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িবষয় যােদর

মু��যু�

িবষয় মুি�যু � িনেয় হেলও তােদর চলি�ে�র
গে� এবং িচ�ায়েণ রেয়েছ িভ�তা।
বলিছলাম তরুণ বাংলােদশী িনমর্াতা
িবভােগর চারজন িনমর্াতার কথা।
তােদরই একজন চাষী মািহউল
ইসলাম। পড়েছন বাংলােদশ �েকৗশল
িব�িবদয্ালেয় কি�উটার িবজ্ঞান ও
�েকৗশল িবভােগর চতুথর্ বেষর্।
মুি�যু ে�র নানা পটভূ িম েথেক েস
েবেছ িনেয়েছ ‘�য্াক �াটুন’। েকন
এই পটভূ িম, েস উ�ের বলেলন,
“�য্াক �াটুেনর পিরপূ ণর্ ইিতহাস
হিলউেডর �টেকও হার মানােব।
রুিম, বিদ, আজােদর কািহনী েসই
েছাটেবলা েথেকই তাড়না িদেতা। েসই
অনু ে�রণােতই িনিমর্ত হয় কাতুর্জ।” গে�র
�াইময্া� ে�েম ে�েম েযন বদেল েযেত
থােক। “কী হে�? কী হেলা? কী হেব?”এমনই িজজ্ঞাসু মেন অেপক্ষা করেত হয়,
কাতুর্েজর েশষ দৃ শয্ অি�। েঘার ভাংেগ তখন,
যখন েভেস আেস, “আমার েসানার বাংলা...
আিম েতামায় ভােলাবািস।” পদর্ায় েভেস ওেঠ
�য্াক বেয়জ-েদর ি�রিচ�! করতািলেত েযন
েভেস যায় সু িফয়া কামাল হল।

এিদেক পড়ােশানাটা চলি�� িনেয় করেলও
এই �থম েকান চলি�� উৎসেব িনেজর
বানােনা চলি�� জমা িদেলন হাসনাত েসাহান
। িতিন ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র চলি�� এবং
গণমাধয্ম িবভােগ পড়েছন। তার িনিমর্ত
চলি�� ‘�াচীন কেয়কিট গাছ’। চলি��িটর
িনমর্াণৈশলী মু� কেরেছ সকল দশর্কেক।

বাংলােদেশর জাতীয় চার েনতােক িনেয়
বানােনা ইিতহাস িনভর্র চলি�� িনমর্াণ একিট
সাহসী িস�া�ই বলেত হয়। জানেত চাইলাম,
িক কের এমন চয্ােলি�ং একটা চলি��
বানােনার কথা মাথায় এেলা? উ�ের বলেলন,
“শুরু েথেকই ই�া িছেলা িভ�রকম িকছু
করেবা। যু � শুরু হবার ঐ সময়টােত এ
সকল েনতারা কীরকম পিরি�িত
িদেয় যাি�েলা, কীভােব
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তারা তােদর গুরু�পূ ণর্ িস�া�গুেলা িনেলা
েসসবই মূ লত েদখােত েচেয়িছ চলি�ে�।
বাংলােদশ জে�র ঐ সময়টায় তােদর
গ�গুেলা রেয় িগেয়েছ অেনকটাই
পাদ�দীেপর আড়ােল। এছাড়াও আমরা
কতজন জাতীয় চার েনতােক িচিন? আজেকর
তরুণ �জ� যারা আসেল বাংলােদেশর
ইিতহাস জানেত চায়, তােদর
কােছ আমার চলি�� েপৗঁেছ
িদেত চাই।”
িসেনমার নাম ‘ঐ’! িনমর্াতা
তানিজল সু লতান খান তূ যর্ এবং
িদনান আহেমদ। দু জনই
পড়েছন আেমিরকান
ই�ারনয্াশনাল ইউিনভািসর্িটেত।
তােদর গ�টা সেচতনতার। েয
মািটর পের েঠকাই মাথা, েস
মািটর পিব�তা িক আসেলই
রক্ষা করেত পারিছ? চলি�ে�
এমনই �� ছু ঁেড় েদয়া তূ যর্ ও
িদনান বেলন, “বাংলােদশ
দাঁিড়েয় আেছ একটা গণকবেরর উপর। লােখা
শহীেদর রে� েভজা এই মািট। অথচ
অবেচতন মেন মািটেক অপির�ার, অপিব�
করিছ আমরা। য�ত� ময়লা েফলিছ, েনাংরা
করিছ। েস জায়গা েথেক সেচতনতা ৈতিরর
�েচ�াই ‘ঐ’। ”
- সািময়া শারিমন িবভা,
েহামায়রা সানজানা অিনষা

িবশাআআ..ল অিডেটািরয়াম �টম

েড�লেগট �টম বেল কথা!
“কালেক সকাল নয়টায় সাইন-ইন!
নয়টায় সাইন-ইন!” - এমনই েঘাষণা
েশানা যাি�েলা েডিলেগট িটেমর �ল
েথেক। চলেছ সাইন-আউেটর লাইন! ভীড়
েঠেল কােছ েযেতই “আিম িক�
ই�ারিভউ িদেবা না” - বলেত বলেতই
ই�ারিভউ িদেয় েফলেলা েডিলেগট িটেমর
হাফসা। তার কাছ েথেকই জানলাম, এ
িটেম আেছ ১০জন। তারা হেলন েতৗিশবা,
অ�, অিনষা, অিণর্লা, হাফসা, মািহম,
ফয়সাল, িমহরাব, েমঘলা, ইমন, শািফন,
শানন, তাসনু ভা। িটম িলডার েতৗিশবা
জানােলা, “উৎসবটাই হয় েডিলেগটেদর
জনয্। তাই সবর্ািধক কাজও থােক এই
িটেমরই। েদিশ-িবেদশী েডিলেগটেদর েয
েকান �েয়াজেন সদা ��ত েডিলেগট িটম
।” একই সু ের সু র েমলােলা েমঘলা।
সােথ দাবী করেলা, এ �েপর �াণেক�ই
নািক েস! এিদেক গতবােরর েডিলেগট,
এবাের েডিলেগট িটেমর সদসয্ েমঘা
িনেজেক ফাঁিকবাজই বলেলা। গতবােরই

িঠক কের িনেয়িছেলা, �েলর এপাের নয়,
থাকেব েস ওপােরই। অনয্িদেক ভীষণ
বয্� েমহরাব আর ফয়সাল। হােতর কাজ
সামেল এেসই িদেলা এক েগাপন তথয্!
অিডেটািরয়াম আর েডিলেগট িটেম
েযৗথভােব কাজ করা ইমনেক খুঁেজই
পাওয়া েগল না। আেরক সদসয্ তাসনু ভাও
হঠাৎ অসু � হেয় পড়েলা। তাই আজ
অনু পি�ত েস। রইেলা বািক অেঘািষত
হাটর্�ব অ�। িযিন পটু পটােত। তাই
ফুচকার ি�েটর আশা িদেয় আর হােত
ফুল ধিরেয় ‘Fool’ বািনেয় আদায় কের
িনেলা বুেলিটন কাভােরজ। িক� েশষ
হেয়ও হইেলা না েশষ। িরেপাটর্ যখন �ায়
েলখা েশষ, তখনই হ�দ� হেয় আসেলা
সািফন। গলায় ঝুলােনা কাডর্ েদিখেয়
বলেলা, “েদেখা আিমও েডিলেগট িটেমর!
আমার নামটাও এড কের িদবা েতা?” কী
আর করা, এমন েযৗি�ক আবদার িক
আর েফেল েদয়া যায়!
- সািময়া শারিমন িবভা

তারা ে�স এ� িমিডয়ার েলাক

উৎসব �া�েণ �েবেশর পর �থম েযই �লিটর েদখা েমেল তা হেলা
‘ে�স এ� িমিডয়া’। উৎসেবর �িতিদনকার আপেডট, ছিব, িভিডও,
খবর এক� কের তােদরেক ে�স িরিলজ ৈতির করেত হয়।
তারপর পাঠােত হয় েদেশর সকল প�-পি�কা,
িটিভ চয্ােনল, অনলাইন িনউজ
েপাটর্ালগুেলােত। েরাজ সকােল পি�কার
পাতায় উৎসব স�িকর্ত েযসকল খবর
পাই আমরা, তার েপছনকার
েযা�ারা হেলন এই ে�স এ�
িমিডয়া িটম। ভীষণ বয্� এই িটেমর
খবর িনেত তােদর �েলর সামেন
েযেতই তােদর কেয়কজন নতুন সদসয্
এেকর পর এক �� কের ভািসেয়
িদেলা! ‘আপনার নাম কী? আপিন েকান
পি�কা েথেক এেসেছন? এত েদির কের
িনউজ করেত আসেল চলেব?’ এমনই সব গ�ীর
�� শুেন েবাঝা েগল এরা কােজর েবলায় খুব িসিরয়াস,
েকান নড়চড় েনই। পের উৎসব বুেলিটেনর পিরচয় িদেয় তােদর সােথ
আ�া হেলা। িটম িলডার িরফাত আহেমদ িলংকন জানােলন তার

পুেরা উৎসেবর সবেথেক েছাট সদসয্েদর িটম হেলা এই
অিডেটািরয়াম িটম। তেব পুেরা ২৬ জেনর িবশাল একিট
িটম এিট। েছাট েথেক বড় সব বয়সী সদসয্ অনায়ােস
িমেলিমেশ কাজ করেছ। উৎসেবর ৪িট েভনু য্র
�েতয্কিটেত তারা অ�া� পির�েম কাজ করেছ। এই
িটেমর সদসয্রা জানায় িবিভ� ধরেণর দশর্কেদর স�ু খীন
হেত হয় তােদর।
সাগিনক ম�ল �াগত বেল, “পাবিলক লাইে�রী েভনু য্েত
অেনক খাটেত হয়। এছাড়া দশর্কেদর িবিভ� চািহদা
থােক। মূ ল েভনু য্েত কেয়কজনেক দািয়ে� থাকেত হয়।
এখান েথেক সের েগেলই গ�েগাল েলেগ যায়। এছাড়াও
ি�িটশ কাউি�েল দশর্ক কম থাকায় ১১টার েশা ২টায়
চািলেয় িদেত হে�।”
েরােদলা বেল, “আমােদর অ�া� পির�ম হয়। আর
আমােদর িটেমর েগাপন কথা হল- অাি�তা কােজ
সবেথেক েবিশ ফাঁিক িদে�।”
বয্�তম এই িটমটার িলডার হেলন সু কা� সাহা। তার
িটম স�েকর্ জানেত চাইেল িতিন বেলন, “সবাই খুব
কমর্ঠ। িক� সমসয্া একটাই। আধঘ�া পরপর বা�ারা
এেস বেল, খুব কাজ কেরিছ এবার আমােক েছেড় িদন!”

- নািফসা ইসলাম তুলতুল

উৎসব অিভজ্ঞতা স�েকর্, “িটম িলডার িহেসেব নতুন হেলও গত ৮ম
আসর েথেক এই িটেমর সােথই আিছ। এবার িটম িলডার হেয় যা
বুঝলাম, েনতৃ� েদয়াটা েবশ কিঠন। তেব িটেমর সকেলর কমর্
�েচ�া, সহায়তা সবিকছু সহজ কের িদেয়েছ।” উৎসেব নতুনেদর
ছড়াছিড়, েস িবষেয় জানেত চাইেল িরফাত জানান,
“সিতয্ বলেত িবষয়টা �থমিদেক পয্ারাদায়ক মেন
হি�ল। সবাই নতুন, কীভােব কাজগুেলা হেব,
িক� এখন দৃ শয্ িভ�। নতুন হওয়া সে�ও
ওরা দারুণ কাজ করেছ। িনেজেদর েসরাটা
িদে�।” বািকরা আলাপকােল জানােলা
উৎসেবর সবচাইেত মজার �লটাই নািক
তােদর। েনভা জানােলা হরহােমশাই নািক
েছেলেমেয়রা এেস িভড় জমায়, নাচগান
কের মািতেয় রােখ সবসময়। িলয়া
জানােলা িব�তকর অব�ার কথা, অেনেকই
নািক ে�স এ� িমিডয়ার �েল এেস েকবল এটাই
িজেজ্ঞস কের, “ওয়াশরুমটা েকান িদেক?” এভােবই
গ�-কথায় দারুণ সময় কাটেলা িটেমর অনয্ানয্ সদসয্- উৎস,
মািহ, মুমতািহনা, েমাশারফ এর সােথও।
- জামেসদু র রহমান সজীব

দশর্ কেদর মুেখামুিখ
িনমর্ াতারা

ইেভ�স,
এটা
েকান
ব্যাপার!

‘ইেভ�স িটম সবেচেয় ভােলা, সবেচেয় ভােলা’
এমন কথা কেয়কিদন ধেরই শুনিছ। তেব তা িনেয়
সব সে�হ দূ র হেয় েগল। আসেলই ওরা েব�
িটম!
এই িটম এর সদসয্রা দারুণ। সবাই �ফু� আর
�তঃ�ূ তর্। ইেভ�স এ আেছ নয়জন ভলাি�য়ার।
এষা, তৃপা, ঋভু, সু হা, জিয়তা, আভা, অিনম,
অবি� ও মুিবন। িটমিলডার এষা আপু বেলন,
“এখােন ওরা সবাই এি�ভ। আর আিম হলাম
ওেদর মা। ওেদর েখয়াল রািখ।” ফাঁিক েদওয়া যায়
নািক িজেজ্ঞস করেল সবাই িচৎকার কের বলেলা,
“না! না!” অবি� বেল, “কােজর সময় আমরা কাজ
কির। আর এমিন ফাঁিক েদওয়ার সময় ফাঁিক।”
তৃপা বেল, “ফাঁিক িদেল সব ডুেব যােব।”
ইেভ�স সবিকছু েখয়াল রােখ। চা েদয়া েথেক ফুল
আনা পযর্� সবই। এষা আপু বেল, “আিম এই
বােরা বছরই িছলাম। সবই েদখিছ। তেব ওেদর
সােথ কাজ করেল কাজ সহজ হেয় যায়।” তখন
সবাই একসােথ “হয্াঁ, ইেয়স” বলা শুরু কের ও
খুিশেত তািলও েদয়। ওেদর েভতের মােঝ মােঝ
ঝগড়া হয় তেব তা ওরা গােয় লাগায় না। সবাই

অ�ফস এবং ল�জ��েকর

কম� মেহাদয়গণ

একটা পিরবার হেয় েগেছ। সবার সােথ সবার
স�কর্ খুব সু �র। “এই এক স�ােহ িক
েতামােদর েকােনা পিরবতর্ন হেয়েছ?” িজেজ্ঞস
করেতই অবি� লাফ িদেয় এেস বেল, “আিম এই
পাঁচ িদেনর �িতিদনই সয্া�ু কেরিছ!” আর েসই
কথা শুেন তৃপা বেল, “আর ঋভুেতা সয্া�ু ই
েদয়িন!” তখন মুখ খুেল েফলল এষা আপু। বেল,
“আিম এই িতন িদেন একবার েগাসল কেরিছ।”
এটা শুেন সবাই হাসা শুরু করেলা। সবেচেয়
ফাঁিকবাজ েক িজেজ্ঞস করায় কেয়কজন বলল
“মুিবন! মুিবন!” আর মুিবন িবেরািধতা কের বলল,
“আিম েতা �িতিদন �াস কের আিস! তাই েদরী
হয়।” তখন সু হা বেল, “আমার েতা আজেক দু ইটা
পরীক্ষা িছেলা। আিম েদই নাই!” আর সবেচেয়
েবিশ কাজ কের অিনম ভাই। তেব িপেছ িদেয় ঋভু
িচ�ােত থােক “আিম, আিম” বেল। তখন জিয়তা
বেল “ঋভু ভাই েতা ফাঁিকবাজ।” ওেদর িজেজ্ঞস
করলাম আর িকছু বলেব? সু হা বেল “না, না!
আমােদর অেনক কাজ!”
- তাজিরয়ান তাসিনম অহনা

৯টা-৫টা অিফেস কাজ করার অিভজ্ঞতা না
থাকেলও এই িটমিট সকাল ৯টা েথেক
সারািদন অ�া� পির�ম কের। েফি�ভােল
�িতিট সদেসয্র সাইন-ইন, ফুড েটােকন,সহ
েযেকান �েয়াজেন অ�েয়াজেন এই িটেমর
�িতিট সদসয্েক পাওয়া যায়। েফি�ভাল
সু পারভাইজার ও িটম েকা-অিডর্েনটর মুিহব
িমনাল মুকরািমন বেলন, “এই িটমিট অেনক
গুরু�পূ ণর্। কারণ েফি�ভােলর �েতয্কিট
িটেমর সােথ এই িটেমর সংেযাগ রেয়েছ। এই
িটম ছাড়া েফি�ভাল অস�ূ ণর্।”
িটম িলডার েমাঃ রািফউর রহমান বেলন,
“�থমবােরর মেতা একটা িটম িলড করিছ।
৯ম আসর েথেক এই িটমিট সংেযািজত
হেয়েছ েফি�ভােল। এবােরর িটেম ৩-৪জন
ছাড়া সবাই নতুন। �থেম েভেবিছলাম হয়ত

এবােরর উৎসেব িভ� িভ� িবভাগ
েথেক �িতেযািগতায় অংশ েনন
সবর্েমাট ৫৮ জন ক্ষুেদ এবং তরুণ
িনমর্াতা। দারুণ আড়�েরই চেলেছ
তােদর চলি�� �দশর্নী। িক� এখােনই
আেয়াজেনর েশষ নয়। উৎসেবর প�ম
িদেন িনমর্াতারা মুেখামুিখ হেয়িছেলন
দশর্কেদর। এই সমেয় দশর্েকরা
সমােলাচেকর ভূ িমকা পালন কেরন।
িবজ্ঞ সমােলাচকেদর মতন দারুণ দারুণ
সব �ে� দশর্েকরা জজর্িরত কের
েতােলন আমােদর এবােরর আসেরর
িনমর্াতােদর। িনমর্াতারা এই সমেয়
তােদর পদর্ার েপছেনর না বলা
গ�গুেলা আমােদর সামেন উপ�াপন
কেরন। িকছু গ� েযমন িছেলা
আনে�র, েতমন ভােব িকছু গ� িছেলা
দু ঃেখর। কথায় কথায় এভােবই েশষ
হেয় যায় এবােরর আসেরর এই
আেয়াজন।
- সািময়া শারিমন িবভা

কাজ করেত অসু িবধা হেব। িক� সবাই
সহেজই িমেশ েযেত েপেরেছ।” সবেথেক
েছাট সদসয্ ৫ম ে�িণ পড়ুয়া সু হাইমা িবনেত
রােশদ বেল, “আিম এবােরর উৎসেব �থম
কাজ করিছ। ভাইয়া-আপুরা অেনক সাহাযয্
করেছ।”
এছাড়াও এ িটেম অননয্া, ঐশী, এশা, অি�,
েসতু, েশাভা, ফার�ীন, সবুজ, সািমর, অপু,
যািমম কাজ করেছ। সবাই িমেল একসােথ
েযমন আন� িনেয় কাজ কের, েতমিন িবর�
হেয় েগেল একসােথ ইউএনও েখেল। ৯ম
আসর েথেক তােদর অ�া� পির�েমর জনয্
তারা েফয়ার এ� লাভলী এবং েফয়ার এ�
হয্া�সাম এর দািব জািনেয়েছ!
- নািফসা ইসলাম তুলতুল

RN
PCOORN
POPC
TH
THEE PO
DDIA
IARI
RIES
ES

From : Dhaka
To : Rangpur
We saw a station master in a short ﬁlm
named “Misty”. Though he was just a cast
in that ﬁlm but during shooting time,
everybody mistook him as the real station
master and acted accordingly. Everybody
gathered around him to see what’s the
case. I am telling about the story of Sarwar
Preetom's ﬁlm “Misty” and it’s behind the
story. In 2011, He left his bank job for the
sake of his family. Now he along with his
family are living in Rangpur. From the

beginning of his childhood, he used to go
to the theatre with his mother. His mother
was a theatre artist. Since then he wanted
to be a director. But somehow he couldn't
make it. He left his bank job and went back
to Rangpur. Turned out Rangpur is lucky
for him. There he made a team and
produced a ﬁlm. He began to work for his
dream with his heart and soul. His ﬁrst ﬁlm
was “Misty”. After that, he started to work
in some projects in Dhaka and he has
worked in the production of ‘Dhaka Attack’
too. He was so grateful to CFS for organizing such a wonderful event.
- Zinatun Nessa Tupa

Audience reaction

We have reached the ﬁfth day of
12th International Children's Film
Festival 2019. 'Shawkat Osman
Auditorium' is one of the four
venues where we screen ﬁlms while
evaluating the slogan "Ticket Booth
Without Tickets". Today, a ﬁlm from
Germany; "Invisible Sue" directed by
Markus Dietrich and some other
ﬁlms caught the attention of the
kids. "Invisible Sue"; as the director
says, it's the ﬁrst female superhero
movie made in Germany. Kids were

billowing with excitement
to see a girl realizing her
superpowers and rising
to ﬁght for something
prominent than her with
the help of her friends.
We asked the audience
about the ﬁlms afterwards. One of them
replied with full enthusiasm, "I really liked seeing
a girl as a superhero...
And....and whenever she
was using those cool
science-ish gadgets, I got really
excited". Mr. Markus Dietrich
proclaimed, "the ﬁlm depicts the
society is starting to realize that we
need to step up the quality, quantity
and simultaneously the variety of
children content and I am happy
that Children's Film Society Bangladesh is working towards that goal."
- Sumaita Shama
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Movie Highlight : School Chalega?
Ameet Prajapati is the maker of ‘School Chalega?’. He
is an Indian director. In this movie, there is a 12 year
old deaf and mute boy Goonj, who left on the
crowded station of Dader. Trader of a child traﬃcking
gang led by Usmaan found him. Kali, an intelligent
street kid who lives in the government's observatory
home, spots helpless Goonj. The chase begins when
Usmaan involves Vijju, the boss of all the smart street
kids in the scene. In the end, with the help of other
kids, Kaali manages to save Goonj's life and helps
him to meet his mother the next morning. The child
traﬃcking gang gets busted. This movie will be
screening on 2 pm, today, at Shawkat Osman Hall at
Central Public Library.
- Rahnuma Tahsin

