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ভােলালাগাটা ৫ েক�জ ২০০ �াম!!
সময় তখন দু পুর ১টা। পাবিলক লাইে�িরর শওকত ওসমান
িমলনায়তন েথেক িশশুেতাষ চলি�� েদখা েশেষ েশারেগাল করেত
করেত েনেম এেলা একঝাঁক দু � েছেলর দল! ছু েট িগেয় যখনই
িজেজ্ঞস করলাম, েকমন েলেগেছ আজেকর িসেনমাগুেলা? �াস এইেটর
বাি� িচৎকার কের বেল উঠেলা, “৫ েকিজ ভােলা েলেগেছ!” সােথ
সােথই ষ� ে�িণর আেরক দু �ুবাজ মাথা ঝাঁিকেয় িবেজ্ঞর মেতা বেল,
“উহু! ৫ েকিজ ২০০ �াম ভােলা েলেগেছ!” তেব সংখয্াটা যাইেহাক,
উৎসেবর ১ম িদন সকাল েথেক শুরু হওয়া িনবর্ািচত ১১টা চলি��
েদেখ েয ওরা ভীষণ আন� েপেয়েছ েসিট েবাঝা যাি�ল ওেদর
েচাখ-মুখ েদেখই! লালমািটয়া মেডল হাউিজং েসাসাইিট উ� িবদয্ালেয়র
িশশুরা এেসিছল উৎসেবর ২য় িদেন। অেনেক এর আেগও মা বাবার
হাত ধের এেসিছল, অেনেকই আবার এবারই �থম এেলা উৎসেব।
ওেদর �ুেলর ষ� ে�িণর িপয়াল ভােলাবােস অয্ািনেমশন িফ� েদখেত,
উৎসেব তাই ওর সবেচেয় েবিশ ভােলা েলেগেছ ‘Cat Lake City’
নােমর জামর্ান চলি��িট। বা�াসহ মা হাঁস এবং একিট পািসর্য়ান ময্াঁও
িবড়ােলর দু �ুিম িপয়াল খুব উপেভাগ কেরেছ! অনয্িদেক বয়েস বড়
অ�ম ে�িণর �াধীেনর ভােলালাগা আবার অনয্রকম। েস আবার নানা
ভািরি� কথা বলেলা ওর ভােলালাগার চলি�� ‘Khailauna’ িনেয়।
চলি�ে� ইমরান নােমর মুসিলম েছেলিট িহ�ু েদবতার মূ িতর্
গেণশঠাকুরেক ভীষণ ভােলাবােস, িক� ওর মা েরেগ িগেয় মূ িতর্িট
েভেঙ েফেল। ইমরােনর মােয়র উপর তাই �াধীন েবশ েক্ষপা! মুখ
বাঁিকেয় েস বেল, “ইমরােনর মােয়র উিচত িছল ওেক বুঝােনা! তা না
কের েস েকন ওটা ভাঙেলা? আমােদর উিচৎ িনেজেদর ধেমর্র
পাশাপািশ অনয্ ধেমর্র �িতও স�ান জানােনা”। েছাট েছাট িশশুগুেলার
মুেখ চলি�� িনেয় এমন অসাধারণ ম�বয্ শুনেল বুিঝ উৎসেবর
সাথর্কতা আসেল এখােনই! এরপর ভিবষয্েত েক েক চলি�� িনমর্াণ
করেত চায় েসটা িজেজ্ঞস করেতই �ায় সবাই িচৎকার কের হাত তুেল
বলেলা ‘আিম চাই!’ নতুন িশশু চলি�� িনমর্াতা হবার �� েযন ওেদর
েচােখ-মুেখ েদখেত েপলাম আমরা। অতঃপর নানান েপােজ নানান ঢেঙ
ফেটা�াফােরর ি�েক ওরা ে�মব�ী হেয় েগল।
- েহামায়রা সানজানা অিনষা

বা�লর্ ন ট� বাংলােদশ
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এেসিছেলন ছিবেমলায়, সু দূর বািলর্ন েথেক। েসখােন খুঁেজ েপেতই মুিনরা
েমারেশদ মুননী, আমােদর খালা, তাঁেক িনেয় এেলন আমােদর উৎসব
�া�েণ। বলেলন বা�ােদর সােথ আ�া িদেয় েযেত, ভােলা লাগেব।
শাহীন িদল-িরয়াজ, িতিন ডকুেম�াির িনমর্াতা। যিদও কথা শুরু করার
সময় বলেলন, “আমার ডকুেম�ািরগুেলােক িঠক ডকুেম�ািরও বলা যায়
না। একটা গ� থােকই, অেনেক তাই ডকুেম�াির িহেসেব মানেত চায় না
আমার িনমর্াণ”। েডিলেগটরা বেস েগেলন তার বানােনা ডকুিফকশন, “দয্া
ে�ােজকশিন�” েদখেত, শুনলাম এিট িনমর্ােণর গ�। টানা দু ই স�াহ
ধের শুয্িটং এর �থম এক স�াহ নািক চির�গুেলােক েবাঝার জনয্,
তােদর সােথ িমেশ যাবার জনয্ তােদর সােথই কাটান পুেরা সময়। শুয্িটং,
কয্ােমরা এবং িডের�র ও এ�েরর স�কর্ িনেয় আমােদর িনমর্াতােদর
সােথ দারুণ আ�া জিমেয় েতােলন িতিন।
ই�ারিমিডেয়ট এর পর শাহীন িদল-িরয়াজ জামর্ািনেত চেল যান িফ�
িনেয় পড়াশুনার জনয্। এখন বািলর্েন থােকন, ৈতরী কেরন চলি�� এবং
ডকুেম�াির। উৎসেব এবারই তার �থম আগমন। “এই েদেশর
ে�ক্ষাপেট িশশুেদর জনয্
চলি�� উৎসব খুবই
চমৎকার ও অনয্রকম একিট
আেয়াজন”, বেল জানান
িতিন। িশশুেদর জনয্ সামেন
তার েকান চলি�� িনমর্ােণর
ই�া আেছ িকনা িজেজ্ঞস
করেল িতিন জানান, “আমার
ভয় কের বা�ােদর জনয্
ছিব করেত, কারণ বা�ােদর
জনয্ ছিব বানােনা েবশ
কিঠন।” কিঠন হেলও
সামেন িশশুেদর জনয্ কাজ
করার েচ�া করেবন বেল
আশা বয্� কেরন িতিন।
- ফািরহা জা�াত মীম

আমরা �ই সখ�

রাজক�য় রাজশাহীর গ�

উৎসেবর উে�াধনী িদেনর কথা। �া�ণ জুেড়
কলরব। শত শত িশশু-িকেশারেদর
উপি�িতেত �াণব� হেয় উেঠেছ চারপাশ।
এর মােঝই দু িট পিরিচত মুেখর েদখা েপলাম
িনেজেদর মেধয্ খুঁনসু িট করেত। গ� শুনেত
তােদর কােছ েগলাম। তারা িনেজেদর পিরচয়
িদল িঠক এইভােব, “আমরা হি� েমলায়
হািরেয় যাওয়া দু ই সখী! আজ উৎসেব এেস
আবার দু জন দু জনােক িফের েপেয়িছ।”

বলা হেয় থােক উৎসেব আসা �েতয্ক িনমর্াতারাই এেককজন েযা�া। রাজশাহী েথেক
আসা এই চারজন িনমর্াতােদর গ� শুনেল আসেলই মেন হেব এরা সকেলই েযা�া।
েদওয়ান িবদু য্ৎ
“মানু ষেক েকানিকছু বেল েবাঝােনার চাইেত েদিখেয় েবাঝােনা সহজ।” এমনটাই
ম�বয্ কেরেছন েদওয়ান িবদু য্ৎ। তার িনিমর্ত ‘দয্ ি�ম’ চলি��িট এইবারই �থম
উৎসেবর ‘িশশু চলি�� িনমর্াতা’ েসকশেন িনবর্ািচত হেয়েছ। চলি�� িনমর্ােণ েস
মােয়র সহয়তা েপেলও বাবার সায় েমেলিন। িক� েযই না উৎসেবর আম�ণপ�
বািড়েত েপৗঁছেলা, অমিন তার বাবাও েকমন েযন লু িকেয় লু িকেয় সায় িদি�ল।
আন� েযন এেত িতনগুণ েবেড় েগল ক্ষুেদ এই চলি��কােরর। এভােবই যা�া শুরু
তার উৎসেবর।
নওশীন তাবাসসু ম
পেহলা এি�ল েথেকই নািক নওশীন তাবাসসু েমর এইচএসিস পরীক্ষা শুরু। আর
তারপেরই ভিতর্যু�। এতিকছু সামেন েরেখ উৎসেব আসা কীভােব স�ব হেয়েছ?
এমন �� করেতই েহেস িদল েমেয়িট। হােসয্া�ল মুেখই েস জানােলা, তার িনিমর্ত
‘কল� েথেক বাঁচা’ চলি��িট ‘িশশু চলি�� িনমর্াতা’ েসকশেন িনবর্ািচত হেয়েছ।
নওশীেনর ই�া, তার ছিবিট েযন বাংলােদেশর �েতয্কিট িবভােগ �দিশর্ত হয়।
মাহমুদুল হক সু জন
এই উৎসবিটর জনয্ অধীর আ�েহ অেপক্ষায় থােকন সু জন। িসএফএস এর কােছ েস
িচর ঋণী। কারণ পিরচালক েমারেশদু ল ইসলাম, অিমতাভ েরজা েচৗধু রীর মত
মানু ষেদর সােথ েদখা করার সু েযাগ হেয়েছ তার এই উৎসেবর মাধয্েম। তােদর কাছ
েথেক চলি�ে�র িবষয়ািদ জানার সু েযাগ হেয়েছ। উৎসেবর েসিমনার গুেলার মাধয্েম
দক্ষতাও বৃ ি� েপেয়েছ। এবাের উৎসেব েস িনেজর চলি�� ‘পেথর েকানায়’ িনেয়
হািজর হেত েপেরেছ। েস চায় িসএফএস এর মেতা �িত�ান েযন হাজার হাজার
বছর েবঁেচ থােক।
কাবয্ কবীর
রাজশাহী েথেক আসা এই িনমর্াতা জানােলা তার �থম িসেনমা বানােনার গ�। তার
�থম চলি�� েবশ বড় বােজেটর িছল, তাই উৎসেব চলি��িট িনবর্ািচত হবার
গুরু�টাও েযন অেনক েবিশ িছল। গত উৎসেব তার েসই িফ�িট িনবর্ািচত না
হওয়ায় ব�ুেদর অেনক মশকরাও শুনেত হেয়েছ। এেত েস মন খারাপ কেরিন। বরং
আরও নতুন উদয্েম নতুন িফে�র কাজ শুরু কের। অবেশেষ সকল চড়াই উৎরাই
পার কের চেল এেসেছ তার িনিমর্ত ‘একলা থাকার িদন’ চলি��িট িনেয়, ‘িশশু
চলি�� িনমর্াতা’ েসকশেন।
- িজনাতুন েনসা তুপা

হােসয্া�ল এই মানু ষ দু জন হেলন শাহলা
ইসলাম েরাদশী এবং সািদয়া তাবাসসু ম �ীিত।
দু জেনই এবার উৎসেব এেসেছন চলি��
িনমর্াতা িহেসেব।
শাহলা ইসলাম েরাদশী িনিমর্ত চলি��িটর
নাম “িলিভং দয্ নাইট েময়ার” এবং সািদয়া
তাবাসসু ম �ীিত িনিমর্ত চলি��িটর নাম
“পয্াশন”। দু িট চলি��ই এবার ইয়ং
কয্াটাগরীেত কি�ট করেছ। িনেজর চলি��
স�েকর্ জানেত চাওয়া হেল শাহলা ইসলাম
জানান, “দীঘর্ ৬ বছর পর েকান ��ৈদঘর্য্
চলি�� িনমর্াণ করলাম। িনেজর জায়গা েথেক
েছা� একিট গ� বলার েচ�া কেরিছ। জািন না
কতটুকু সফল হেত েপেরিছ।”
উৎসব স�েকর্ও তােদর সে� েবশ কথা হল।
সািদয়া তাবাসসু ম �ীিত জানােলন তার
ভােলালাগার কথা। েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর
েছাটাছু িট, বয্�তা েদখেত নািক তার খুব ভােলা
লােগ, উৎসেবর পুরেনা িদেনর কথা মেন পেড়
যায়।
- জামেসদু র রহমান সজীব

��
কেরা
িনেজেক!
ঘিড়েত তখন েবলা ১০টা েবেজ ৩০িমিনট। উৎসেবর েডিলেগটরা সব
ধীের ধীের েসিমনার রুেম জেড়া হে�। আেশপােশ সবার মােঝ
িফসিফস শুরু হেয় েগেছ। একজনেক িজেজ্ঞস করলাম কার েসিমনার?
“িপপলু আর. খান।”
নাম শুেনই লাফ িদেয় উঠলাম। আর একটু হেল ভুেলই িগেয়িছলাম েয
আজেক তার েসিমনার আেছ। েদেশর েটিলিভশন িবজ্ঞাপন িনমর্ােণ তার
অবদান অসামানয্। েগেলা বছর ২০১৮ সােল িতিন বহুল আেলািচত
“হািসনা : অয্া ডটার’স েটল” ডকু-�ামািট িনমর্াণ কেরেছন। এমন
একজন মানু েষর েসিমনার স�েকর্ �ায় ভুলেত বেসিছলাম বেল যখন
মাথা ঠু করাি�লাম িঠক তখনই দরজা খুেল েসিমনার রুেম �েবশ
করেলন িতিন। সবাই দাঁিড়েয় তােক আম�ণ জানােল িতিন সকলেক
বসেত বলেলন। আর এক মুহূতর্ েদির না কের েসিমনার শুরু কের
িদেলন। িতিন জানােলন একটা চলি�� বানােত হেল চলি�� বানােনার
পূ বর্বতর্ী ও পরবতর্ী কাজ স�েকর্ জানেত হেব। তার আেগ থাকেত হেব
চলি�ে�র �িত ভােলাবাসা। চলি��েক বানােত হেব একটা ভাষা,
দৃ শয্মান ভাষা! চলি�� েযন একিট গ� বেল েদয়। েসজেনয্ আমােদর
সকলেক বই পড়ার �িত উৎসািহত কেরন। “েবিশ েবিশ বই পেড়া,
েবিশ েবিশ িচ�া কেরা! একমা� বই পাের েতামােক িচ�ার জগেত
�েবশ করােত”, বেলই িতিন েবশ কেয়কিট বইেয়র নাম ও েলখেকর
নাম জানােলন। বলেলন, “িনমর্াতা হবার আেগ েলখক হওয়া জরুরী।”
েকননা, চলি�ে�র মূ ল উে�শয্ই থােক গ� বলা আর েসই গ� বলাটা

ফুড �টেমর গে�াসে�া
উৎসেব সবাই ভীষণ িবিজ। েকউ আবার ইিজ কােজও িবিজ। এত যারা
বয্� থােক, তােদর িখেদ েতা লাগেবই। িখেদ েমটােনার এ গুরুদািয়ে�
আেছ উৎসেবর ফুড িটম। ছয়জেনর এই দেল আেছ রািফ, নািহয়ান,

যথাথর্ হেব েলখক হবার মাধয্েমই। আর এরই একিট উদাহরণ িহেসেব
িতিন তুেল ধরেলন সতয্িজৎ রায়, হুমায়ু ন আহেমদসহ আরও অেনক
বেরণয্ বয্ি�বেগর্র কথা। জানােলন কীভােব একজন অিভেনতা েথেক
গে�র চিরে�র ে�ভার েবর করা যায় আর েসই সােথ গ�টােকও বলা
যায়। তেব অবশয্ই েখয়াল রাখেত হেব েযন িফে�র �িতিট দৃ শয্ গ�
বেল।
“িনেজেক �� কেরা। তুিম িনেজই হেব িনেজর িনিমর্ত চলি�ে�র
িবচারক।” িনেজর িনিমর্ত চলি�ে�র িবচারক িনেজেকই হেত আ�ান
জািনেয়েছন িতিন। িনেজেকই িজেজ্ঞস করেত হেব েকান দৃ শয্ িকেসর
জনয্ এবং েকন? “েতামার চলি�ে�র গ� যিদ েতামােক মু� কের,
তেবই েতামার চলি�� সাথর্ক!”
তেব সব িঠকঠাক থাকেলও লা� মুহূেতর্ সব েগা�ায় েযেত পাের েছাট
েছাট ভুেলর কারেণ। েসজেনয্ ি�র থাকেত হেব �েতয্কিট কােজ। িফ�
বানােত হেব অেনক েভেব-িচে�। েসজেনয্ কােজর বয্াপাের থাকেত হেব
িন�াবান।
অবেশেষ ঘিড়েত �ায় ১টা ৩০ বাজেতই িপপলু খান েসিমনার েশষ
করেলন। দেল দেল েডিলেগটরা েসিমনার েথেক েবর হেয় জেড়া হেত
লাগল একরাশ উ�াস এবং উ�ীপনা িনেয়। অেনেকই হয়েতা এতক্ষেণ
পরবতর্ী িফে�র ভাবনা-িচ�া শুরু কের িদেয়েছ। হয়েতা অেনেকই
বুনেছ শত শত গে�র দৃ শয্কাবয্।
- িজনাতুন েনসা তুপা
গ�, �ব, আবরার ও শািহন। �থমবার ফুড িটেম কাজ করা আবরার
জানােলা, ফুড িটেম থাকেল নািক লু িকেয় লু িকেয় েবিশ খাওয়া যায়।
এিদেক ি�তীয়বার ফুড িটেম থাকা গ� িবেরািধতা কের বলল, “না, না,
এইবার কম েখেয়িছ। আেগরবারই েবিশ েখেয়িছলাম। তেব আমরা
সবাইেক খাবার িদেয়, তারপর খাই।” এরইমেধয্ হ�দ� হেয় নীলেক্ষত
েথেক লিজি�েকর কাজ কের এেলা �ব। জানা েগল ফুড িটেমর
সদসয্েদর ফুেডর পাশাপািশ খাটেত হয় লিজি�ক আর অিফস িটেমর
হেয়ও। এজনয্ িখেদ একটু েবিশ লাগাটাই �াভািবক। এতদূ র বেলই
�ব ছু টেলা খাবার েখেত। িখেদ েপেট েবিশ কথা বলেত চায় না েস।
কাজও নািক অেনক বািক। এদেলর শািহন আর রািফ জানােলা, মােঝ
মােঝ সকােলর না�াও পায় না তারা। দু পুের েতা কখেনা কখেনা শুধু
েঝালই েজােট কপােল। এ িনেয় েক্ষাভ আেছ িকনা জানেত চাইেল
নািহয়ান বলেলা, “আমরা েখেয় না, খাইেয় আন� পাই।” সাক্ষাৎকার
েশেষ দেলর সবাইেক ফেটােসশেন েযেত বলা হেলা, সম�ের তারা বেল
উঠেলা, “ছিব পের। আেগ িফ�াের পািন ভরেত হেব।”
- রাহনু মা তাহিসন
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Institutionalising
The Idea of Filmmaking

Hear Them Too!

It is not a woman's fault, not
always. Here comes the three
ﬁlmmakers who speak their mind
on this prohibited matter. Partho
Paulinews Folia, who directed the
ﬁlm Jok. This ﬁlm regarding
violence against women, he
brings up three stages of sexual
assault and creates a social awareness. First comes incest, many of
us are the victim but few raise
their voice against such contemptible act. Secondly comes acquaintance rape, and later comes the
marital rape. Partho felt that it is
high time to talk about such cases
and let people know that it is not
a victim's fault. On this section,
we have another ﬁlmmaker
named Mahmudul Hoque Suzan.
This ﬁlmmaker shares the education crisis in rural areas. Through
his ﬁlm, Pather Konai, he talks
about
negligence
towards

women and how they are
deprived of education. Many
amongst us take women for
granted and care less for their
perspective and opinion. By
means of this ﬁlm, he illustrates
domestic
violence
against
women. Lastly, we have a young
ﬁlmmaker Atonu Mallik. Both of
his ﬁlms would be screening in
12th International Children’s Film
Festival Bangladesh. In one of his
ﬁlms, named Kajol, he focused on
basic necessities via a female
character.
Now, if this discrimination and
violence continue to occur, we
and our nation will lag behind.
The gradual growth of proper
human
civilization
will
be
sluggish.
-Navina Noon Taslim

Movie

Highlight:

We Need To Talk

The second day of the festival rolling and there is nothing new
under the sun. Young ﬁlmmakers were oﬀ to having another incredible day of new learnings and exploration in the ﬁeld of ﬁlmmaking.
However, Piplu R Rahman aka Rezaur Rahman Khan added up to
their experiences. A workshop on 'Storytelling', a signiﬁcant section
of ﬁlmmaking, has been conducted by him.

The workshop was basically about the theories of storytelling until
the event was ﬁnally done and there were no more theories included. He mentioned how apathy drives negativity in society when
youngsters think of perceiving the idea of going to institutions.
Traditionally, profession forming education receivers are considered to be future achievers. Filmmaking is considered a rather risky
profession which is a roller coaster of uncertainties. We are, as a
nation, on the verge of declining a strong liberal arts force. The
formal education while pursuing the very art of ﬁlmmaking, should
be lucrative. It isn't actually the stigma that keeps younglings from
pursuing a degree in this ﬁlm. It is the sheer ignorance and apathy
to acknowledge the power of such a strong medium. This art of
visualizing life should be institutionalized, the self-claimed yet a
student here, Piplu R. Khan said.
- Syeda Ashfah Toaha Duti

We Need To Talk the ﬁlm is going to be screened on 4th March at 2 p.m at Shawkat
Osman Auditorium, 6th March at 2 p.m at British Council and 6th March at 11 a.m at
Bangladesh Shilpakala Academy. The ﬁlm has been directed by Ron Jäger. He is 23
years old ﬁlm graduate, studied in ‘Television and Film’ at the Dekra Horchschule Für
Median in Berlin.The tagline of this movie is "A father and a son need to talk to each
other" and it is 8 minutes long. Very often in life, no words are needed to express
human feelings. Many issues appear to stand between the two protagonists of this
ﬁlm. While uniting them in the end within a few minutes, the short ﬁlm will create
diﬀerent illusions of what they need to talk about for every spector.
- Rahnuma Tahsin
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