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বাঙালির লিনেমা, বাঙালি অলিনেতা:  লিছু িথা 

অলমতাি ঘ াষ 

অধ্যাপি 

আশুনতাষ িনিজ 

উপক্রমলিিা : 

নেমা মােুষের জীবষে ববষোদষের উৎস।  শুধু তাই েয়।  বিন্তাশীল 

মােুষের ক্রিয়াকলাপ প্রকাষশর  এক মস্ত বষ া এবং খুব শক্রিশালী  

অঙ্গে।  সময় ও সমাজ জীবে নক প্রভাববত করার অেন্ত ক্ষমতা এই 

মাধযষমর রষয়ষে।  ববষের অষেক নদষশর মষতাই ভারত বষে ের বিল্ম 

ইবতহাস ১০০ বের নপবরষয়ষে।  োোে তকমা বেষয়।  আর্ে।  কমাবশ েয়াল।  

বসবরয়াস।  তথ্য বিত্র।  বিল্ম নথ্ষক বিক্রজর্াল মাধযম।  প্রযুক্রি বেভের এক 

ববশাল কম েকাণ্ড।  অবশযই তাষত কলাকুশলীষদর অবভেয় এক ববরার্ 

জায়গা অবধকার কষর আষে। বিষল্ম যা াঁরা অবভেয় কষরে।  গল্প এবগষয় 

বেষয় যাবার রাশ তাষদর হাষত।  বসষেমা একটর্ বেবদেষ্ট দদর্ঘ েয ও সমষয়র 

দবলল।  সটিক বিত্রোর্য নক অেুসরণ কষর নপ্রক্ষাগৃষহ দশ েক নক ববসষয় 

রাষখ।  তার মেষের উপর সব োবঙ্গে অবধকার স্থাপে কষর। বকন্তু অংষকর 

বেয়ম , যাবিক কািাষমা , দৃষশযর জযাবমবতক ববেযাস বা কযাষমরা োমক 

বস্তুটর্র মষোগ্রাহী  প্রষয়াগ একটর্ কালজয়ী বসষেমা দতরী কষর ো।  

অবভষেতা তাাঁর পবরিালষকর বেষদেশোয় তাষত প্রাণ দাে করষত পাষরে।   

বাংলা বসষেমা ভারত বষে ের আঞ্চবলক ভাো বভবিক হষলও স্বোমধেয 

গল্পকার , বেষদেশক , পবরিালকষদর নমধা ও পারদবশ েতায় ববষের দরবাষর 

এক স্বতি নক্ষত্র অবধকার কষর রষয়ষে।  যবদও এই প্রবষে বাংলা বসষেমায় 

অবভষেতা নদর ববেষয় আষলািো করা যাষব।  তাাঁষদর বিল্ম অবভেয় , 

দতয়াবর , দক্ষতা সব বেষয়ই আষলািো করা নযষত পাষর।  

ঘ াড়ার িথা   

বসষেমা দতবরর নগা ার বদষক শব্দ বেষলাো।  বেব োক িলবিত্র বিল্ম 

স্পীষির আবদযুষগ নেম  নথ্ষক নেষম িলে , তাষত দৃষশযর সটিক ববেযাস 

, সব ই বেল খুব সীবমত গক্রির।  যাবিক ও প্রযুক্রির খামবত নমর্াষত নোর্ 

নোর্ গল্প , ভক্রিমলূক , নপৌরাবণক কাবহেী , বা সামাক্রজক বিত্রকল্প 

দশ েকষদর মষোরঞ্জে করষতা। অবভষেতার অবভেয় অবভবযাক্রি সূক্ষতার 

ববিাষর নপবেষয় নযত গষল্পর ববষোদে আষবদষে। পষর শব্দ এষল উচ্চবকত 

বাজো বা সংগীত জষু  সংলাষপর বথ্ষয়র্ার সুলভ উচ্চারষণ এবং 

সষব োপবর আউর্ষিার শুটর্ং এর বাস্তবতা ো থ্াকায় নসসব বসষেমা যতই 

আষবদে রাখুক ো নকে বশল্পমাষের বদক বদষয় বেল অষেক বপবেষয়।  

সাবহবতযকষদর অষেষকই বসষেমা পবরিালোয় নেষম প ষতে।  বসষেমা 

পবরবিত বেল বই বহসাষব।  বাংলা বসষেমার আবদ যুষগ বসষেমার িরমযার্ 

বক রকম বেল ? নরাষদর আষলা নক বাউন্স কবরষয় বা প্রবতিবলত কষর 

বস 
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কযাষমরার শর্ নেয়া হষতা।   

বেবদেষ্ট জায়গার দা াঁব ষয় অবভষেতা অবভেয় করষেে।  অষেক সময় 

কযাষমরা তাষক এমে অযাষঙ্গল এ দা াঁ  কবরষয় বদষে।  তাষক ভাষলা 

লাগষে বকন্তু বসিুষয়শে অেুসাষর নসর্া স্বাভাববক হষেো।  িায়ালগ 

নরাইং এর নক্ষষত্র একর্াো মুখস্ত বলার মষতা বলষেে।  েযািারাল এবটং 

হষে ো।  এ বযাপাষর প্রমষথ্শ বরুয়া সাষহষবর োম করা নযষত পাষর।  

ববষলত নথ্ষক বসষেমাষর্াগ্রাবি ও োো কাবরগবর কুশলতা বশষখ এষস প্রথ্ম 

কৃক্রত্রম আষলায় শুটর্ং , নিি ইে ,  নিি আউর্ , নলাজ আপ , ফ্ল্যাশ 

বযাক , বিসল্ভ , নর্বলপযাবথ্ শর্ , আউর্ষিার শুটর্ং , বসষেমায় 

রবীন্দ্রসংগীত এর বযবহার অষেক বকেুর জেয প্রমষথ্শ স্মরণীয় হষয় 

থ্াকষবে।  তষব অবভেয় নক বাস্তবজবেত কষর নতালা বা নসই ভাষব 

বিত্রোষর্যর প্রষয়াগ নসভাষব নদখা যায়বে।  

এখাষে একর্া কথ্া বষল রাখা ভাষলা।  বসষেমা দতরী নত সবলি বিত্রোর্য , 

পবরেন্ন ভাষব সব নর্কবেকাল বদক নমষে দৃশয গ্রহণ , বেম েম এবিটর্ং , 

শব্দ সংষযাজে , সমগ্র বিল্ম টর্ নক এক কবিেুযইটর্ র মষধয নরষখ ওয়াশ 

কষর মূল বপ্রি দতরী করা    এসব নতা আষেই | সাধারণ কাজ | বকন্তু 

অবভেষয়র জেয অবভষেতা নক দতরী করষত নজারাষলা বিত্র োর্য িাই | 

অবভষেতা নক িবরষত্রর মষধয ঢুকষত নগষল বিত্রোর্য তাষক সাহাযয করষব 

| একজে ভাষলা অবভষেতার সংলাপ বলা ও সহ অবভষেতার সষঙ্গ নবাঝা 

প া করষত িাই তুষখা  র্াইবমং নসন্স আর িাই কযাষমরা িরষমর্ এ 

বেষজর অবস্থাে বেণ েয় কষর ক্রিে নপ্রষসন্স ও িায়ালগ বলার মুক্রন্সয়াো , 

গলার আওয়াজ ,  নিাখ সহ সমস্ত নদহ বদষয় অবভেয় করা এবং সষব োপবর 

অি  িায়ালগ অবস্থাষতও বেষজষক কযাষমরা র সামষে প্রাসবঙ্গক রাখা 

|  বাংলা বসষেমার আষলািো হষে | তাই ভাো ও পবরস্কার জাো দরকার | 

উচ্চারণ , গলার মিুষলশে সষবষতই তুষখা  হওয়া দরকার | প াষশাো ও 

িাই | সাবহতয , বশল্প কলা , সব বকেুই আয়ষি আষন্ত  হষব | শুধু রূপ বদষয় 

আর নিহারা বদষয় অবভেয় হয় ো | উিম কুমার সপ্তপদী েববষত শুধু বলপ 

বদষেে , উৎপল দষির নশক্সপীয়ার সাষহষবর ওষথ্ষলা র িায়ালগ নেপষথ্য 

িলষে | নসই অসামােয অবভেয় বক নভালা যাষব ? 

প্রমষথ্শ ব ুয়া নদব দাস , অপরাধী , মুক্রি প্রভৃবত েববষত , এবং  সম সামবয়ক 

নপ্রমাঙ্কুর অথ্থ্ী , দুগ োদাস বযাোক্রজে , ধীরাজ ভট্রািায ে , অবভ ভট্রািায ে , বশবশর ভাদু ী 

, রববে বযাোক্রজে , পাহাব  সােযাল , েবব ববোস , অহীন্দ্র নিৌধুরী  নসই সমষয়র অসংখয 
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েববষত অবভেয় করষলও বিল্ম এবটং বক রকম হওয়া উবিত তার নথ্ষক অষেক দষূর 

বেষলে কারণ পবরিালষকর নয এক্সষপাজার থ্াকষল বসষেমার ভাো দতরী করা যায় 

বাংলা বসষেমা নত তার প্রষয়াগ বেষলাো |  

পনথর পাচাাঁিী ও পরবতী :  

এরপর এষলা পষথ্র পাাঁিাবল | বিল্ম , বিল্ম এবটং ,বসষেমার অষেক বকেুষকই েতুে 

ভাষব গষ  বদষলা এই মুবভ | ভাষলা বসষেমার জেয নয দশ েক নক ও বশবক্ষত হষত হয় 

নসর্াও জাো নগষলা | এর িষল নয পবরবতেে  নিাষখ প ার মষতা হষলা নসর্া ভাষলা 

নমধাবী অবভষেতার | গ  গ  কষর সংলাপ বলার পবরবষতে কাবহেী বভবিক বাংলা 

েববষত জমার্ বিত্রোর্য নক িষলা কষর সব োঙ্গীে েযািারাল অবভেয় | বাবিক , দৃষশযর 

মষধয হা াঁর্া িলা  , একক ক্রিে নপ্রষসন্স , গাে প্রভৃবত নত অেুশীলষের মাধযষম বলপ 

নদয়া সষব োপবর কলা কুশলী  নদর বসবরয়াস এষপ্রাি | প্রষিশোবলজম | নয র্াকা বিল্ম 

দতরী নত খরি হষে নস র্াকা প্রষযাজষকর র্ঘষর বিবরষয় নদয়া|  এই সমষয়র আটর্েস্ট 

নদর মষধয স্মরণীয় সব োম | বসন্ত নিৌধুরী , অবসতবরণ , েবব ববোস  , পাহাব  সােযাল 

, ববকাশ রায় , তুলসী িিবতী , উিম কুমার , নসৌবমত্র িযার্াজী , অবেল িযার্াজী , 

শুষভন্দ ুিযার্াক্রজে ,  সবমত ভঞ্জ , অেুপ কুমার , তরুণ কুমার , ববেক্রজৎ িযার্াক্রজে , যাাঁরা 

বববভন্ন েবব নত োয়ষকর ভূবমকায় অবভেয় কষরষেে | প্রবতভার বদক বদষয এাঁষদর নকউ 

কাষরা নিষয় কম যাে বে | বকন্তু উিম কুমার এাঁষদর সবার নিষয় োয়ক বহসাষব বেষলে 

তুমুল জেবপ্রয় এবং মহাোয়ক | পাে েিবরষত্র বক সব বদকপাল অবভষেতা | রবব নর্ঘাে , 

জহর রায় , ভােু বযাোক্রজে , জহর  গাঙু্গলী , হারাধে বষন্দযাপাধযায় , হবরধে 

বষন্দযাপাধযায় , কালী বযাোক্রজে , কােু বযাোক্রজে , সষন্তাে দি , উৎপল দি , শম্ভু বমত্র , 

কমল বমত্র , সতীন্দ্র ভট্টািায েয , সতয বাষোপাধযায , দশষলে মুখাক্রজে প্রমুখ | এাঁষদর 

উপবস্থবত পবরিালকষদর ও বসবরয়াস বিল্ম দতবরষত উদ্বুদ্ধ কষরবেল |বসষেমা দতরী 

করা একর্া বরসািে প্রষজষটর মষতা | একর্া বেবদেষ্ট িরমযার্ িষলা কষর সাজাষো | বক 

কাজ হষব , কত সমষয়র মষধয শুটর্ং হষব, একবদষে নকাে নকাে দৃষশযর শুটর্ং হষব 

নসর্া উপযুি বিত্রোর্য অেুযায়ী সাজাষো | বাষজর্ করা | নপ্রািাকশে এর কাজ | নসর্ 

, আউর্ষিার , কযাষমরা , আষলা , ষু্টবিও , নর্কবেকাল কলাকুশলী , বমউক্রজক , 

নপাশাক , নমকআপ , নলাষকশে , কবিেুযইটর্ , স্টাি নপষমি , িাববং , সষব োপবর ২ 
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নথ্ষক ৩ র্ঘিার মালমশলায় পূণ োঙ্গ বিল্ম বা বসষেমাটর্ দতরী করা | এরপর 

এিভার্োইসষমি , পবরষবশো এবং বসষেমা হল বা নপ্রক্ষাগৃষহ বরবলজ |  

অলিনেতা ও লিনেমা:  

এষতা বকেু সষেও অবভষেতাষদর অবভেয় ভাষলা ো হষল বিল্ম িলষবো | বাংলা 

বসষেমা পুরুে অবভষেতাষদর অবভেয় সম্পষকে ববশদ আষলািোর পবরসর পাওয়া 

যাষবো | উিম কুমার , নসৌবমত্র িষট্টাপাধযায় , শুষভন্দ ুিষট্টাপাধযায় , বসন্ত নিৌধুরী , 

অবেল িষট্টাপাধযায় , ববেক্রজৎ িষট্টাপাধযায় এাঁষদর অবভেয় ক্ষমতার ববষেেণ করষত 

হষল সমাষলািক একটর্ ববেষয় একমত | িবরত্র বুষঝ অবভেয় এবং অবভেষয় লীে হষয় 

অতযন্ত উাঁিু মাষের প্রষিশোবলজম এর নদৌবাবরক এোরা প্রষতযষকই | দৃষশযর বার বার 

অেুশীলে , গলার বযবহার , র্াইবমং নসন্স , নিাষখর বযবহার , হা াঁর্া , কযাষমরা বযবহার , 

আষলাষক অেুশীলে , বাংলা ভাোর উচ্চারণ , নেম দখল প্রভৃবত একান্ত প্রষয়াজেীয় 

বসষেমার উপযুি গুণাবলী এাঁষদর আয়ষি বেল | নসই সষঙ্গ এাঁরা নপষয়বেষলে গুণী 

পবরিালকষদর | যাাঁরা অবভষেতাষদর গষ  বেষতে | সতযক্রজৎ রায় একবার নসৌবমত্র নক 

নকাষো এক সাধারণ িলক্রচ্চত্রকাষরর বসষেমায় অমষোষযাগী এবটং এর জেয ধমষক 

বেষলে | উিম কুমার এই সব ববেষয় বেষলে বকংবদবন্ত | োবয়কার সষঙ্গ তাাঁর নরামান্স 

এবং এবটং বেল স্বাভাববক | গাষের বলবপং বেল অসাধারণ | মুম্বাইষত বেষজর কাষজ 

বগষয়ও এষিাবে বিবরবঙ্গর গাষের বলবপং এর জেয বেজস্ব নর্প নরকিোর এ প্রযাবটষসর 

গল্প সবাই শুষেষেে | কবমক র্াইবমং বক হষত পাষর তার উদাহরণ হষয় রষয়ষে , 

ভ্রাবন্তববলাস , বিরকুমার সভা , নদয়া নেয়া , েদ্মষবশী , রাজা সাজা , ধবেয নমষয় প্রভৃবত 

বসষেমা | অথ্ি োয়ষকাবিত নিহারা মাষে লম্বা , ভারী গলা , মুষখর শাপ েষেস এসষবর 

অভাব বতবে অবভেষয়র একান্ত প্রাবলয বদষয় জয় কষরবেষলে | নিাষখর বযবহার , 

মুভষমি , পবরস্কার বাংলা উচ্চারণ , এবং বুক্রদ্ধদীপ্ত সংষবদেশীল অবভেয় করষতে 

নসৌবমত্র | িবরত্র বাঙময় হষয় উিষতা এাঁষদর পদোয় প্রষক্ষপষে | আমরা নদষখবে উিম 

কুমার , নসৌবমত্র যতক্ষে পদোয় ো আসষেে হষল নলাক নেই | সবাই বাইষর দা াঁব ষয় | 

সামােয গষল্পর অসামােয পবরষবশো বহু নক্ষষত্র এইসব অবভষেতাষদর দ্বারাই সম্ভব 

হষয়ষে | সবাক বিল্ম দতবরর নক্ষষত্র সতযক্রজৎ রায় বলখষেে শব্দ উচ্চারষণর পারদবশ েতা 

বা সংলাপ সটিক ভাষব বলা খুবই দরকাবর কারণ বিল্ম বা েবব টর্ বুঝষত তার গুরুে 

অপবরসীম | একজে দুব েল অবভষেতা বযবে এই বযাপার র্া পারষবে ো | েবব টর্ নসই 
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অষথ্ ে েষ্ট কষর নিলষত পাষরে | কুষরাসাওয়া নযমে বষলষেে ; Movies must move , or 

else the audience will grow restive and leave in the middle & quit; নসর্া সর্ব েব সতয | 

একজে অবভষেতা তার অবভেষয়র বযাবপ্ত বদষয় েববটর্র মাে শতগুষে বাব ষয় বদষত 

পাষরে আর এখাষেই বাংলা বসষেমার স্বণ ে যুষগর েবব এবং অবভষেতাষদর সষঙ্গ 

বতেমাে কাষলর অবভষেতা োয়ক নদর তিাৎ | বক রকম বসষেমা হষে ? আর যারা 

কমাবশ েয়াল বসষেমার োয়ক তারা কতর্া বাঙাবল ? বাঙাবলর আর্ষপৌষর সামাক্রজক 

সংসৃ্কবত এই োয়ক রা কতর্া জাষেে ? সবষিষয় নযর্া নিাষখ প ার ববেয় | এাঁষদর 

বেজস্ব মযাোবরজম | এবং নসর্া এতই স্বাভাববক নয নয নকাষো িবরষত্রই তাাঁরা নদব , 

ক্রজৎ , যীশু , আববর , অবেব োে | পরমব্রত , শােত ; এষদর অবভেষয় িবরত্র োপ নিষল | 

তখে এষদর বযক্রি সিা আলাদা করা যায়ো | এখাষে একটর্ কথ্া নসাজা ভাষব বলা 

উবিত | নদব , ক্রজৎ এতবদে বাংলা বসষেমা কষরও বাংলা ভাষলা বলষত পাষরে ো | গলার 

আওয়াজও ভাষলা েয় | িলা নিরা , ক্রিে নপ্রষসন্স সব বকেুষতই মষে হয় কবরষয় নদয়া | 

তষব সম্প্রবত আববষরর অবভেষয় নিাষখর বযবহার লক্ষয করা নগষলা | ক্রজতু কামাল 

অপরাক্রজত েববষতও বহু পবরশ্রষম বেষজর পবরিয় মুষে নিলষত নপষরষেে | প াশুো 

ো থ্াকষল ভাষলা অবভেয় করা সম্ভব েয় | নসৌবমত্র নতা বষর্ই , সীমাবদ্ধ েববষত বরুে 

িন্দ বা অধুো নকৌবশক গাঙু্গবলর অবভেয় নদখষল ক্রজবেস র্া realize করা সম্ভব | রবব 

নর্ঘাে , অেুপ কুমার ,কালী বষন্দাপাধযায় , কােু বষন্দাপাধযায় এাঁষদর অবভেীত বসষেমা 

গুবল নদখষল িবরত্র সংর্ঘর্ে এবং গষল্পর উিরণ ভাষলা নবাঝা যাষব | পলাতক বসষেমা 

এবং অেুপ কুমার | কালী বযাোক্রজে এবং অযাবিক | অবতবথ্ ও পাথ্ ে মুখাক্রজে | গুরুদাস 

এবং শ্রী রামকৃষ্ণ| আলাদা করষত পারষবে ো | নযমে দতবরর প্রায় ৪০ বের পষরও 

নসাোর নকল্লা আর নিলুদা নসৌবমত্র , লালষমাহে সষন্তাে দি বা সমাবপ্তর সষন্তাে দি 

এবং নসই বাঙাবলর উিম কুমার বা তাাঁর ভাই তরুণ কুমার বা পরশ পাথ্ষরর তুলসী 

িিবতী বা গুপী র ভূবমকায় তষপে িযার্াক্রজে বা গুপী গাইে বার্ঘা বাইে েববষত 

কারাগাষরর প্রহরী েৃপবত িযার্াক্রজে বা লুষকািুবরষত বিত্র পবরিালক েৃপবত িযার্াক্রজে | 

বিল্ম অবভেয় কাষক বষল তার সংজ্ঞা এাঁরাই দতরী করষত পাষরে |বতেমাে সমষয় 

প্রযুক্রির অসামােয উন্নবতর জেয পুষরাষো ৩৫ বমবম বিল্ম িরমযার্ , বিল্ম নেষগটর্ভ , 

বিল্ম নরাল এসষবর অবলুবপ্ত র্ঘষর্ষে | কযাষমরা বিক্রজর্াল মাধযষম বিল্ম বা বসষেমা 

দতরী করষে | পুষরাষো ট্রবল বা নরল শর্ গুষলা পবরববতেত | শুটর্ং এর পষরই বা সষঙ্গ 

সষঙ্গই মবের্ষর বষস দৃশয গুষলা নদখা বা ববিার করা যাষে | মুবভওয়ালা আর দরকার 
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নেই | এবির্ করষত পবরিালষকর হাষত আষে োোে সির্ওয়যার | বমউক্রজক বা শব্দ 

সংষযাজে বা গায়ষকর গাে ১০০ শতাংশ বেখুাঁত কষর বদষত সির্ওয়যার আষে | বকন্তু 

এতসব প্রাযুক্রিক উন্নবত সষেও ভাষলা অবভেয় কষর দশ েকষদর েজর কা ষত সাহাযয 

করষত পাষর এমে সির্ওয়যার নববরষয়ষে বক? সমসযা হষলা বাংলা বসষেমার হাষত গল্প 

কম নেই | বদকপাল সাবহবতযক ও গল্পকারষদর কালজয়ী সৃটষ্ট রষয়ষে | রষয়ষেে বশবক্ষত 

পবরিালকরা | কলাকুশলী , প্রষযাজক সবাই আষেে | নেই শুধু বক করষবা তার লক্ষয | 

বাঙাবল তার সমাজ নক নভষঙ নিষলষে | বাংলা ভাোর িিো নেই | সংসৃ্কবত শুধ ু

রবীন্দ্রজয়ন্তী , বববভন্ন পুষজা বেষয় , তার বথ্ম বেষয় মাতামাবত | নমাবাইল নিাে বভবিক 

স্ব আষবদষের , বেজস্ব মতামষতর প্রিাষরর যুষগ প াশুো কষর বেষজর সুস্থ্্ রুবি ও 

জ্ঞাে গষ  নতালার আগ্রহ কজষের আষে ? ভাষলা বই প া , ভাষলা রুবির সমাজ গষ  

নতালার আগ্রহ নকাথ্ায় ? রাজেীবতর িাষপ সব বকেুই বেম্নগামী | নসষক্ষষত্র  ভাষলা 

বসষেমা , বাংলা বসষেমা , বাংলা সংসৃ্কবত বভবিক বসষেমা , সুন্দর গল্প বভবিক বসষেমা 

দতরী করষবে কারা ? এো া এর্াও নভষব রাখা দরকার সমাষজর বা রাজর্েবতক 

অেযায় গুষলার ববরুষদ্ধ গষজে ওিার বসষেমা ও বক দতরী হষে ? নসর্া এই বতেমাে 

সমষয় যষথ্ষ্ট অবমল | বেষজরা গল্প বলষখ োো সামাক্রজক বযাবভিার েগ্ন ভাষব তুষল ধরা , 

অেয প্রষদষশর বিল্ম কবপ করা , এবং এক নশ্রণীর দশ েকষদর ববষদশী প্রযুক্রি বেভের 

অবাস্তব বসষেমা গুবলর আরাধো , বাংলা বসষেমার বতেমাে নপ্রক্ষাপষর্ ভাষলা বাঙাবল , 

বশবক্ষত বাঙাবল , বাংলা সংসৃ্কবত ভাষলাবাসার বাঙাবল  োয়ক অবভষেতা বেষজ নথ্ষক 

বসষেমা নত বেষজর মকু্রন্সয়াো িুটর্ষয় তুলষত িাইষবে ? নসই কারষণই ভাষলা 

অবভষেতার সংজ্ঞা বহে কারী গুণাবলী দশ েক ধেয অবভষেতাষদর মষধয নদখা যায়ো | 

বাঙাবল ,  অসামােয ববেবক্রন্দত পবরিালষকরা বেষজষদর বশবক্ষত কষরষেে সারা 

পৃবথ্বীর নশ্রষ্ঠ বসষেমা নদষখ | বকে্ত্ দতরী কষরষেে , অযাবিক , নমষর্ঘ ঢাকা তারা , 

পলাতক , িারুলতা , অশবেসংষকত , কাঞ্চেজঙ্ঘা , িুষলেরী , হারষমাবেয়াম , প্রভৃবত  

েবব |   সতযক্রজৎ তাাঁর  Our Films their films  প্রবষে বষলষেে , “… working in Bengal 

, we are obliged morally and artistically to make films that have their roots in the 

soil of our province … art wedded to truth must in the end have its reward ” | নশে 

পয েযন্ত দশ েক ই ভরসা তাই তাাঁষদর দতরী করষত খাাঁটর্ বাংলা বসষেমা িাই | 
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1. আওয়ার বিল্মস নদয়ার বিল্মস : সতযক্রজৎ রায়  

2. িলবিত্র: ভূত, বতেমাে, ভববেযৎ। মৃোল নসে  

3. Closely Watched Films: An introduction to the art of narrative film technique, 

Marilyn Fabe 2004 

 


