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ঢাকা : স্বল্পিদেনর ব্যবধােন খ্যািতর চূড়ায় ওঠায় িনয়িমত পড়ােশানা
থমেক রেয়েছ অেনক তারকার। তাই অেনেকই িনেজেদর িশক্ষা িনেয়
পারতপক্েষ মুখ েখােলন না। তেব িকছু তারকা দীর্ঘিদন ধের
িবশ্বিবদ্যালেয় পড়াশুনার কথা বেল থােকন। ভক্তেদর মেন প্রশ্ন,
তাঁেদর পড়াশুনা েশষ হেব কেব?
হােলর তরুণ প্রজন্েমর েবশ কেয়কজন তারকার সঙ্েগ কথা বেল জানা যায়,
অেনেক িশক্ষাজীবন ধারাবািহক রাখেলও িনয়িমত ক্লাস করেত পারেছন না।
ফলশ্রুিতেত দীর্ঘিদন ধের চলেছ তােদর এই পড়াশুনার েদৗড়।
িচত্রনািয়কা মািহয়া মািহ উত্তরা হাই স্কুেল প্রাথিমক ও মাধ্যিমক
িশক্ষা গ্রহণ কেরন। ঢাকা িসিট কেলজ েথেক উচ্চমাধ্যিমক পাশ কেরন।
তারপর েকেট েগেছ প্রায় দশিট বছর। এর মধ্েয িসেনমায় অিভনয় কের
তারকা বেন েগেলন। এরই মােঝ িনয়িমত হেত পােরনিন পড়াশুনায়।
বর্তমােন
িতিন
শান্ত-মািরয়াম
ইউিনভার্িসিট
অফ
ক্িরেয়িটভ
েটকেনালিজ েথেক ফ্যাশন িডজাইিনং এর উপর পড়াশুনা করেছন। আর এই
একই িবশ্বিবদ্যালয় িতিন দীর্ঘিদন ধের পড়েছন।
একই অবস্থা িচত্রনািয়কা নুসরাত ফািরয়ারও। িতিন এআইইউিবেত
িবিবএ’েত অষ্টম েসিমস্টােরর ছাত্রী। মাধ্যিমক ও উচ্চমাধ্যিমেক
ভােলা েরজাল্েটর পরও িনয়িমত হেত পােরনিন। এরই মধ্েয নািয়কা বেন
যান। অবশ্য বর্তমােন িসেনমার ব্যস্ততা না থাকায় পড়াশুনায়
মেনােযািগ হেয়েছন।
অিভেনত্রী
েমহজািবন
েচৗধুির
শান্ত-মািরয়াম
িবশ্বিবদ্যালেয়র
ফ্যাশন িডজাইিনং এ পড়ােশানা করেছন। িনয়িমত ক্লাস করেত পােরননা।
আর তাঁর ফলশ্রুিতেত স্নাতকটা আর করা হচ্েছ না।
িসদ্েধশ্বরী গার্লস কেলেজ পড়ােশানা কেরেছন িপয়া িবপাশা। এখন একিট
েবসরকাির িবশ্বিবদ্যালেয় স্নাতক করেছন। েবান আজেমির আশারও একই
দশা। িতিনও পড়াশুনা েশষ করেত পােরনিন।

নতুনেদর মধ্েয সািবলা নূর নর্থসাউথ িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হেয়ও
িনয়িমত
হেত
পােরনিন।
পড়াশুনায়
িবরতী
িনেয়
েফর
ব্রাক
িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হেয়েছন। অিভনয়িশল্পী েজাভান পড়াশুনা করেছন
ইউনাইেটড ইন্টারন্যাশনাল িবশ্বিবদ্যালেয়। মেডল িবথী রানী সরকার
ফ্যাশন িডজাইিনংেয় (শান্তা মািরয়াম-উত্তরা ক্যাম্পাস), েমৗসুমী
হািমদ জাতীয় িবশ্বিবদ্যালেয়র অধীেন খুলনার একিট কেলেজ অনার্েস
পড়েছন বেল জািনেয়েছন। তেব িতিন কােজর ব্যস্ততার কারেণ িনয়িমত
ক্লােস েযেত পােরন না।
রাইেফলস পাবিলক স্কুল এন্ড কেলজ েথেক ভাবনা মাধ্যিমক ও
উচ্চমাধ্যিমক েশষ কের বর্তমােন ইউল্যাব েথেক ইংেরজী ও িহউম্যান
িবিয়ং িনেয় পড়াশুনা করেছন। েশানা েগেছ িতিন অনার্স েশষ করেত
পােরনিন।
জানা যায়, িবদ্যা িসনহা িমম জাহাঙ্গীরনগর িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত
হেলও েবিশ িদন ক্লাস করেত পােরনিন। পরবর্তীেত িমম বাংলা সািহত্েয
অনার্স সম্পন্ন কেরেছন রাজধানীর সাউথইস্ট ইউিনভার্িসিট েথেক।
বর্তমােন নািক িতিন মাস্টার্েসও ভর্িত হেয়েছন। তেব অনার্স িকংবা
মস্টার্স- েকান েকার্েসই িতিন িনয়িমত ক্লাস করেত পােরনিন। িনয়িমত
ক্লাস না কেরও িশক্ষা জীবন চািলেয় যাচ্েছন িচত্রনায়ক বাপ্পী
েচৗধুরী। িতিন জানান, ক্লােস না েগেলও িনয়িমত পরীক্ষাগুেলায় অংশ
েনন। পাশাপািশ িশিডউল না থাকেল ক্লাস কেরন িতিন। তমা িমর্জা আইেন
পড়েছন মানারাত ইন্টারন্যাশনাল িবশ্বিবদ্যালেয়। ইেতামধ্েয পরীক্ষা
িদেয়েছন বেলও জানান িতিন।
স্পর্িশয়া অনার্েস ভর্িত হেয়িছেলন ইউল্যােব। িকন্তু েকার্স েশষ
করেত পােরনিন। মাঝখােন িতিন িসেনমা িবষেয় পড়াশুনা করেবন বেল জানা
েগেছ। তেব িতিন পড়াশুনা েশষ কেরেছন বেল সিঠক েকান তথ্য পাওয়া
যায়িন।
উল্েলখ্য, েশািবেজ কাজ কেরও অেনক তারকা উচ্চিশক্িষত হেয়েছন।
িচত্রনায়ক আলমগীর ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয় রাষ্ট্রিবজ্ঞােন পেড়েছন।
পরবর্তীেত পািকস্তােনর করািচেত িতিন পড়ােশানা কেরেছন। ইিলয়াস
কাঞ্চন স্নাতকসম্পন্ন। জনপ্িরয় অিভেনত্রী অিপ কিরম বুেয়ট েথেক
স্থাপত্যিবদ্যায় স্নাতেকাত্তর েশষ কেরেছন। সুমাইয়া িশমু িপএইচিড
করেছন। িমিথলা ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় েথেক রাষ্ট্রিবজ্ঞােন অনার্স ও
মাস্টার্স সম্পন্ন কেরন। পরবর্তীেত ব্রাক ইউিনভার্িসিট েথেক ডাবল
মাস্টার্স কেরন। েসখােন িতিন স্বর্ণপদক অর্জন কেরন।
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