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০১

“†mvbvjx w`b¸‡jvi A‡c¶vq ”

GKv`‡k Avgiv
evsjvi weL¨vZ Pjw”PÎKvi mZ¨wRr iv‡qi

g‡Z Òwm‡bgv gvby‡li wbweo Abyf~wZ‡K
aviY Ki‡Z cv‡i|Ó GB wbweo Abyf~wZ‡K
Av‡iv aviv‡jv K‡i bZzb cÖRb¥‡K wm‡bgv
†`Lv‡bv I †kLv‡bvi D‡Ï‡k¨ wPj‡WªbÕm
wdj¥ †mvmvBwU evsjv‡`k GKv`k ev‡ii
g‡Zv ïiæ Ki‡Z hv‡”Q AvšÍR©vwZK wkï
Pjw”PÎ Drme| ÔPjw”PÎÕ kãwU ïb‡j Gi
mv‡_ m¤úwK©Z Avi Kx Kx kã gv_vq Av‡m?
iƒcvwj c`©v, K¨v‡giv, Av‡jv, Awfb‡qi
fvlv, wkí, ms¯‹…wZ mn Av‡iv A‡bK wKQz|
myZivs Pjw”P‡Îi mv‡_ GZ¸‡jv k‡ãi
m¤ú„³Zv †`‡LB †evSv hvq †h, GwU KZ
wekvj GKwU wkí gva¨g| G gva¨‡gi
wekvjZvi Ab¨Zg KviYB n‡jv mKj wk‡íi
mswgkÖY| Pjw”PÎ Ggb GKwU gva¨g hv Lye
mn‡RB gvby‡li Kv‡Q Zvi evZ©v †cuŠ‡Q w`‡Z
cv‡i Ges cy‡iv wek¦‡K GK Ki‡Z cv‡i|
KviY, Pjw”P‡Îi fvlv mve©Rbxb|
we‡k¦i wewfbœ †`k †_‡K Avmv wkï‡Zvl
Pjw”PÎ wb‡q AvR 27 Rvbyqvwi †_‡K
AvMvgx 2 †deªæqvwi ch©šÍ cy‡iv mßvn e¨vcx
Pj‡e GB cÖv‡Yi Drme| evsjv‡`k mn
58wU †`k †_‡K Avmv 220wU wkï‡Zvl
Pjw”PÎ cÖ`wk©Z n‡e ivRavbx XvKvi 6wU
†fby¨‡Z| Drm‡e wfb‡`kx Pjw”PÎ cÖ`k©bx
QvovI i‡q‡Q wkï-wK‡kvi‡`i wbwg©Z

Pjw”PÎ wb‡q cÖwZ‡hvwMZv| wkï‡`i wbwg©Z
Pjw”PÎ¸‡jvi g‡a¨ †miv Pjw”PÎ¸‡jv‡K
wbe©vPb Kiv n‡e 5Rb wkï-wK‡kvi wb‡q
MwVZ Rywi †ev‡W©i gva¨‡g| wkï Pjw”PÎ
wefvM QvovI Gevi AviI 4wU wefv‡M
cyi®‹vi †`Iqv n‡e|
GK eQi A‡cÿvi ci AvR 2018 Gi 27
Rvbyqvwi, kvnev‡Mi cvewjK jvB‡eªwii
kIKZ Imgvb wgjbvqZ‡b 11Zg
AvšÍR©vwZK wkï Pjw”PÎ Drm‡ei D‡Øvab
Ki‡eb gvbbxq A_©gš¿x Rbve Aveyj gvj
Avãyj gywnZ Ggwc Ges we‡kl AwZw_
wn‡m‡e _vK‡eb Z_¨ gš¿Yvj‡qi gvbbxq
gš¿x nvmvbyj nK Bby Ggwc|
D‡Øvabx Abyôv‡bi mfvcwZZ¡ Ki‡eb Drme
Dc‡`óv cwil‡`i †Pqvig¨vb gy¯Ívdv
g‡bvqvi| GQvov Dcw¯’Z _vK‡eb wPj‡WªbÕm
wdj¥ †mvmvBwU evsjv‡`k Gi mfvcwZ W.
gyn¤§` Rvdi BKevj| Drm‡e Pjw”PÎ
cÖ`k©bx QvovI AviI _vK‡e mvZw`be¨vcx
Kg©kvjv, †mwgbvi, weL¨vZ e¨w³‡`i mv‡_
AvÇv †`Iqvi my‡hvM Ges Av‡iv A‡bK
Avb›` Av‡qvRb|
G Drm‡ei bvgKiY wkï‡`i Rb¨ n‡jI
Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡e, †QvU-eo mKj eqmx
Pjw”PÎ †cÖgxivB|
- Ag„ZvÄjx †kª‡ôk¦ix

ি�তীয়বােরর মেতা এবারও উৎসব পিরচালনার দািয়�
পালন করেছন েমাহা�দ আবীর েফরেদৗস। পুেরা
উৎসব পিরচালনার দািয়�িট একটু শ� হেলও
গতবােরর অিভজ্ঞতা তার এবােরর কাজেক অেনকটুকুই
সহজ কের িদেয়েছ বেল জানান িতিন। এছাড়াও
গতবছর জুলাই মােস যু �রােজয্ অনু ি�ত হওয়া
“েফি�ভয্াল ময্ােনজেম� েকাসর্” শীষর্ক কমর্শালায়
অংশ�হন, তার আ�িব�াস ও দক্ষতােক ি�গুণ কের
তুেলেছ।
গত বছেরর মাঝামািঝ সমেয় িকেশার চলি��
আ�হীেদর িনেয় বৃ িটশ কাউি�েলর সহায়তায় িটন িফ�
ওয়াকর্শপ ২.০ শীষর্ক একিট কমর্শালা আেয়াজন কের
িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিট বাংলােদশ (িসএফএস)।
কমর্শালা স�েকর্ জানেত চাওয়া হেল িতিন বেলন,
“আিম মেন কির আমরা সফল হেয়িছ। েকননা
কমর্শালার েছেলেমেয়রা এখন িসেনমা বানাে�। কােজর
মান যিদ কাঁচাও হয় তারপেরও কাজ করেত করেতই
ওরা এিগেয় যােব এইটুকু িনি�ত কের বলেত পাির”।
িসএফএস িনেয় তার ভিবষয্ৎ পিরক�না স�েকর্ িতিন
বেলন, Òআগামী ৫ বছেরর মেধয্ িসএফএস েক দিক্ষণ
এিশয়ায় এবং পরবতর্ীেত িবে�র সবেচেয় বড় িশশু
চলি�� উৎসেব পিরণত করেত চাই। একসময়
আমােদর এই উৎসেব িসেনমা েদখােনাটাই
চলি��কারেদর কােছ একটা স�ােনর বয্াপার হেয়
উঠেব। আর এই ��টা শুধু আমার একার নয়,
িসএফএেসর সকেলর।Ó
চলি�� িশে� এই উৎসেবর ভূ িমকা কতটুকু তা জানেত
চাওয়া হেল িতিন বেলন, Òএই উৎসব সকলেক চলি��
স�েকর্ সরব কের েতােল, েদখার দৃ ি�েক শািণত কের।
আিম িনি�ত েয, ভিবষয্েতর অেনক বড় বড়
চলি��কার এরই মেধয্ আমােদর সােথ কাজ করা শুরু
কের িদেয়েছ। এখন শুধু েসানালী িদনগুেলার অেপক্ষায়
আিছ আমরা।Ó
- নওশীন নু হা

দশম আ�জর্ািতক িশশু
চলি�� উৎসব বাংলােদেশর
পুর�ার িবতরণী অনু �ান

MZ Drm‡ei KoPv

িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিট বাংলােদেশর যা�া শুরু ২০০৬ সাল েথেক।
সংগঠনিট ২০০৮ েথেক �িতবছর সফলতার সােথই আেয়াজন কের
আসেছ আ�জর্ািতক িশশু চলি�� উৎসেবর। েদখেত েদখেত আেয়াজন
করা হেয় িগেয়েছ উৎসেবর দশিট আসর। এবার ২৭ জানু য়াির েথেক
পদর্া উঠেব উৎসবিটর ১১তম আসেরর। আশা করা হে�, এবােরর
উৎসেবর আেয়াজন ছািপেয় যােব আেগর বছেরর সব আেয়াজনগুেলােক
। তেব আজ েথেক �ায় এক বছর আেগ আেয়ািজত উৎসেবর দশম
আসরও িক� কম জাঁকজমকপূ ণর্ িছেলা না! েসবারও পুেরা উৎসবজুেড়
িছেলা চলি�� িনেয় নানা আেয়াজন। গত বছর ২৪েশ জানু য়াির েথেক
শুরু হওয়া উৎসবিট একই সােথ আেয়ািজত হয় ঢাকা, রাজশাহী ও
রংপুর িবভােগ। শুধু মা� িশশুেতাষ চলি�� �দশর্নী ও �িতেযািগতা
ছাড়াও উৎসবিট সাজােনা িছেলা িবিভ� চলি�� কমর্শালা এবং
েসিমনারসহ নানা আেয়াজেনর মধয্ িদেয়। েমজবাউর রহমান সু মন,

সংবাদ মাধয্েমর

মুেখামুিখ

সংবাদ সে�লেন উৎসেবর কণর্ধােররা।

অিমতাভ েরজা েচৗধু রীর মত িনমর্াতােদর আওতায় কমর্শালাগুেলার
আেয়াজন করা হেয়িছেলা। উৎসেব অংশ�হন কেরিছেলা ৫৪িট েদশ
এবং িনবর্ািচত িসেনমার সংখয্া িছেলা ২৯০িট। েসখােন েমাট িশশু ও
তরুণ �িতিনিধ িছেলন ১০৭ জন। আর সারা েদশবয্াপী �ায় এক
লােখর মেতা দশর্ক েতা িছেলন-ই। চলি�� �িতেযািগতায় পুর�ার
েদয়া হেয়িছেলা ছয়িট িবভােগ। �িতবােরর মেতাই িশশুেদর িনিমর্ত
চলি�ে�র িবচারক িছেলন পাঁচজন ক্ষুেদ চলি�� েবা�া। �থমবােরর
মেতা, গতবার িবিভ� েদেশর িশশুেদর বানােনা চলি�� সহ নতুন
িতনিট িবভােগ পুর�ার িবতরণ করা হয়। তাছাড়াও উৎসব �া�ন
মুখিরত িছেলা নু সরাত ইমেরাজ িতশার মেতা খয্ািতমান বয্ি�েদর
আগমেনও। আর যিদ উৎসেব অংশ�হণকারীেদর কােছ দশম উৎসেবর
কথা জানেত চাওয়া হয়, তারা উৎসেবর সাতিদেনর অসাধারণ সব
অিভজ্ঞতার কথা বেল িদেত পারেব, এই িবষেয় আিম িনি�ত। এ
বছেরও ক্ষুেদ চলি�� েবা�ােদর অিভজ্ঞতার ঝুিড় হালকা থাকেব না,
েসটাও িনি�র্ধায় বেল েদয়া স�ব।
- মনামী হািমদ

িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিট বাংলােদশ গত ২৩ জানু য়াির মুেখামুিখ হেয়িছল
সংবাদ মাধয্েমর। পাবিলক লাইে�িরর েসিমনার হেল অনু ি�ত সংবাদ সে�লেন
বরাবেরর মেতাই উপি�ত িছেলন িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিটর �িত�াতা
েমারেশদু ল ইসলাম, সাধারণ স�াদক মুনীরা েমারেশদ মুননী, উৎসব উপেদ�া
পিরষেদর েচয়ারময্ান মু�ফা মেনায়ার এবং উৎসব পিরচালক েমাহা�দ আবীর
েফরেদৗস। তাঁরা কথা বেলিছেলন, আমােদর এবােরর উৎসব এবং তার চমক
িনেয়। এ বছর বাংলােদিশ িশশু িনমর্াতােদর িবভােগ েমাট জমা পেড়িছল ৬৮িট
চলি��। এর মেধয্ িনবর্ািচত ২১িট চলি�ে�র মেধয্ পুর�ার পােব ৫িট চলি��
। িশশুেদর িনিমর্ত চলি�ে�র জনয্ িশশুেদর �ারাই গিঠত ৫ সদেসয্র জুির েবাডর্
যাচাই করেব েসরা চলি��গুেলা। �িতেযািগতার আেরা িবভাগ, ‘ইয়াং
বাংলােদিশ টয্ােল�’ - েযখােন ১৯ েথেক ২৫ বছর বয়সী বাংলােদশী তরুণ
িনমর্াতারা অংশ িনেবন। আরও থাকেছ ‘েসাসয্াল িফ� েসকশন, েযখােন নারীর
�িত সিহংসতা’ িবষয়িটেক িঘের িনমর্াতারা হািজর হেবন। বাংলােদশ ছাড়াও
আলেজিরয়া, আফগািন�ান, েভিনজুেয়লাসহ ৫৮িট েদেশর েমাট ১৪৮িট চলি��
�দিশর্ত হেব। ঢাকায় মূ ল উৎসব েক� হেব বরাবেরর মেতাই েক�ীয় পাবিলক
লাইে�ির, শওকত ওসমান িমলনায়তন। ২৭ জানু য়াির েথেক ২ েফ�য়াির পযর্�
উৎসবমুখর হেয় থাকেব ঢাকার �াণেক�।
- ৈসয়দা আশফাহ্ েতায়াহা দূ য্িত

বড় হে� িসএফএস...
eo n‡”Q wmGdGm! †`L‡Z †`L‡Z Avgv‡`i wcÖq Drme AvR 11wU eQi
c~iY K‡i †dj‡jv! wPj‡WªbÕm wdj¥ †mvmvBwUi e¨¯Í Av‡qvRK‡`i c`PviYvq
Drme gyLwiZ n‡q _vK‡e AvMvgx mvZ w`b| wKš‘ Kxfv‡e G‡mwQ‡jv
Avgv‡`i mevi wcÖq wPj‡W«bÕm wdj¥ †mvmvBwU (wmGdGm)? †`‡ki mdjZg
Pjw”PÎ Drme¸‡jvi GKwUi Av‡qvRK, GB msMV‡bi R‡b¥i †cQ‡bi MíUv
Kx? †mB DËi Rvb‡Z n‡j wd‡i †h‡Z n‡e 2006 mv‡j| †`ke‡iY¨ Pjw”PÎ
wbg©vZv †gvi‡k`yj Bmjvg ZLb m‡egvÎ Ny‡i G‡m‡Qb fvi‡Zi wkï Pjw”PÎ
Drme †_‡K| wPšÍv G‡jv evsjv‡`‡kI wkï Pjw”P‡Îi weKv‡k wKQy Kivi|
wmGdGm M‡o †Zvjvi fvebvwU wZwb cÖ_‡gB Rvbv‡jb mnawg©Yx gywbiv
†gvi‡k` gyb&bx, A_©vr Avgv‡`i wcÖq gyb&bx Lvjv‡K| ïiæ n‡jv `yR‡bi Ríbv
Kíbv, mv‡_ hy³ n‡jv Zv‡`iB `yB mšÍvb| KvR †h‡nZy wkï‡`i wb‡q, ZvB
wkï‡`i wcÖq gvbyl‡`i ev` w`‡q †Zv G KvR my›`i n‡e bv! ZvB Gevi wPšÍvUv
Rvbv‡bv n‡jv G †`‡ki wkï‡`i me‡P‡q wcÖq `yÕRb gvbyl gyn¤§` Rvdi
BKevj Ges gy¯Ívdv g‡bvqvi‡K| mv‡_ Av‡iv †hvM w`‡jb Avgv‡`i mevi wcÖq
Bqvmwgb nK| `yÕRb †_‡K cvuPRb nIqvi c‡i, KvR wKš‘ n‡q †M‡jv Av‡iv

এবােরর েলােগা িফ�

েশখর মুখাজর্ী িনিমর্ত েলােগা িফে�র একিট দৃ শয্।

A‡bK mnR| w`b ZvwiL wVK K‡i ivRavbxi Rvg©vb KvjPvivj †m›Uv‡i GK
Abyôv‡bi gva¨‡g Rb¥ wb‡jv GK bZyb msMVb, wPj‡W«bÕm wdj¥ †mvmvBwU
evsjv‡`k| †mB ïiæ †_‡KB wmGdGm wQ‡jv wkï‡`i GKvšÍ wb‡Ri msMVb|
wbqwgZ †`k we‡`‡ki bvbv wkï Pjw”PÎ cÖ`k©bxB wQ‡jv cÖ_g Drm‡ei AvM
ch©šÍ wmGdGm Gi GKgvÎ Av‡qvRb| wmGdGm Gi ev”Pv ev”Pv m`m¨‡`i
bv‡g ZLb evwo‡Z wPwV Avm‡Zv| Lei †c‡qB mevB Qy‡U P‡j †h‡Zv Qwe
†`L‡Z| Zvici GKw`b †NvlYv G‡jv, n‡Z hv‡”Q 1g AvšÍR©vwZK wkï
Pjw”PÎ Drme evsjv‡`k| Lye ZvovZvwoB GB ÿz‡` m`m¨ivB n‡q DV‡jv
GK AmvaviY Drm‡ei Av‡qvRK| cÖ_g w`‡K c`©vi Avov‡j eoiv wKQy
Kv‡R mvnvh¨ Ki‡Zv wVKB wKš‘ w`b‡k‡l GB Drm‡ei e¨¯ÍZvi AwaKvskUvB
†`Lv †h‡Zv †QvU‡`i g‡a¨| w`b hv‡”Q, Avgv‡`i wmGdGm eo n‡”Q GKUy
GKUy K‡i| †QvUiv eo n‡”Q, Svu‡K Svu‡K bZyb m`m¨iv †hvM n‡”Q cÖwZ
eQi| Drm‡ei kZ e¨¯ÍZvqI Zv‡`i K¬vwšÍ †bB| KviY Zviv mevB wmGdGm
†K fxlY fv‡jvev‡m| †mB fv‡jvevmvi hvÎvq †QvÆ †QvÆ cv †d‡j Avgv‡`i
wmGdGm AvR 11Zg Drme Av‡qvRb Ki‡Z hv‡”Q| Avgv‡`i Drme GLb
evsjv‡`‡ki me©e„nr Pjw”PÎ Drme¸‡jvi GKwU| wmGdGm Gi mvg‡bi
c_PjvUv †h ZvB Av‡iv A‡bK j¤^v n‡e, Zv wb‡q Kv‡iv †Kv‡bv m‡›`n †bB!
- F× Awb›`¨

ে�িণকেক্ষর একেঘঁেয় পিরেবেশ বেস েথেক িশশুরা যখন ইংেরজী “মেনাটনাস”
শে�র অথর্ একেঘেয়িমতা পড়েছ তখনই আকােশ উঁিক িদেলা “ই-LIS2018”
নােমর এিলেয়ন ে�সিশপ। েয ে�সিশপ আবার আকৃিতেতও ইিলশ মােছর মত!
েসই ে�সিশপ তুেল িনেলা েসই িশশুেদর এবং িশশুমনা সব মানু ষগুেলােক। যারা
েসই ে�সিশেপ কের একিদেক েযমন চাঁেদর েদেশ �মণ করেছ, অনয্িদেক
রাখােলর বাঁিশর সােথ তার ব�ুেদর নাচ এবং রেয়ল েবঙল টাইগােরর িপেঠ চেড়
বাউেলর গানও উপেভাগ করেছ। েশষ খবর পাওয়া পযর্� ে�সিশপিট লয্া�
করেত যাে� ১১তম আ�জর্ািতক িশশু চলি�� উৎসেবর মূ ল েভনু য্ পাবিলক
লাইে�িরেত। তালিদিঘ পািড় িদেয় েকয়া পাতার েনৗেকােত কের উৎসেব েয চেল
এেসেছ তারা। আর েসই উৎসেব েযাগ িদেতই েতা মহাজাগিতক িকউেরটেররাও
তােদর বািহনী িনেয় ে�সিশেপ চেড় উপি�ত হে� মহািবে�র দূ র-দূ রা� েথেক।
এই গ� অবল�েন েশখর মুখাজর্ীর পিরচালনায় ৈতির হেয়েছ এবাের উৎসেবর
েলােগা িফ�িট। যার �দশর্নী হেব উৎসেবর পদর্া ওঠার ক্ষেণই।
- সািময়া শারিমন িবভা
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11 Years Through
The Lenses of

Directors
The man who was the founding director of the
festival can now be easily mistaken for a casual
audience at the festival if you ever do see him at
there. At 60 years of age, the gray-haired and
unexpectedly introverted Morshedul Islam
started this festival with the vision of exposing
the children and young people in Bangladesh to
an international range of quality ﬁlms, while
providing a platform for young ﬁlmmakers to
improve their skills, and with them, the country’s
ﬁlm industry. Building the foundation of the
festival to hand it down to the younger
generation - which was the ultimate goal - took
7 years for Morshedul, when he ﬁnally felt that
he could retire as director. As heartbroken as
little volunteers were at this news, there was
also an atmosphere of hope for young people
to take over the organizing of the festival. The
director tag went down to Rayeed Morshed.
Rayeed’s late teenage and early youth were

spent watching and learning with his father in
the organization of the festival. As he grew up,
he became more and more involved with the
work and simultaneously discovered his
inclination towards organizational work. After 7
years under his belt being mentored by his
father, the then festival programmer, Rayeed
stepped in as director for the 8th and 9th
festivals. When Rayeed retired as director at the
ripe age of his mid-20s, he handed the
responsibility to Abir Ferdous Mukhar.
Abir attended every festival as a delegate until
the ﬁfth festival, the year after which he was
selected as a member of the Jury Board. From
that point onwards, he continuously and
persistently worked at the festival - ﬁrst as a
member of the organizing team, then as a
festival programmer, later as deputy festival
director - and he serves now as the current
festival director. Strikingly modest and
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insistently grateful to the amazing team of
hardworking people he has had to help him in
this journey, Abir dreams of doing big things
with Children’s Film Society Bangladesh, as the
(2)
parent organization.
As all three directors will tell, being a festival
director is really a huge pain in the neck, but the
pleasures that children get from this magical
weeklong celebration of cultures colliding, ideas
exchanged, and creative minds explored
through the art of ﬁlm, is what makes the job so
sweet. Grab some popcorn and a reﬁll of your
favorite soda, because we have a lot more
festivals to look forward to and a lot more
future directors, too! For now, let’s sit back and
enjoy the most anticipated event of the year.
Here’s to the 11th year of this fairytale week.
- Raidah Morshed

Training Up the Mini Maestros: Teen Film Workshop 2.0
With an aim to provide young, aspiring
ﬁlm enthusiast teens with relevant
ﬁlmmaking skills and knowledge, ‘Teen
Film Workshop 2.0’ started on August,
2017. The workshop was for three
months and took place at British
Council at Fuller Road, Dhaka. The
workshop was organized by Children’s
Film Society, Bangladesh.
The workshop started from August 8,
2017. Directors, namely- Morshedul
Islam, Mostofa Sarwar Farooki, Amitabh
Reza, Mejbaur Rahman Sumon,
Animesh Aich were present during the
workshop. Participants got the chance

to learn ﬁrsthand knowledge on how to
make ﬁlms from the directors through
taking 16 classes. The participants were
30 in number, aging from 15-19.
Participants had the access to editing
equipment and do individual study
outside their theory classes. The
three-month ﬁlmmaking workshop
provided the participating teens with a
strong foundation in ﬁlmmaking. Clases
and hands-on workshop were conducted on a regular basis. Students
participated in classes covering
directing, writing, cinematography,
production and writing. After the

Editor: Ashik Ibrahim
Bulletin Advisor: Kamrul Hasan Moon
Co-editor: Monami Hamid, Samia Sharmin Biva,
Syeda Ashfah Toaha Duti, Riddha Aninda
Co-ordinator: Jannat Rahman
Reporter: Amritanjoli Shreshthesshory, Noshin Nuha,
Raidah Morshed, Tabassum Binte Tabriz
Graphic Design: Mubtasim Alvee
Photographer: Ferdous, Rad, Joy

workshop, all the participants were
divided into ﬁve groups. These groups
were assigned to make one short ﬁlm
each. Biralnama, Biprotip etc ﬁlms were
made by the fresh bunch of young
ﬁlmmakers. These ﬁlms will be
projected on the 11th International
Children’s ﬁlm festival organized by
Children’s Film Society, Bangladesh.
Teen Film Workshop is an intensive and
advanced training programme for the
aspiring ﬁlmmakers.
British Council was the sponsor for the
programme.
- Tabassum Binte Tabriz
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