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গতকাল উৎসেবর ি�তীয় িদন জাতীয় জাদুঘেরর 
সুিফয়া কামাল িমলনায়তেন িশশু �িতিনিধেদর জনয্ 
একিট কমর্শালার আেয়াজন করা হয়। কমর্শালার 
�িশক্ষক িছেলন ি�িটশ অিভেনতা ও পিরচালক মাকর্ 
িবশপ। পুেরা কমর্শালািট িতিন এমনভােব আেয়াজন 
কেরন েযন এক �ি�ল �ে�র আসর বেসেছ। শূণয্ 
বােজট এবং েকান �কার অিভজ্ঞতা ছাড়াই িকভােব 
একিট ছিব বানােনা স�ব তাই উেঠ এেসিছল 
িবশেপর গে�। 
মাকর্ িবশপ একজন অিভেনতা, এছাড়াও িতিন আরও 
দুিট িথেয়টােরর সােথ যু� আেছন। এর মেধয্ ‘িবগ 
ে�ট’ নামক িথেয়টারিট িতিনই পিরচালনা কেরন। 
এর পাশাপািশ ‘নয্াচারাল’ িথেয়টােরর সােথও যু� 
আেছন িতিন। এই কমর্শালার মাধয্েম �িতিনিধরা শুধু 
িনেজরাই িশখেবনা বরং অনয্েদরও িশখােত সক্ষম 
হেব বেল জানান মাকর্ িবশপ। কমর্শালার �ধান 
উে�শয্ িছল দুিট। �থমত, �যুি� িবিনময় এবং 
ি�তীয়ত, েমাবাইল েফান বয্বহার কের িসেনমা িনমর্াণ
। এছাড়াও িতিন �িতিনিধেদর িবিভ� ধরেনর শট 
স�েকর্ জ্ঞান েদন। িকভােব েফান িদেয় সহেজই 
অতয্� সূ� শটগুেলাও চমৎকারভােব েনয়া যায় তা 

তুেল ধেরন। িতিন দুইজন েডিলেগেটর একিট দল 
গঠন কেরন, যােদর �ারা িতিন েফান িদেয় িসেনমা 
িনমর্াণ স�িকর্ত িবিভ� ধরেনর পরীক্ষা করান। 
কমর্শালার মােঝ ১০ িমিনেটর একিট িবরিতেত 
�িতিনিধরা তােদর সদয্ েশখা ছয়িট শট িদেয় 
আেশপােশর িবিভ� দৃশয্ ধারণ কের কমর্শালার অংশ 
িহেসেব। েশষ পযর্� বলা যায় েয, �িতিনিধরা 
গতকােলর কমর্শালািট কের খুবই উ�িসত। মাকর্ 
িবশেপর িশখন প�িত আসেলই চমৎকার! সকল 

�েরর মানুষ েযন �� বােজেট িসেনমার মধয্ িদেয় 
তােদর কথাটা বলেত পাের েসজনয্ই িতিন শূণয্ 
বােজট িসেনমা স�েকর্ সকলেক জানােত চান বেল 
জানান িতিন।
দুইিদেনর এই কমর্শালার �থম পবর্ আেয়ািজত 
হেয়িছল গতকাল সকাল ১০ ঘিটকায় এবং ি�তীয় 
পবর্ অনুি�ত হেব আজ। 

- নওশীন আনজুম
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গতকাল উৎসব �া�ণ মুখিরত িছল েতজগাঁও সরকাির উ� িবদয্ালয় েথেক আসা ২৬৭ জন িশক্ষাথর্ীেদর েকালাহেল
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পাবিলক লাইে�রীর শওকত ওসমান িমলনায়তেন তারা ‘েটসরস’, ‘বাকা’ ‘সাবাকু’ সহ আরও েবশ কেয়কিট েদিশ িবেদিশ 
িসেনমা উেপােভাগ কের। 



এগােরাতম িশশু চলি�� উৎসেবর পদর্া গত ২৭ েশ জানুয়াির উঠেলও, চলি�� �দশর্নী শুরু হেয়েছ মূলত উৎসেবর ি�তীয় িদেন। জাতীয় জাদুঘেরর সুিফয়া কামাল 
অিডেটািরয়াম উৎসেবর অনয্তম েভনুয্। েসখােন গতকাল �দিশর্ত হয় সামািজক চলি�� িবভােগর চলি��গুেলা, েযই িবভােগর িনধর্ািরত িবষয় িছেলা ‘নারীর �িত 

সিহংসতা’। এবােরর উৎসেব েমাট ছয়িট িবভােগ চলি�� জমা পেড়িছেলা �ায় এগােরােশািট। আর সামািজক চলি�� নােমর িবভাগিটেত েসিটর সংখয্া িছেলা ২২িট। 
তার মধয্ েথেক িনবর্ািচত ছয়িট িসেনমা, ‘�তয্াশা’, ‘আ শয্ােডা ে�াির’, ‘অেগাচর’, ‘সাবেটল কাই� অফ মাডর্ার’, ‘িলিভং ডলস’, ‘ে�ড’ গতকাল িবেকল চারটায় 

�দিশর্ত হয়। িনধর্ািরত িবষয় অনুযায়ী িসেনমাগুেলােত ফুেট উেঠিছেলা সমােজ নারীেদর �িত করা অবেহলা ও সিহংসতার �িত�িব। 

আ�জর্ািতক িশশু চলি�� উৎসেব �থমবােরর 
মেতা চাকমা ভাষায় একজন িশশু চলি��কােরর 
িনিমর্ত চলি�� িনবর্ািচত হেয়েছ। তার নাম 
িবভায়ন চাকমা। ে�ি�েলাড এর একজন েদাকািন 
িকভােব মানুষেক ঠকায়, েমেয়েদর েফান ন�র 
িকভােব টাকার িবিনমেয় অনয্েদর কােছ িবি� 
কের এবং তার কারেণ েমেয়রা কতটা েভাগাি�েত 
পেড় েসই িবষয়েক িনেয় িবভায়ন চাকমা ৈতির 
কেরেছ তার ‘িরচাজর্’ ছিব। গতকাল েস আমােদর 
উৎসবেক িকছু �ে�র উ�র েদয়। 
*আপনার িসেনমার জনয্ এমন একিট গ� েকন 
িনবর্াচন করেলন?
এটা আমার বা�ব জীবেন েদখা ঘটনা। আমার 
এক বড় ভাই, জ্ঞানিম� চাকমা এবং আমার গ� 
একসােথ িমিলেয় িচ�নাটয্িট ৈতির কেরিছ। 
আমােদর দু’জেনরই একই অিভজ্ঞতা এবং আমার 
কােছ িবষয়টা িভষণ খারাপ েলেগেছ। আমােদর 
সমােজ েমেয়েদর �ায়ই এরকম অবাি�ত ঘটনার 
স�ুখীন হেত হয় এবং িবষয়িট চলি�ে� তুেল 
ধরা জরুির। 
*িসেনমা বানােনার শুরুটা িকভােব?
-আমার েছাট েথেকই ইে� িছল আিম িসেনমা 

জগেত কাজ করব। েসখান েথেকই শুরু। 
অতঃপর আমার িকছু বড় ভাই, জ্ঞানিম� চাকমা, 
কিলং চাকমা এবং র�িম� চাকমােদর হাত ধেরই 
িসেনমা জগেত আসা। 
*িসেনমা ৈতিরর েক্ষে� িক িক �িতব�কতা 
এেসিছল?
-আিম িসেনমা বানােত চাইেল আমার বাবা বেলন 
েয, িসেনমা ম� েলাকেদর জগৎ, িতিন 
েকানভােবই িসেনমা বানােনা পছ� কেরন না, 
তেব আমার িরচাজর্ িসেনমািট েদেখ িতিন বুঝেত 
পােরন িসেনমার মাধয্েমও ভােলা িকছু হওয়া স�ব
। তারপর েথেক মা-বাবাও আমার কােজ বাঁধা 
েদনিন। যিদও পড়া ফাঁিক িদেয় কাজ করার জনয্ 
বকা েখেয়িছ। 
*িসেনমা িনেয় েতামার ভিবষয্ৎ পিরক�না কী?
- ভিবষয্েত অবশয্ই আিম িসেনমার সােথ থাকেবা 
এবং আরও নতুন নতুন িসেনমা বানােবা। আমার 
ইে� েরামাি�ক িসেনমা বানােবা, সামািজক 
িসেনমা বানােবা এবং সামেন একিট চাকমা ভাষায় 
েভৗিতক িসেনমা বানােবা।

- অমৃতা�িল ে�ে��রী

িরচাজর্ িনেয়
‘িবভায়ন চাকমা’

উৎসেব েতামার অিভজ্ঞতা,
িনেজর মেনর কথা,

িফ� িনেয় মতামত ইতয্ািদ
েয েকান ধরেণর েলখা

পািঠেয় দাও িসএফএস �েগ

েলখা পাঠাবার িঠকানা:
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েলখাগুেলা �কািশত হে� আমােদর ওেয়বসাইেট
www.cfsbangladesh.org/blog



“এ উৎসেবর সকল ধরেনর আেয়াজন হয় িশশুেদর �ারা।” কথািট এগােরা বছর ধের ঘুের েবড়াে� 
িসএফএস-এর সবার মুেখ মুেখ। এই কথাটার সবর্ৎকৃ� �মাণ মাহাতাব রশীদ। মাহাতাব 
িসএফএস-এর একিট অিত পিরিচত মুখ। এবােরর উৎসেবর েপা�ার েথেক শুরু কের আনুসাি�ক 
নানা অলংকরণ ও আঁকাআঁিকর কােজ উৎসেবর আেগ েয মানুষিটেক সবেচেয় বয্� েদখা িগেয়েছ তার 
নাম মাহাতাব। শুধু িডজাইিনংই নয়, িসএফএস আেয়ািজত গত বছেরর ‘িকেশার চলি�� কমর্শালা 
২.০’-েত অংশ েনয় েস। তারই অংশ িহেসেব এ বছেরর উৎসেব তার দেলর ছিব ‘িব�তীপ’ িনেয় 
অংশ�হণ কেরেছ েস ও তার দল। 
মাহাতাব জানােলা, েছাটেবলা েথেকই িসেনমা েদখার েনশা তার। ইংেরিজ ও বাংলা নানা কালজয়ী 
ছিবর িডিভিড িকেন েদখাই িছল তার একমা� শখ। এই েনশা িনেয়ই প�ম ে�িণেতই চলি�� িনেয় 
কাজ করার িস�া� েনয় েস। অ�ম ে�িণেত একিট িসেনমা বানােনার উেদয্াগ িনেলও শুয্িটং এর পর 
নানা কারেণ কাজ আটেক িগেয়িছল। এরপর িসএফএস-এর সােথ স�ৃ� হয় মাহাতাব। জানা েগল, 
গত বছেরর িকেশার চলি�� কমর্শালােতই চলি�� িনমর্ােণর নানা কািরগির িদক স�েকর্ �� 
ধারণা পায় েস। 
গ�কার, িচ�িশ�ী অথবা চলি��কার; মাহাতাবেক পিরচয় কিরেয় েদয়া যায় অেনকভােব। তেব 
মাহাতাব মেন কের, গ�-ছিব-কিমকস্ ি�প অথবা চলি��, েয মাধয্েমই েহাক না েকন, তার 
িচ�াগুেলােক মানুেষর মােঝ ছিড়েয় িদেত চায় েস। িনেজর মি�� িনংেড় সৃজনশীলতার সবটুকু েবর 
কের আনার ইে� তার। তারপর েসটােক েদখােনা হেব বড় পদর্ায়, কিমক ি�েপ অথবা েলে� েদয়া 
হেব আঁকার খাতায়। উৎসেবর বয্�তার কারেণ �তই েছেড় িদেত হয় মাহাতাবেক। সাকক্ষাৎকােরর 
পুেরা সময়টাই মাহাতােবর েচােখ িছল উ�ােসর সাত রঙ। কথা বলার সময় তার েচােখ �ে�র েখলা 
েযন আিমও িকছুটা েদখেত পাি�লাম!

- ঋ� অিন�য্ গা�ুলী 

উৎসেবর ি�তীয় স�য্া। িদেনর আেলা িনভেত িনভেতই উৎসব 
জুেড় েসািডয়াম বািতর েরাশনাই। হঠাৎ দূের একটা জটলা 
েদেখ এিগেয় েযেতই েদখলাম, যােক িনেয় কলরব িতিন আর 
েকউ নন, “েহাক কলরব” খয্াত শায়ান েচৗধুরী অণর্ব। 
গােনর এই যাদুকর হঠাৎ কােলা এক বয্াগ েথেক অ�ুত সব 
বা� েবর করেত লাগেলা। সাদাকােলার েচৗষি� েখােপর এক 
কােঠর বা� েথেক গুিটর বদেল েবিরেয় এেলা “অেটােদবতা”, 
“কানখান” সহ আেরা অেনেক। এরা সবাই পুতুল। চারপােশর 
েফেল েদয়া নানা িজিনসপ� িদেয় ৈতির এই পুতুলগুেলার 
কািরগর অনয্ েকউ নন, েখাদ অণর্বই। পুতুেলর এেকক চিরে� 
এেকক গ� তুেল আনাই লক্ষয্ তার। না বলা কথা বলার এক 
িভ�রকম হািতয়ার এরা।
গত উৎসেব অণর্েবর আসার কথা থাকেলও, নানা বয্�তায় 
আসা হয়িন। আমােদর িশশুরাও এত সু�র চলি�� বানাে�, 
েস বয্াপাের ভীষণ উ�িসত অণর্ব বেলন, “নয় েথেক েষাল 
বছর বয়েসই আমােদর বয্ি�� গঠন হয়। িনেজেক খুঁেজ 
েপেত, িনেজেক জানেত চলি�ে�র েচেয় শি�শালী মাধয্ম 
আর হয় না।” 
অণর্েবর �তয্াশা এখনকার িশশুরা িব�েয়র েচােখ পৃিথবী 
েদখেব, �� করেব, ক�না করেব, িশখেব, জানেব। �ায় ঘ�া 
খােনেকর এক আ�া েশেষ, “মােঝ মােঝ তব েদখা পাই” 
আর “হািরেয় যাইিন তবু...”। অতঃপর, একসময় সবাই িমেল 
বেল উঠেলা, শুভ জ�িদন! 
গত ২৭ জানুয়ািরই জ�িদন িছল অণর্েবর। চি�শ েছাঁয়া 
িচরতরুণ অণর্েবর জ�িদন আরও একবার পািলত হেলা সবাই 
িমেল েকক েকেট। েকেকর উপর েলখা েসই সরল ��, “লাল 
না হেয় নীল েকন?”

- সািময়া শারিমন িবভা

�ােণর উৎসেব ি�য় মুখ

গ�কার, আিটর্�ময্ান এবং
িনমর্াতা মাহাতাব
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One of the biggest 
attractions of this festival 
this year is the Zero Budget 
Filmmaking Workshop, for 
which we have Mark Bishop, 
filmmaker and actor, with us 
this week all the way from 
Big Stage Theatre in the 
United Kingdom! We at the 
Popcorn Diaries have had 
the distinct pleasure of 
having a chat with the very 
jolly and energetic Mark 
yesterday, during the first 
day of his workshop. Here’s 
what Mark had to say!
“It’s my first time here in 

Dhaka, and it is such a vibrant city! I haven’t seen much of 
it yet, but it is very noisy, very colorful and just very 
vibrant. I can’t wait to see more of it and meet more of the 
brilliant Dhaka people. I’m enjoying the curry and the 
weirdest part about Bangladesh was that you have red 
buses here - I did not expect to see what look like British 

red buses here. It’s brilliant that you have a festival for 
young people here in Bangladesh. We had a very lovely 
opening night yesterday - a little bit of drumming, 
dancing, singing, and I saw some great films too. What we 
are hoping to do through the workshop is to give the 
young people a basic knowledge of low-budget 
filmmaking using their phones instead of cameras. They 
are also learning how to teach this to other groups of 
people across Bangladesh who may not have a lot of 
experience in filmmaking, so, to start a sort of ripple 
effect. The group of young filmmakers that we are 
working with are very funny and full of energy and 
enthusiasm, so it has gone great so far. The zero-budget 
part of the workshop is to give the opportunity of 
fimmaking to more people, specifically who don’t have 
much money, and this will give them more access to the 
world of filmmaking with just their phones. This is about 
making films and having their voices and sharing their 
ideas and views with the world, just through their phone. 
In the U.K., I work with a lot of young people who come 
from disadvantaged backgrounds, so this is relevant for 
them too and they are doing the same kind of work.”

Films through the lenses of tiny directors is one of 
the most desired features of the whole festival. The 
director of the film 'Perfection' Fatiha Ormin Naser 
will be sitting for SSC exams very soon. Yet right 
now, everything but her film is on top of her head. 
The idea of her film was to portray the social norm 
which makes people not feel comfortable on their 
on skin- her words. She claims to be an a amateur 
filmmaker but heavens she knows so much about 
films! Second day of the festival and she already has 
a lot to occupy her diary with the tales she's been 
scraping from the festival. 13 films were screened 
and the 15 directors of each of the films individually 
were honoured with bouquet and were asked to 
share bits and pieces of what they have conquered 
so far from the journey.

- Syeda Ashfah Toaha Duti

Through The Lenses
of the Tiny Directors

Mark Bishop On Curry And Zero Budget Filmmaking


