আড়াইেশা ছিবর নািয়কা ঝুমকা এখন
েকাথায়, িক করেছ েস?
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ঢাকা : েদড়যুগ আেগ দাঁিপেয় েবড়ােতন চলচ্িচত্র। রুপালী পর্দায় তার
েদখা িমলেলই দর্শেকর মেন বইেতা টাইফুন। বলিছ ওই সমেয়র আেলািচতসমােলািচত িচনািয়কা ঝুমকার কথা।
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ক্যািরয়ার তখন একাদেশ বৃহস্পিত। কেয়ক বছের িতিন ২৫০ এর মেতা
িসেনমায় অিভনয় কেরন। িবেশষ কের, শাহীন আলম ও েমেহিদর সঙ্েগ জুিট
েবঁেধ সর্বািধক িসেনমায় কাজ কেরেছন ঝুমকা। তেব শাহীন আলেমর েচেয়
েমেহিদর সঙ্েগ ঝুমকার কদর িছল দর্শকেদর কােছ েবিশ। দীর্ঘিদন ধের
েকােনা েখাঁজ েনই িচত্রনািয়কার ঝুমকার। িতিন েকাথায়, েকমন আেছন
জানার েচষ্টা কেরেছন এই প্রিতেবদক।
ঝুমকার এক ঘিনষ্ঠ বন্ধুর (চলচ্িচত্র অিভেনতা, নাম প্রকােশ
অিনচ্ছুক) মাধ্যেম জানা যায়, ঝুমকা বাংলােদেশ সর্বেশষ ‘দাবাং’
ছিবেত অিভনয় কেরন। ওই ছিব মুক্িতর আেগ ২০১৩ িতিন আেমিরকা চেল
যান। বর্তমােন িতিন েসখােনই রেয়েছন। েসখােন তার স্বামী েদেলায়ার
সাঈেদর সঙ্েগ থােকন। ঝুমকা ও সাঈদ দম্পিতর রেয়েছ একজন পুত্র
সন্তান। ঝুমকার ওই বন্ধু জানান, েসখােনই স্বামী ও সন্তান িনেয়
স্থায়ী হেয়েছন ঝুমকা।
েদেশ েফরার ইচ্েছ েনই তার। ঝুমকার স্বামী েসখােন একিট ফুেয়ল
েকাম্পািনেত চাকির কেরন। সন্তান লালন পালেনর পাশাপািশ ঝুমকা
পার্টটাইম একিট সুপার-শেপ চাকির কেরন।
স্বামীেক িনেয় ঝুমকা খুবই সুেখ আেছন বেল জানান নাম প্রকােশ
অিনচ্ছুক ঝুমকার ওই বন্ধু। বন্ধুিট আেরা জানান, প্রায় ১০ বছর আেগ
ঝুমকার সঙ্েগ েদেলায়ার সাঈেদর িবেয় হয়। এই দম্পিতর প্রথম জমজ
সন্তান জন্ম িনেলও তখন মারা যায়। তখন স্বামীেক িনেয় ঝুমকা থাকেতন
রাজধানীর উত্তরায়। চলচ্িচত্ের অিভনয় কম করেলও স্েটজ েশা করেতন
ঝুমকা। দ্িবতীয় িবেয়র আেগ িচত্রনায়ক েমেহিদর সঙ্েগও েগাপেন িবেয়
কেরিছেলন ঝুমকা। িকন্তু তােদর ওই সংসার েটেকিন। তেব, অতীেতর
িতক্ততা ভুেল ঝুমকা এখন তার স্বামী, সন্তান ও সংসার এই িতন ‘স’

েত মেনােযাগী।
এিদেক েনায়াখালীর েমেয় ঝুমকার সাম্প্রিতক িকছু স্িথরিচত্র েদখা
েবাঝা েগেছ, একসমেয়র আেবদনময়ী এই নািয়কা এখন পিরণত গৃিহনী। আেগর
মেতা চাকিচক্য েনই তার মধ্েয। েবশ মুিটেয়ও েগেছন। ক্যািরয়াের
েবিশরভাগ অশ্লীল ছিবেত অিভনয় করেলও ঝুমকা প্রথম কাজ কেরন রাজীেবর
সঙ্েগ ‘জনেনতা’ ছিবেত। এরপর সমেয়র স্েরােত গা ভািসেয় ঝুমকা হেয়
উেঠিছেলন অশ্লীল সমেয়র শীর্ষ নািয়কােদর একজন।
ঝুমকার ওই বন্ধু জানান, েস আর আেগর ঝুমকা হেয় বাঁচেত চায়না। েদেশ
থাকােল তােক িনেয় ছিব বানােনার জন্য পিরচালক, প্রেযাজকরা
েযাগােযাগ করেতন। েসজন্য স্বপিরবাের আেমিরকা প্রবাসী হেয়েছ
ঝুমকা। ভিবষ্যেত একমাত্র পুত্রেক মানুষ কের গেঠ েতালাই ঝুমকার
মূল উদ্েদশ্য, পাশাপািশ িনেজর সংসারেক িতিন আগেল রাখেল চান।
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