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ঢাকা : ক্যািরয়ার েকান অবস্থােন েসটা ভােবনিন। যখন সংসার-সন্তান
হেলা, িনেজেক শতভাগ েসখােনই সেপ িদেলন। জনপ্িরয় এমন অিভেনত্রীেদর
ভক্তরা িমস করেলও, সন্তােনর জন্য িদেয় িদেলন ক্যািরয়ার িবসর্জন।
েসই গল্প বলেলন িনেজেদর মুেখই…
শাবনুর: ঢাকাই চলচ্িচত্েরর এক সমেয় দাপুেট নািয়কা শাবনূর। হঠাৎ
কেরই িমিডয়ােত তাঁর িবেয়র খবর প্রকাশ পায়। ২০১৩ সােলর ২৯
িডেসম্বর জানা যায়, শাবনূর পুত্র সন্তােনর মা হেয়েছন। িকন্তু
স্বামী ও সন্তানেক িনেয় বরাবরই িতিন িছেলন আড়ােল। এখন িকছু
অনুষ্ঠােন েছেলেক িনেয় েদখা িমেল। স্বামী ও সন্তান িনেয়
অস্ট্েরিলয়ায় িছেলন অেনকটা িদন। এ িনেয় িতিন বেলন, ‘ সত্িয বলেত,
নািয়কা হওয়ার কারেণ আমােক স্বাভািবক জীবন িবসর্জন িদেত হেয়েছ। মন
চাইেলও কখেনা িনেজর মেতা কের বাইের েকাথাও ঘুের েবড়ােনা সম্ভব
হয়িন। বাধ্য হেয় েবারকা পের েবর হেত হেয়েছ। িকন্তু আমারও েতা
ইচ্েছ কের, অন্যেদর মেতা কের ঘুের েবড়ােত। িকন্তু তা িক আর হয়।
িবেয়র পর তাই েভেবিছ, আমার স্বামী আর সন্তানেক যিদ সাধারণ মানুষ
না েচেনন হয়েতা তাহেল তাঁেদর সঙ্েগ অন্তত বাইের মেনর আনন্েদ ঘুের
েবড়ােত পারব। েসই ভাবনা েথেকই আসেল আিম স্বামী ও সন্তানেক সবার
সামেন তুেল ধরেত চাইিন। আর মা হেত িগেয় িসেনমায় অিভনয়ও কিমেয়
িদেয়িছ। একটা সমেয় েতা আর অিভনয় করলামই না। েছেল বড় হচ্েছ। এখন
মেন হচ্েছ ওর সঙ্েগ আমার থাকা উিচত। জািননা অিভনেয় আর িফরেবা
িকনা। েছেলেক সময় েদয়া হচ্েছ আমার মূল ভাবনা।’
হািসন: পুত্র সন্তােনর মা িভট চ্যােনল আই টপ মেডল ও জনপ্িরয়
অিভেনত্রী হািসন রওশন জাহান। দীর্ঘ পাঁচ বছর েশািবেজ কাজ কেরেছন।
িকন্তু মা হেয় পুেরাপুির েশািবেজেক িবদায় জানান। উদ্েদশ্য,
সন্তানেক যেথষ্ঠ সময় িদেবন। িতিন জানান,‘ ভক্তেদর ভােলাবাসােতই
আিম হািসন রওশন। তাঁেদরেক অেনক িমস করব। িমস করব আমার
সহকর্মীেদরও। আপাতত আর েশািবেজ েফরার ইচ্েছ েনই। সন্তান আর
সংসােরই েকেট যায় পুেরাটা সময়।’
ঈিশতা: েছাটপর্দার এক সমেয়র সাড়া জাগােনা অিভেনত্রী। ৈশশব েথেকই

অিভনয়-গােনর সঙ্েগ জিড়ত িতিন।সন্তান ও পিরবােরর জন্য দীর্ঘিদন
ক্যােমরার বাইের েরেখেছন িনেজেক। এতটা িদেন একটুও কেমিন অিভনয় ও
ভক্তেদর প্রিত প্েরম। তাই িফের আসা। আসেছ ঈদ উল িফতর উপলক্েষ
রাফােয়ল আহসােনর িচত্রনাট্য ও পিরচালনায় িনর্িমত হচ্েছ েটিলিফল্ম
‘কাঠেপন্িসল’।
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এ
প্রত্যাবর্তন তাই েরামাঞ্চকর ও আনন্েদর। বলেলন, “চারবছর পর
ক্যােমরার সামেন অিভনয় করেত দাঁড়ােনা একটু েতা ভয় পাচ্িছলামই।
কারণ চর্চার ব্যাপার আেছ। আসেল এটা েতা সবারই জানা। বাচ্চারা যখন
বড় হচ্িছেলা তখন ক্যািরয়ারেক তুচ্ছ করেত হেয়েছ। সন্তান েরেখ
িদনরাত আর শুিটং করা হয়িন। এইজন্যই হুট কের অিভনয়টা একদম কিমেয়
িদেয়িছ। মােঝমধ্েয অিভনয় কির, েসটা একদম আমার মত হেত হেব। তেব
মানুষ আমােক এখেনা ভােলাবােস। মেন রােখ। েসটা ভাবেল ভােলা লােগ।’
শ্রাবন্তী: সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র যান শ্রাবন্তী।
এর পর েথেক িতিন েসখােনই আেছন। েসখােনই স্বামী, সংসার আর সন্তান
িনেয় সময় কােট। দুই েমেয়র জননী শ্রাবন্তী। সন্তােনর ভিবষ্যৎ িতিন
যুক্তরাষ্ট্েরই গড়েত চান। ক্যািরয়ােরর সু- সমেয় িবেয় পরবর্তীেত
যুক্তরাষ্ট্ের স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ এটাই।
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