১১তম আ�জর্ািতক িশশু চলি�� উৎসব বাংলােদশ ২০১৮ | ে�েম ে�েম আগামী �� | Future in Frames
বৃ হ�িতবার | ১ েফ�য়াির, ২০১৮ | ৪ পাতা | মূ লয্ ৫ টাকা

এেসিছেলন

আপিন
অিভেনতা হেয়
েকন িসেনমা
বানােলন? েকন!

েতৗিকর
আহেমদ

“আ�া বেলা েতা, িঠক েকমন িসেনমা ভােলা লােগ
েতামােদর? অয্াকশন নািক ি�লার, �ামা নািক
সােয়� িফকশন, নািক িডেটকিটভ িকংবা হরর?”
এমনই �� িদেয় শুরু হেলা কমর্শালা। উৎসেবর
৫ম িদেন কমর্শালায় উপি�ত িছেলন একাধাের
চলি�� িনমর্াতা, অিভেনতা ও �পিত েতৗিকর
আহেমদ। জানােলন, েছাটপদর্া আর বড় পদর্ার
পাথর্কয্। বলেলন, িঠক কীভােব খুঁেজ িনেত হয় গ�
। েছাটপদর্া, বড়পদর্া, দু েটা মাধয্েম গ� বলার দু েটা
প�া। পাথর্কয্ আেছ ৈদেঘর্য্, সংলােপ, চিরে�
সেবর্াপির িচ�ায়েন। চলি�ে�র েনই েকান িনিদর্�
ভাষার সীমােরখা। েয ভাষা আেছ, তা সাবর্জনীন।
গােনর েযমন, �রিলিপ, চলিচে�র ভাষা েতমিন শট
। ে�াজ শট, লং শট িকংবা েশা�ার ওভার, হেত
পাের িমিডয়াম শটও। চলি��ও হেত পাের
দু রকম। েকােনািট বািণিজয্ক েতা েকানিট হয়েতা
সামািজক। বািণিজয্ক চলি�ে� যিদও পিরচালক
লাভবান হেত পাের, সামািজক চলি�ে� িক� তা
হয় না। তাই বেল িক ব� থাকেব সামািজক

০৬

চলি��? েসই উ�র রইেলা েতামােদর কােছই।
চলি�ে� থােক েবশ িকছু উপাদান। উপাদােন
পিরিমিত থাকা অবশয্ই জরুির। িনেজর কথা
বলেত, দশর্কেক বাতর্া েদয়ায় চলি�� েথেক
শি�শালী মাধয্ম আর হয় না। চলি�� ৈতিরই
একমা� লক্ষয্ নয়। চলি�ে�র দশর্ক হওয়া,
চলি�ে�র গঠনমূ লক সমােলাচক হওয়াটাও

ওরা তরুণ দল

গতকাল ৩১ জানু য়াির িবেকল ৪টা ৩০ িমিনেট জাদু ঘেরর সু িফয়া কামাল
িমলনায়তেন �দিশর্ত হেয় েগল ‘তরুণ চলি�� িবভাগ’- এর ি�তীয় পবর্
। এ পেবর্ ‘তরুণ িনমর্াতা িবভাগ’ - এ জমা পড়া একেশা চলি�ে�র মধয্
েথেক িনবর্ািচত ২২িট চলি�ে�র বািক ১১িট চলি�� �দিশর্ত
হেয়িছেলা। এ সকল িনবর্াচন করেবন িবিশ� চলি�� িনমর্াতা
অিমতাভ েরজা েচৗধু রী।
�দশর্নীর শুরুেত সকল িনমর্াতােদর মে� �াগত কের েনন
উৎসেবর আেয়াজকরা। িনমর্াতারা তােদর অিভজ্ঞতার কথা জানান
�দশর্নীর েশেষ।
উৎসেব তানিজন রহমান এেসিছেলন ‘অে�য্ি�’ িনেয়। এটাই
তার �থম চলি��, গ�িট একিট সিতয্ ঘটনা েথেক অনু �ািণত
হেয় েনয়া। দশর্কেদর মতামত এই চলি��িট িনেয় অেনকেবিশ
ইিতবাচক িছল। তােদর মেত চলি��িট েদেখ মেনই হি�েলা
না এিট তার �থম চলি��।
২২িট চলি�ে�র মেধয্ একিট েভৗিতক চলি�� িনেয় এেসিছেলন
রােশদু ল ইসলাম রিন। চলি��িটর নাম ‘রুম ৬০৬’।
‘মািটর পািখ’ িসেনমাটাও েবশ সাড়া েপেয়েছ দশর্কেদর কােছ।

গুরু�পূ ণর্। তেবই হয়েতা একিদন চলি�ে� সু িদন
আসেব আমােদর। এমনই �ে�র বীজ উৎসেবর
ক্ষুেদ চলি�� িনমর্াতােদর মেন বু েন িদেলন
েতৗিকর আহেমদ। িযিন কািরগর জয়যা�া,
অজ্ঞাতনামা, হালদার মতন অনবদয্ িকছু িসেনমার।
- সািময়া শারিমন িবভা

িসেনমািটর িনমর্াতা েমা. মামুনুর রহমান রিশদ �াবণ।
চলি�� �দশর্নীর েশেষ িনমর্াতােদর িনেয় একিট �ে�া�র পেবর্র আেয়াজন
করা হয়। েসখােন িনমর্াতারা তােদর ছিব িনেয় দশর্কেদর নানা �ে�র উ�র
েদয়। কিঠন সব �� এবং বু ি�দী� উ�েরর মধয্ িদেয় জেম উেঠিছেলা এই
আেয়াজনিট।
- অমৃ তা�িল ে�ে��রী

মে� তরুণ িনমর্াতােদর একাংশ।

সু পার অয্াকিটভ চালকদল
�ুল িটেমর পাশাপািশ, যারা না থাকেল িবিভ� �ুল
েথেক িশক্ষাথর্ীেদর ‘িদ ে�ইট িসএফএস সািভর্স’-এ
কের িনেয় আসা স�ব হেতা না, আজেকর গ�িট
তােদর িনেয়। েভার ছয়টায় ঘুম েথেক উেঠ তােদর
কাজ করেত হয় �ুল িটেমরও আেগ েথেক। হয্া,
কথা হে� িসএফএস বাস সািভর্েসর চালকেদর
িনেয়। েসখােন আেছ দশ বছর বয়সী েহলপার
কামালও। কামাল এর সােথ কথা বলেল ও জানায়,
খুব েভাের ঘুম েথেক উেঠ ওেদর কাজ শুরু করেত
হয় �ুল িটম আসার আেগ েথেকই। িক� তাও,
অনয্ানয্ কােজর েচেয় উৎসেবর জনয্ কাজ করেতই
তার েবিশ ভাল লােগ। কথা হয় বাস চালক
ওসমােনর সােথও। িতিনও বেলন উৎসেবর
িশশুেদর জনয্ কাজ করায় তার ভাল লাগার কথা।
তােক িজেজ্ঞস করা হেয়িছল, �ুল িশক্ষাথর্ীরা যখন
বােস ৈহ-হুে�াড় কের তখন বাস চালােত সমসয্া
হয় িকনা। িতিন েহেস উ�র িদেয়িছেলন, “সমসয্া
েতা একটু হয়-ই। িক� ৈহ-হুে�াড় েদখেতও
ভােলাই লােগ।” বাস চালকেদর মেধয্ আেরা
আেছন মঈনু ল, শামীম জাহা�ীর এবং বা�ু।
-নািগর্স হািমদ মনামী

অপরািজতার দল

িসএফএেস একজন নারী েনতৃ� gyb&bx খালার (gywbiv †gvi‡k` gyb&bx) অেনক
িদেনর ��। েসই �� পূ রেণর উে�েশয্ই েছাট েছাট পা েফেল এিগেয় যাে�
েমেয়রা। তাই েতা এবােরর উৎসেব পুেরা �েজকশন িটেমর দািয়� িনেয়েছ
েমেয়রা। এই িটেমর দলেন�ী িসএফএেসর পুরােনা েস�ােসবক �জ্ঞা ঐ�যর্
। শুধু তাই নয় এই িটেমর সকল েস�ােসবক-ও েমেয়! তােদর কােছ �থমবার
কাজ করার অিভজ্ঞতা স�েকর্ জানেত চাওয়া হেল তারা বেল, “আসেল িকছু ই
পারতাম না, জানতামও না। িনেজরা িনেজরা িমেলই িশেখ িনেয়িছ। আর এখন
েতা েবশ ভােলাই কাজ করিছ।” িটম িলডােরর মেত তােদর দেলর সবাই েবশ
দািয়�বান। এমনিক ১১ বছেরর ইিশতাও জােন েয কখন েকান পিরি�িতেত

েকান কাজিট করেত হেব।” একিট দেল সবাই েমেয় েকন? এমন �ে�র উ�ের
িতিন বেলন, “�থেম েছেল-েমেয় সবাই িছল। িক� পুেরা সময় যারা আমার
পােশ িছল, আমােক সাহাযয্ কেরেছ তারাই েশষ পযর্� রেয় েগেছ। এভােবই
আমরা একটা েমেয়েদর দল হেয় েগলাম।” আর কােজর ঝাি�-ঝােমলা স�েকর্
িতিন জানান েয, িকছু েটকিনকয্াল সমসয্া থাকেল ও েবশ ভেলাভােবই সামেল
িনেয়েছ তারা। আর তার দেলর অনয্ানয্ েস�ােসবকেদর স�েকর্ তার ম�বয্
হেলা, তারা তার েথেকও েবিশ ভােলা কাজ করেছ!
-নওশীন আনজুম

আপনােদর েসবায় িনেয়ািজত

িশশু চলি�� উৎসব মােনই উৎসব �া�ণগুেলা জুেড় উৎসেবর িট-শাটর্ পের
আর পিরচয়প� গলায় ঝুিলেয় ে��ােসবকেদর বয্� পদচারণা। উৎসেবর শুরু
েথেক েশষ পযর্� সবিকছু সু �রভােব আেয়াজন করেত উৎসােহর েশষ েনই
তােদর কারও।
এবােরর উৎসেব নানা িটেম ভাগ হেয় কাজ করেছ ১৬৬ জন ে��ােসবক,
যােদর অিধকাংশই িশশু। চার েথেক পঁিচশ বছেরর নানা বয়সী ে��ােসবক
মুখিরত কের রাখেছ এবােরর উৎসব। �িতিদন উৎসব িমলনায়তেন দশর্কেদর
বসােনা এবং েবর করার সময় শৃ �লা রক্ষাই থােক ক্ষুেদ ে��ােসবকেদর
েবিশরভােগর কাজ। তেব এবােরর উৎসেব খাবার এবং িব�য় �েলর মেতা
বড় বড় দািয়ে�ও িনেজেদর সাফেলয্র চাপ রাখেছ েছাটরা! হাজার বয্�তার
মেধয্ও েনেচ-েগেয় পুেরা উৎসবেক মািতেয় রাখেছ তারাই। িশশুেদর এই
উৎসেবর েশাভা বাড়াে� িশশু ে��ােসবকেদর এই বয্� েছাটাছু িট।
েছাটেদর পাশাপািশ িকেশার এবং �া�বয়� ে��ােসবকেদর
বয্�তার অ� েনই। িবিভ� িটেমর িটমিলডার এবং উৎসেবর সািবর্ক
বয্ব�াপনা ও েদখভােলর দািয়� পালন করেছ তারাই। এেদর
মেধয্ েকউ অেনক পুেরােনা সদসয্ আবার েকউ েকউ কাজ করেছ
এবারই �থম। অেনেকর জনয্ই ২০০৮ সাল েথেক �িতবছর হেয়
আসা এ উৎসব হেয় উেঠেছ বড় হেয় ওঠারই এক অংশ। আবার
অেনেকই বড় হেয় েগেলও ভালবাসার টােন ছাড়েত পােরিন এ
উৎসব। তাই সমেয়র সােথ সােথ উৎসেবর নানা বড় দািয়ে�র ভার
কাঁেধ িনেয়েছ তারা। উৎসব পিরচালক েমাহা�দ আবীর েফরেদৗস
মুখরই হেত পাের এর আদশর্ উদাহরণ। ি�তীয় উৎসেব িশশু
িবভােগর �িতেযািগতায় ছিব জমা িদেয় �থম উৎসেব এেসিছেলন
িতিন। পরবতর্ীেত উৎসেবর ে��ােসবক িহেসেব অংশ�হণ করা
এবং উৎসেবর নানা েক্ষে� সাফেলয্র �াক্ষর েরেখ একসময় উৎসব
পিরচালেকর দািয়� �হণ কেরন েমাহা�দ আবীর েফরেদৗস মুখর।
এরকমভােব অেনক ে��ােসবেকর জনয্ই এই উৎসব হেয় েথেকেছ
তােদর ৈশশব ও ৈকেশােরর অংশ। আমােদর এ উৎসেব, েছাটেদর
সােথ বড়েদর অথবা বড়েদর সােথ েছাটেদর কাজ করেত একটুও
অসু িবধা হয় না। এেক অেনয্র কােজ সাহাযয্ কের এবং কিঠন
সমসয্ার সমাধান েছাটরা ও বড়রা একসােথ কের েফেল সবাইেক

তাক লািগেয় েদয় তারা। আর এভােবই এ উৎসব �িত বছর ৈতির কের নতুন
ব�ু�, শ� কের আমােদর �াতৃ�েবাধ।
�িত বছর বড় হে� আমােদর উৎসেবর পিরসর। েসই সােথ বড় হে�
িসএফএস, বড় হে� আমােদর পিরবার। েসই পিরবােরর �িতবছর েযাগ
হে� ঝাঁেক ঝাঁেক নতুন সদসয্রা। েপশাগত নানা বয্�তায় ঢুেক যাওয়ার
িবদায় িনেয়েছ েকউ েকউ। তবু ও জানু য়াির মােসর েশষ স�ােহ শত বয্�তা
ভুেল িগেয় আমােদর এই িমলনেমলার অ� সমেয়র জনয্ হেলও সািমল হয়
সবাই। িশশুেদর এই অসাধরণ আন�যেজ্ঞর আেয়াজকরা । শত বয্�তােতও
�া� হয় না কখেনাই। িশশু চলি�� উৎসব নােমর এই আন�েমলাই েযন
�িতবার তােদর সারা বছেরর জনয্ ‘িরচাজর্’ কের রােখ!
- ঋ� অিন�য্ গা�ু লী

সাংবািদেকর ভীেড় একজন বয্� ে��ােসবক।

RN
PCOORN
POPC
TH
THEE PO
DDIA
IARI
RIES
ES

ALIP ROY
WITH ‘DEBU ’
Alip Roy came to know about the festival
through one of his friends. With his ﬁlm,
'Debu' he made a debut on the platform of
short ﬁlmmaking. He ﬁlmed the movie in a
rural area near the Sundarbans. People
were super excited around him as vigilantes
there, seldom get to see individuals with
devices, being all weird with fancy cameras.
This wasn't his ﬁrst time submitting a ﬁlm to
a festival. 'Debu' went to Cambodia as well.
But he found the process of submitting
ﬁlms at CFS much easier. The fancy festival
vibe has gotten into him thoroughly. To an
extent where he is thinking of a better
alternative for comparison and failing to
ﬁnd one. Films of the Young Filmmakers
category was screened yesterday and team
Popcorn Diaries had the opportunity to talk
to this talented young ﬁlmmaker. The Suﬁa
Kamal Hall at the National Museum was
heavily occupied for hungry eyes were
planning in criticizing each other's ﬁlms.

MOST AFA MONO WAR
ON HATIN G MATH , AND
SOME MORE STORI ES
“I wanted to be a scientist when I was
growing up. I used to be busy making
this and that, as little experiments. I
had a friend whose father worked at
one of those old stores that sold
metal bolts and nuts and such things.
I was very good friends with him, and
the reason was that his dad had such
weird little metal things that I could
use to build stuﬀ. I would always ask
him for a pipe or a bolt or something,
and with some coaxing and
reassuring that his dad won’t be mad,
I had a continuous supply from him to
cater my little obsession with making
weird inventions. Later in life when I
went to Kolkata to my older brother,
he saw my interest in science and
suggested that I pursue it as my
subject. So I enrolled at Scottish
Church college in Kolkata - it was a
top-notch school, very hard to get
into, you had to have really good
results. I didn’t have good results, but
they saw that I used to sing, paint,

play goalkeeper in football and even
badminton, etc so they took me in. I
actually did enjoy science, but I
loathed mathematics. At the college,
we had class tests every month, and
after the test, the teacher would call
out everyone’s name in class and read
our the marks that you got. Every time
the teacher called out that someone
got 80 or 90, we would clap. That was
how it was. After one particular class
test when he was calling out names
and what each of us got in the test,
the teacher - he was very fond of me called me, “You, Monohar,” he said,
“How did your test go?” I said, “I think I
wrote well.” He replied, “Well? Do you
know what you got? You got a FOUR!”
At this I started laughing and my
teacher got even more angry, saying,
“How can you be laughing after
getting a four?” I replied, “Sir, I got
something right to score a four,
right?””
-Raidah Morshed
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