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Abstract 
সেনয়র বববর্তেক্রে অেুযায়ী সোনজ প্রচর্ো ও সাংসৃ্কবর্জবের্ প্রয পবরবর্তে আনস, প্রসই পবরবর্তে বর্নের েবর্বি 
আবঙ্গকনকই সর্র্ ের্াববর্ কনর চনল অববরর্। বর্নের দুইবি ববনর্ষ েকার্োধযে িল- চলবিত্র এবাং সঙ্গীর্। বাঙাবল 
সোনজ র্থা সাংসৃ্কবর্নর্ সঙ্গীর্ র্ার যাত্রালগ্ন প্রথনক শুরু কনরই প্রযেে বরাবরই সাবিবর্যক গুণনক প্রকন্দ্র কনর ববকবর্র্ 
িনয়নে, বিক প্রর্েবে চলবিত্রও একিা ববনর্ষ সেয় পযতন্ত সাবিনর্যরই অেযর্র এক বর্ন্ন েকার্োধযে বিনসনব ববকবর্র্ 
িনর্ িনর্ র্ার পথ চনলবেল। ববশ্ববনরণয চলবিত্র-পবরচালকরা ক্রের্ সাবির্য এবাং চলবিত্র- বর্নের এই দুই 
েকার্োধযেনক স্বর্ন্ত্রর্ানব অবনলাকনের োধযনে চলবিত্রনক এক বর্ন্নর্র বর্ে-আবঙ্গনক প্রদখনর্ চাে। প্রসই সূনত্রই বাাংলা 
চলবিনত্রর গবর্পথও সেৃদ্ধ িনয় উনিনে। আর, প্রসই বববর্তনের পনথ ক্রের্ চলবিনত্রর অেযর্ে একবি অঙ্গ রূনপ েকাবর্র্ 
িনয়নে সঙ্গীর্। বর্তোে সেনয় দাাঁবিনয় গাে বযর্ীর্ চলবিনত্রর অবিত্বনক কেোই করা যায় ো। চলবিত্র ববকানর্র পনথ 
সঙ্গীনর্র অবদাে েধাের্ দুই রকনের- এক িল চলবিনত্রর আবিসাংগীর্, আর িল র্াবষক রূনপ সঙ্গীনর্র বযবিার। 
চলবিনত্রর র্ানবর সানথ যথাযথ সাযুজয প্ররনখই গােনক চলবিত্র-র্াষারই এক স্বর্ন্ত্র েকার্ রূনপ ববনববচর্ করা িয়। 
একবদনক বাবণবজযক চলবিত্র, আনরকবদনক বক্তবযধেতী অেযধারার েবব—এই দুই বর্ন্ন ধরনের চলবিত্রই র্ানদর অর্ীষ্ট 
েকার্োধযেনক প্রকন্দ্র কনর একবদনক প্রযেে তর্বর কনর বর্ন্নরুবচর দর্তক, বিক প্রর্েবে প্রসই দুই ধারায় সমূ্পণত বর্ন্ন স্বনর 
েযুক্ত সঙ্গীনর্র োধযনেও উবিষ্ট প্ররার্াকুনলর েনধয পবরলবির্ িয় অেেযপরর্া। চলবিনত্রর োধযনে বযবক্তনকবন্দ্রক সঙ্গীনর্র 
ববকানর্র পার্াপাবর্ তর্বর িয় এেে এক বসনেোনকবন্দ্রক গানের ধারা, যার োধযনে গাে ক্রের্ িনয় ওনি ববপণেনযাগয 
পণয। গানের এই পণযাবয়র্ ববনর্ষ রূপ জেবেয়র্ার বেবরনখ কখনো চলবিত্রনক প্রকনন্দ্র প্ররনখ, কখনো-বা স্বর্ন্ত্রর্ানব 
এেের্ানব পবরণবর্োপ্ত িয়, যার েনধয বর্েেূনলযর ববচারনবাধ প্রকাথাও েুখয, আবার প্রকাথাও বা প্রগৌণ রূনপ বিবের্ অবস্থায় 
থানক। বাাংলা চলবিনত্রর প্রিনত্র ববশ্বোনের বচত্রপবরচালনকরা সঙ্গীর্ র্থা সুরনযাজোর প্রিনত্র সঙ্গীর্-পবরচালকনদর বদনয় 
সুর সাংনযাজনে অবধক সাংখযক সেনয়ই বসনেোর বক্তনবযর বেবরনখ সঙ্গীর্ পবরচালো করনর্ চাে। সর্যবজৎ রায় প্রথনক শুরু 
কনর ঋবত্বক ঘিক, ঋরু্পণত প্রঘাষ, এেেবক িাল আেনলর বচত্রপবরচালনকরাও পযতন্ত চলবিত্রনক প্রকন্দ্র কনর সঙ্গীনর্র 
বর্ন্নধারার জন্ম বদনয়নেে র্ানদর চলবিনত্র। পাশ্চানর্যর োো সুনরর েনয়াগ, র্ারর্ীয় র্াস্ত্রীয় ও োগত সঙ্গীনর্র ধারা, 
প্রলাকসঙ্গীর্, রবীন্দ্রসঙ্গীনর্র বর্ন্নর্র ও আধুবেক েনয়াগশর্লীর বযবিার, পার্াপাবর্ আধুবেক যন্ত্রােুসঙ্গ বর্তোনে চলবিত্র-

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:snigdhachakravarty1995@gmail.com


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-52 
Website: www.tirj.org.in, Page No.436-442 

___________________________________________________________________________ 

Page 437 of 442 

প্রকবন্দ্রক সঙ্গীনর্র ধারানক এক অরু্যি চূিায় প্রপৌঁনে বদনয়নে। বাাংলা র্াষার্াষী চলবিত্র-নকবন্দ্রক এই গানের ধারার ক্রোন্বয়ী 
বববর্তনের োো অবর্েুখনক গনবষণার আনলানক অেুসন্ধােী দৃবষ্টনর্ ববনেবষর্ করাই এই গনবষণােূলক েবনন্ধর েূল 
অবর্োয়। 

_____________________________________________________ 
Discussion 

এক 
“এ প্রদর্িার েনর্া এেে গােপাগলা প্রদর্ আর প্রকাথাও প্রেই।”১ 

সবর্য সবর্য এর্ র্ঙ্গ, র্বু রনঙ্গ র্রা বঙ্গনদনর্ গানের প্রকানো প্রর্ষ প্রেই। োচীেকাল প্রথনক শুরু কনর এনকবানর আজনকর 
আধুবেক েবয যুগ পযতন্ত আোনদর সোজ র্থা সাাংসৃ্কবর্ক বববর্তনের সানথ অঙ্গাবঙ্গর্ানব জবিনয় আনে এই গানের রু্বে। 
র্ারর্বনষতর গীবর্েবণ রূ্বেনর্ ধেতীয় সাধো, ববনর্ষর্ র্বক্তবাদী সাধোর সনঙ্গ সঙ্গীনর্র সরাসবর প্রযাগসূত্র পাওয়া যায়। 
এোিাও সাংসৃ্কবর্র অেযর্ে েকার্োধযে আোনদর সাবির্যনিনত্রও গানের আগলববিীে যার্ায়ার্। বাাংলা সাবিনর্যর প্রিনত্র 
একথা কাযতর্ বদোনলানকর েনর্া সর্য প্রয, বাাংলা সাবির্য র্ার সূচোববনু্দ প্রথনকই েূলর্ সঙ্গীর্বের্তর বিনসনবই ববকার্োপ্ত 
িনয়নে। তববদক সাবির্য প্রথনক শুরু কনর চযতাগাে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তে, গীর্নগাববন্দ, তবষ্ণব পদাবলী, র্াক্ত পদাবলী, বাউল 
গানের ঐবর্িয প্রপবরনয় বাাংলা গাে রবীন্দ্রোনথর কলনে ক্রের্ প্রযৌবেোবপ্তর অবর্েুনখ অগ্রসরোে িনয়নে। পরবর্তীকানল 
বিনজন্দ্রলাল-অরু্লেসাদ-রজেীকান্ত-েজরুনলর িার্ ধনর বাাংলা গানে ববষয়নকবন্দ্রক সমূ্পণত েরু্ে অবর্েুনখর প্রযাগসূনত্র 
ক্রের্ পূণতর্াোবপ্তর পনথ এবগনয় চনলনে আধুবেক বাাংলা গাে। র্ারপর গণোিয সাংনঘর ববকানর্র সূত্র ধনর ক্রের্ ববর্ 
র্র্নকর বাাংলা গাে সবলল প্রচৌধুরী, প্রিোঙ্গ ববশ্বাস, সুধীে দার্গুপ্তনদর িার্ ধনর ‘গণসাংগীর্’ বিনসনব স্বীকৃর্ িনয়নে। 
পরবর্তীনর্ সত্তর-আবর্র দর্নকর গানের অন্ধকার যুগ প্রপবরনয় বাাংলা গানের রু্বনে ‘েরু্ে গানের প্রর্ার’ বেনয় এনসনেে 
সুেে-অঞ্জে-েবচনকর্া। সঙ্গীনর্র বযবক্তনকবন্দ্রক এই ববকানর্র পার্াপাবর্ চলবিত্রনক প্রকন্দ্র কনরও বাাংলা গাে ববর্ র্র্নকর 
সূচোলগ্ন প্রথনক ববকবর্র্ িনয়নে এবাং জন্ম বদনয়নে সমূ্পণত েরু্ে এক ধারার। সাংসৃ্কবর্র ববকানর্র পনথ অেযর্ে গুরুত্বপূণত 
একবি দৃর্য এবাং রবয োধযে িল- চলবিত্র। ববনশ্বর োয় েবর্বি প্রদনর্র চলবিনত্রই সঙ্গীর্ বর্তোনে অঙ্গাঙ্গীর্ানব জবির্ 
একবি র্াখা বিনসনব স্বীকৃর্। আোনদর বাাংলা র্াষার্াষী চলবিনত্রর সানথও গানের প্রযাগ অবর্ সুগর্ীর ও সুববিৃর্। বাাংলা 
চলবিনত্রর সানথ গানের প্রযাগ এবাং পরবর্তীনর্ বাাংলা চলবিত্রনক প্রকন্দ্র কনর সেনয়র বেবরনখ গানের কী ধরনের বদল 
আসনে, প্রস বদলনক বচবির্ করনর্ প্রগনলও সবার আনগ েনয়াজে বাাংলা র্াষার্াষী চলবিনত্রর এনকবানর শুরুর শুরু প্রয 
পথ বদনয়, প্রসই পনথ প্রিাঁনি আসা। র্ানর্ আোনদর বাাংলা চলবিনত্রর সানথ সঙ্গীনর্র প্রযাগসাজনর্র চিাই-উৎরাই পথবিনক 
প্রখাাঁজা রু্লোেূলক সিজর্র িনব।  

বাাংলা চলবিনত্রর যাত্রাপনথর এনকবানর শুরুর কাল প্রসই প্রোিােুবি ১৯১৯ সাল প্রথনক বেবতাক চলবিত্র বদনয়। 
‘ববল্বেঙ্গল’ বাাংলার েথে বেবতাক চলবিত্র। বেবতাক চলবিনত্রর সেনয়ও পিরূ্বেনর্ আবিসঙ্গীনর্র একিা গুরুত্বপূণত রূ্বেকা 
বেলই। র্নব ১৯৩১ সানল প্রোিােুবির্ানব ‘প্রজার বরার্’ চলবিনত্রর েনধয বদনয় বাাংলা সবাক চলবিনত্রর যুনগর োরনের 
সূত্রপার্। এই সেয় প্রথনকই ক্রের্ বাাংলা গানের চলবিত্র-র্রীনরর একবি অেযর্ে েধাে অঙ্গ িনয় ওিার শুর্ সূচো। 
অবর্য বাাংলা সবাক চলবিনত্রর আত্মেকানর্র আনগও প্রবর্ার সম্প্রচার বা অেয োো োধযনে ববপণেনযাগয বাাংলা গানের 
ববকানর্র পথ ক্রের্ সুগে িনয় উিবেল। উবের্ র্র্নকর োঝাোবঝ সেনয় বথনয়িানরর জেবেয় িনয় ওিার অেযর্ে 
িাবর্য়ার প্রযেে বেল সঙ্গীর্, বিক প্রর্েবে বাাংলা চলবিনত্রর অবর্ র্ীব্র জেবেয়র্ার প্রিনত্রও অর্ীর্কাল প্রথনক আজ পযতন্ত 
সঙ্গীনর্র রূ্বেকা অেস্বীকাযত। উবের্ র্র্নক বাাংলা োিকনক প্রকন্দ্র কনর োিযবের্তর গানের ধারানক জেবেয়র্া দাে 
কনরবেনলে বিনজন্দ্রলাল রায় স্বয়াং। গ্রানোন াে বা প্ররবিওর চলেপনথর সোন্তরাল ধনরই বাাংলা গাে ক্রের্ সম্প্রচার ও 
জেবেয়র্ার বেবরনখ ববপণেনযাগয বাাংলা গানের েসানরর ধারায় একবি গুরুত্বপূণত োত্রা প্রযাগ করনর্ করনর্ ক্রের্ এবগনয় 
চনলবেল। পরবর্তীকানল বথনয়িার বা চলবিনত্রর আনলানকাজ্জ্বল যাত্রাপনথর সূত্র ধনর প্রসই চলা আনরা গর্ীরর্র রূপ লার্ 
কনর। 
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দুই 
চলবিনত্রর ইবর্িাস ঘাাঁিনলই এ কথা ের্ীর্ িনব প্রয, আজ বাাংলা চলবিত্র জেবেয়র্ার বেবরনখ প্রয বর্খনর প্রপৌঁনে 

প্রগনে, শুরুর সেনয় র্ার অবস্থা এর্িা উন্নর্ বেল ো প্রোনিই। ববর্ র্র্নকর একিা ববনর্ষ সেয় পযতন্তও আত্মেকার্ র্থা 
প্ররষ্ঠত্ব র্থা জেবেয়র্ার বেবরনখ সাবির্য এর্িাই বযাপক-ববিৃর্ একিা গ্রিণীয় োধযে বেল প্রয, চলবিত্রনক একবি র্বক্তর্ালী 
গণোধযে িনয় ওিার জেয সাবিনর্যর সানথ পাল্লা বদনয় রীবর্েনর্া লিাই করনর্ িনয়নে। বর্ে সাংক্রান্ত োো োধযেগুবলর 
েনধয ববর্ র্র্নকর শুরুর কাল প্রথনকই রু্লোেূলক আনলাচো ক্রের্ জেবেয় িনয় উিবেল োচয ও পাশ্চানর্যর সারস্বর্ 
আবিাওয়ায়। একিা সেনয় প্রর্া সাবিনর্যরই আত্মেকানর্র এক বর্ন্নর্র আবঙ্গক িনয় উিবেল বাাংলা বসনেো। বকন্তু সেয় 
বদনলনে। সেনয়র সানথ সানথ সর্যবজৎ রায়, ঋবত্বক ঘিক, িবরসাধে দার্গুপ্ত, বচদােন্দ দার্গুনপ্তর েনর্া বনরণয বযবক্তত্বরা 
এনসনেে বাাংলা বসনেোর অঙ্গনে। ব ল্ম প্রসাসাইবি আনন্দালে ইর্যাবদর োধযনে র্ারা জেোেনস এই ধারণা তর্বর করনর্ 
সিে িনয়নেে প্রয চলবিত্র সাবিনর্যর প্রচনয় কে গুরুত্বপূণত প্রকানো োধযে েয়। বর্নের প্রয সর্য র্াশ্বর্ রূপ, র্া সাবির্য-
বর্নের েনর্া চলবিত্র-বর্নেও েকাবর্র্ িওয়া সেব। এই ধারণা একিু একিু কনর ববিৃবর্ েিানর্ শুরু করার  নল 
চলবিত্রও আনি আনি গ্রিণনযাগয একবি োধযনে পবরণর্ িনর্ শুরু কনর। ক্রের্ চলবিনত্রর একবি অেস্বীকাযত স্বীকৃর্ 
অঙ্গ িনয় ওনি চলবিনত্রর গাে। দীঘতবদে পযতন্ত এই চলবিনত্রর গােনক  রোনয়বর্ ‘বানয়ানস্কানপর গাে’ বনল দূনর সবরনয় 
রাখা ির্। বকন্তু চবল্লর্-পঞ্চানর্র দর্ক প্রথনক গােনক চলবিনত্র এেের্ানব েনয়াগ করা িল, যানর্ গানের েধয বদনয় 
চলবিনত্রর অন্তগতর্ র্ানবরই েকার্ ঘনি। ববশ্বখযার্ বাাংলা চলবিত্র পবরচালনকরা সুরকার-গীবর্কারনদর বদনয় এনকবানর 
সুেযুক্ত কথা ও সুনরর এেেই সবিলে ঘিানর্ে, যার োধযনে সেকালীে সোনজ সঙ্গীর্ চলবিনত্রর র্াষায় একবি অেয 
োত্রা যুক্ত করল ক্রের্। 

চলবিনত্রর গানের পবত-ববর্াগ করনর্ প্রগনল একবদনক প্রযেে থাকনব চলবিত্র-নকবন্দ্রক গাে, প্রর্েবে আনরকবদনক 
থাকনব র্ার আবি-সঙ্গীর্। এই দুই প্রিনত্রই বাাংলা চলবিনত্র এনকবানর প্রযে ঈশ্বরেদত্ত িের্ায় উদািরনণর সৃবষ্ট কনরনেে 
সর্যবজৎ রায়। বাাংলা চলবিনত্র সুনরর প্রিনত্র পবরচালক বিনসনব বর্বে অপূবত সুর-সাংনযাজে পবরকেো র্থা সঙ্গীর্ 
পবরকেোর োধযনে অেেযসাধারণ উদািরণ সৃবষ্ট কনরনেে। বর্বে জােনর্ে প্রয, চলবিত্র আসনল প্রর্ষপযতন্ত প্রয বৃিৎ 
জীবেদর্তনের সানথ যুক্ত িনর্ চায়, প্রসই জীবেদর্তনের সানথ বেবলনয় সবিক সুরনযাজো করনর্ পারনল প্রসই চলবিত্র 
ববশ্বোনের রূপ প্রেয়। চলবিনত্রর আবিসাংগীর্ বেনয় কথা বলনর্ বগনয় বর্বে বনলে, 

“আজনকর বদনের সুরকার জানেে প্রয েববর প্রেজাজই আবিসাংগীনর্র রূপ বেধতাবরর্ কনর। প্রকাে পুাঁবথগর্ বেয়ে 
বা র্াস্ত্রীয় বযাকরণ এখানে খানি ো।  
 এখানে পবরচালনকর দাবয়ত্ব অনেকখাবে। েববর েূল সুরবি পবরচালনকর প্রচনয় র্ানলা কনর আর প্রক 
জােনব ? ববনর্ষর্ েবব যবদ েরু্ে ববষয়বস্তু বেনয় েরু্ে আবঙ্গনক রবচর্ িয় ; র্ািনল প্রস েববনর্ আবিসাংগীনর্র 
েনয়াজে আনে বক ো, বা, থাকনল র্ার েকৃবর্ প্রকেে িনব, র্া পবরচালনকরই বস্থর করা উবচর্।”২   

১৯৫৫ সানল েুবক্তোপ্ত ‘পনথর পাাঁচালী’ চলবিনত্রর প্রিনত্র পবরচালক সর্যবজৎ রায় পবির্ রববর্ঙ্করনক বদনয় র্ারর্বষতীয় 
র্াস্ত্রীয় সঙ্গীনর্র রানগর উপর বের্তর কনর প্রসর্ানরর সুরনযাজোর োধযনে এেে আবিসাংগীর্ বেেতাণ কবরনয়বেনলে, যা 
আজও সাংগীনর্র ইবর্িানস অেবলে িনয় আনে। োববন্ধক প্রজ. প্রিাবারেযাে ‘পনথর পাাঁচালী’-র আবনির সুরনযাজো সম্পনকত 
েন্তবয কনরে- 

“In a burst of virtuosity, Ravi Shankar composed and recorded the trilling score—at once 
plaintive and exhilarating—in an all-night session.”৩ 

সুর সাধারণর্ েকৃবর্সৃষ্ট। প্রেঘেল্লার, িাংসধ্ববে ইর্যাবদ রানগর োে প্রথনকই র্া সিনজ ের্ীর্ িয়। এই েকৃবর্সৃষ্ট সুরই 
যখে জীবনের আেন্দঘে ও প্রবদোদীণত পযতায়ক্রবেক যাত্রানক একই সুনর প্রগাঁনথ জীবে-অবর্ক্রেী এক প্রবাধনক পবরবযাপ্ত 
কনর, র্খে র্া উত্তীণত িয় বর্নের পযতানয়। ‘পনথর পাাঁচালী’ চলবিনত্র বযবহৃর্ পবির্ রববর্ঙ্কর কৃর্ এই সুরও প্রযে 
একইসানথ িনয় ওনি জীবনের প্রবদোবববর্ অবর্জ্ঞাে ও আেন্দরূপঅেৃনর্র এক অপূবত র্াব-সবিলে। চলবিনত্রর পার্াপাবর্ 
পবরচালক সর্যবজনর্র আবিসাংগীর্ বেেতাণ ও সাংগীর্দির্ার পবরচয় প্রপনল ববস্ময় জানগ তববক! ‘বর্েকেযা’, ‘কাঞ্চেজঙ্ঘা’, 
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‘চারুলর্া’, ‘েবর্িন্দ্বী’, ‘অরনণযর বদেরাবত্র’ ইর্যাবদ চলবিত্র বেেতানণও সর্যবজনর্র সনচর্েকৃর্ আবিসাংগীর্ বেেতাণ র্াাঁর 
এক আশ্চযত েবর্র্ার স্বাির বিে কনর। র্নব শুধু আবিসাংগীর্ বেেতানণই েয়, ‘গুপী গানয়ে বাঘা বানয়ে’, ‘গুপী বাঘা ব নর 
এল’, ‘িীরক রাজার প্রদনর্’ ইর্যাবদ র্থাকবথর্ বর্শু-বকনর্ারনদর েনোরঞ্জনের উনিনর্য বেবেতর্ চলবিনত্রও র্ার 
সঙ্গীর্নযাজো দর্তকনক ববনর্ষর্ানব আকৃষ্ট কনর। পবরচালক সর্যবজনর্র প্ররষ্ঠনত্বর পার্াপাবর্ প্রসখানে গীবর্কার বা সুরকার 
সর্যবজনর্র রূ্বেকাও অবেবতচেীয়। ‘ও েন্ত্রীের্াই, ষিযন্ত্রী ের্াই’, ‘ও িাল্লা রাজার প্রসো’, ‘আবে কর্ই রঙ্গ প্রদবখ দুবেয়ায়’, 
‘েবি যন্ত্র েবি যন্ত্র, আবে োণী’ ইর্যাবদ োো গানে র্ারর্বনষতর বচরকালীে ‘Class’ ও ‘Mass’-এর ববের্ীপ ববনরাধপূণত 
অবস্থাে সিনজই ধরা পনি। র্ারর্ীয় চলবিত্র র্থা বাাংলা চলবিনত্রর ইবর্িাস এবাং চলবিত্রনকবন্দ্রক সঙ্গীর্ পবরকেোনক 
প্রকন্দ্র কনর সর্যবজৎ প্রয উির্ায় আনরািণ কনরবেনলে, প্রসই ধারা আজও সেৃদ্ধ কনর চনলনে বাাংলা গাে ও সাবির্য র্থা 
বাাংলা চলবিনত্রর গবর্পথনক। ১৯৯০ সাল প্রথনক ১৯৯২ সানলর েনধযও সর্যবজৎ রানয়র পবরচালোয় ‘গণর্ত্রু’, 
‘র্াখাের্াখা’, ‘আগন্তুক’ ইর্যাবদ ‘লযান্ডোকত’ বসনেোগুবলনর্ বসনেোর বেজস্ব স্বর অেুযায়ী অপূবত দির্ায় প্রলাকসুর, পাশ্চার্য 
সঙ্গীনর্র সুর, আবার কখনো রবীন্দ্রসঙ্গীনর্র সুেযুক্ত েনয়াগ ঘিনর্ প্রদখা প্রগনে। প্রদবর্, ববনদবর্ োো সুনরর বেলনে 
সর্যবজনর্র বেবেতর্ চলবিনত্রর গাে প্রসকানলর প্রয প্রকানো প্ররষ্ঠর্ে গীবর্কানরর সানথ রু্লেীয় িনর্ পানর।  

বাাংলা গানের স্বণতযুনগর সেসেয় আসনল বাাংলা বসনেোরও স্বণতযুগ। প্রিেন্ত েুনখাপাধযায়, োন্না প্রদ, বকনর্ারকুোর 
েেুখ সঙ্গীর্বর্েীরা বাাংলা চলবিত্র-নকবন্দ্রক গানের প্রসই স্বণতযুনগর সািযনক বিে কনরনেে র্ানদর কনে। ‘িারানো সুর’, 
‘সপ্তপদী’, ‘বসন্তবািার’, ‘প্রেৌচাক’, ‘এন্টবে ব বরবঙ্গ’, ‘ধবেয প্রেনয়’ ইর্যাবদ োো সঙ্গীর্বের্তর বাাংলা চলবিত্র একসেয় প্রযেে 
এনসনে এবাং প্রসসকল চলবিনত্রর সঙ্গীর্ অেরনত্বর পনথ আজও চলোে িনয় রনয়নে, বিক প্রর্েবে একিা সেনয়র পর 
আবর্র দর্ক প্রথনক বাাংলা বসনেোর প্রিনত্রও প্রযেে র্াাঁিার সেয়, বিক প্রর্েে বাাংলা গানের প্রিনত্রও প্রসই অন্ধকারনক 
আেরা ের্যি কনরবে। অথচ এ কথা অস্বীকার করার কাযতর্ প্রকানো উপায় প্রেই প্রয, বাাংলা প্ররাোবন্টক চলবিত্রনক প্রকন্দ্র 
কনর একসেয় এেে বহু প্ররাোবন্টক গাে তর্বর িনয়নে বাাংলায়, যা আজও সাংগীনর্র ইবর্িানস কানলাত্তীণত িনয় আনে। 
বকন্তু আবর্র দর্ক, এেেবক েব্বইনয়র দর্নকর শুরু এবাং পরবর্তীনর্ও বাাংলায় েূল ধারার বাবণবজযক প্রযসব েবব তর্বর 
িনয়নে, র্া এর্িাই গর্ােুগবর্ক অেুবর্তে এবাং গবর্িীে িনয় পনিবেল প্রয, বাঙাবল প্ররার্া বাাংলা চলবিত্র এবাং বাাংলা 
গানের বদক প্রথনক ক্রের্ েুখ ব বরনয় প্রেয়। এোিা প্রর্া প্রসই সেয় বেলই ববলউবি এক র্ীব্র আগ্রাসনের ‘োৎসযেযায়’, যা 
বাাংলা র্াষার্াষী চলবিত্র র্থা বাাংলা গােনক এনকবানর বগনল প্র নলবেল ক্রের্। বাাংলা চলবিনত্র বযবহৃর্ গানে এেে বকেু 
আকষতণ বা েূর্েত্ব র্ৎকানল োয় বেলই ো, যা উবিষ্ট প্ররার্ানক (Target Audience) আকষতণ করনর্ পানর। 
প্ররাোবন্টকর্ার পুেঃ পুেঃ উিারণ র্থা প্রেেজ র্াষায় আবদ্ধ িওয়ার গর্ােুগবর্কর্া বাঙাবল প্ররার্ানক ক্রের্ এসেয়কানলর 
বেবরনখ বাাংলা গানের বদক প্রথনক েুখ ব বরনয় বেনর্ বাধয কনর। এখানে একিা কথা আলাদা কনর উনল্লখ ো করনল রু্ল 
িনব প্রয, বাাংলা বসনেোয় এই সেয় প্রথনকই ক্রের্ দুই রকনের ববর্াজে স্পষ্ট রূপ প্রেয়- একবদনক েূল ধারার গর্ােুগবর্ক 
‘নরাোন্স’বের্তর বা ‘অযাকর্ে’বের্তর বাবণবজযক েবব, আর আনরকবদনক এই ববর্ র্র্নকর েনয়র দর্ক প্রথনকই ক্রের্ তর্বর 
িনে এই বাবণবজযক েববর সোন্তরানল ‘আিত ব নল্ম’র বক্তবযধেতী চলবিনত্রর এক েরু্ে ধারা। এই দুই ধারা খুব স্পষ্টর্ানবই 
পবরচালক-েনযাজক-সুরকারনদর েনধযও ববর্াজে স্পষ্ট কনরনে।  নল েব্বইনয়র দর্নকর বাাংলা বসনেো জুনি একবদনক 
গাে গাইনেে বকনর্ার কুোর, আর্া প্রর্াসনল, লর্া েনঙ্গর্কর, আর.বি.বেতণ, অবের্ কুোর, অলকা ইয়াবগ্নক, অেুরাধা 
পনরায়াল, বাবি লাবিিী, কুোর র্ােু েেুনখরা। এই োেগুবল প্রথনকই েনে িয় স্পষ্টরূনপ ের্ীর্ িয় প্রয, এসেয় ববলউবি 
অেুবর্তে এবাং ববলউনির োে করা বর্েীনদর বদনয় গাে গাইনয় জেবেয়র্া আকষতনণর োধযনে বাাংলা বসনেোর গাে ববপণে-
পনণয পবরণর্ িনয়নে। এসব গানের সুনর বা কথায় বর্েনবাধ এনকবানরই বেল ো, এ কথা বলনল িয়নর্া অরু্যবক্ত িনব; 
র্থাবপ এ কথা সর্য প্রয, এেে বকেু েরু্েত্ব বা এবগনয় চলা এসেয়কার বাাংলা চলবিনত্রর গাে প্রদখানর্ পানরবে, যানর্ 
আধুবেক গানের বদগন্ত খুনল যায়, বা প্ররার্ারা গানের প্রোিেয়র্ায় আেন্ন িনর্ পানরে। উদািরণ বিনসনব উনল্লখ করনর্ 
পাবর ১৯৯০ সানল বাাংলা বসনেোর একবি গানের কথা, যা গীর্ িনয়বেল অলকা ইয়াবগ্ননকর কনে- “ঝাল প্রলনগনে আোর 
ঝাল প্রলনগনে”। এই গাে জেবেয়র্া পায়বে, এ কথা বলা বিক িনব ো, বকন্তু এ গানের আনবদে প্রসই পািার পুনজা 
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পযানন্ডনলর ববনোদে অববধই সীোবয়র্ বেল। একিা বেবদতষ্ট সাংখযক জেগনণর কানে এই গাে প্রপৌঁোনলও র্থাকবথর্ 
রুবচর্ীল, োবজতর্ জেগনণর কানে এ গাে প্রর্েে প্রকানো আনবদে তর্বর করনর্ পানরবে। এসেনয় েূল ধারার বাবণবজযক 
েববনর্ পবরচালনকর রূ্বেকানর্ অবর্ীণত প্রথনকনেে র্রুণ েজুেদার, সবলল দত্ত, র্বক্ত সােন্ত, অেুপ প্রসেগুপ্ত, বাবলু সোিার, 
র্পে বসেিা, ের্ার্ রায়, স্বপে সািা, অঞ্জে প্রচৌধুরী, রাে েুনখাপাধযায়, িরোথ চক্রবর্তী েেুনখরা। আবার একানলই একিু 
অেয ধাাঁনচর বক্তবযধেতী বসনেোয় এসেয় প্রথনকই পরবর্তী দুই দর্ক জুনি ক্রের্ আসনবে এনকর পর এক বযবক্তত্ব, প্রযেে- 
ঋরু্পণত প্রঘাষ, েৃণাল প্রসে, বুদ্ধনদব দার্গুপ্ত, প্রগৌর্ে প্রঘাষ, বচদােন্দ দার্গুপ্ত, অপণতা প্রসে, প্রকৌবর্ক গাঙু্গবল, সৃবজর্ 
েুনখাপাধযায়, অেীক দত্ত, বর্বেসাদ-েবন্দর্া েেুনখরা। র্ারা সমূ্পণত অেয এক ধাাঁনচর বসনেো র্ানদর সেকাল প্রথনকই তর্বর 
করনর্ শুরু করনলে, প্রয চলবিত্র তর্বর করনর্ শুরু করল এক বেবদতষ্ট অবর্রুবচর প্ররার্ােিলী। র্ারা োগবরক সাংসৃ্কবর্নর্ 
সেৃদ্ধ এেে এক বেবদতষ্ট রুবচর োেুনষর জেয বক্তবযধেতী চলবিত্র তর্বর করনেে, যা এক বর্ন্নরুবচর সাংসৃ্কবর্নকও বেেতাণ 
করনে ক্রের্ বাাংলা চলবিত্র ও চলবিত্র-নকবন্দ্রক সঙ্গীনর্র বববর্তনের পনথ। এর্ানবই ক্রের্ েগর-সাংসৃ্কবর্র েসারনণর 
েধয বদনয় এই সমূ্পণত েরু্ে ধারার চলবিত্র এক বৃিৎ সাংখযক দর্তনকর বর্বত্তরূ্বে তর্বর কনর প্র নলবেল। এসেয়কাল 
প্রথনকই ক্রের্ েূলধারার প্ররাোবন্টক ও ‘অযাকর্ে’-বের্তর বাবণবজযক েবব ক্রের্ র্ার জেবেয়র্া ও উৎকষত িাবরনয় র্থাকবথর্ 
বেম্নোনের েবব বিনসনব িনয় পনি সোনজর োবন্তক োেুনষর িবণক ববনোদনের সােগ্রী। রুবচর্ীল, বর্বির্, সনচর্ে 
‘ইনন্টনলকচুয়াল’ প্ররবণর বক্তবযধেতী চলবিত্র এর্ানবই ক্রের্ গ্রাস কনর বাবণবজযক েববর সা লযনক।  নল স্বার্াববকর্ানবই 
োেুনষর অবর্রুবচর বদনক েজর বদনয় বক্তবযধেতী চলবিত্র-বের্তর গানের ধরেও প্রগল সমূ্পণত পানে। প্রসই বসনেোয় প্রযসব 
গাে বযবহৃর্ ির্, র্ার সানথ েূল বাবণবজযক েববর ধারায় বযবহৃর্ গানের ধারা স্পষ্টর্ই বেলনব ো। বাাংলা চলবিত্র এর্ানবই 
ক্রের্ র্ার স্বকীয় বচত্ররূপেয় তববর্নষ্টয ‘আিত’-এর পযতানয় উন্নীর্ িনয় চনলনে আজও। বাাংলা চলবিনত্র গানের বাবণবজযক 
সা লয তর্বরনর্ ববর্ র্র্নকর েনয়র দর্ক প্রথনক আজ পযতন্ত প্রয দুই পবরচালক েনে করার েনর্া কাজ কনরনেে, র্ারা 
িনলে র্পে বসাংি ও র্রুণ েজুেদার। র্রুণ েজুেদানরর ‘দাদার কীবর্ত’, ‘র্ানলাবাসা র্ানলাবাসা’ ইর্যাবদ জেবেয় বসনেোর 
গাে একসেয় বাঙাবলর হৃদয়নক উনিল কনরনে। বকন্তু ববর্ র্র্নকর েনয়র দর্নক সুেে-অঞ্জে-েবচনকর্া এবাং আনরা বহু 
বর্েীর গানের ের্াব ও োো বাাংলা বযান্ড উনি আসার  নল বাাংলা গানে অবর্েুখ ববচানর প্ররাোবন্টকর্ার সানথ 
সোজবািবর্ার প্রয ের্যি সাংঘার্ প্রচানখ পনি, র্ানক এবিনয় প্রযনর্ পানরবে চলবিত্র-বের্তর বাাংলা গানের ধারাও।  নল 
প্রসই যুগপবরবর্তনের সানথ সাযুজয রিা করার অবর্োনয় স্পষ্টর্ই বদকপথ পবরবর্তে কনর একানলর বাাংলা র্াষার্াষী 
চলবিনত্রর গাে।  

েনয়র দর্ক প্রথনক শুরু কনর আজ পযতন্ত চলবিনত্র আধুবেক বাাংলা গানের গবর্পনথ একবি অেয োত্রা বদনয়নে 
বেঃসনন্দনি বসনেোয় রবীন্দ্রসাংগীনর্র আধুবেক েনয়াগ। প্রয রবীন্দ্রসঙ্গীর্ বেল বাঙাবলর আত্মেকানর্র েধাে বািে, সুখ-
দুঃখ-ির্ার্া-নবদোয় বাঙাবলর পরে আরয়, প্রসই গাে েরু্ে েরু্ে ববেযানস ও বযবস্থাপোয় পরীিা-বেরীিার োধযনে এেে 
বের্য েব বর্েসির্ রূপ পবরগ্রি কনরনে, যার োধযনে এনসনে বসনেোর বাবণবজযক সা লয। যবদও েেনথর্ বিুয়া 
পবরচাবলর্ ১৯৩৫ বা ১৯৩৬ সানল েুবক্তোপ্ত ‘েুবক্ত’ েবববিনর্ রবীন্দ্রোনথর জীবির্ানর্ই রবীন্দ্রসঙ্গীর্ পবরনবর্ে কনরবেনলে 
পঙ্কজ কুোর েবল্লক, র্থাবপ প্রস বেরীিা প্রস অনথত জেবেয়র্া পায়বে। পরবর্তীকানল অবর্েব উপানয় রবীন্দ্রসঙ্গীর্ প্রযাজোর 
োধযনে চলবিনত্র র্া ববনর্ষ জেবেয়র্া লার্ কনর। এখানে উদািরণ বিনসনব উনল্লখ করনর্ পারা যায় ‘আনলা’, ‘চাাঁনদর 
বাবি’, ‘র্ানলাবাসার অনেক োে’ ইর্যাবদ বসনেোয় সুেযুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীনর্র আধুবেক েনয়ানগর অপূবত দৃষ্টান্ত। আবার 
পার্াপাবর্ আনে ‘বাং কানেকর্ে’-এর েনর্া বসনেোয় রবীন্দ্রসাংগীনর্র সানথ সমূ্পণত বর্ন্ন ধরনের সুনরর সাংবেরণ। 
রবীন্দ্রসাংগীনর্র সানথ এই ধরনের সুনরর ববেযাসনক পূনবত িয়নর্া কেোই করা যায়বে। এোিাও এখানে বলনর্ই িয় 
বচত্রপবরচালক ঋরু্পণত প্রঘানষর কথা। র্ার পবরচাবলর্ বসনেোয় প্রববর্রর্াগ প্রিনত্রই অপূবত েবিোয় ববরাবজর্ প্রথনকনে 
রবীন্দ্রসাংগীর্। ‘প্রেৌকািুবব’ বসনেোয় ‘র্রী আোর িিাৎ িুনব যায়’, ‘নয রানর্ প্রোর দুয়ারগুবল র্াঙল ঝনি’, ‘নর্াোরও 
অসীনে োণ েে লনয়’, ‘আনরকবি প্রেনের গে’ চলবিনত্র ‘োণ র্বরনয় রৃ্ষা িবরনয়’, ‘শুর্ েিরর্’ বসনেোয় প্রকানোরকে 
যন্ত্রােুসঙ্গগর্ বযবস্থাপো োিাই েনোেয় র্ট্টাচানযতর কনে ‘জীবে েরনণর সীোো োিানয়’- এসেি গানের চেকেদ েনয়াগ 
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চলবিত্র র্থা সঙ্গীর্বর্েনক এক অেয োত্রা দাে কনরনে বেঃসনন্দনি। বাাংলা র্াষার্াষী চলবিনত্র সমূ্পণত েরু্ে ঢনঙ গে 
বলার এক রীবর্নক আত্মীকরণ কনরবেনলে বর্বে। োেুনষর ‘আাঁনর্র কথা’ প্রদখানোর এক বর্েীর্ রূপনক আয়ত্ত কনর 
বাাংলা চলবিত্রনক বর্বে ববশ্বোনে বেনয় যাে। পার্াপাবর্ চলবিনত্র আবি এবাং সঙ্গীর্ বেেতানণর প্রিনত্রও র্ার তেপুণয 
অেস্বীকাযত। চলবিনত্রর চলনের সানথ সাযুজয প্ররনখ র্ার অাংর্ বিনসনবই ঋরু্পণত সঙ্গীর্ প্রযাজো কনরবেনলে েূলর্। র্াই 
দৃর্য পবরবর্তে ো ঘবিনয় প্রযে র্ার আপে বেয়নেই বর্বে এক অঙ্গাঙ্গী অাংর্ বিনসনব যুক্ত কনরে সাংগীর্নক। খুব সঙ্গর্র্ানব 
েনে পিনর্ পানর ‘আবিোে’ বসনেোয় দু’জে অবর্নেত্রীর চলোে সাংলানপর েনধয বদনয় অবর্ সিজ র্বঙ্গনর্ পিরূ্বেনর্ 
প্রবনজ চনল ‘গিে কুসুে কুঞ্জ োনঝ, েৃদুল েধুর বাংর্ী বানজ’। ‘র্ােুবসাংনির পদাবলী’-র েনোেুগ্ধ প্ররার্া ঋরু্পণত বেজ েেনে 
রবীন্দ্রোনথর তবষ্ণব পদাবলীর েবর্ এই েীবর্র্াবনক গ্রিণ করনর্ প্রপনরবেনলে আপে অন্তনরর োনঝ। র্াই িয়নর্া ব্রজবুবল 
র্াষায় স্বেনন্দ বলনখ প্র লনর্ পারনর্ে ‘েথুরােগরপবর্ কানি রু্ে প্রগাকুনল যাও’, ‘বহু েনোরনথ সাজু অবর্সানর’-র েনর্া 
এেে যুগান্তকারী সৃবষ্ট। বক্তবযধেতী বাাংলা চলবিনত্রর ধারায় সাংগীর্ আনগ এর্িা র্াৎপযতেবির্ রূনপ ববকবর্র্ িনর্ পানরবে। 
বনিা প্রজার িয়নর্া প্রসখানে থাকর্ আবিসাংগীনর্র অেুরণে। বকন্তু সঙ্গীর্নকও আপে দির্ায় এেে ধারার চলবিনত্রর 
প্রিনত্রও বর্েীর্ রূনপ এক অপবরিাযত অঙ্গ কনর রু্লনর্ প্রপনরবেনলে ঋরু্পণত। ‘বর্র্বল’ বসনেোয় শ্রীকান্ত আচানযতর দরাজ 
কনে বর্বে সাবজনয় বদনয়বেনলে বষতা আর ববরনির অেুষনঙ্গ োেুনষর বচরকালীে ববষণ্ণর্ানবানধর আনলখয- ‘নেঘবপওনের 
বযানগর বর্র্র েেখারানপর বদিা’। গাে প্রসখানে আর চলবিনত্র আনরাবপর্ েয় প্রকানোর্ানবই। বরাং ঋরু্পনণতর চলবিনত্র 
গানের বযবিানর  ুনি ওনি এক অপূবত পবরর্ীবলর্ জীবেনবানধর োয়াপার্।  

২০০০ সানলর পর প্রথনক আবার বাাংলা বসনেোয় গানের গিনে পবরবর্তে এনসনে। এনকবানর সাম্প্রবর্ক কানলর 
প্রবর্ বকেু বাবণবজযক চলবিত্র ও ‘আিত ব নল্ম’র উদািরণ যবদ রু্নল ধরা যায়, র্নব প্রদখা যানব প্রয গানের বদনল যাওয়া 
রূপ কীর্ানব বাঙাবলর েুনখ েুনখ জেবেয় িনয়নে। আসনল এ যুনগর বাাংলা গােনক জেবেয় িনর্ প্রগনল এেে আনবদেেয় 
িনর্ িনব, যানর্ প্ররার্া প্রয প্রকানো েুিূনর্ত প্রসই গাে বেনজর েনর্া কনর গুেগুে কনর প্রগনয় উিনর্ পানরে। একবদনক 
একানলর েূল ধারার বাবণজযস ল বহু েববনর্ েযুক্ত োো জেবেয় বাাংলা গাে বাঙাবল যুবক-যুবর্ীনদর ক্রের্ আকষতণ 
কনরনে োো চিকদাবর র্াষার প্রোনি। প্রসসকল গানে তর্বেক অবর্ধা অজতনের তদেয প্রযেে প্রচানখ পনি, প্রর্েবে প্রচানখ পনি 
দর্তকনক আকষতনণর অবর্োনয় গানের সানথ র্ার দৃর্যোধযনে চলবিনত্রর োয়ক-োবয়কার প্রযৌে আনবদে তর্বরর প্রকৌর্ল। 
আনরকবদনক ‘১৯নর্ এবেল’, ‘অনিাগ্রা ’, ‘েনের োেুষ’, ‘আনরকবি র্ারার প্রখাাঁনজ’, ‘েিােগর কলকার্া’, ‘ইবর্ েৃণাবলেী’, 
‘বাইনর্ রাবণ’, ‘চযাপবলে’, ‘ইনে’, ‘রঞ্জো আবে আর আসব ো’, ‘রূ্নর্র র্ববষযৎ’, ‘বচত্রাঙ্গদা’, ‘প্রিেলক প্রসাসাইবি’, 
‘জাবর্শ্বর’, ‘বর্র্বল’, ‘প্রবলানর্নষ’, ‘োক্তে’ ইর্যাবদ আনরা োো বহু চলবিনত্রর গােগুবলর বদনক র্াকানলই প্রবাঝা যানব, 
বাাংলা গানের রু্বে গর্ দুই দর্নক কর্িা বদনল প্রগনে! আশ্চযত িনর্ িয় ‘রূ্নর্র র্ববষযৎ’-এর েনর্া চলবিনত্রর গােগুবলর 
বদনক দৃবষ্টবেনিপ করনল। একবদনক রবীন্দ্রসঙ্গীনর্র ‘পযানরাবি’, আবার র্ানর্ই এনস ক্রের্ বেনর্ যানব কাওয়াবল, পাশ্চার্য 
সাংগীর্, পুনরানো বদনের বাাংলা গানের সুর, কথা ইর্যাবদ। এ বেনর্ল সর্যই ববস্ময়কর এক বেরীিার েুনখােুবখ কনরনে 
বাঙাবল দর্তক র্থা প্ররার্ানক। র্ার সানথ সানথ ‘সঙ্গীর্ বাাংলা’-র েনর্া বকেু বাাংলা চযানেল বা ববনর্ষ বকেু এ .এে. 
প্রের্নে বদে-রাবত্র জেবেয় বববর্ন্ন বাাংলা গাে চলনর্ থাকার  নলও ক্রের্ বাাংলা গানের সুর-কথার েবর্ প্রঝাাঁক প্রবনি 
যাওয়ায় বাাংলা গাে বাঙাবলর কানে অনেকিাই গ্রিণীয় িনয় উনিনে ববলউবি আগ্রাসেনক খাবেক েবর্ির্ কনরই। এেেবক 
বাাংলা র্াষার্াষী এেে সব চলবিত্রও তর্বর িনয়নে, প্রযগুবলনর্ বসনেোর বলনর্ চাওয়া গে বা বার্তািুকু র্র্িা েুখয েয়, 
যর্িা েুখয প্রকানো ববনদবর্ পযতিে প্রকনন্দ্র োয়ক-োবয়কার েৃর্য েদর্তে এবাং র্ার সানথ চিুল গাে। এইসব গানে রুবচনবাধ 
আর র্র্িা গুরুত্বপূণত েয়, যর্িা গুরুত্বপূণত িল প্ররার্ার উপনর্াগ জবের্ রৃ্বপ্তনবাধ। প্রববর্রর্াগ প্রিনত্রই োয় এসব গানের 
‘িানগতি অবিনয়ন্স’ িল বেম্ন-েধযববত্ত এবাং বেম্নববত্ত সোনজর োেুনষরা, যানদর পনি বর্েনবানধর ববচার করা বারু্লর্া োত্র। 
লি করনল প্রদখা যানব প্রয, এসব বাাংলা গানে আজকাল বহুল পবরোনণ বযবহৃর্ িনে বিবন্দ, ইাংনরবজ ইর্যাবদ র্নের 
বেনর্ল। বাাংলা গানের র্াষা চলবিত্র-বের্তরর্ানক প্রকন্দ্র কনর এেে আেূল বদনল বগনয়নে ক্রের্ প্রয, বাাংলা গানের সাম্প্রবর্ক 
ইবর্িানসর বেবরনখ প্রসই বববর্তে বেঃসনন্দনি এক েরু্ে পালক সাংনযাজে কনর আধুবেক বাাংলা গানের চলার পনথ। আর 
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গীবর্কার র্থা সুরকার র্থা সঙ্গীর্বর্েী বিনসনব অেুপে রায় আসার পর প্রর্া বাাংলা চলবিনত্রর সঙ্গীনর্র র্াষা আর সুর 
প্রগনে আেূল পানে। বর্বে প্রববর্রর্াগ প্রিনত্রই র্থাকবথর্ আিত ব নল্ম কথা ও সুরানরাপ কনর সঙ্গীনর্র এেে একবি ঘরাো 
তর্বর করনেে ক্রের্, যার বযবর্নরনক বর্তোে বাাংলা আিত ব ল্মনক োয় কেোই করা যায় ো। র্ার প্রববর্রর্াগ গােই 
প্রকানো ো প্রকানো জেবেয় বাাংলা চলবিত্রনকবন্দ্রক। আধুবেক কববর্ার েনর্া চলনে বেন্ন-বববেন্ন বকেু বচত্রকেনক একিাো 
জুনি কাযতর্ বর্বে চলবিত্রনকবন্দ্রক বাাংলা গানের এক েরু্ে ধারার পবথকৃৎ িনয় রইনলে। র্ার গাে প্রকানো গর্ীর 
জীবেনবানধর কথা বযক্ত কনর বকো, প্রস ববষনয় র্কত থাকনর্ পানর। বকন্তু আধুবেক প্ররার্া র্থা দর্তনকর যুনগাপনযাগী 
বচত্তববনোদনের গুরুত্বপূণত উপকরণ এবাং খন্ড জীবেবচনত্রর উদ্ভানসর োধযনে বাাংলা গােনক যুগান্তনরর পনথ এবগনয় বদনয়নেে 
বর্বে, একথা অস্বীকার করার উপায় বর্তোনে প্রেই।   

বর্ে 
বাাংলা চলবিনত্র  রোনয়বর্ পণযাবয়র্ গানের উদ্ভব আর গানের বর্েেূলয বেনয় বিধার োনঝই বাাংলা গাে েব েব 

তববর্ষ্টয বেনয় আজও উদ্ভাবসর্ িনয় চনলনে। েূল ধারার বাবণবজযক চলবিত্র আর ‘আিত ব ল্ম’- এই দুইনয়রই উবিষ্ট প্ররার্া 
বেল আলাদা।  লর্ স্বার্াববকর্ানবই বাবণবজযক চলবিনত্রর ধারার গােগুবল সোনজর প্রয অাংনর্র কানে জেবেয় ির্, আিত 
ব নল্মর গাে রু্লোেূলক র্ানব আলাদা এক ধরনের রুবচর প্ররার্া তর্বর কনর। বাাংলা গানের ববপণেনযাগয পণযরূপ তর্বরনর্ 
বাাংলা বসনেোর রূ্বেকানক প্রকানোর্ানবই অস্বীকার করা যায় ো। আসনল স্থাে-কাল বেববতনর্নষ বসনেো বর্নের অন্তলতীে প্রয 
গর্ীরর্র সর্য, র্ানক স্পর্ত কনর বনলই িয়নর্া েূর্ত েযুবক্ত বদনয় ববেূর্ত জীবনের কানে আনবদে তর্বর কনর বসনেো। 
আর এই আনবদে তর্বরর এক অেযর্ে েূল িাবর্য়ার িল বসনেোয় সুেযুক্ত গানের েনয়াগ। আর প্রসজেযই িয়নর্া প্রসই 
সুদূর ববর্ র্র্নকর েনয়র দর্ক প্রথনক আজ পযতন্ত ২০২২ সানল দাাঁবিনয়ও আবিসঙ্গীনর্র বাইনরও কেসাংগীর্নক বাদ 
বদনয় আেরা বাাংলা চলবিনত্রর অবিত্বনক কেোই করনর্ পাবর ো। এই কথা আোনদর স্বীকার করনর্ই িনব প্রয, এেে 
অনেক বাাংলা বসনেো তর্বর িনয়নে, প্রযখানে চলবিত্র খুব একিা জেবেয় ো িনলও প্রসসব বসনেোর গাে বহুল বাবণবজযক 
সা লয দাে কনরনে। আর আজকাল প্রর্া বাাংলা বসনেোর ‘বক্স অব স’ সা নলযর প্রিনত্র বাাংলা গানের রূ্বেকানক অস্বীকার 
করার আর প্রকানো উপায়ান্তর কাযতর্ প্রেই। আসনল সবরকে গােনকই গনবষণার অন্তরু্তক্ত কনর অেুসন্ধাে করনর্ িনব, 
োিনল িয়নর্া গর্ বর্বরর্ বেনর বাাংলা চলবিনত্র গানের েনয়াগজবের্ প্রয বববর্তে ঘনি প্রগনে, র্ানক েুাঁনয় ওিা সেবপর 
িনব ো। র্াই একবদনক গানের েন্দের্াবিক বববর্তে, আনরকবদনক র্ার বাবণবজযক সা লয- সোন্তরালর্ানব এই দুই 
প্রেরুনকই বেনয় এনগানো োিা গর্যন্তর প্রেই। এই দুই প্রেরুনকই সোে র্ানল গুরুত্ব বদনয় চলবিত্রবের্তর বাাংলা গানের পথ 
‘চশরনববর্ চশরনববর্’ েনন্ত্র দীবির্ িনর্ পারনলই র্ার সবিক োেযায়ে সেবপর িনব। পবরনর্ষ িাো যাক োববন্ধক ধ্রুব 
গুনপ্তর একবি যথানযাগয ের্ বদনয়- 

“উপবস্থবর্ ও অেুপবস্থবর্ দুই বেনয়ই চলবিনত্র সাংগীর্ এেে এক রূ্বেকা পালে কনর আসনে যা অেযর্ানব ির্ 
ো।... প্রবৌবদ্ধক বা আনবগারয়ী প্রয রকে েনয়াগই প্রিাক- এবাং প্রয র্ানবই র্া প্রিাক, সাংগীর্ োোর্ানব চলবিত্রনক 
ঋণী ও ধেী কনর চলনবই। এনর্ চলবিত্র জগনর্র প্রলাকনদর লবির্ িবার বকেু প্রেই, বসনেোর ‘শুদ্ধর্া’র প্রদািাই 
প্রপনি।”৪  
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