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আেলার
ে�ােত
পাল তুেলেছ
হাজার
�জাপিত
শীেতর িমি� েরােদ দু পুর গড়ােতই পাবিলক
লাইে�ির �া�ণ মুখিরত হেত লাগেলা। চারিদেক
তখেনা েশষ মুহূেতর্র ��িত চলেছ। েকউ �ল
সাজাে�, েকউবা উে�াধনী সংগীেতর মহড়ায়
বয্�! কমলা রেঙর িট-শােটর্ এিদক ওিদক িশশু
�িতিনিধ ও ে��ােসবকেদর ছু েটাছু িট।
অনয্িদেক ঢােকর তােল তাল িদে� েকউ েকউ।
েকউবা কয্ােমরার ি�েক বয্�।
চািরিদেকই সাজসাজ রব। হেব নাই বা েকন!
আজই েয পদর্া উঠেত চেলেছ সাত িদন জুেড়
চলা আ�জর্ািতক িশশু চলি�� উৎসব
বাংলােদেশর ১১তম আসেরর। এরই মেধয্
উৎসব �া�েণ উপি�ত হেলন অিতিথরা।
উৎসেবর ে��ােসবেকরা পিরেবশন করেলা
উৎসব সংগীত “আেলা আমার আেলা ওেগা,
আেলায় ভুবন ভরা...” এরপেরই জাতীয়
সংগীেতর সােথ সােথ জাতীয় পতাকা ও
িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিট বাংলােদেশর এবং
উৎসেবর পতাকা উে�ালন কেরন অিতিথবৃ �।
উৎসেবর �ধান অিতিথ িহেসেব িছেলন
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়
অথর্ম�ী জনাব আবুল মাল আবদু ল মুিহত এমিপ
এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়
তথয্ম�ী জনাব হাসানু ল হক ইনু এমিপ।
একজন স�ানীত অিতিথ িহেসেব িছেলন ি�িটশ
কাউি�ল বাংলােদেশর কাি� িডের�র বারবারা
উইকহয্াম। উে�াধনী অনু �ান সভাপিত� কেরন
উৎসব উপেদ�া পিরষেদর েচয়ারময্ান জনাব
মু�াফা মেনায়ার। এছাড়াও উপি�ত িছেলন
িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিট বাংলােদেশর
সভাপিত মুহ�দ জাফর ইকবাল, �িত�াতা
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Drm‡ei D‡Øvabx Abyôv‡b
wkï-wK‡kvi‡`i mv‡_
m¤§vwbZ AwZw_iv

েমারেশদু ল ইসলাম, সাধারণ স�াদক মুিনরা
†gvi‡k` gyb&bx, উপেদ�া পিরষেদর সদসয্
ইয়াসিমন হক এবং উৎসব পিরচালক আিবর
েফরেদৗস।
উৎসেবর �দীপ ��লেন অিতিথেদর সােথ
অংশ েনয় িশশু ে��ােসবেকরা। এেক এেক
শুেভ�া ব�বয্ �দান কেরন অিতিথরা।
শুরুেতই সংগঠেনর সাধারণ স�াদক মুিনরা
েমারেশদ মুননী বেলন, “আমােদর সংগঠেনর
বা�াগুেলা এখন এতই বড় হেয় েগেছ, তারা
িনেজরাই সব কােজর দািয়� িনেয় করেছ।
আমরা বুেড়া মা-বাবার মতন ওেদর তারুণয্
েদিখ। ওেদর এই তারুণয্ আিম ভীষণ উপেভাগ
কির।”
িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিট বাংলােদেশর
�িত�াতা েমারেশদু ল ইসলাম বেলন, “এ
উৎসেবর মেধয্ েয �ােণর েছাঁয়া আেছ, তা িক�
অনয্ উৎসেব েনই। অনয্ানয্ উৎসেব হয়েতা
েজৗলু স আেছ িক� আমােদর আেছ �াণ।
আমােদর িশশু চলি�� িনমর্াতারা,
ে��ােসবেকরাই আমােদর উৎসেবর �াণ।”
মুহ�দ জাফর ইকবাল বেলন, “আমােদর
েদেশর সকল ভােলা কাজগুেলা হেয়েছ
ে��ােসবকেদর সাহােযয্। আমােদর সােথ
পাথর্কয্ হে�, অনয্ানয্ সংগঠেন ে��ােসবেকরা
বড় হয়। এখােন ে��ােসবেকরা বয়েস েবশ
েছাট। এবাের এেস েদিখ, আেরা েছাট
ে��ােসবেকরা রেয়েছ উৎসেব। ে��ােসবেকরা
যত েছাট হেব, তত েবিশ আ�হ িনেয় কাজ
করেব তারা। েসজনয্ই এই উৎসবিট এতটা
আনে�র হয়।
তথয্ম�ী হাসানু ল হক ইনু এমিপ সকেলর কােছ

কথা িদেলন, এবাের িশশুেদর জনয্ িনিমর্ত
চলি�ে�র জনয্ সরকাির অনু দান েদওয়ার
পাশাপািশ অনু দান েদওয়া হেব িশশু চলি��
িনমর্াতােদরও। যা বা�বািয়ত হেব আগামী
উৎসব েথেকই।
এছাড়াও উৎসব উপেদ�া পিরষেদর েচয়ারময্ান
জনাব মু�াফা মেনায়ার বেলন, “আমােক
অেনেকই বেল, চলি�� উৎসব িদেয় কী হয়?
আিম তােদর বিল, িকছু ই হয় না। িক� এই
উৎসব আমােদর েছেলেমেয়েদর ক�নাশি�
বাড়ায়। েয ক�না করেত জােন, েস কখেনা
অৈনিতক কাজ করেত পাের না।”
উৎসেবর �ধান অিতিথ মাননীয় অথর্ম�ী জনাব
আবুল মাল আবদু ল মুিহত এমিপ বেলন, “এই
উৎসেব এেস েযন আিম আমার বালয্কােল িফের
েগলাম। ৈশশেব উৎসব উপেভাগ করা একটা
ে�� সময়। েতামরা েতামােদর জীবেনর েসই
সময় আেছা, েতামরা এই উৎসব উপেভাগ
করেব এই কামনা িনেয়ই আিম উৎসব উে�াধন
করিছ।”
উে�াধেনর পেরই �দিশর্ত হয় েশখর মুখাজর্ীর
পিরচালনায় উৎসব েলােগা িফ� এবং
িসএফএস বাংলােদশ �েযািজত তথয্িচ�
“িনমর্াতার গ�”। এছাড়াও �দিশর্ত হয় মািরয়া
নভােরা পিরচািলত েমি�কান চলি��
“েটেসারস”।
স�াহজুেড় এই উৎসেব পাবিলক লাইে�ির
ছাড়াও রাজধানী ঢাকার আেরা ৫িট েভনু য্েত
৫৮িট েদেশর ২২০িট িশশুেতাষ চলি��
�দিশর্ত হেব।
- সািময়া শারিমন িবভা

Drm‡ei †hv×viv

covïbv, †KvwPs Gi Ab¨vb¨ Sv‡gjvi gv‡S GKUz mgq †ei
Kiv LyeB KwVb GB †hv×v‡`i| ZvivB Rvbv‡jv GKUv
Drm‡ei †`Lvïbv Kiv hy‡×i †_‡K Kg wKQzbv| 11Zg
AvšÍR©vwZK wkï Pjw”PÎ Drme evsjv‡`k G Avm‡j
AvcwbI †`L‡Z cv‡eb nvwmgy‡Li †mBme †hv×v‡`i|

†cÖwm‡W‡›Ui K_v
গতকাল উৎসেবর উে�াধনী অনু �ােন উপি�ত িছেলন িচলে�ন’স িফ�
েসাসাইিট বাংলােদেশর ে�িসেড�, ড. মুহ�দ জাফর ইকবাল। একথা
সবাই-ই জােনন িতিন েছাটেদর কােছ কেতাটা ি�য়। উৎসেব আগত িশশু
িকেশাররা েসই অনু যায়ী-ই তােদর ি�য় মানু ষিটেক িঘের েরেখিছেলা
সবর্ক্ষণ। তাই বুেলিটেনর জনয্ সাক্ষাতকার িনেত তার কােছ সময় েপেত
িকছু টা েবগ েপেত হেলা �থেমই। তবুও, িতিন সময় িদেলন হািসমুেখই।
তােক িজেজ্ঞস করা হেয়িছেলা েবশ কেয়কিট ��। উ�রও িতিন
িদেয়েছন েবশ সূ �ভােব।
চলি�ে�র মােনা�য়েনর জনয্ েকান েক্ষ�িটেক সবেচেয় েবিশ গুরু� েদয়া
উিচত বেল আপিন মেন কেরন? এই �ে�র উ�ের িতিন বেলন,
“চলি�� এমন একিট মাধয্ম েযখােন েকােনা েক্ষে�ই খুঁত থাকা উিচৎ না
। যারা গ� িলখেব তােদর �য়ংস�ূ ণর্ গ� িলখেত হেব, যারা অিভনয়
করেব তােদর অিভনয় পূ ণর্া� হেত হেব, যারা পিরচালনা করেবন,
তােদরেকও যেথ� সতকর্ থাকেত হেব। েমাট কথা, েকােনা েক্ষ�েকই কম
�েয়াজনীয় ভাবেল চলেব না।” আেরা জানেত চাওয়া হেয়িছেলা
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট েকান িবষয় িনেয় সবেচেয় েবিশ িসেনমা বানােনা
উিচত। এ বয্াপােরও িতিন েকােনা িনিদর্� িবষয়েক অ�ািধকার িদেলন না।
বরং বলেলন, যারা িসেনমা বানােব তােদর ভাবনাই এখােন মূ খয্।
তার েলখা উপনয্াস িনেয় িসএফএস এর �িত�াতা এবং িশশু চলি��
পিরচালক েমারেশদু ল ইসলাম েবশ িকছু িসেনমা বািনেয়েছন। েকােনা
উপনয্াস েথেক িসেনমা বানােনা হেল গ�িট পুেরাপুিরভােব ফুিটেয় েতালা
যায় িকনা েসই �সংেগ িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বেলন, েসটা পুেরাপুির
িনভর্র কের পিরচালেকর দক্ষতার উপর। এমন অেনক উপনয্াস বা গ�
আেছ যা পড়ার েচেয় িসেনমা িহেসেব েদখেত েবিশ উপেভাগয্। আবার
উে�াটাও েদখা যায়। তাই পিরচালকেকই এেক্ষে� সেচতন হেত হেব।
আর সবেশেষ যখন িসএফএস এর ভিবষয্ত িতিন কীভােব েদেখন তা
জানেত চাওয়া হেল, িতিন আজেকর এই উৎসবেকই উদাহরণ িহেসেব
েদখােলন। েদখেত েদখেত দশিট উৎসব সফলভােব আেয়াজন করার পর,
এবং �িতবার উৎসেবর বয্াি� পিরসৃ ত হওয়ার পর এিট আর েকােনা
সে�েহর অবকাশ রােখ না েয িসএফএস এর পিরিধ ভিবষয্েত আেরা
বাড়েব আর এখান েথেকই ভিবষয্েতর আেরা চলি��কার েবর হেয়
আসেব।
- নািগর্স মনামী হািমদ

Ôwm‡bgv cvMjÕ Zš^xgv
Rqcyinv‡Ui †gvmv¤§Z kviwgb Av³vi Zš^xgv Gev‡ii Drm‡ei
KwbôZg cÖwZwbwa| Zvi evbv‡bv wm‡bgvi bvg Ôwm‡bgv cvMjÕ|
Zš^xgv ej‡jv, ÒPjw”PÎ cvMj GK †Q‡j‡K wb‡qB Avgvi G
Qwei Mí| Zvi RxebKvwnbx, Pjw”PÎ wbg©vZv wn‡m‡e bvbv
euvav-wecwË Gme wb‡qB wbwg©Z n‡q‡Q GB wm‡bgvwUÓ|
beg †kÖwY co–qv Zš^xgv Gev‡ii Drm‡ei Ask n‡Z †c‡i fxlY
Lywk| fwel¨‡Z Av‡iv Qwe evwb‡q cÖwZeQi G Drm‡e Ask wb‡Z
Pvq †m|
Rvbv †Mj cÖwZ‡hvwMZvi djvdj wb‡q Zš^xgvi Lye †ewk wPšÍv
†bB| GB Drm‡e Zvi Qwe cÖ`wk©Z n‡”Q G‡ZB †m fxlY
AvcøyZ| Z‡e cyi®‹vi †c‡j Av‡iv A‡bK D”Q¡wmZ n‡e Zš^xgv|
Zš^xgvi evbv‡bv 12 wgwb‡Ui QwewU †`Lv hv‡e AvMvgx 29
Rvbyqvwi A_©vr Drm‡ei Z…Zxq w`b RvZxq Rv`yN‡ii mywdqv
Kvgvj wgjbvqZ‡b we‡Kj PviUvq|
- F× Awb›`¨ Mv½yjx

“েয েদশেক
ভােলাবাসেত পাের েস
মানুষেকও ভােলাবাসেত
পারেব”
একাদশ বােরর মেতা আেয়ািজত আ�জর্ািতক
িশশু চলি�� উৎসব বাংলােদেশর উে�াধিন
অনু �ােন িবেশষ অিতিথ হেয় উৎসেব
এেসিছেলন বাংলােদশ সরকােরর তথয্
ম�ণালেয়র মি� হাসানু ল হক ইনু এমিপ।
উৎসেবর উে�াধিন আনু �ািনকতা শুরুর আেগ
িতিন আমােদর িকছু �ে�র উ�র েদন।
আমােদর উৎসেব এেস েকমন লাগেছ?
- বাংলােদেশর চলি�� সব সময় মানু ষেক
আন� েদয়, উৎসাহ েদয়, ে�রণা েদয় এবং
তার মেধয্ িশশুেদর জনয্ চলি�� উৎসব
বাংলােদেশর জনয্ আলাদা একিট আেয়াজন।
সবাই মেন কের চলি�� বড়েদর জনয্, িক�
আসেল ভিবষয্েতর নাগিরক েতা িশশুরা। িশশুরা
কীভােব পৃ িথবী েদখেব, �� েদখেব েসই
বয্াপাের চলি�� িনমর্াণ অতয্� গুরু�পূ ণর্। িশশু
চলি�� উৎসব বাংলােদেশর সম� ভিবষয্ৎ
নাগিরকেদর, েদেশর মািলকেদর একজন
সু নাগিরক হেত মূ লয্েবােধ সমৃ � হেত, ইিতহাস
সেচতন হেত, মানিবক হেত এবং আমার
েদেশর জাতীয় েচতনা- মুি�যু ে�র েচতনায়

সমৃ � হেত এই উৎসব আমােদর সাহাযয্ করেব
। মেন রাখেত হেব েয েদশেক ভােলাবাসেত
পাের েস মানু ষেকও ভােলাবাসেত পারেব এবং
পৃ িথবীেক ভােলাবাসেত পারেব। যারা িশশুেদর
জনয্ চলি�� বানায় সবাইেক আিম বলেবা েয,
চলি�ে�র িভতের েযন ইিতহােসর কথা থােক,
ভিবষয্েতর কথা থােক, মানবতার কথা থােক
এবং ৈনিতকতার কথা থােক। আর তার েচেয়
েয বড় কথা চলি�ে� েযন আমার হাজার
বছেরর েয গেড় ওঠা বাঙিলয়ানা চচর্াও েযন
ফুেট ওেঠ।
আপনার ম�ণালয় আমােদর উৎসবেক
কীভােব সাহাযয্ করেছ?
- আমরা সরকােরর তরফ েথেক এবং
ম�ণালেয়র তরফ েথেক এখােন আমরা আিথর্ক
সহায়তা িদেয়িছ। �িত বছরই আমােদর
ম�ণালয় েথেক অনু দান িদেয় থািক। েসখােন
আমরা অবশয্ই িশশুেদর জনয্ চলি�ে�র
অনু দান িদেয় যােবা।
ক্ষুেদ িনমর্াতােদর েথেক আপিন কী ধরেনর
চলি�� েদখেত চান?
- বা�ােদর আন� েদওয়ার মেতা চলি��ও
থাকেব আবার চলি�ে�র েভতর িশক্ষা থাকেব,
সেচতনতা থাকেব, বাঙািলয়ানার িবিভ� ৈবিশ�য্
এবং বাংিলশ নয়, �িমত বাংলাভাষার চচর্া
থাকেব।
- অমৃ তা�লী েশে��রই

cwiPq ce© †kl!

11Zg Drm‡e AvMZ wkï I ZiæY cÖwZwbwaiv|

MZKvj 27 Rvbyqvwi †_‡K ïiæ n‡q †M‡Q Drm‡ei
11Zg Avmi| GB w`‡b `ycyi †`oUvq wQj
cÖwZwbwa‡`i cwiPq c‡e©i Av‡qvRb| cÖwZwbwa‡`i
G‡K Ac‡ii mv‡_ cwiPq Kwi‡q †`IqvB wQj GB
Av‡qvR‡bi g~j D‡Ïk¨| Av‡qvRbwU ïiæ nq
AvBm †eªwKs †mk‡bi gva¨‡g| wewfbœ ai‡bi
†Ljvi ga¨ w`‡q cÖwZwbwaiv GB †mk‡b GK
Aci‡K Rvbvi my‡hvM cvq| GB ce©wU cwiPvjbv
K‡ib wmGdGm Gi Ab¨Zg cyivZb fjvw›Uqvi
wRnv`| Gici Drme cwiPvjK Avexi †di‡`Šm
Zv‡`i‡K 7 w`‡bi GB Drm‡e ¯^vMZ Rvbvb Ges
wewfbœ Kg©kvjv I Av‡jvPbv mfv m¤ú‡K© AeMZ
K‡ib| cy‡iv Drm‡e cÖwZwbwa‡`i ZË¡veavqb I
Zv‡`i meiKg `vwqZ¡ cvj‡bi Rb¨ i‡q‡Q GKwU
¯^qsm¤ú~Y© Drme cÖwZwbwa `j| GB Av‡qvR‡bi
†k‡l Zv‡`i‡K Gev‡ii Drm‡ei †eªvkvi Ges
AvBwW KvW© †`Iqvi gva¨‡g cvKvcvwKfv‡e Drm‡e
Avgš¿Y Rvbv‡bv nq|
- bIkxb AvbRyg
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Inaugurating The Best
Seven Days of The Year!
The sun almost bent down before the
mesmerizing national anthem of Bangladesh, the
lyrical magic of the festival song, "Alo amar alo"
and "Amar mukti aloy aloy." Fancy how the
environment was enlightened by the chanting of
voices from the mini song birds! The honourable
Finance Minister of Bangladesh, A.M.A. Muhit
hoisted the national ﬂag of Bangladesh. The
Chairperson of Children's Film Society
Bangladesh, Mustafa Monwar, hoisted the ﬂag of
CFS. Founder of CFS, Morshedul Islam, President
of CFS, Muhammad Zafar Iqbal, Information
Minister Hasanul Haque Inu, Munira Morshed
General Secretary of CFS wrapped the ﬁrst part
of the ceremony in the Public Library premises
by unleashing the symbol of peace, pigeons. The
second part took turn in the Shawkat Osman
Auditorium. Tiny humanlings enlightened the
whole atmosphere again and lit the festival
candles according to the festival tradition. Half
way through the festival inaugural glares and it
might make individuals question what is so new
or exciting about this year. Then one of the
guardians of the festival, Munni khala talked
about how amazing it is to have a organisation
run by kids. She hesitated to mention individuals
particularly since she might forget to mention
everyone since the family is enormous. Morshed
Uncle talked about how a small idea of initiating
something regarded to ﬁlms, created something
that centers ﬁlms for young ﬁlm makers. He

A chat with

Barbara

- Cartoon: Mahatab Rashid

appreciated the contribution of the government
as well as the contribution from unexpected
sources. Barbara Wickham, the country director
of British Council, talked about making people
aware about child protection through ﬁlms.
A.M.A. Muhit and Hasanul Haque Inu took a walk
down the lane of nostalgia. Celebrating thy
childhood through the child volunteers of CFS
was something they needed to go back to a
period they long left behind. Zafar Sir as usual,
Here at the festival, we always have amazing
guests visiting. One such person that came
yesterday - her ﬁrst time at this festival - was
Barbara Wickham, the country director to British
Council in Bangladesh! We were very excited to
hear about her thoughts on the festival, and
delighted when she took the time to talk to us.
Here’s what Barbara had to say!
“One of the core areas of the British Council is
Arts, it’s one of our core areas, and what we are
interested in in those programs is looking into
how people make all these creative partnerships
that can make everyone’s lives richer. This is the
only festival for children and young people, and so
British Council is very excited to take the
opportunity to help with it. I think it’s really
incredible that just with the phone in your pocket,
you can record audios, take pictures, record video,
and that, I think, is the future. This really makes
everyone a journalist, a ﬁlmmaker, a
photographer. What we are really interested in is
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proselytized everyone with warm statements
regarding children and ﬁlms and festival. Abir
Ferdous Mukhar, the young festival director
oﬃcially announced the 7 days program
schedule. Mutafa Monowar Sir concluded the
last and integral second session of the ceremony
by the reminiscence of ﬁlms that built his
childhood. Eyes full of dreams will be exploring
the best seven days of the year.
- Syeda Ashfah Toaha Duti
how to help young people use the technology so
readily in their pockets, to see and record their
world and express things diﬀerently. For us, at the
British Council, this is absolutely fascinating. It’s
about how we can use technology in ways so we
all live better. When I was looking at the catalogue
of this festival, I was blown away by the number of
countries represented in ﬁlm at this festival. 58!
It’s phenomenal! If you’re looking at people’s views
of their worlds, ﬁlm is the most wonderful window.
So far, with Children’s Film Society Bangladesh, we
have got some workshops for people interested in
ﬁlm. We have got Mark Bishop, a ﬁlmmaker and
actor from the UK, here this week at the festival to
conduct a workshop. In the future, we will
deﬁnitely continue this work, and I look forward to
bringing in people from diﬀerent parts of the
world to understand each other a bit better!”
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