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ঢাকা : মেন যা আেছ েসটা মুেখ আনেত এক মুহূর্তও সময় েনন না রািখ
সাওয়ান্ত। েসাজাসাপটা কথা বলা, েবফাঁস মন্তব্য করা, িবিভন্ন
অদ্ভুত অবতাের ক্যােমরার সামেন আসা। এগুেলা রািখর কােছ এেকবােরই
কিঠন নয়। িমিডয়া তাঁেক কভার করেত েগেল কখনও খািল হােত েফেরিন।
েকবল িমিডয়া নয়, েনিটেজনেদর মেনারঞ্জেনও েসাশ্যাল িমিডয়ায়
িবস্েফারক কথাবার্তা িনেয় প্রায়ই িতিন হািজর হন। খবেরর িশেরানােম
রািখ সাওয়ান্েতর নাম থাকেব, আর েসখােন কন্ট্েরাভার্িস শব্দটা
থাকেব না; তা েতা হয় না। রািখ এবং কন্ট্েরাভার্িস দুেটা শব্দ এেক
অপেরর সঙ্েগ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত। এবাের রািখর নাম খবের উেঠ এেলা
সািন িলওেনর বেদৗলেত। সািনেক িনেয় একিট িভিডওেত রািখ এমন িকছু
কথা বেলেছন যা রীিতমত ভাইরাল।
সম্প্রিত রািখ তাঁর বন্ধুবান্ধবেদর সঙ্েগ একিট েরস্টুেরন্েট
িডনার করেত িগেয়িছেলন। েসখােন তাঁর সঙ্েগ েকআরেক অর্থাত্ আেরক
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িছেলন।
েরস্টুেরন্েট িগেয় তাঁরা ছিব তুেল েপাস্টও কেরেছন েসাশ্যাল
েনটওয়ার্িকং সাইেট। েসখানকারই একিট িভিডওেত রািখ এবং েকআরেক সািন
িলওেনর প্রসঙ্গ েতােলন।
েকআরেক তাঁেক িজজ্েঞস কেরন, “েবশ কেয়কিদন ধেরই খবের শুনিছ তুিম
নািক সািন িলওেনর কােছ ক্ষমা েচেয়ছ? হঠাত্ েকন ক্ষমা চাইেল?” এর
উত্তের রািখ বলেত শুরু করেলন, “হ্যাঁ! একদম িঠক শুেনছ েয আিম
সািনর কােছ ক্ষমা েচেয়িছ। কারণ আিম বুঝেত েপেরিছ, েযটা আিম করেত
পাির েসটা ও পারেবনা। আর েযটা ও করেত পাের েসটা আিম পারব না।” এই
কথািট বলার সময় রািখ একটা িচেকন লিলপপ হােত ধেরিছেলন। কথািট বলার
পর লিলপপটােক িনেয় সািনর সম্বন্েধ খারাপ মন্তব্য কেরন েকআরেক।
েকআরেক কথায় রািখ এবং বািক বন্ধুবান্ধবরা হাসেত শুরু করেলন।
মন্তব্যিট েয েমােটই ভাল িছল না তার প্রমাণ এই িভিডও। এর আেগও
রািখ, সািনেক কটাক্ষ কের অেনক কথাই বেলেছন। সািনেক েদশছাড়া
করেবন বেল উেঠ পেড় েলেগিছেলন একটা সময়। রািখর দািব, “সািন েকাথা

েথেক এেসেছ তা সবাই জােন। তারপেরও ওেক সবাই িসেনমায় সাইন করাচ্েছ
কী কের জািন না। কী আেছ ওর মধ্েয? না আেছ রূপ না আেছ গুণ। সবই
েতা প্লাস্িটক িবউিট। ওর এই েদেশই থাকা উিচত নয়।”
যিদও সািন এ িবষয় িনেজ েথেক েকানও মন্তব্যও কখনও কেরনিন।
ইন্ডাস্ট্িরেত েকবল রািখ নয়, েসিলনা েজটিলর সঙ্েগও সািনর সমস্যা
ৈতির
হেয়িছল।
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অ্যাপার্টেমন্ট সািন এবং তাঁর স্বামী ড্যািনয়ালেক ভাড়া েদয়।
িকন্তু কেয়ক িদন পরই েসিলনা তাঁেদর অ্যাপার্টেমন্টিট েছেড় িদেত
বেল। েসিলনার দািব, ফ্ল্যাটিট সািন এবং ড্যািনয়াল ভীষণই েনাংরা
কের েরেখিছল। এমনিক েসিলনােক িজজ্েঞস না কেরই তাঁরা িসিসিটিভ
ক্যােমরা বিসেয়িছেলন ফ্ল্যােট। বাথরুম, েবডরুম সবিকছুই েনাংরা
করার করােণই সািন এবং তাঁর স্বামীেক বািড় েথেক েবর কের িদেত
বাধ্য হন েসিলনা।
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