড় মেডিলং শুরু কেরন। মেডিলং-এ সাফল্য আসার পর
অিভনয় শুরুর কথা ভােবন। ২০০৬ সােল ক্রাইম থ্িরলার ‘গ্যাংস্টার’
ছিবেত সাফল্েযর পর অিভনয়েকই েপশা িহেসেব েবেছ েনন কঙ্গনা।
কািরশ্মা কাপুর : স্কুেল পড়ার সমেয়ই অিভনেয় হােতখিড়। জােনন িক,
ক্লাস িসক্স পর্যন্ত পেড়েছন কািরশ্মা? মাত্র ১৬ বছর বয়েসই
বিলউেড এন্ট্ির িনেয়িছেলন নািয়কা। তার পর এেকর পর এক বক্স-অিফস
িহট ছিব িদেয় দর্শকেদর মন িজেত েনন িব-টাউেনর ‘িবিব নম্বর ওয়ান’।
েসানম কাপুর : কেলেজর পড়া েশষ করেত না পারার জন্য নািক এখন
আফেশাস কেরন বিলউেডর ‘ফ্যাশিনস্তা’ েসানম কাপুর। কেলেজ পড়ার
সমেয়ই সঞ্জয় লীলা ভানসািলর সহকারী িহেসেব কাজ শুরু কেরন।
‘ব্ল্যাক’ ছিবর জন্য ভানসািলেক সহেযািগতা করেতন েসানম। তার
েপশাদািরত্ব েদেখ ‘সাওয়ািরয়া’ ছিবেত কাস্ট কেরন ভানসািল। ২০০৯
সােল ‘িদল্িল ৬’ ছিবেত সাফল্েযর পর আর িপছেন িফের তাকানিন
নািয়কা।
প্িরয়ঙ্কা েচাপড়া : বিলউেডর গণ্িড ছািড়েয় আন্তর্জািতক স্তের
খ্যািত েপেত শুরু কেরেছন নািয়কা। িকন্তু জােনন িক, কেলেজর পড়াও
েশষ করেত পােরনিন ‘িপিগ চপস’। বেরলীর আর্িম স্কুল েথেক পাশ কের
মুম্বাইেয়র জয় িহন্দ কেলেজ ভর্িত হেয়িছেলন িতিন। পড়ার পাশাপািশ
চলিছল মেডিলং। ২০০০ সােল িমস ওয়ার্ল্েডর মুকুট পড়ার পর

পড়ােশানােত ইিত েটেন েদন প্িরয়ঙ্কা।
ঐশ্বিরয়া রাই : পড়ােশানায় নািক খুবই ভাল িছেলন নািয়কা, স্কুেল
বরাবর
ভাল
েরজাল্ট
করেতন।
স্কুল
েশষ
কের
আর্িকেটকচার
অ্যাকােডিমেত ভর্িতও হেয়িছেলন। পাশাপািশ চলিছল মেডিলং। িকন্তু
পড়া েশষ করেত পােরনিন। ১৯৯৪ সােল িমস ওয়ার্ল্েডর িশেরাপা েজেতন।
তারপর আর িপছেন িফের তাকােত হয়িন। অিভনয়েকই েপশা িহেসেব েবেছ েনন
নািয়কা। েছদ পেড় েলখাপড়ায়।
ক্যাটিরনা কাইফ : বিলউেডর তারকা আর তােদর পড়ােশানার তািলকায়
চমেক েদওয়া নাম অবশ্যই ক্যাটিরনা কাইেফর। না, অসাধারণ েকানও
িডগ্ির নয়। বরং উল্েটাটা। ক্যাটিরনা কাইফ কখনও স্কুেলর গণ্িডই
েপেরানিন। েছাটেবলায় মােয়র সঙ্েগ তােক িবিভন্ন েদেশ ঘুরেত হেয়েছ।
তাই কখনও একটা স্কুেল িটকেত পােরনিন ক্যাটিরনা। তার মা অবশ্য
েমেয়র জন্য বািড়েতই পড়ােশানার বন্েদাবস্ত কেরিছেলন।
দীিপকা পাড়ুেকান : অেনেকই হয়েতা জােনন না বিলউেডর ‘মাস্তানী’ ও
িকন্তু কেলজ ড্রপ আউট। েবঙ্গালুরুর েসািফয়া হাই স্কুল ও মাউন্ট
কারেমল েথেক পড়া েশষ কের ইন্িদয়া গাঁধী ওেপন ইউিনভার্িসিটেত
সমাজিবজ্ঞান িনেয় পড়া শুরু কেরিছেলন দীিপকা। িকন্তু বিলউেডর
প্েরেম পেড় কেলজ েছেড় েদন িতিন।
কািরনা কাপুর : েদহরাদূেনর ওেয়লহাম স্কুল ও মুম্বাইেয়র জামলাবাই
নার্িস স্কুল েথেক পড়া েশষ কের মুম্বাইেয়রই িমিঠবাই কেলেজ
কমার্স িনেয় পড়া শুরু কেরিছেলন সাইফ ঘরণী। দু’বছর পেরই িমিঠবাই
কেলজ েছেড় গভর্নেমন্ট ল’কেলেজ আইন িনেয় পড়া শুরু কেরন নািয়কা।
িকন্তু, এক বছেরর মধ্েযই েফর কেলজ েছেড় েদন। েশষেমশ অিভনয়েকই
েপশা িহেসেব েবেছ েনন েবেবা।
আিলয়া ভাট্িট : শুধু গ্ল্যামার নয়, অিভনেয়ও সমান দক্ষ আিলয়া।
নানা রকম চিরত্ের অিভনয় কের ইিতমধ্েযই বিলউেডর প্রথম সািরর
অিভেনত্রীেদর মধ্েয চেল এেসেছন িতিন। ঝলমেল কেলজ ছাত্রীর চিরত্ের
অিভনয় করেলও কেলেজর গণ্িডও িকন্তু পার হনিন আিলয়া। স্কুল পাশ
করার পরই তার প্রথম ছিব ‘স্টুেডন্ট অব দ্য ইয়ার’ মুক্িত পায়।
তারপরই পড়ােশানায় েছদ পেড়।
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