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ঢাকা : িহন্িদ ছিব কাঁপােত- বাংলােদেশর একজন অিভেনত্রী িহন্িদ
ছিবেত মূল চিরত্ের অিভনয় করেছ—এটা একটা বড় অর্জন। আমার ভাগ্য
খুবই ভােলা। বাংলােদেশ প্রথম ছিবেতই জাতীয় চলচ্িচত্র পুরস্কার
েপেয়িছ,
আবার
বিলউেডর
মেতা
একটা
জায়গা,
েযখােন
অেনক
প্রিতেযািগতা, েসখােন সুেযাগ েপেয়িছ। আমােদর েদেশ অেনক তরুণ
েমধাবী অিভেনতা-অিভেনত্রী আেছন। ভিবষ্যেত িনশ্চয়ই তাঁরা এখােন
কাজ করেবন। িকন্তু আমার আনন্দ হচ্েছ, কারণ আমার নামটা েসই
তািলকায়
প্রথম
িদেক
থাকেব।’ভারতীয়
সংবাদমাধ্যেম
েদওয়া
সাক্ষাৎকাের বলেলন িসমলা, বাংলােদেশর অিভেনত্রী। এবার িতিন
িহন্িদ ছিবেত অিভনয় কেরেছন। ছিবর নাম ‘সফর’। পিরচালক অর্পণ রায়
েচৗধুরী। ১৯ েম েথেক ভারেতর মুম্বাইেয়র েলােকশেন ছিবিটর শুিটং
হেয়েছ। ছিবেত িসমলার িবপরীেত অিভনয় কেরেছন বিলউেডর অিভনয়িশল্পী ও
মেডল যশ অেরারা। সম্প্রিত ছিবিটর শুিটং েশষ হেয়েছ।
পিরচালক অর্পণ রায় েচৗধুরী আর প্রেযাজক িকংশুক গুণ ভারতীয়
সংবাদমাধ্যেম ‘সফর’ ছিবেত িসমলার অিভনেয়র ভূয়সী প্রশংসা কেরেছন।
এ ব্যাপাের িসমলা বেলন, ‘আমার কাজ তাঁেদর পছন্দ হেয়েছ, এটা েজেন
খুব ভােলা লাগেছ। আসেল পিরচালকই সব। িতিন কীভােব একজন আর্িটস্টেক
তুেল ধরেবন, পুেরা ব্যাপারটা তাঁর ওপর িনর্ভর কের।’ আর
প্রেযাজেকর ব্যাপাের বলেলন, ‘আমােক িহন্িদ ছিবেত কাজ করার সুেযাগ
কের িদেয়েছন িকংশুক গুণ। শুিটং শুরু হওয়ার আেগ নানাভােব িতিন
আমােক সহেযািগতা কেরেছন। আিম তাঁর কােছ কৃতজ্ঞ।’
‘সফর’ ছিবর দৃশ্েয িসমলা‘সফর’ ছিবর দৃশ্েয িসমলািসমলার মেত,
ভারেতর বাংলার ছিবর জগেত েসরা অিভেনতা-অিভেনত্রী উত্তমকুমার ও
সুিচত্রা েসন। আর বিলউেড শাহরুখ খান, আিমর খান ও সালমান খান।
পাশাপািশ তাঁর ভােলা লােগ রণবীর িসং, রণবীর কাপুর, বরুণ
ধাওয়ানেক। হৃিতক েরাশেনর ‘ব্যাং ব্যাং’ ছিবিট তাঁর খুব পছন্দ।
বাংলােদেশর চলচ্িচত্ের িসমলার শুরুটা হেয়িছল ১৯৯৯ সােল। প্রথম
ছিব ‘ম্যাডাম ফুিল’। ছিবর নাম ভূিমকায় অিভনয় কের জাতীয় চলচ্িচত্র

পুরস্কার পান। এরপর িতিন অিভনয় কেরেছন ১৫িট চলচ্িচত্ের। পাশাপািশ
অিভনয় কেরেছন িটিভ নাটেকও। মােঝ অেনক িদন পর্দায় েদখা যায়িন
তাঁেক। এ ব্যাপাের বলেলন, ‘কাজ করার ইচ্েছ েতা আেছ। িকন্তু েতমন
সুেযাগ হয়িন।’
িসমলা এবার িফের আসেছন বিলউেডর ছিব িদেয়। বিলউেডর ছিবেত অিভনয়
করেত এেস ভাষা জিটলতার মুেখামুিখ হেত হয় তাঁেক। বলেলন,‘আসেল
ভাষাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আিম যখন বাংলায় কথা বলিছ, তখন আমার
অিভব্যক্িত এক রকম হেব, যখন অন্য ভাষায় কথা বলব, তখন আমার
শারীিরক ভাষা আলাদা হেয় যায়। এ ক্েষত্ের অিভনয়টা একটু হেলও আলাদা
হেব।’
ভাষা েশখার ব্যাপাের প্রথম আেলােক িতিন বলেলন,‘েতমন অসুিবধা
হচ্েছ না। ইউিনেটর সবাই আমােক সহেযািগতা করেছন। তা ছাড়া শুিটংেয়র
আেগ এখােন এেস প্রায় িতন মাস িহন্িদ ভাষার প্রিশক্ষণ িনেয়িছ।’আর
িহন্িদ ছিবেত কােজর
চলচ্িচত্েরর অেনক বড়

সুেযাগ েপেয় িতিন
বাজােরর ছিবেত কাজ

বেলন, ‘েদেশর বাইের
করার সুেযাগ েপেয়িছ।

বাংলােদেশর চলচ্িচত্রিশল্পীেদর জন্য এিট সম্মােনর।’
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িনর্মাতা। ‘সফর’তাঁর প্রথম পূর্ণৈদর্ঘ্য ছিব। ভারেতর কলকাতার
প্রেযাজনা প্রিতষ্ঠান িকংস এন্টারপ্রাইেজর ব্যানাের ৈতির হচ্েছ
ছিবিট।
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