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িসেনমার
জ� আর
মৃত�্যর গ�
একিট িসেনমা জ�ায় িতনবার। আর তার মৃ তুয্ হয় অ�ত চারবার। �থেম
গ�কার, এরপর �েযাজক এবং তারপর িনমর্াতা। এই িতনজেনর হােত
জে�র পর িসেনমা যখন দশর্করা েদখেত বেস তখন চারজন দশর্ক
ভাবেত পােরন চার রকমভােব। আর এভােবই িনমর্াতার িচ�ার মৃ তুয্ ঘেট
যায় িসেনমা হেল, নতুন কের েস জ�ায় দশর্েকর হাত ধের। গতকাল
সকােল জাতীয় জাদু ঘেরর সু িফয়া কামাল িমলনায়তেন সারা েদশ েথেক
আসা �িতিনিধেদর এরকমই বলেলন েদশবেরণয্ চলি�� িনমর্াতা
িগয়াসউি�ন েসিলম। িকেশার এবং তরুণ িনমর্াতােদর সে� আ�ার
ছেলই এই কমর্শালা চলেলা দু পুর পযর্�। রাজশাহী িব�িবদয্ালয় েথেক
�াতক পাশ কের িগয়াসউি�ন েসিলম ঢাকায় এেসিছেলন িনতা�ই
জীিবকার স�ােন। মে� কাজ করার অিভজ্ঞতােক কােজ লািগেয়ই শুরু
করেলন িবজ্ঞাপেনর িচ�নাটয্ েলখা। এরপর ধীের ধীের েটিলিভশন
িসিরেজর িচ�নােটয্র কাজ এবং এক সময় এেস িনেজরই িনমর্াতা হেয়
ওঠার গ�টা কাছ েথেক েশানার সু েযাগ েপেলা ক্ষুেদ িনমর্াতারা। ‘মনপুরা’
এবং ‘��জাল’-এর মেতা সফল চলি�� িনমর্াণ কের এেদেশর চলি��
জগেত িনেজর �াক্ষর েরেখেছন িগয়াসউি�ন েসিলম। িক� সবিকছু েক
ছািপেয় িগেয় গতকােলর কমর্শালায় উেঠ আসেলা এক নতুন মানু েষর গ�
। আলাপ চলেলা ৈবঠিক ঢেঙই। ক্ষুেদ িনমর্াতােদর কােছ েপেয় দারুণ খুিশ
িতিন িনেজও। িনেজর জীবেনর নানা অিভজ্ঞতা আর �ে�র কথা ছিড়েয়
িদেলন তােদর মেধয্ও।
“একজন িনমর্াতােক জানেত হেব েস কী চায়। িঠক েযমন কের
একজনেক কিব বা েলখক বানােনা যায় না, েতমন কেরই কাউেক
চলি�� িনমর্াতা বানােনা যায় না। কািরগির িশক্ষাগুেলা হয়েতা েদয়া েযেত
পাের, িক� চলি�� একজন িনমর্াতার �ে�র বিহঃ�কাশ, েসটা েশখােনার
িকছু েনই।”
িগয়াসউি�ন েসিলম আরও জানােলন একজন িনমর্াতােক হেত হেব
ৈধযর্য্শীল। িমেশ েযেত হেব �িতিট চিরে�র সােথ। তারপর ে�ক্ষাগৃ েহ
যিদ একইভােব দশর্করাও িমেশ েযেত পােরন চির�গুেলার সে�, তেবই
সাথর্ক হেব িনমর্াণ। বুঝেত হেব দেলর �েতয্ক সদেসয্র মেনাভাব।
জানেত হেব েকান অিভেনতার কাছ েথেক েকান বয্বহােরর ে�িক্ষেত তার
েসরা কাজিট েবর কের আনা যায়।

পুেরা কমর্শালাজুেড়ই �িতিনিধেদর �� িছেলা অেনক। ৈধেযর্য্র সােথ,
হািসমুেখ সবার �ে�র উ�র িদেলন িগয়াসউি�ন েসিলম। উেঠ এেলা
আেলা, কয্ােমরা, িচ�নাটয্সহ িসেনমা িনমর্ােণর নানা �স�। বাংলােদেশ
চলি�� িনমর্ােণ যেথ� অেথর্র েযাগান না থাকার িবষয়িট িনেয়ও েযন
একটু অিভমান করেলন িতিন। তেব একই সােথ জািনেয় িদেলন ��টা
েদখা জরুরী, �� েদখেত হেব অেনক বড় কের। িসেনমা স�েকর্
পড়াশুনা এবং িনয়িমত িসেনমা েদখার পরামশর্ও িদেলন িতিন। ৈতির
করেত হেব িনেজর �াক্ষর, িনমর্াতার একা� িনজ� ভি�।
কমর্শালা
েশেষ
একটুখািন
বুেলিটেনর
মুেখামুিখও
হেলন
িতিন।
জানেত
চাইলাম
েকমন
লাগেছ
আমােদর
আেয়াজন। িগয়াসউি�ন েসিলম জানােলন এত বড় আেয়াজেনর সম�
কাজ েছাটরা করেছ েদেখ িতিন িবি�ত।
“িসেনমা একিট জািতর জনয্ খুবই গুরু�পূ ণর্ িশ�মাধয্ম। েসই জায়গায়
ই�াি�েত এই উৎসেবর অবদান খুবই দরকারী। সিঠক সমেয় বড়েদর
েনতৃ� েছেড় েদয়া এবং েছাটেদর শুরু হওয়াটা খুব জরুরী। েয বয়েস
বা�ারা কাজটা শুরু কেরেছ, েসটা একটা দারুণ বয়স। আিম িনি�ত
তােদর এ যা�া অেনক দূ র পযর্� হেব।”
উৎসেব এই গুণী িনমর্াতার আগমন ক্ষুেদ চলি�� পিরচালকেদর েযমন
কেরেছ আনি�ত, েতমনই তারা হেয়েছ আেরা সমৃ �, অনু �ািণত।
-

শূ ণ্য েথেক শু �

িশেরানামিট সবার জীবেনই িকছু টা �ভাব
েফেল; যখন আমরা বড় িকছু আেয়াজেনর জনয্
খুব েছাট অবল�ন িনেয় শুরু কির। এরকমই
িছেলা আমােদর ১২তম চলি�� উৎসেব
আগত ক্ষুেদ চলি�� িনমর্াতা ফয়সাল
আহেমেদর মতামত। যার িনিমর্ত চলি�� ‘�ু’
�দিশর্ত হেয় েগল এবােরর উৎসেব অনু �র্
আঠােরা �িতেযািগতা িবভােগ। তার �থম
িসেনমা বানােনার সময় তার েকােনা কয্ােমরা,
লাইট বা অিভজ্ঞতা িছল না। চলি�� বানােনার
সকল সর�াম নানা পিরিচতজেনর কাছ েথেক
ধার করেত হেয়িছল। িতিন বতর্মােন পড়ােলখা
করেছন। ট�ী গাজীপুর তািমরুল িম�াত
কািমল মা�াসার ছা� িতিন। মফঃ�েল বসবাস
করেলও ফয়সাল আহেমদ তরুণ সমাজেক
িনেয় অেনক উৎসাহী, তাই েস চায় একিট
সু �র তরুণেদর ��পুরী। তার েসই
��পুরীেত সবাই খারাপ কাজ েথেক িবরত
থাকেব। সবাই িনরাপেদ ও সু �ু ভােব
জীবনযাপন করেব।
চলি�� িনমর্ােণর জনয্ িতিন িবিভ� ধরেনর
েমাবাইল অয্াি�েকশন এবং অনলাইন েকােসর্র
মাধয্েম িভিডও এিডিটং িশেখেছন। তার মেত
চলি�� িনমর্ােণর কারগির িদকগুেলা জানেল
চলি�� িনমর্াণ আরও সহজ হয়। িতিন এই
উৎসব-এ �থম চলি�� জমা েদন এগােরাতম
উৎসেব। এছাড়াও িতিন জানােলন, �থম
িসেনমা বানােনার পর িনেজর েভতর িকছু
অহংকার জ�ােলও অনয্েদর িসেনমা েদেখ েস
বুঝেত পাের, তার জানার অেনক ঘাটিত রেয়
েগেছ। ভােলা চলি�� বানােত হেল আরও
অেনক িকছু জানেত হেব এবং িশখেত হেব।
চলি�� িনমর্ােণর পাশপািশ শেখর বেস
কয্িল�ািফও কেরন। এছাড়াও কানািডয়ান
ইউিনভািসর্িটর চলি�� উৎসেবও তার একিট
চলি�� �দিশর্ত হেব।
পিরবােরর সবাই তার কাজ েক সমথর্ন কের
বেলই জানােলন ফয়সাল। ভিবষয্েত েকােনা
বাঁধার জনয্ িতিন িসেনমা বানােনা বাদ িদেত
চান না। তেব েকান বছের িতিন ছিব না
বানােত পারেলও ে��ােসবক িহেসেব উৎসেব
আসার ই�া রােখন িতিন।
-

বু েল�টেনর মুেখামুিখ : সােবক উৎসব পিরচালক
দীঘর্ একটা পথ পািড় িদেয়েছ িচলে�ন’স িফ�
েসাসাইিট। �িতিনয়তই নতুন নতুন সদসয্
এেস েযাগ িদে� এই সু িবশাল পিরবাের।
েযসকল েছা� েছা� েছেলেমেয়রা শুরুর িদেক
এেসিছল, তারা আজ তরুণ। তারাই হাল
ধেরেছ উৎসেবর। তাই �েতয্ক বছর উৎসব
এেলই েদখা েমেল নতুন-পুরাতন মুখগুেলার।
উৎসব ঘুরেত ঘুরেত েদখা েপলাম ৮ম ও ৯ম
আসেরর উৎসব পিরচালেকর, রায়ীদ েমারেশদ
মনন। তার সােথ কথা হল উৎসব ও চলি��
িনেয়।
আমােদর উৎসব: আমরা েখয়াল কেরিছ এখন
পযর্� উৎসেবর একটা িদনও িমস কেরনিন।
িমস কেরনিন েকান আেয়াজন। তেব আেগর
মেতা উৎসব পিরচালনার দািয়� বা বয্�তা
েনই। এখনকার অনু ভূিত েকমন?
রায়ীদ েমারেশদ: অবসর েনয়া সে�ও আসার
অনয্তম একটা কারণ বলেত পােরা েটনশন।
উৎসবটা কীভােব হে� েসটা িনেয় েটনশন
থােক। তেব যতবারই এেসিছ, মেন হেয়েছ
েটনশন না করেলও চেল। নতুনেদর হােত
দািয়� এেসেছ এবং তারা ভােলাই করেছ।
তােদর দািয়�েবাধ, কমর্ �েচ�া ভােলা লােগ।
তাছাড়া অবসের েগেলও যখন ভািব উৎসেবর
সবাই পিরবােরর মেতাই, তখন মেন হয়
পিরবার েথেক আবার অবসর কী কের হয়!
পিরবার েতা পিরবারই। উৎসেব আসার আরও
একটা কারণ অােছ, বাসায় উৎসেবর এই
সময়টােত রা�া হয়না। উৎসেব এেল খাবার
পাওয়া যায়।
আমােদর উৎসব: উৎসেবর এক যু গ পূ িতর্ হল
। িছেলন উৎসেবর শুরু েথেকই। কতটুকু
পিরবতর্ন, কতটুকু পূ ণর্তা এেসেছ?
রায়ীদ েমারেশদ: ভােলা পিরবতর্নই হেয়েছ।
উৎসেবর শুরুর িদেক বড়েদর হােত সবিকছু
থাকেলও ধীের ধীের তা েছাটেদর হােত
এেসেছ। আমূ ল পিরবতর্ন এেসেছ বতর্মান
�যু ি�র বয্বহােরও। যখন দািয়ে� িছলাম,
আিমই �থম অনলাইন েস�র িনেয় গুরু�
সহকাের কাজ শুরু কির। অনলাইেন িফ�
সাবিমশন, ওেয়বসাইট মিনটিরং এসেবর জনয্
আলাদা িটম গঠন কির। অনলাইন েসাসয্াল
�াটফেমর্ �চার �চারণা শুরু কির। ধীের ধীের
তার বয্ি� ছািড়েয়েছ। এখন কােজ ভীষণ
সু েযাগ-সু িবধা পাওয়া যায়। এছাড়াও �িতটা
আসেরই শৃ �লা বৃ ি� পাে�। িবষয়টা
চমৎকার। ডকুেমে�শন িটম পূ েবর্র েথেক
ভােলা করেছ। ভলাি�য়ারেদর দক্ষতা কােজ
লাগেছ। �িতিদেনর আপেডট �িতিদনই
অনলাইেন ছিড়েয় েদয়া স�ব হে�। তেব এত
সাফেলয্র পরও িকছু অভাব েথেকই যাে�।
উৎসেবর ফাে� যেথ� ঘাটিত। বােজেটর
অভােব িবেদিশ চলি�� িনমর্াতা, অিতিথেদর
আনা স�ব হয় না। রেয়েছ েভনু য্র ��তা,
েসকারেণ ে�ােজকশন িনেয়ও সমসয্া হয়।

েভনু য্র কােছ অিতির� সময় পাইনা বেল
সু �র ে�ােজকশন অােয়াজন করা স�ব হয়না
। যিদ সরকার �শাসন বা �ার িসেনে��,
�কবা�ার িসেনমার মেতা সংগঠনগুেলা েভনু য্,
ে�ােজকশেনর জনয্ সহায়তা কের তাহেল
উৎসবটা আরও েবিশ চমক�দ ও আকষর্ণীয়
করা যায়। আিম িবেশষভােব সরকােরর কােছ
অনু েরাধ করিছ আমােদর জনয্ েযন েখালা
চ�রসহ ে�ােজকশেনর বয্ব�া করা হয়।
আমােদর উৎসব: �িতটা আসরই নতুন কের
িবিভ� আেয়াজন েযাগ করেছ। আগামীেত
উৎসবেক িকভােব েদখেত চান? নতুন কী
েদখেত চান?
রায়ীদ েমারেশদ: নতুন� সবসময়ই �তয্াশা
কির। আগামীেত চাইেবা েদেশর
িকেশার-তরুণ চলি�� িনমর্াতােদর পাশাপািশ
িবেদিশ িনমর্াতা, অিভেনতা, কলাকুশলী,
চলি�� ে�মীরাও েযন উৎসেব �তঃফূতর্ ভােব
অংশ�হণ করেত পাের। আমােদর �য়াসটা
িব�মােনর, চাই উৎসবটাও িব�বয্াপী
চলি��ে�মীেদর জনয্ এক িবশাল িমলনেমলা
েহাক।
আমােদর উৎসব: এই উৎসব চলি��
িনমর্াতােদর অনয্তম এক �াটফমর্। নতুন
িনমর্াতা ৈতিরর কািরগরও বলা হেয় থােক।
আপনার িক কখনও চলি�� বানােত ইে�
কেরেছ? আগামীেত বানােনার পিরক�না আেছ
িক?
রায়ীদ েমারেশদ: একটা তথয্ তাহেল িদেয়ই
েদই েতামােদর। মুহ�দ জাফর ইকবাল রিচত
“দিসয্ কজন” অবল�েন চলি�� িনমর্াণ
করেবা শী�ই। ইেতামেধয্ িতিন েমৗিখক
স�িত িদেয়েছন। কাজ শুরু করেল জানােবা
অবশয্ই। এই
উৎসব েথেকই
অেনেক
হয়েতা কাজ
করেব
অামার সােথ।
আর
সবচাইেত বড়
িবষয়,
ভিবষয্েত
চলি�� িনমর্াণ
কির বা না
কির, চলি�ে�র
�েযাজক
বা এ স�িকর্ত
বয্বসােয়র
সােথ
জিড়ত
থাকেত
চাই।
কারণ এই
জায়গাটা
আনে�র,
ভােলালাগার।
-

খু িক �ফ�েমকার

দশর্ কেদর কাঁদােলা “মািথন”!
বড় বড় চলি�� িনমর্াতারা যা করেত পােরনা, এবােরর
উৎসেবর তরুণ িনমর্াতারা তা কের েদখােলা। িনেজেদর
বানােনা চলি�� েদিখেয় দশর্কেদর েচােখ জল এেনেছ।
৫ মাচর্ ম�লবার সু িফয়া কামাল িমলনায়তেনর ৩টার
�দশর্নীেত �দিশর্ত হয় জােয়দ শীতল পিরচািলত মািথন
। গ�, অিভনয় এবং িনমর্াণ মন জয় কের দশর্কেদর।
১৩ িমিনট বয্ি�র চলি��িট একই সােথ সবাইেক
হািসেয়েছ এবং কাঁিদেয়েছ। িনমর্াতার কােছ এ িবষেয়
তার অনু ভূিত জানেত চাইেল িতিন জানান, “স�ান
ভূ িমে�র পর বাবার েচােখ পািনেত েযই আন� অ�
থােক, আমার েচােখ এখন েসই আন� অ�।” মািথেনর
গ�টা খুব েবিশ নাড়া িদেয়েছ দশর্কেদর। তাই �� কির
গ� িনেয়ই। মািথেনর গ� িনেয় িতিন জানােলন, মািথন
আসেল িতিন িনেজই। গ�টা তার জীবন েথেকই েনয়া।
িকছু টা ক�নার আ�য় িনেত হেয়েছ যিদও। তেব
িদনেশেষ গ�টা তারই। মািথন চিরে� অিভনয় কেরেছ
আবরার েক িরজাল, �শংসা করেলন তারও।
অিভেনতার ৬ মােসর দীঘর্ ��িত িছল এই চির�টার
জনয্। চলি��টা িনমর্ােণর অনু ে�রণার কথা বলেত িগেয়
িনমর্াতা জানােলন তার �েযাজক সারা েহাসাইন এর
কথা। এই মানু ষটাই তার জীবেনর অনয্তম বড়
অনু ে�রণা।
-

এক িদেনর িপকিনেকর
আেয়াজেকরা

িরেপািটর্ং টাইম েভার ৫টায়! িক বেল এসব?
তাহেল ঘুম েথেক উঠেবা কয়টায়? �ুল িটেমর
দলেনতা আশরাফুল ইসলােমর এই হুকুম শুেন
েবশ েটনশেন পেড় েগেলা দেলর অনয্তম সদসয্

নােমর েকান ধমর্ হয়না
“নােমর িক েকান ধমর্ হয়, বেলা? আমার
নামটা বাংলা নাম বেল, েকন বয্� করেব!”,
কথা হি�েলা এবােরর উৎসেবর সবর্কিন�
িনমর্াতা বণর্ালী আহেমদ েসতু। নাম িনেয়
িবড়�নায় হরহােমশাই পড়েত হয় বণর্ালীেক।
অনয্ অনয্ ভাষার অসংখয্ নােমর মােঝ তার
বাংলা নামটা নািক েবমানান! তাই িনেয় মন
খারাপ করা বণর্ালীেক মা বেলন, ভাষা ও
সং�ৃ িতর �িত ভােলাবাসার কথা। িনেজর
জীবেনর এই গ�ই বণর্ালী তুেল এেনেছ
েসলু লেয়েডর পদর্ায়। তার বানােনা �থম
��ৈদঘর্য্ চলি�ে�র নাম ‘িবেদশী’।
অ�ম ে�িণ পড়ুয়া এই িনমর্াতা চায়, নােমর
েকান ধমর্ না থাকুক। বাংলা নামেক আর নয়
তু�তাি�লয্ বা বয্�। বরং বণর্ালী চায়, নােমর
অেথর্র মতই রিঙন কের তুলেত চারপাশ।
-

রািকব ইসলাম। কীভােব এত সকােল উঠেব েস?
সকাল ১১ টায় চলি�� �দশর্নী। তার আেগ
েভারেবলা িডেপা েথেক বাস িনেয় �ুেল েযেয়
�ুেলর বা�ােদরেক িনেয় েভনু য্েত আসা,
সবাইেক অিডেটািরয়ােম বসােনা, ভীষণ চাপ!
এত কাজ েসের আবার বাসায় সময়মত িগেয়
পেররিদন আবার েভার ৫টায় িরেপাটর্ করেত
হেব। িক� েদখা েগেলা �ুল িটেমর এই রািকবই
েভার ৫টার আেগই হািজর!
এমিন িকছু গ� িনেয় ৈতরী হয় �ুল িটম।
�িতিদন �ায় দু 'িতনটা কের �ুল আনা আবার
তােদরেক েপৗঁেছ েদওয়া। েসইসােথ আবার নতুন
আেরকটা �ুলেক িনেয় আসা আর তােদর
সবাইেক িনিদর্� েভনু য্র অিডেটািরয়ােম চলি��
েদখােনা িবশাল এক দািয়�। আর িবশাল এই
দািয়� পালন করা দলটা না থাকেল েভনু য্েত
আসা বা�াগুেলারও হয়েতা একসােথ মুিভ েদখা
হেতা না। বা�াগুেলােক িজেজ্ঞস করলাম, “সবুজ
িট-শাটর্ পড়া বাস �াইভার গুেলা েকমন েকমন

তুই এখেনা েবকার?
পাড়ার েছা� খুিকও এখন
িবরাট েয িফ� েমকার!
বিলস িক তুই খুিকর েতা েনই
েনল পিলশ আর েমকআপ,
েনই শুয্িটংেয়র িজিনসপািত
েনই মেডেলর েচকআপ!
খুিকও তাই েভেবিছেলা
েকমেন হেব মুিভ?
লাগেব হাজার িজিনসপািত
ঝােমলােতা খুবই!
হােতর েফােনই হেয় েগেলা
িসেনমা এক আ�!
িফ� েদখােনার জেনয্ খুিক
করেলা েয দরখা�।
েতারা শুধু ই েবকার থািকস
কাজ হেলানা বলায়,
িডের�েরর আইিড কাডর্টা
এখন খুিকর গলায়৷

সািভর্স েদয়?” তারা সম�ের উ�ািসত কে�
জানায়, “এে�বাের ফা�র্�াস! েযন আমরা
একিদেনর িপকিনেক এেসিছ।”
আর এই এক িদেনর িপকিনেকর
অগর্ানাইজারেদর উৎসব চলাকালীন সমেয় খুঁেজ
পাওয়াটাও েবশ দায়। তাই দলেনতা আশরাফুল
ইসলামেক খুঁেজ না েপেয় এই দেলরই এক
অনয্তম সদসয্ রািকব হাসােনর কাছ েথেক
েজেন িনলাম এই িটেমর ইিতউিত। অেনেকই
এই িটেম নতুন এেসেছ। এই িটেম দলেনতা
আশরাফুল আর অনয্তম সদসয্ রািকব ছাড়াও
আেছ ৈসকত, আকাশ, মািলহা, েতৗিহদু ল, �াবণ,
আলভী, িঝনু ক, শুশা� এবং তােরক। আর এই
িটেম তােদর অ�া� আর অসামানয্ অবদােনর
জনয্ই তারা �িতবােরর মেতাই এবারও
সু নামধনয্ �ুল গুেলা উৎসেব আনেত �াথর্ক
হেয়েছ।
-
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Love Your CREATIVITY Unconditionally
Children's Film Society organizes Teen Film
Workshop for under eighteen ﬁlm enthusiasts.
Prominent ﬁlmmakers of our country take
classes from storytelling to editing. This year at
Teen Film Workshop 3.0, 9 participants made 3
ﬁlms in total which have been screened
yesterday at our 12th International Children's
Film Festival Bangladesh. Some of them shared
their overall experience with CFS.
Asif Ul Islam, a ﬁlmmaker who initially did not
wish to make ﬁlms but ended up directing one
named ‘Bhanumoti’. Teen Film Workshops are
being organised since 2013. In the beginning,
Asif did not have any interest in ﬁlmmaking but
he was fascinated about watching ﬁlms. He saw
other children directing and eventually the idea
tempted him to give it a shot. The festival
director has talked him into attending the
workshop. All over the whole session was of
good assistance.

Prokriti Projukti Tushti is a team member of the
ﬁlm ‘Shoe Society’. For her to make ﬁlms, basics
are very important. From her point of view, the
workshop was gratifying. It fulﬁlled her ﬁlm-related requirements. Tushti made a ﬁlm where
there is an imaginary world. In that world,
things are totally the opposite compared to the
real world. Regarding it, the story continues.
As stated by Bikram, the period devoted to the
teen workshop was beneﬁcial. Since minimal
delegates were in the session, it was easier to
communicate for themselves. He went on
saying how amiable everyone was including the
mentors. How important and eﬀective platform
Children's Film Society is he explained and
emphasized. Bikram is excited to be a part of
this festival and also hoped to come next year
too.

Movie Highlight : Pango Tales
Pango Tales, a ﬁve minute ﬁlm that displays a long, dangerous and an unforgettable journey of three adorable pandas. Nevertheless, they cannot imagine
what awaits them as an upcoming event that would change their lives. As per
the director, Adrián Xavier Guerrero Ortega, this dramatic story with a strong
message will make the audience shed tears and in company with making them
smile. Pango Tales has several adventures in it with a trip to remember in a
magical and remote forest. Adrián is full of ideas and inner experiences that
feeds his soul. As a director and audiovisual producer, Pango Tales
corresponds to the ﬁrst step of his career and his ﬁrst approach to cinema.
-Navina Noon Taslim
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FROM JAPAN WITH LOVE
Two anthropologists, Mizuki
Harizuka and Kazuyo Minamide
came to watch our ﬁlm screening at
Shawkot Osman Auditorium.
Kazuyo lives in Bangladesh, teaches
anthropolgy and Mizuki teaches in
Japan. This is Mizuki's ﬁrst visit in
Bangladesh. Even though she
couldn't understand the Bengali,
she enjoyed the visuals throughout.
Kazuyo said she wishes to have a
similar festival at her country too.
Both of their favorite genre is
drama. Kazuyo mentioned "Anil
Bagchir Ekdin" by Morshedul Islam
as one of her favorite ﬁlms. They
hope to come everyday of the
remaining days of festival.
-Fariha Jannat Mim

