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“ তামরা বাংলােদশেক 
আিব ার কেরা!”
সকাল থেকই ক ীয় পাবিলক লাইে রীর 
চ ের সাজ সাজ রব। সবুেজর সমােরােহর 
সােথ আেছ মেনর কথার পা ল ও বাউল ভাই
। ভনু র গাছপালার ডােল বেস থাকা পািখর 
িকিচর-িমিচর শে র সােথ িমেশ যাে  উৎসেব 
আসা কিচকাঁচােদর িকিচর-িমিচর। চািরিদেক 
তখনও শষ মুহূেতর িত চলেছ। কউ 

জ সাজাে , কউ বা ব  উে াধনী 
সংগীেতর মহড়ায়। িচর সবুজ কৃিতর সােথ 
একা তা কাশ কের সবুজ রেঙর িট-শােট 
এিদক সিদক ছাটাছুিট করিছল উৎসেবর 
িতিনিধ ও ােসবেকরা। কউ অিফস 

িটেমর েলর সামেন লাইেন দাঁিড়েয় আেছ, 
কউ কউ রঙ তুিল িনেয় রঙ কের চলেছ 
ফি ভ াল লাউ । কােরা হােত ক ােমরা, কউ 
বা তাল িদে  ঢােকর তােল। কাথাও কউ 
বেস নই, চারিদেক চলেছ শষ মুহূেতর িত
। চারিদেক িবশাল ব তা! কারণ খািনকবােদই 
উঠেব আ জািতক িশ  চলি  উৎসব 
বাংলােদেশর ১২তম আসেরর পদা। 
এরই মেধ  উৎসব া েণ দখা িমেলেছ 
িচলে ন'স িফ  সাসাইিট বাংলােদেশর 
সভাপিত মুহ দ জাফর ইকবাল স ােরর সােথ। 
তােক িঘের  হেয় গল উৎসেব আসা 
ছাট-বড় সকেলর ছিব তালা আর অেটা াফ 
নয়া। বািক অিতিথেদরও এেক এেক আগমন 

ঘটেত লাগেলা উৎসব া েণ। উৎসেবর 
ােসবেকরা পিরেবশন করেলা উৎসব 

স ীত, “আেলা আমার আেলা ওেগা, আেলায় 
ভুবন ভরা…”। এরপেরই জাতীয় স ীেতর 
সােথ সােথ জাতীয় পতাকা, উৎসব পতাকা 
এবং িচলে ন’স িফ  সাসাইিটর পতাকা 
উে ালন পব  হেলা। উৎসেবর ১২তম 
আসেরর ধান অিতিথ িছেলন তথ  
অিধদ েরর মাননীয় ম ী হাছান মাহমুদ এমিপ, 
িবেশষ অিতিথ িছেলন খ াত চলি কার 
সয়দ সালাহউ ীন জাকী। উৎসেবর উে াধনী 
অনু ােন আরও উপি ত িছেলন িচলে ন ’স 
িফ  সাসাইিট বাংলােদেশর সভাপিত ড. 
মুহ দ জাফর ইকবাল, িত াতা মারেশদুল 
ইসলাম, সাধারণ স াদক মুিনরা মারেশদ মু
 নী এবং উৎসব পিরচালক আবীর ফরেদৗস। 
উে াধনী অনু ােনর থম পব পায়রা এবং 
বলুন উড়ােনার মেধ  িদেয় শষ হয়। ি তীয় 
পবিট ক ীয় পাবিলক লাইে িরর শওকত 
ওসমান িমলনায়তেন  হয় িবেকল ৫.৩০ 
এর িদেক। েতই দীপ লেন 
অিতিথেদর সােথ অংশ নয় িশ  

ােসবেকরা। অিতিথেদর েভ া ব ব  
দয়ার পেব সংগঠেনর িত াতা চলি কার 
মারেশদুল ইসলাম িচলে ন’স িফ  
সাসাইিটর বেড় উঠার গ  বেলন। িতিন আশা 
উ ী  কে  বেলন, “িশ েদর জন  আরও ছিব 
হাক। এবং এই একটা স াহ তামরা 
আনে র সােথ উপেভাগ করেব িন য়ই!” 
াগত ব েব  সাধারণ স াদক মুিনরা 

মারেশদ মু  নী ধন বাদ াপন কেরন সকল 
অিতিথ এবং ােসবক িশ -িকেশারেদর। 
উৎসব পিরচালক আবীর ফরেদৗস তার 
ব েব  তুেল ধেরন উৎসেবর সািবক কাযিবিধ। 
খ াত চলি কার এবং উৎসেবর িবেশষ 

অিতিথ সয়দ সালাহউ ীন জাকী উৎসেব 
উপি ত সকল িশ -িকেশার-ত ণেদর উে েশ  
বেলন, “ তামরা বাংলােদশেক আিব ার কেরা। 
বাংলােদেশর মানুেষর জীবন, এখােনর 
আকাশ-বাতাস এবং বাংলােদেশর সীমােরখার 
বাইেরর জগতটােক আিব ার কেরা।” মাননীয় 
তথ ম ী হাছান মাহমুদ, এমিপ, চলি ে র 
মাহা  তুেল ধের বেলন, “িশ েদর  
দখেত হেব। ধু  দখেলই হেব না,  
দখার পাশাপািশ েচ া যু  হেল, সব  
পূরণ না হাক, অেনক ই পূরণ হেব।” 
সকেলর ব ব  শেষ জাতীয় অধ াপক 
আিনসু ামান তার ব েব র মধ  িদেয় 
উৎসেবর উে াধন কেরন। 
উে াধেনর পরই দিশত হয় মাইিট-পা  
ু িডও এর িনিমত উৎসব লােগা িফ  এবং 

ভারতীয় চলি কার িপয়ুস পা ুয়ািনর িনিমত 
চলি  ‘ফাইভ িপস’। 
িচলে ন’স িফ  সাসাইিট বাংলােদশ 
আেয়ািজত ১২তম আ জািতক িশ  চলি  
উৎসব বাংলােদশ চলেব ৮ মাচ ২০১৯ পয । 
৪িট ভনু েত দিশত হেব ৩২িট দশ থেক 
আসা ায় ১৮০িট চলি । উৎসেবর িতিট 
দশনী সকেলর জন  উ ু ।

- তাবাসসুম িবনেত তা ীজ   



তনুর িসেনমানামা
কাম ল হাসান মুন

চেল এেসেছ ছা  তনু
িবরাট আশা িনেয়,
িসেনমা হেল তার িসেনমা
িনেজই দখেব িগেয়।

“িকভােব এমন িসেনমা বানােল!”
“বুি  িদেলা ক বা কারা?”
এমন ে র, িক দেব জবাব!
ভেবই তনু িদেশহারা।

“ভয় পেয়া না”, বেলন বাবা
তনুর হাতিট ধের,
“ দেখ িনও তুিম, শা এর শেষ
কত করতািল পেড়!”

তনু ভােব, যিদ সিত  এমন হয়!
বাবার ফােন িসেনমা বািনেয়ই
হে  িব  জয়।

সই িসেনমাই িটেক গেছ তার
এবােরর আেয়াজেন,
পিরচালক হেয় হািজর তাই
উৎসব আম েণ।

অিতিথ কথন
থম উৎসব থেকই উৎসেবর সােথ রেয়েছন জাতীয় চলি  পুর ার া  িনমাতা সালাউ ীন জাকী 

এবং মিশউ ীন শােকর। উৎসেবর এক যুগ িনেয় কথা বলেলন খ াত এই দুই িনমাতা। জানােলন 
উৎসব িনেয় তাঁেদর ত াশার কথা। 

সালাউ ীন জাকী
“ সই থম থেকই আিম আিছ এই উৎসেবর সােথ। সবেচেয় বড় 
ব াপার হল, এই ধরেনর আেয়াজন ধের রাখা খুবই কিঠন। কারণ 
সভােব সহেযািগতা পাওয়া যায় না। অথৈনিতক িবষয় তা রেয়েছই। 
িবেশষ কের িশ -িকেশারেদর িনয় ণ করাটা বশ কিঠন। সই িদক 
থেক অবশ ই িবরাট ব াপার ১২ বছর উৎসবটােক ধের রাখা। দায়সারা 

নয়। বরং একটা আদেশর জায়গা থেক ধের রাখা হেয়েছ। 
িশ -িকেশারেদর চাখ িক  অসাধারণ। এই বয়েস তারা অেনক িকছু 

আিব ার করেছ। িনছক আন  নয়। আনে র পাশাপািশ গেড় ওঠার ব াপারটাও ঘটেছ এই 
উৎসেবর মধ  িদেয়।”

মিশউ ীন শােকর
“একটা িজিনস যখন থম  হয়, তখন অেনক অিন য়তা থােক। যত 
সামেন এেগােনা যায়, তা কেট যায় আে  আে । থম িদেক মারেশদ 
(সােবক উৎসব পিরচালক মারেশদুল ইসলাম) একাই এই উৎসবেক 
সামেন এিগেয় িনেত অেনক ক  কেরেছ। আমরা পােশ থেকিছ, 
উৎসাহ িদেয়িছ। সই উৎসব এখন নতুনেদর হােত ছেড় দয়া হেয়েছ। 

তারাও দা ণ সামাল িদে । অবশ ই িবষয়িট আশাব ক। যােদর হাত 
িদেয় এমন একটা উৎসব চলেত পাের, তারা িন য়ই এেদেশর আরও 

অেনক কােজই নতৃ  িদেত পারেব। ”
- সািময়া শারিমন িবভা

উৎসেবর পদা উঠেব আর ঢােকর িন থাকেব 
না, এ যন অস বই! ঢােক বািড় না পেড় 
এযাবৎকাল উে াধন হয়িন আ জািতক িশ  
চলি  উৎসেবর একিট আসরও। মূল 
উে াধনী অনু ােনর যা াটাই হয় ঢােকর শে । 
শ  কােন এেলই আমরা বুঝেত পাির, এই তা 

 হেয় গল ােণর উৎসব। ১২ বছর ধের 
উৎসেবর উে াধনী অনু ােন ঢাক বাজাে ন 

ধাম চ  দাস এবং তাঁর ছেল ঋিষকা  
চ মনী দাস। গত িতন-চার উৎসব থেক স ী 
হেয়েছন ছাট ছেল স ীব চ  দাস। 
কথা হয় আমােদর ঢাকবাদক এই িতন ব ু র 

সে । উৎসেব সািমল হেত পের দা ণ 
উ িসত তারা। ধাম চ  দাস বলিছেলন, 
“আমরা িত বছর গািড় ভাড়া িদেয় আিস। 
পূজা-পাবণ ছাড়া আমােদর তা আর কউ 
ডােক না। এই উৎসেব এেস, বা ােদর সােথ 
ঢাক বািজেয় তাই খুব আন  পাই।”
তাঁর বড় ছেল ঋিষ বাবার সােথ থম উৎসব 
থেকই ঢাক বাজাে । ঋিষ জানােলা, 
“উৎসবটােক িত বছর নতুন মেন হয়। িত 
বছর আন  বােড়। যন িত বছর বড় হয়, 
আমার সােথ সােথই!”

- ঋ  অিন  গা ুলী

ঢােকর 
তােল 

উৎসব 
শু



আগত ােণা ল িনমাতারা 
সকাল থেকই জমিছল িনমাতােদর কলরব। উৎসেবর চলি  
িনমাতারা এেককজন যা া। এই যা ােদর অেনক কাঠখড় 
পুিড়েয়, চড়াই উৎরাই পার কের চলি  বানােত হয়। আর 
অবেশেষ চলি  বাছাই হেয়ও িগেয়েছ। এর চেয় খুিশর িকছু 
িক আেছ? 
তেব যােদর এত খুিশ তােদর একি ত কের খুিশর পিরমাণ 
বাড়ােনার জন ই আিমর হামজা িজহাদ িনজ উেদ ােগ একটা 
আইসে িকং সশন কেরন। এই সশেনর মূল উে শ  হেলা 
ডিলেগটেদর জড়তা ভেঙ তােদর ভতর ব ু  তির করা। 
আর সই ব ু ে র স কেক ল  রেখই িতিন কেয়কিট 
মজার খলার আেয়াজন কেরন আমােদর ডিলেগটেদর সােথ। 
িকছু িছেলা দুই েপর মেধ , আবার িকছু িছেলা 
জাড়ায়- জাড়ায়। আবার আেরকিট মজার খলা িছেলা 'ি ন 
লাইট- রড লাইট'। এই খলয়া ি ন লাইট বলেল সকেল 
এিদক ওিদক হাঁটিছল, আর রড লাইট বলেল সকেল থেম 
যাি ল যার যার ােন। এভােবই হািস-আনে র মাধ েম 
ডিলেগটেদর মধ কার জড়তা কািটেয় সকেলই একরাশ উ াস 
িনেয় দখেত থােক আগামী িদেনর ।  

- তাজিরয়ান অহনা

উৎসব া েণর রঙ সাজ-স া
পদা উেঠেছ ১২তম উৎসেবর। চারিট ভনু েত িবরাজ কেরেছ বশ 
রমরমা পিরেবশ। বছর জুেড়ই যন এই িদেনর অেপ া। তাই সকাল 
হেতই চেল এলাম মূল ভনু  ক ীয় পাবিলক লাইে রীেত৷ পুেরা ভনু  
জুেড় সবুজ আর কমলা রেঙর সমােরাহ। এই সবুজ-কমলা রঙ যন 
বসে রই বাতায়ন। ভনু র মূল গেট সবুজ রেঙর দু’ টা ব ানার আেছ। 
আর এ সবুজ রেঙর ব ানার যন নতুেনর বাতা জানান িদে । এখান 
থেকই  হেব নতুেনর যা া। একটু সামেন এ েতই আ জািতক 
চলি  িনমাতােদর কেয়কিট চলি  স েক সংে েপ িকছু বণনা 
দওয়া আেছ। আর তার সামেনই বড় চ রটায় িচ িশ ী এবং আমােদর 
উৎসব উপেদ া কিমিটর চয়ারম ান মু াফা মেনায়ােরর একিট বড় 
ব ানার, যখােন িতিন আর তার সৃ  পােপট ‘পা ল’ আর ‘বাউল’- ক 
িনেয় দাঁিড়েয় দু’হাত মেল সকলেক এই উৎসেব সাদর আম ণ 
জানাে ন। সই সােথ আেছ চলি ে র আিদ ইিতহাস বােয়াে াপ, পুতুল 
নাচ, যা া এবং গাজীর পট স েক তথ ৷ আেছ “িটেকট ছাড়া িটেকট 
বুথ” এর একিট ম। য কউ এেস উৎসেবর িটিকট কাটেত পারেব 
এই িটিকট ছাড়া িটিকট বুথ থেক। আর সই সােথ আকােশ বাতােস 
এই উৎসেবর জানান িদেত গােছ গােছ িকছু সবুজ-কমলা রেঙর ঝালর। 
বাতােস বাতােস তারাও ছিড়েয় িদে  উৎসেবর আম ণ। তেব অন ান  
ভনু েলাও িপিছেয় নই। সব ভনু ই িনজ িনজ সােজ সেজ জমজমাট 
ভােবই আেয়াজন করেছ এবােরর চলি  উৎসব।

- িজনাতুন নসা তুপা
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"This festival always have amazing 
guests and people", Piyush 
Panjuani said. He is the maker of 
"5 Rupees", our 12th's festival's 
opening film. Piyush Panjuani was 
a theatre actor and now he is 
working as a director. "5 Rupees" 
is the first film of his at our 
festival. He created 250 advertis-

ing films before. He was very 
excited about our festival. He said 
that this festival is an amazing 
environment and so full of 
energy. Going to children's film 
festival all around the world with 
the same film gives him very 
special feelings.
Piyush Panjuani decided to 
become a filmmaker 25 years ago. 
He said his first love is theatre 
and second love is directing. 
During the interview, he 
mentioned his inspiration film 
"Children's of Heaven" by Majid 
Majidi. He said, "If anyone wants 
to be a director he has to meet 
new people, he has to be 
sensitive, he has to think, travel 
and most importantly, he has to 
observe everything. Then when 
he puts all these things into his 
film, the film becomes great."

- Rahnuma Tahsin

Mighty Punch Studios is a Bangladeshi 
production house that specialises in 
eye-popping illustrations, graphic design, 
comic books and animation. With reference 
to the animation, they have developed the 
logo film of 12th International Children's Film 
Festival Bangladesh 2019. 
The logo film is directed by Samir Asran 
Rahman, the CEO and Creative Director at 
Mighty Punch Studios. His debut novella titles 
‘Zak and Zara’ launched at Dhaka Lit Fest 
2016. While talking with him, he mentioned 
that his cousins from abroad used to send 
him comic books and spiderman is his 
favorite character. The company started since 
2013. Samir used to do animation which 
gradually inspired him to start his very own 
animation studio. Initially, it did not work out 
for him. He used to do advertisements 
before. The team told how lengthy and effort 
requiring task it is. They talked about their 
future plans. They have surprising ideas 
about their upcoming comic books. Mighty 
Punch Studios leaves a social message in 
each of their work regarding issues that we 
often tend to avoid.

                                    - Navina Noon Taslim 

THE MIGHTY
“MIGHTY PUNCH”

Graduation to Direction

“On a small planet, the inhabitants 
perform their poetically surreal 
actions, which repeat themselves 
in an endless loop"; with this 
tagline, ‘Circuit’ the film is going to 
be screened on 5th March at 
2:00pm at Bangladesh Shilpakala 
Academy. The film has been 
directed by Ms. Delia Hess who 
studied animation at the Lucerne 
School of Art and Design in 
Switzerland. "Circuit" is her first 

professional film. In this eight 
minutes film, we see a small 
planet, where the inhabitants 
perform their poetically surreal 
actions, which repeat themselves 
in an endless loop. They are all a 
part of a complex little ecosystem 
which can only function if each of 
them plays his or her specific role, 
and this is something they are 
completely unaware of.

- Navina Noon Taslim

Movie
Highlight:

Circuit


