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আজ পদৰ্া উঠেছ ১২তম আ�জৰ্ািতক িশশু 
চলি�� উৎসেবর। উৎসেবর েপা�ার, সূিচ,  
�ারক, বুেলিটন, সবিকছুর কাজ যখন 
িসএফএস-এর দ�ের চলিছেলা এই কেয়ক 
মাস জুেড়, তখন সবার মেধ্যই েযন এক চাপা 
িব�য়। েযখােন যখনই “১২” সংখ্যািট িলখেত 
হি�েলা, সবাই েযন একটু িশহিরত হি�ল 
েভতের েভতের। িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিটর 
বয়স ১৩ বছর। উৎসেবর আেয়াজন শুরু 
হেয়েছ ২০০৮ েথেক, এরপর বাদ যায়িন 
একিট বছরও। �েত্যক বছর উৎসব হেয় 
উেঠেছ আেগর বছেরর েচেয় সু�র, সুশৃ�ল। 
েবেড়েছ ব্যি�, েবেড়েছ িশশুেদর অংশ�হণ। 
এই এক যুেগর দীঘৰ্ যা�ায় বদল ঘেটেছ 
কতটুকু? িসএফএস এর জ�লে�র েসই িশশু 
আেয়াজেকরা িক এখেনা িশশু? িন�য়ই তা 
নয়? িসএফএস এর সােথ সােথ, বড় হেয়েছ 
তারাও। এক যুেগর যা�ায় এই উৎসব তােদর 
কের তুেলেছ সফল এবং পারদশৰ্ী আেয়াজক।
উৎসেবর জ�লে�র গ�টাও েবশ গুর�বহ। 
ভারেতর িশশু চলি�� উৎসেব “দূর�” 
চলি�ে�র �দশৰ্নী েশষ কের েদেশ িফেরেছন 
েমারেশদুল ইসলাম। মাথায় ঘুরেছ এক নতুন 
িচ�া। িকভােব বাংলােদেশও করা যায় এমন 
একিট িশশু চলি�� উৎসব। এর পরপরই 
জ� িনেলা আমােদর িসএফএস। সভাপিত 
হেলন মুহা�দ জাফর ইকবাল, সাধারণ 
স�াদক হেলন মুিনরা েমারেশদ মুন্ নী। 
উপেদ�া হেলন িশ�ী মু�াফা মেনায়ার। 
শুরুটা হেয়িছেলা চলি�� �দশৰ্নী িদেয়। 

কখেনা 
সত্যিজৎ-এর 
‘হীরক রাজার 
েদেশ’ আবার 
কখেনা মােজদ 
মািজিদর 
‘িচলে�ন অভ 
েহেভন’। জামৰ্ান 
কালচারাল 
েস�াের িনয়িমত 
�দশৰ্নী করেত 
করেত ঢাকায় 
ৈতির হেয় েগেলা 
েবশ িকছু কু্ষেদ 
চলি��ে�মী। 
আর তােদর 

িনেয়ই শুরু হেলা পথ চলা। এেক এেক হেয় 
েগল ১১িট সফল আ�জৰ্ািতক িশশু চলি�� 
উৎসব। একিদেক েযমন েদশজুেড় ৈতরী 
হেয়েছ িশশুেদর িসেনমা েদখার আ�হ, 
অন্যিদেক িসএফএস েথেক েবর হেয়েছ 
সু�িশিক্ষত িশশু চলি�� িনমৰ্াতারা। শুধু 
একিট সংগঠন নয়, িসএফএস েযন একিট 
পিরপূণৰ্ পিরবার।
নবীনেদর আগমন আর িনত্যনতুন স�াবনায় 
আমােদর উৎসেবর ব্যি� বাড়েছ �িত বছর। 
বাড়েছ িশশুেদর চলি�� িনমৰ্ােণর আ�হ, 
বড়েদর িশশুেতাষ চলি�� িনমৰ্ােণর আ�হ। 
আর তাই েতা এবােরর উৎসেব জমা পেড়েছ 
সােড় ছয়েশারও েবিশ চলি��। যাচাই বাছাই 
েশেষ ৪িট েভনু্যেত �দিশৰ্ত হেত যাে� ৩২ 
েদেশর �ায় ২০০িট ছিব। মূল েভনু্য 
শাহবােগর পাবিলক লাইে�ির সহ চারিট 
েভনু্যেত সকাল েথেক স�্যা পযৰ্� উ�ু� 
�দশৰ্নী, েদশ-িবেদেশর বেরণ্য 
চলি��কারেদর সে� কু্ষেদ চলি�� 
িনমৰ্াতােদর কমৰ্শালা, তারকা অিতিথেদর সে� 
আ�া, কু্ষেদ িনমৰ্াতােদর জন্য কু্ষেদ 
জুিরেবাডৰ্, আ�জৰ্ািতক িবভােগ িবিশ� 
িনমৰ্াতােদর িবচারক প্যােনল এবং দশৰ্কেদর 
জন্য নানা �ারক েকনার ব্যব�া। সব িমেল 
আ�জৰ্ািতক িশশু চলি�� উৎসেবর ১২তম 
আসর এেকবাের জমজমাট। সাত িদেনর এই 
আেয়াজেনর পদৰ্া উঠেছ আজ, চলেব ৮মাচৰ্ 
পযৰ্�। আমােদর এই আন�যেজ্ঞ েতামােদর 
জানাই আম�ণ। েদখা হে� েতা?  

                   - ঋ� অিন�্য গা�ুলী

যুগ েথেক যুগা�ের

“এককথায় যিদ বিল তাহেল বলেবা অসাধারণ িছল 
পুেরা সময়টা। সমেয়র সােথ সােথ িবিভ� দািয়� 
এেসেছ। �িতবারই নতুন নতুন চ্যােল� এেসেছ, 
�িতবার নানান রকম ভুল হেয়েছ, েসখান েথেক 
আবার িশক্ষা িনেয়িছ! �িতবারই েচেয়িছ উৎসবেক 
নতুন কের েঢেল সাজােত।” উৎসেবর একযুগ পূণৰ্ 
হে� এবার, িনঃসে�েহ একযুগ পূিতৰ্ এবােরর উৎসেব 
েযাগ কেরেছ িভ� এক মা�া। উৎসব ��িতর 
এেকবাের েশষ মুহূেতৰ্ িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিটর 
অিফেস িগেয় এই মহাযেজ্ঞর মহানায়ক েমাহা�াদ 
আবীর েফরেদৗস-এর সাক্ষাত পাওয়া েগল। িযিন 
এইবার িদেয় টানা তৃতীয়বােরর মেতা উৎসব 
পিরচালেকর দািয়� পালন করেছন। চােয়র েপয়ালা 
হােত িনেয় জানেত চাইলাম এতিদেন উৎসবিট 
িশশুেদর চলি�� িনমৰ্াতা িকংবা চলি�ে�র �িত 
ভােলাবাসা জ�ােত কেতাটা সফল হেয়েছ। জবােব 
িতিন জানােলন, “আমােদর েদেশর ে�ক্ষাপেট িক� 
িশশুেদর চলি�� িনেয় কাজ করার মেতা এতবড় 
�াটফমৰ্ একদমই েনই! আমার মেন হয় এেক্ষে� এই 
উৎসব একটা বড় �াটফমৰ্ িশশু এবং তরুণ 
িনমৰ্াতােদর জন্য।”এবােরর উৎসব িনেয় �ত্যাশার কথা 
জানেত চাইেল িতিন জানান, “বরাবেরর মেতা এবারও 
চাই েযন সবিকছু ভােলাভােব স�� হয়। উৎসেব 
আগত �েত্যেকই েযন উৎসব েশেষ এটা বলেত পাের, 
আিম পরবতৰ্ী উৎসেব আবার আসেত চাই! 
এছাড়া �িতবারই েচ�া থােক চলিত 
উৎসব েযন িবগত সকল 
উৎসবেক ছািড়েয় যায়। এবারও 
চাওয়াটা েতমনই থাকেব!” 
চােয়র কােপ েশষ চুমুক িদেয় 
উৎসেবর মহানায়ক 
উঠেলন, ব্য� হেলন 
িনেজর কােজ। 
আমরাও দারুণ 
একিট উৎসব 
পাবার �ত্যাশা 
িনেয় িবদায় 
িনলাম তার কাছ 
েথেক।

- হুমায়রা সানজানা 
অিনশা

মহাযে�র মহানায়ক!



উৎসব �বীণ হে�, বয়স বাড়েছ ভলাি�য়ারেদর, 
েনপেথ্যর বেয়াঃেজ্য�েদর। িক� আসেলই বাড়েছ 
কী? অথবা সময় িক আসেলই বয়স পিরমােণর 
পিরমাপক হয়? উৎসব �া�েণ আসেল এই �� 
একবার হেলও সবার মাথায় েখলেবই। যুগ 
েপিরেয় যাে�, তবু েনপেথ্যর মানুষরা 
িনেজর মােঝ লালন করেছন 
িশশুসম মমতা, িন�লুষতা আর 
�ােণা�লতা। মেনর িদক েথেক 
েয বয়স তােদর এেকবােরই 
বােড়িন। এই িবষেয় তােদর কী 
মতামত েসটা জানােতই এই েলখা
।উৎসেবর �িত�াতা েমারেশদুল 
ইসলাম, িশশুেদর জন্য চলি�� িনমৰ্াণ 
কের েদশসু� মানুষেক িশশুেদর জন্য ভাবেত 
েশখােনার মত িব�ব িযিন সৃি� কেরেছন। তার 
কােছ বয়স আটেক রাখার ম� জানেত 
চাইেল িতিন বেলন, “আিম জািন না আসেল
। এটার মেন হয় েকান ম� নাই।” িতিন 
বেলন, িশশুমেনর পিব�তা, ক�নাশি�, আর 
সহেজই বেল েফলা কথাগুেলা আসেল চমৎকার 
ব্যাপার। এ জেন্যই সবাই চায় িশশুকােল িফের 
েযেত, িতিন িনেজও ব্যিত�ম নন। মানুষ মেনর 
িদক েথেক যত িশশুসুলভ থােক, জীবেন তার 
উ�িতর স�াবনাও ততটাই েবশী। মেনর িদক 
েথেক বা�া েথেক যাওয়ার কারেণ নািক �ায়ই 
িনেজর বাসায় বউ েছেলেমেয়র কােছ িকছু 
অিভেযাগ শুনেত হয়, তেব িতিন 
জানােলন, “অিভেযাগ শুেন মন 
খারােপর ভান করেলও আমার 
আসেল ব্যাপারটা ভােলাই লােগ
।” শুরু েথেক এ পযৰ্� 
উৎসেবর যা�া স�েকৰ্ জানেত 
চাইেল িতিন জানান, “শুরুর িদেক 
�চুর কাজ করতাম, তখন েতা আর 
েকউ িছেলা না। িফ� িসেলকশন েথেক 
শুরু কের সু্যেভিনর, ে�ােজকশন সব আমােকই 
করেত হেতা। অমানুিষক পির�ম হত। তখন 
মােঝ মােঝ ভাবতাম, ইশ! উৎসবটায় যিদ অিতিথ 
হেয় আসেত পারতাম। উৎসব হেব, িক� আমার 
েকান কাজ করা লাগেব না।” তার এই �থম 
িদককার �� আজেক একদম বা�েব পিরণত 
হেয়েছ। এখন িতিন অিতিথর মত উৎসেব 
আসেছন, ে�স কনফােরে� যাে�ন, 
ভলাি�য়ারেদর উৎসাহ িদে�ন।
িশশুেদর জন্য আজীবন কাজ কের যাওয়া 

আেরকিট মুখ হেলন মুহ�দ জাফর ইকবাল, 
িচে�ন’স িফ� েসাসাইিট বাংলােদশ-এর 
ে�িসেড�। তােক বয়স আটেক রাখার 
ম� িজেজ্ঞস করেল িতিন বেলন 
ব্যাপারটা আসেল খুবই েসাজা। 

িতিন বেলন, “বাইের েকবল 
ভান করেত হেব েয তুিম 
বড় হেয় েগেছা, 
গ�ীরভােব কথা বলেত 
হেব, গুরু�পূণৰ্ কথা 
বলেত হেব, িক� িভতের 

িভতের েকান িকছু িসিরয়াসিল 
েনয়া যােব না।” উৎসেবর এত বছেরর 

যা�ার �াি� স�েকৰ্ জানেত চাইেল িতিন 
বেলন, “আিম একবার েডইরী ফােমৰ্ িগেয়িছলাম, 
েসখােন অেনক গরু। গরুগুেলা দুেধর জন্য রাখা 

হইেছ। ম্যােনজার আমােক বলেলা, এই গরুর 
দুেধর েথেক নািক েগাবরটা েবশী ইউজফুল।” 
িসএফএস-এও নািক এমনটাই হেয়েছ। 
েফি�ভাল েথেক ভলাি�য়াররা েবশী 
গুরু�পূণৰ্। এত পির�মািজৰ্ত অিভজ্ঞতা 
ভলাি�য়ারেদর মানুষ িহেসেব শু� 
কের এবং এই অিভজ্ঞতা তারা অন্য 

জায়গায় কােজ লাগােত পাের। 
বােরা বছেরর পিরবতৰ্েনর 
কথা িজেজ্ঞস করেল িতিন 
অপিরবতৰ্েনর কথা েটেনই 
খািনকটা আফেসাস কেরন। এ 
ধরেণর চমৎকার একটা েফি�ভােলর 

েয এখেনা আিথৰ্ক সংকেট থাকেত হে� 
এ কথা বারবার বেলন িতিন। িতিন আশা 

রােখন এক সময় ভলাি�য়ারেদর মাথায় টাকা 
িনেয় িচ�া থাকেব না। েফি�ভােল েদেশর বাইের 
েথেকও থাকেব িডের�রেদর আনােগানা এবং 
উৎসব ছিড়েয় পড়েব সকল িবভাগীয় শহের।
আমােদর উৎসেবর েজনােরল েসে�টারী, মুিনরা 
েমােশৰ্দ মুননী। মাতৃসম ে�হ িদেয় িযিন এতগুেলা 
বা�ােক এক যুগ ধের লালন কের আসেছন। তার 
কােছ বয়স আটেক রাখার েকৗশল জানেত চাইেল 
বেলন, “সারাক্ষণ নতুন �জে�র সে� িমিশ, 
সারাক্ষণ অনুভূিতশীল উ� হৃদয়, সৃজনশীল ও 
উ�াবনী িচ�া উপেভাগ কির েযটার �ূরণ 

েছাটেদর মােঝই ঘটেছ।” আমরাও বুিঝ, সবৰ্ক্ষণ 
এমন পিরেবেশ থাকেল হৃদয় িশশুেদর মত হেত 
খািনকটা বাধ্যই। উৎসেবর অ�যা�া স�েকৰ্ 

িতিন বেলন েয, “শুরুর িদেক েয ক�টা 
হেতা, িডজাইন েহাক িকংবা আেয়াজন 
সং�া�, সব অন্যেদর িদেয় করােত 
হেতা। অথচ এখন আমােদর 
েছেলেমেয়রাই এত সু�র কাজ করেছ 
েয িবিভ� �ােন তারা এই েযাগ্যতা 

েদিখেয় েপশাগত সুিবধাও িনেয় িনে�। 
উৎসব এখন �িনভৰ্র। যারা বড় হেয় যাে�, 

�চ� ব্য�তা সে�ও ভােলাবাসার টােন উৎসেব 
এেস কাজ করেছ।” পিরবতৰ্ন স�েকৰ্ বেলন, 
“আমােদর এখন পিরণতেবাধ এেসেছ, ৈতরী 
হেয়েছ সং�ৃিতেবাধ স�� মন। আমরা জািন 
পৃিথবীেত সকল সং�ৃিতর সহাব�ানই উ�িত। এই 

পার�িরক ��ােবাধটা িনেয় েয 
একদল েছেলেমেয় বড় হে� এটাই 
আমােদর েজনােরল েসে�টারীর 

সবচাইেত বড় পাওয়া।” িতিন চান, এই 
েছেলেমেয়রাই একিদন সমােজর েনতৃ� িদেব, 
গুরু�পূণৰ্ িস�া� িনেব, �েত্যেক তার 
আেশপােশর পিরেবশ সু�র করেব এবং তােতই 

পিরবতৰ্ন আসেব। সমােজর সম� 
কলুষতা দূর হেব এই বা�ােদর হাত 
িদেয়ই। আমােদর উৎসব উপেদ�া 
কিমিটর েচয়ারম্যান মু�াফা মেনায়ার
। আমােদর িশশুকালেক অস�ব 
সু�র কের েদয়ার েপছেন যার 

অবদান অন্যতম। তার বলা গ�, 
বানােনা পােপট েশা ছাড়া েছেলেবলা 

েবশ অস�ূণৰ্ই েথেক েযত। অবশ্য এই 
মুহূেতৰ্ ব্যি�গত �েয়াজেন িদ�ীেত অব�ান করায় 
তার িনেজর ব�ব্য আমরা িনেত পািরিন। তেব 
উনার একটা মজার গ� িদেয় েলখাটা েশষ করিছ
। মু�াফা মেনায়ার অংক একদমই পছ� করেতন 
না। একবার পরীক্ষা েশেষ স্যার যখন সবার নাম 
েডেক েক কত না�ার েপল তা বলিছেলন, তখন 
েদখা েগল সবাই ভােলা না�ার েপেলও িতিন 
েপেয়েছন একেশােত মা� চার। তাই শুেন মু�াফা 
মেনায়ার েহেস িদেলন এবং �াস িটচার েরেগ 
িগেয় হািসর কারণ জানেত চাইেলন। মু�াফা স্যার 
বলেলন, “িকছু েতা অ�ত িঠক হেয়েছ েয চার 
েপেয়িছ, স্যার!”

- ফািরহা জা�াত মীম

েপি�ল রাবােরর ঘষামাজা েথেক শুরু হয় েদয়ােল আঁিকবুিক। আর েসই েথেক হয়েতা 
অেনেকরই কাটুৰ্িন� হেয় ওঠার গ� েশানা যায়। তেব েদয়ােলর এই আঁিকবুিকর জগত 
েথেক েকােনা এক উৎসেবর জগেত হািরেয় যাবার গ� শুেনেছন?
৪০ েসেকে�র এই এিনেমশন িফে� েদখােনা হেয়েছ কীভােব েছা� একিট েমেয় েদয়ােল 
আঁকা পােপেটর সােথ হািরেয় যায় উৎসেবর রােজ্য। পােপটগুেলা জীব� হেয় েমেয়িটেক 
সে� কের িনেয় যায় তােদর রিঙন রােজ্য, পােপট রােজ্য! পােপটেদর সােথ েসই রিঙন 
দুিনয়ায় এেস ভয় না েপেয় েমেয়িট বরং আরও খুিশ হেয় যায়। েযন েস তার বহু 
�িতক্ষীত রােজ্য িফের এেসেছ। েসই পােপেটর রােজ্য সবাই িফ�েমকার! কােরা হােত 
ক্যােমরা, কােরা হােত বুম, েকউ ই�ারিভউ িদে�, েকউ ছিব তুলেছ, েবলুন আর পায়রা 
উড়েছ! ভীষণ উৎসবমুখর একটা পিরেবশ, এখােন আন� উ�াস সীমাহীন।চমৎকার এই 
এিনেমশন িফ�টাই এবারকার উৎসেবর েলােগা িফ�। 

এবােরর েলােগা �ফ�এবােরর েলােগা �ফ�

েয িশশুেদরেক বয়স আটকােত পােরিন!

-িজনাতুন েনসা তুপা



গত উৎসেবর খঁু�টনা�ট
েগল বছর েফ�য়াির মােসর ২ তািরেখ েবশ 
আেয়াজন কেরই েশষ হেয়িছল “১১তম 
আ�জৰ্ািতক িশশু চলি�� উৎসব বাংলােদশ” এর 
যা�া। পুেরা এক স�ােহর জমােনা �ৃিত আর 
মজার মজার সব ঘটনা গুেলা েযন এখেনা �ৃিতর 
দরজায় কড়া নােড়। মেন হে�, এইেতা 
েসিদনকার কথা! গতবােরর উৎসবিট রাজশাহী, 
চ��াম ও ঢাকার মূল েভনু্যসহ আরও পাঁচিট 
েভনু্যেত অনুি�ত হয়। েদশব্যাপী ১ লােখরও েবিশ 
িশক্ষাথৰ্ী উৎসব েভনু্যেত হািজর হেয়িছল চলি�� 
েদখার উে�েশ্য। উৎসেবর পুেরা সাতিদন জুেড় 
েমাট ৫৮িট েদেশর ২২০িট চলি�� �দশৰ্ন করা 
হয়। এছাড়াও ৬০জন িশশু-িকেশার �িতিনিধ, 
যােদর বানােনা চলি�� গুেলা উৎসেব �দিশৰ্ত 
হেয়েছ।

উৎসেবর গত আসেরর পুর�ার�া� চলি�ে�র 
তািলকা:

১ম েসরা চলি�� : ওয়ান টু ি�
িনমৰ্াতা: আজমাইন আওসাফ অণৰ্ব

২য় েসরা চলি�� : ে��
িনমৰ্াতা: ইশমুম নাওয়ার

৩য় েসরা চলি�� : শ্যােডাজ
িনমৰ্াতা: সািমন কােদর

িবেশষ পুর�ার : িফ� ে�িজ
িনমৰ্াতা: শারিমন তি�মা

িবেশষ পুর�ার : জািনৰ্ বাই লাইফ 
িনমৰ্াতা: ফািহম আহেমদ

তরুণ ক্যাটাগির : দ্য িফউেনরাল
িনমৰ্াতা : তানিজনা রহমান

েস্যাসাল ক্যাটাগির : ে�ড
িনমৰ্াতা : ফারহা জািবন ঐশী

- তাজিরয়ান তাসিনম অহনা

যুেগর �া�র... িবগত ১২ বছের আেয়ািজত আমােদর 
উৎসেবর �ারক েপা�ােরর �িতিলিপ।
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MEET THE Press
Press conference regarding the festival, held 
on 26th February 2019 at Alliance Francaise 
de Dacca, Dhanmondi at 12:00pm. Founder 
of Children's Film Society Bangladesh, 
Morshedul Islam, President Mohammad 
Jafar Iqbal, General Secretary Munira 
Morshed Munni and Festival Director Abir 
Ferdous Mukhar led the conference. 
Representative reporters from the New Age, 
Ittefaq, Prothom Alo, Jamuna TV, Somoy TV, 
Doinik Khobor, Janakantha, Vorer Pata, 
Channel 24 and other media were present 
at the program premise. After the festival 
committee's welcome speech, festival 
director announced 12th International 
Children's Film Festival Bangladesh and gave 
elaborate description of how we are 
picturing it and acknowledged the support 
of other organizations and the Government 
of People's Republic of Bangladesh. 
Followed by this segment, there was a Q&A 
session for the reporters to the advisory 
committee of the festival.   

 - Fariha Jannat Mim

“5 Rupees” is 
the opening film of 
12th International 
Children's Film 
Festival Bangladesh. 
After the inaugural 
ceremony, this film 
will be screened at 
Shawkat Osman 
Auditorium at 
Central Public 
Library on 2nd 
March 2019.
The film is about a 
poor lady Ameena, 

who lives in the foothills of Himalayas with her seven years old grandson Hamid. A 
chain of events occurs that end up discovering their hidden sides. The film is 
directed and produced by Piyush Panjuani. He began his career as a theatre actor 
and worked his way from an assistant director to build his own production 
company. 
Piyush Panjuani along with his lead cast of “5 Rupees” will be joining us at our 
festival as a guest and a workshop instructor. Welcome and enjoy.

- Navina Noon Taslim

opening filmopening film For the 12th time, the curtains of International 
Children’s Film Festival Bangladesh will rise up on 2nd 
March 2019. This year’s festival received 659 films in 
total. Amongst them, 179 films have been selected 
and will be shown at the festival. Screening will 
commence from 2nd to 8th March 2019. Full-length 
features, shorts, experimental films made for and by 
children, including fictions animations and documenta-
ries. The entry fee for this event is zero and there is no 
age limit! Anyone can join us in our scheduled time. 

You can join us at:
• Central Public Library, Shahbag 
• Bangladesh Shilpakala Academy, Segunbagicha
• British Council, Fuller Road
• Sufia Kamal Auditorium, National Museum.

We cordially invite you to each of our venues to enjoy 
the selected films. Happy filming!

- Tabassum Binte Tabriz

Where the fun films are?


