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পুেরা উৎসব�া�ণ জুেড় �িতবারই থােক কু্ষেদ 
চলি�� েবা�ােদর আনােগানা। এেদর মেধয্ একদল 
আমােদর উৎসেব িশশু �িতিনিধ িহেসেব পিরিচত। 
িশশু বেল তােদর কঁাচা হােত বানােনা িসেনমাগুেলা 
িক� কাঁচা হয় না! বরং যেথ� পিরপ�তার পিরচয় 
িদেয় েসসব হেয় ওেঠ উৎসেবর অনয্তম মূল 
আকষর্ণ। উৎসবজুেড় চলি�� িনেয় িবিভ� 
�িতেযািগতা, কমর্শালা ও আেলাচনা সভার 
আেয়াজন থাকেলও, তােদর বানােনা িসেনমাগুেলার 
�দশর্নী থােক মুখয্ িবষয়গুেলার একিট। আর, 
থাকেব না-ই বা েকন? ‘িশশুেদর বানােনা চলি��’ 
িবভােগ জমা পড়া অেনক চলি�ে�র মেধয্ িনবর্ািচত 
হয় মা� হােত েগানা কেয়কিট। এবার এই িবভােগ 

চলি�� জমা পেড়িছেলা েমাট ৭১ িট। তার মধয্ 
েথেক িনবর্ািচত হেয়েছ ২১ িট চলি��। েসগুেলার 
�দশর্নী িনেয়ই উৎসেবর ি�তীয় িদন েথেক েবশ 
িকছু আেয়াজন। অনয্ানয্ িবভােগর চলি�� গুেলার 
তুলনায় এই িবভােগর চলি�� সংখয্া েবিশ হওয়ায়, 
�দশর্নী হে� দু’িট পেবর্। গতকাল ২৯ েশ জানুয়াির, 
িছেলা েশষ িদেনর মেতা এই িবভােগর 
চলি��গুেলার �দশর্নী। উৎসেবর অনয্তম েভনুয্ 
জাতীয় জাদুঘেরর সুিফয়া কামাল িমলনায়তেন 
িবেকল চারটায় শুরু হয় �দশর্নী। �দশর্নী শুরুর 
আেগ কু্ষেদ েসসব চলি��কারেদর ফুল িদেয় 
শুেভ�া জানােনা হয়। েসখােন �থেম তারা 
িনেজেদর পিরচয় েদয়। কথা বেলন তােদর বানােনা 

িসেনমাগুেলা িনেয়ও। �দশর্নী েশেষ কথা হেলা 
‘লাইফ উইদাউট ি�ম’ এর িনমর্াতা েশখ 
শারফুি�েনর সােথ। েস বলেলা কীভােব িবিভ� বাঁধা 
িবপি� েপিরেয় েস িসেনমািট বািনেয়েছ। িক� 
িদনেশেষ যখন এেতা মানুষ িমেল ছিবিট েদখেলন, 
তার পির�ম পুেরাপুিরভােব সাথর্ক হেয় েগেলা।
তাছাড়াও, সবেচেয় গুরু�পূণর্ তথয্ হেলা, গতকাল 
েসসব িসেনমা েদখার জনয্ মানুেষর ঢল এেতা িছল 
েয, েশষ পযর্� �দশর্নী হল হাউজফুল েঘাষণা 
করেত হেয়িছেলা। তাহেল বুেঝ িনন, এই কু্ষেদ 
িনমর্াতােদর িনমর্ােণর শি� কেতাটুকু!

- নািগর্স হািমদ মনামী



উে�াধেনর িদনই িনজ স�ানেক সােথ িনেয় উৎসেব এেসিছেলন েদেশর �খয্াত 
আেলাকিচ�ী আবীর আ�ু�াহ। িযিন একাধাের ইউেরািপয়ান ে�স এেজি�র 
�িতিনিধ, ৈদিনক �থমআেলা পি�কার আেলাকিচ� িবভােগর উপেদ�া এবং 
পাঠশালার িশক্ষক। �থমবার উৎসেব এেস দারুণ খুিশ িতিন। বড়েদর জনয্ এত 
আেয়াজেনর িভেড় েছাটেদর এই উৎসব খুব জরুরী বেল মেন কেরন িতিন।
িশশুেদর েমধা িবকােশ এমন আেয়াজন িবেশষ ভূিমকা রাখেব বেল জানােলন 
আবীর আ�ু�াহ। িশক্ষাবয্ব�া এবং সামািজক গি� েথেক েবর কের িশশুেদর 
নতুন পথ েদখােব এ উৎসব, এমনটাই তাঁর �তয্াশা। ভিবষয্েত এ উৎসব েথেক 
উেঠ আসা িনমর্াতারাই চলি�� িদেয় িব�জয় করেব বেল �� েদেখন গুণী এ 
আেলাকিচ�ী।

-ঋ� অিন�য্ গা�ুলী

িসেনমা এবং এেক্ষে� উৎসাহীেদর জনয্ 
িসএফএস এর রেয়েছ একিট িবেশষ 
ভােলাবাসার �ান। েসই িসেনমাে�মীেদর জনয্ 
গত বছেরর আগ� মােস িচলে�ন’স িফ� 
েসাসাইিট বাংলােদশ আেয়াজন কেরিছেলা ‘িটন 
িফ� ওয়াকর্শপ ২.০’। এই কমর্শালায় অংশ 
িনেয়িছল ২৫ জন িসেনমাে�মী। অংশ�হণকারী 
সকেলর বয়স িছল ১৩ েথেক ১৯ বছেরর মেধয্। 
�িশক্ষক িহেসেব িছেলন েমা�ফা সরওয়ার 
ফারুকী, অিমতাভ েরজাসহ েদেশর িবখয্াত 
িনমর্াতারা। এছাড়াও শ�, িচ��হণ এবং 

স�াদনার উপর েনয়া হেয়িছল পৃথক পৃথক 
�াস। এরপর অংশ�হণকারীেদরেক এই ৩ 
মােসর অিভজ্ঞতা িদেয় িসেনমা িনমর্াণ করেত 
বলা হয়।

িসেনমাে�মীরা েতা হতবাক! িক� কী আর 
করার। তারা ৪ জন কের ৫িট দেল ভাগ হেয় 
সিতয্ সিতয্ বািনেয় েফলল ৫িট ��ৈদঘর্য্ 
চলি��। গতকাল জাতীয় জাদুঘেরর সুিফয়া 
কামাল িমলনায়তেন িসেনমাগুেলার �দশর্নীর 
আেয়াজন করা হয়। হলভিতর্ দশর্ক জমা 

হেয়িছল কু্ষেদ িনমর্াতােদর এই িসেনমাগুেলা 
েদখেত।

িসেনমাগুেলা িনিমর্ত হেয়িছল শূণয্ বােজেট এবং 
িনমর্াতােদর েকানরূপ পূবর্ অিভজ্ঞতা ছাড়াই। 
িব�তীপ, িবড়ালনামা, উে�াচন, িভকিটম এবং 
আেমনার গ� নােম ৫িট চমৎকার িসেনমা 
বািনেয়েছন ২৫ জেনর এই কু্ষেদ িসেনমাে�মীর 
দল। 

-নওশীন আনজুম

“িশশুেদর নতুন পথ
েদখােব এ উৎসব”
- উৎসেব আবীর আ�ু�াহ

িটন িফ�
ওয়াকর্শপ

২.০

ি�িময়ার েশা



দৃি��িতব�ী আঁিখ সাধারণ �ুেল পড়েত আেস। 
শুরুেত িবপি� বাঁধেলও, একসময় সব 
�িতব�কতা কািটেয়, ব�ুেদর সাহাযয্ িনেয়ই  তার 
�িতভার িবকাশ ঘটায়। ব�ুর বানােনা 
ঝুনঝুিনওয়ালা বল িদেয় ি�েকট েখেল, দলেকও 
েজতায় আঁিখ। অনয্িদেক ঘুরেত িগেয় একদল 
ডাকােতর কবল েথেকও দুঃসাহসী আঁিখ-ই পথ 
েদিখেয় মু� কের আেন ব�ুেদর। 
এমনই গ�টা "আঁিখ ও আমরা কজন" বইেয়র 
েমাড়েক এেন িদেয়িছেলন মুহ�দ জাফর ইকবাল। 
েসই গ�ই "আঁিখ ও তার ব�ুরা" নােম 

েসলুলেয়েড রূপ িদেলন চলি�� িনমর্াতা 
েমারেশদুল ইসলাম।
মনন চলি�� এবং ইমে�স েটিলিফ� িলিমেটড 
�েযািজত  ও লােভেলা আইসি�ম িনেবিদত এই 
চলিচ�িট রা�ীয় অনুদােন িনিমর্ত হয়। একাধাের 
রাজধানীসহ েদেশর ছয়িট ে�ক্ষাগৃেহ গত ২২ 
িডেস�র একেযােগ মুি� েপেয়িছল ‘আঁিখ ও তার 
ব�ুরা।"
চলিচ�িটেত িশশুিশ�ী িহেসেব িছেলন জািহন 
নাওয়ার হক ইশা, অননয্ সামােয়ল, ৈসয়দ 
আিশকু�ামান, নািবদ হাসান অিম, আয়মান 

মাহমুদ, সািকব আহেমদ, আিরয়ানা কিবর, সু�াত 
�ব�ী, জুয়ায়িরয়া আহেমদ �তয্াশা। এছাড়াও 
অনয্ানয্ চিরে� অিভনয় কেরছন সুবর্ণা মু�াফা, 
তািরক আনাম খান, আল মনসুরসহ আেরা 
অেনেক। 
১১তম আ�জর্ািতক িশশু চলিচ� উৎসেবর চতুথর্ 
িদন, ৩০েশ জানুয়াির স�য্া ৬টায়, শওকত ওসমান 
িমলনায়তেন �দিশর্ত হেত যাে� "আঁিখ ও তার 
ব�ুরা।

- সািময়া শারিমন িবভা

উৎসেব আঁিখ ও তার ব�ুরা

“েছা� ফেটা�াফারেক েদেখেছা েকউ?” এভােবই েখাঁজ  করা হয় তার। এবার �থমবােরর মত 
আমােদর উৎসেব পাঁচ জেনর ফেটা�াফার টীেম একজন েছা� ফেটা�াফার রেয়েছ। তার নাম 
প�ম ে�িণেত পড়য়া শিমত আেনায়ার। উৎসব �া�েন চশমা েচােখ, গলায় কয্ােমরা ঝুিলেয় 
গ�ীরভােব ঘুের েবড়ােত েদখা যায় তােক। িতিন ফেটা�াফার হেলও তার ভােলা লােগ ছিব 
আঁকেত আর �প েমাশন এিনেমশন বানােত। ইেতামেধয্ েস নয়িট �প েমাশন ছিব বািনেয়েছ। 
েস েয শুধুই গ�ীর তা নয়। েস দাশর্িনকেদর মেতা কেরও কথা বেল। উৎসেব তার িবখয্াত 
সংলাপিট হেলা, “েছাটেদর সামেন বড়েদর িব�ত হওয়াটা েছাটেদর জনয্ও িব�তকর।” েস 
আরও জািনেয়েছ উৎসেবর কােজর চাপ তােক ভােলা লাগা এবং খারাপ লাগার িম� অনুভূিতেত 
রােখ। েস বড় হেয় চলি�� িনমর্াণ িনেয় পড়াশুনা করেত চায়।

-অমৃতা�িল ে�ে��রী

“েছাটেদর সামেন
বড়েদর িব�ত হওয়াটা
েছাটেদর জনয্ও িব�তকর।”
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The artform that takes the most planning 
and teamwork is, quite possibly, filmmak-
ing. To write, all one needs is a pen and 
paper (or, in the 21st century, a laptop). 
To capture a photograph, all one needs is 
a camera. To paint, all one needs is 
colour paints and a canvas. To make a 
film, however, one needs to plan the 
story out across frames and shots and 
then edit it to tell the story how he or she 
wants it, and the whole process is not 
only time-consuming and requiring of 
some money at least, but also needs a 
good, cooperative team to work with. Film 
is a complex art, and so to make a film is 
usually very demanding. To make this 
artform more accessible to the general 
population, what we need is to make 
filmmaking accessible to people with zero 
budget and zero experience. That is 
exactly what Mark Bishop hoped to 
achieve with his workshop on Zero 
Budget FIlmmaking.
Hailing from Big Stage Theatre in the U.K., 
this week at the festival we are hosting 
Mark, with the help of British Council, to 
conduct this 2-day workshop with the 
delegates of the Children’s Film Section, 
Youth Film Section, and Social Film 
Section, of the competitive panorama at 
the festival. The workshop had two 
focuses for the delegates to learn - one, 
to learn how to make films on a zero 
budget, and two, to learn how to teach 
others to make a film on no budget. The 
vision was to create a ripple-effect and 
make sure each individual attending the 
workshop can teach a few others how to 
make a film on no budget when they go 
home from this amazing week. The young 

filmmakers participated in many interac-
tive and group activities, including fun 
warm-ups, interviewing strangers, and, 
finally, making a film using just their 
phone. Because this was a filmmaking 
workshop with a focus on it being 
zero-budget, a lot of emphasis through-
out was on using the participants’ own 
mobile phones for shooting, editing, and 
sharing the film. One of the child 
delegates, Zawad, remarked that as 
someone who has had experience and 
can afford to make films on DSLR instead 
of a phone, it really helped him gain some 
perspective on zero-budget, zero-experi-
ence filmmaking and he hopes to 
implement it in the future when teaching 
others who don’t have such luxuries 
filmmaking. Another delegate, Turja, said 
he has hopes of founding a film club at 
the institution where he studies, through 
which he can teach others how to make a 
film with no money. 
The two-day workshop ended on day 3 of 
the festival with bittersweet goodbyes 
exchanged between the delegates and 
Mark. As the final product of the work-
shop, the participants, in groups, created 
2-minute short films with 6 scenes and 
12 shots, shot and edited using their own 
phones. It was a unique experience for all 
the delegates involved, and all of them 
enjoyed their time at the workshop 
tremendously. We can’t wait to see what 
amazing things that our young filmmak-
ers churn out from all that they’ve 
learned!

- -Raidah Morshed
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The competition has been held under three 
different categories, one of the categories are 
"child filmmakers' section" which is for 
Bangladeshi children who are aged under 18. 
71 films were submitted in this section while 
21 films have been selected for screening. 
Five talented individuals have been selected 
as the members of boar of jury for child 
filmmakers' section. The interesting thing is 
each of the members of the jury board are 
children who are also aged below 18. 
Mubtasim Alvee is a young filmmaker who is 
dedicated towards filmmaking and is also an 
uprising visual designer. Samia Hasan who is 
a cultural activist and also enthusiastic about 
filmmaking. she made a short film with four of 
her friends. Fariha Jahin who's journey with 
children's film society started from 2014 is an 
undergraduate student in University of 
Dhaka. She was a participant in national 
cartoon festival. Abonti Mukherjee is a 
multi-talented child who has a gifted talent for 
all the fields of media. She has worked on 
many national and international projects. 
Raunaq Jahan Rafa is a young mind who has 
craving for knowledge in this medium. 
When we interviewed one of the jury Abonti 
Mukherjee about the feeling of being a judge 
in such competition for the first time, she 
expressed her feelings as exciting as well as 
nerve-racking. When she was asked about the 
marking process, she added, "we mainly tried 
to judge the films by the making but as there 
were some technical faults such as subtitle 
and some other problems, I tried to overlook 
those because we all are learners and 
children and I myself am a child."

- Jannat Rahman


