
 

 

 

১৬তম আন্তর্জাততক স্বল্পদৈর্ঘজয ও মুক্ত চলতিত্র উৎসব, ঢাকা ২০২২ 

১৯৮৬ সাললর আগষ্ট মালস ‘বাাংলালৈশ শর্জ তিল্ম ফিারাম’ প্রতততিত হয়। এতর্ বাাংলালৈলশর একমাত্র স্বাধীন 
ধারার চলতিত্রকারলৈর সাংগঠন। ১৯৮৮ সালল বাাংলালৈশ শর্জ তিল্ম ফিারাম উপমহালৈলশ প্রথমবালরর মলতা 
আন্তর্জাততক স্বল্পদৈর্ঘজয চলতিত্র উৎসলবর আলয়ার্ন কলর। বতজমালন এই চলতিত্র উৎসবতর্ বাাংলালৈলশর অনযতম 
প্রধান উৎসব তহলসলব পতরতচতত লাভ কলরলে। তবগত ৩৪ বের যাবৎ এই চলতিত্র উৎসবতর্ অনুতিত হলয় 
আসলে। এবালরর  আসলর উৎসব কতমতর্র ফচয়ারমযান তহলসলব আলেন নার্যবযতক্তত্ব ও চলতিত্রকার র্নাব নাতসর 
উতিন ইউসুি এবাং উৎসব পতরচালক তহলসলব ৈাতয়ত্ব পালন করলেন সসয়ৈ ইমরান ফহালসন তকরমানী।  

এবালরর উৎসব আমরা বঙ্গবনু্ধ ফশখ মুতর্বর রহমান- এর র্ন্মশতবাতষজকী, মহান মুতক্তযুলের ৫০ বেরপূততজ 
উপললযয বঙ্গবনু্ধ এবাং বীর মুতক্তলযাোলৈর প্রতত উৎসগজ করা হলয়লে।  

আগামী ২৫ ফিব্রুয়াতর (শুক্রবার) ফথলক ৪ মাচজ (শুক্রবার), ১৬তম আন্তর্জাততক স্বল্পদৈর্ঘজয ও মুক্ত চলতিত্র উৎসব, 
ঢাকা ২০২২ অনুতিত হলব।  

উৎসব ফভনুযুঃ এবালরর ফভনুয ৭তর্  
 
১। র্াতীয় নার্যশালা তমলনায়তান, বাাংলালৈশ তশল্পকলা একালেতম  
২। তচত্রশালা তমলনায়তন, বাাংলালৈশ তশল্পকলা একালেতম  
৩। সঙ্গীত ও নৃতযকলা তমলনায়তন, বাাংলালৈশ তশল্পকলা একালেতম  
৪। ফসতমনার হল, বাাংলালৈশ তশল্পকলা একালেতম  
৫। মূল তমলনায়তন, বাাংলালৈশ তিল্ম আকজাইভ  
৬। সুতিয়া কামাল তমলনায়তন, বাাংলালৈশ র্াতীয় র্াৈুর্ঘর  
৭। বাাংলালৈশ তিল্ম ফসন্টার, শাহবাগ, ঢাকা   
 
আমরা এবের এই উৎসবতর্লক ফৈলশর তবতভন্ন তবভালগ তনলয় যাব। যালত কলর ঢাকা শহলরর বাইলরর ৈশজকরা 
তবশ্বমালনর এই চলতিত্রগুললা ফৈখলত পালরন। আগামী একমালসর মলধয রার্শাহী ও চট্টগ্রালম এই চলতিত্র 
উৎসবতর্ অনুতিত হলব ট্রালভতলাং ফিতিভযাল (Traveling Festival) তশলরানালম।  
 
 
 



 

 

উৎসলবর উলবাধনী ও সমাপনী অনুিান আলয়াতর্ত হলব বাাংলালৈশ তশল্পকলা একালেমীর র্াতীয় নার্যশালা 
তমলনায়তলন।  
 
উলবাধনী অনুিানুঃ  
 
উলবাধনী অনুিান শুরু হলব ২৫ ফিব্রুয়াতর শুক্রবার তবলকল ৫র্ায়। অনুিালন প্রধান অতততথ তহলসলব উপতিত 
থাকলবন গণপ্রর্াতন্ত্রী বাাংলালৈশ সরকালরর সাংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণাললয়র মাননীয় প্রততমন্ত্রী র্নাব ফক এম খাতলৈ, 
এমতপ।  
 
সমাপনী অনুিানুঃ  
 
আগামী ০৪ মাচজ শুক্রবার তবলকল ৪র্ায় উৎসলবর সমাপনী অনুিালনর প্রধান অতততথ তহলসলব উপতিত থাকলবন 
গণপ্রর্াতন্ত্রী বাাংলালৈশ সরকালরর তথয ও সম্প্রচার মন্ত্রণাললয়র মাননীয় মন্ত্রী র্নাব ে. হাোন মাহ মুৈ, এমতপ। 
 
এবালরর মূল ফভনুয তহলসলব তনধজারণ করা হলয়লে বাাংলালৈশ তশল্পকলা একালেতমর সঙ্গীত ও নৃতযশালা তমলনায়তন 
ও তচত্রশালা তমলনায়নতনলক। প্রতততৈন সকাল ১১র্া, ৈুপুর ৩র্া, তবকাল ৫র্া ও সন্ধযা ৭র্া ফমার্ ৪তর্ কলর 
প্রৈশজনী হলব।  
 
এোড়া র্াতীয় র্াৈুর্ঘলরর ফবগম সুতিয়া কামাল তমলনায়তলন ২৮ ফিব্রুয়াতর, ১ ও ২ মাচজ তবকাল ৪র্া ও ৬র্ায় 
ৈুতর্ কলর প্রৈশজনী হলব। তবলশষ এই প্রৈশজনী বাাংলালৈশ পযালনালরামা তশলরানালম আলয়াতর্ত হলব। এখালন 
বাাংলালৈলশর বাোইকৃত প্রামাণযতচত্র প্রৈতশজত হলব। বাাংলালৈশ প্রামাণযতচত্র পষজৈ- এর সহলযাতগতায় এই প্রৈশজনীর 
আলয়ার্ন করা হলয়লে। এখালন উলেখয ফয, একই ফভনুযলত ২ মাচজ (বুধবার) ভারলতর তবতশষ্ট তচত্রগ্রাহক এবাং 
চলতিত্র তনমজাতা আর.তভ. রামাতন- এর ফরট্রলেতিভ অনুতিত হলব।  

তশল্পকলা একালেতমর ফসতমনার কয 

২৮ ফিব্রুয়াতর (ফসামবার) তবলকল চারর্ায় তশল্পকলা একালেতমর ফসতমনার কলয আলমগীর কতবর ফমলমাতরয়াল 
ফলকচার অনুতিত হলব। মূল প্রবন্ধ পাঠ করলবন তবতশষ্ট চলতিত্র পতরচালক র্নাব তানভীর ফমাকালেল। অনুিালনর 
সভাপততত্ব করলবন বাাংলালৈশ শর্জ তিল্ম ফিারালমর সভাপতত র্াতহৈুর রতহম অঞ্জন। 

 

 



 

 

১ মাচজ (মঙ্গলবার) তবলকল ৪র্ায় তশল্পকলা একালেতমর ফসতমনার কলয নযাশনাল পতলতস োয়লগ অনুতিত হলব। 
মূল প্রবন্ধ পাঠ করলবন ইন্টারনযাশনাল তিল্ম ইতনতশলয়তর্ভ অি বাাংলালৈশ (IFIB) এর সভাপতত তমস সাতময়া 
র্ামান, সভাপততত্ব করলবন তবতশষ্ট চলতিত্র তনমজাতা, নার্যবযতক্তত্ব নাতসর উতিন ইউসুি।  

৩ মাচজ (বৃহেততবার) সকাল ১১র্ায় তশল্পকলা একালেতমর ফসতমনার কলয ভারলতর তবতশষ্ট তচত্রগ্রাহক এবাং 
চলতিত্র তনমজাতা আর.তভ. রামাতন- এর মািারক্লাস অনুতিত হলব। মািার ক্লালসর সঞ্চালনা করলবন বাাংলালৈশ 
শর্জ তিল্ম ফিারালমর প্রততিাকালীন সৈসয ও প্রামাণযতচত্র তনমজাতা মানর্ালরহাতসন মুরাৈ।  

৩ মাচজ (বৃহেততবার) তবলকল ৪ র্ায় তশল্পকলা একালেতমর ফসতমনার কলয পালসজানাল তসলনমা তশলরানালম একতর্ 
ফসতমনার অনুতিত হলব। ফসতমনালর মূল প্রবন্ধ পাঠ করলবন র্নাব ফৈবাতশষ ৈাস। 

এোড়াও বাাংলালৈশ তিল্ম আকজাইভ উৎসলবর আলরকতর্ ফকন্দ্র। উৎসলব আমতন্ত্রত বাাংলালৈলশর মুক্তধারার চলতিত্র 
বাাংলালৈশ তিল্ম আকজাইলভর তবতীয় তলার তমলনায়তলন ২৬ ফিব্রুয়াতর ফথলক ৩ মাচজ পযজন্ত ৬ তৈনবযাপী প্রৈতশজত 
হলব। প্রতততৈন ৈুতর্ কলর প্রৈশজনী হলব। সময় তবকাল ৪র্া এবাং সন্ধযা ৬র্া।  

এখালন তবলশষভালব উলেখয ফয, ২৭ ফিব্রুয়াতর রতববার তবলকল ৪র্ায় বঙ্গবনু্ধ ফশখ মুতর্বর রহমান- এর 
র্ন্মশতবাতষজকী উৎযাপলনর উপললয সসয়ৈ শাবাব আলী আররু্ পতরচাতলত “বঙ্গবনু্ধর রার্দনততক র্ীবন ও 
বাাংলালৈলশর অভুযৈয়” প্রামাণযতচত্রতর্ বাাংলালৈশ তিল্ম আকজাইলভ প্রৈতশজত হলব। প্রামাণযতচত্রতর্ এ বের ফর্ঘাতষত 
র্াতীয় চলতিত্র পুরষ্কার, ২০২০ এ প্রামাণযতচত্র তবভালগ পুরসৃ্কত হলয়লে।  

 

চলতিত্র 

এবালরর উৎসলব ৩৮৬২ তর্ চলতিত্র র্মা পলড়লে। এর মলধয ফথলক বাোই কতমতর্ ৪১৪ তর্ চলতিত্র প্রৈশজলনর 
র্নয তনবজাতচত কলরলেন। তবলশ্বর ১৩০তর্ ফৈলশর চলতিত্র এবালরর উৎসলব প্রৈতশজত হলব।  

 

 

 

 

 

 



 

 

গুরুত্বপূণজ চলতিত্র উৎসলব প্রৈতশজত চলতিত্র  

এবার উৎসলব তবলশ্বর তবখযাত চলতিত্র উৎসলব প্রৈতশজত ফবশ তকেু েতব  

• অস্কার ২০২১ ফথলক ২তর্ স্বল্প সৈর্ঘজয চলতিত্র 
• কান ২০২০ ফথলক ১০তর্ এবাং ২০২১ ফথলক ৮তর্ 
• সানেযান্স ২০২০ ফথলক ২তর্ এবাং ২০২১ ফথলক ১০তর্  
• তর্ি ২০২০ ফথলক ৪তর্ এবাং ২০২১ ফথলক ২তর্  
• ওবারহাওলর্ন ২০২০ ও ২০২১ ফথলক ৬তর্  
• বাতলজন ২০২০ ও ২০২১ ফথলক ৬তর্  
• ফলাকারলনা ২০২১ ফথলক ১০তর্  
• বুসান ফথলক একতর্ বাাংলালৈশী সহ ফমার্ ১০তর্ 

এোড়াও তবতভন্ন আন্তর্জাততক খযাততসম্পন্ন চলতিত্র উৎসব ফথলক সাম্প্রততক সমলয়র স্বল্প সৈর্ঘজয ও মুক্ত চলতিত্র 
প্রৈতশজত হলব।  

পুরষ্কার  

হীরালাল ফসন আর্ীবন সোননা পুরস্কার  

সুিধারার চলতিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘজয আলদাললন তবলশষ অবৈান রাখায় সোতনত সুধীর্নলক “হীরালাল ফসন আর্ীবন 
সোননা পুরস্কার” প্রৈান করা হয়। প্রততবালরর নযায় এবেরও আমরা এই পুরস্কার প্রৈান করব।  

১৬তম আন্তর্জাততক স্বল্পদৈর্ঘজয ও মুক্ত চলতিত্র উৎসব, ঢাকা ২০২২ এ আর্ীবন সোননা ফযৌথভালব পালেন 
তবতশষ্ট চলতিত্র তনমজাতা ও স্বল্পদৈর্ঘজয আলদাললনর পুরধা বযতক্তবলয়র নাম হল-  

১। র্নাব মানযালরহাতসন মুরাৈ 

২। র্নাব তানভীর ফমাকালেল  

প্রততবালরর নযায় এবালরর উৎসলব প্রৈতশজত স্বল্পদৈর্ঘজয চলতিত্র সমূলহর মলধয ফেি চলতিত্রগুললালক ফমার্ ততনতর্ 
পুরষ্কার প্রৈান করা হলব।  

 

 

 



 

 

ইন্টারনযাশনাল কতম্পতর্শন – শর্জ তিকশন 

ইন্টারনযশনাল কতম্পতর্শন-তিকশন এ একতর্ ফেি চলতিত্রলক তনবজাতচত করলবন মাননীয় রু্তরবৃদ। তনবজাতচত 
ফেি চলতিলত্রর পতরচালকলক ফক্রি, সাতর্জতিলকর্ ও আতথজক সোননা এক হার্ার মাতকজন েলার প্রৈান করা 
হলব।  

ইন্টারনযাশনাল কতম্পতর্শন –শর্জ েকুলমন্টাতর  

ইন্টারনযশনাল কতম্পতর্শন- শর্জ েকুলমন্টাতর এ একতর্ ফেি প্রামাণযতচত্রলক তনবজাতচত করলবন মাননীয় রু্তরবৃদ। 
তনবজাতচত ফেি প্রামাণযতচলত্রর পতরচালকলক ফক্রি, সাতর্জতিলকর্ ও আতথজক সোননা এক হার্ার মাতকজন েলার 
প্রৈান করা হলব। 

তালরক শাহতরয়ার ফবি ইতিলপলিন্ট শর্জ  

তালরক শাহতরয়ার ফবি ইতিলপলিন্ট শর্জ ফসকশলন বাাংলালৈতশ তরুণ প্রততভাবান চলতিত্র তনমজাতালৈর চলতিত্র 
ফথলক একতর্ ফেি চলতিত্রলক তনবজাতচত করলবন মাননীয় রু্তরবৃদ। তনবজাতচত ফেি চলতিলত্রর পতরচালকলক ফক্রি, 
সাতর্জতিলকর্ ও আতথজক সোননা পঁতচশ হার্ার র্াকা প্রৈান করা হলব। 

কলরানা মহামাতরর প্রলকালপর র্নয আমরা উৎসবতর্ স্বল্প পতরসলর আলয়ার্ন কলরতে। প্রততবালরর নযায় এবালরা 
গণপ্রর্াতন্ত্রী বাাংলালৈশ সরকার উৎসব আলয়ার্লন সাতবজক সহলযাতগতা করলেন। তবলশষভালব তথয ও সম্প্রচার 
মন্ত্রণালয়, সাংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলালৈশ তিল্ম আকজাইভ, বাাংলালৈশ তশল্পকলা একালেতম, র্াতীয় র্াৈুর্ঘর, 
গণলযাগালযাগ অতধৈপ্তর এবাং বাাংলালৈশ তিল্ম ফসন্সর ফবােজ উৎসব আলয়ার্লন সহলযাতগতা কলরলে। এোড়াও 
বযতক্ত পযজালয়ও অলনলক সহলযাতগতা কলরলেন। 


