
 

 





 
 





 
 





 





 
 
 

 





 

 





 

 





 
 
 





�মাবাইল ফেটা�ািফ হ�াকস �কন? 
 
�মাটােমা� আপনার বািক সারাটা জীবেন আপনার সােথ আপনার �াট� েফান�         
থাকেব। আর �সই �ফােন থাকেব ক�ােমরা। একবার খািল �বিসক �মাবাইল          
ফেটা�ািফ িশেখ �গেল বািক সারাটা জীবন এই ি�ল আপনােক �বিনিফট িদেব। আর            
এই একই �বিসক িডএসএলআেরর ��ে�ও �েযাজ�। তাই, যখন হােত িডএসএলআর          
আসেব, তখন �মাবাইল ফেটা�ািফর �বিসক�েলা জানা থাকেলই আপনার হেয়         
যােব। তাই �দির করেবা না একদম। �কান িথওির িকংবা িফেলাসিফ িনেয় �থেম            
কথাবাত� া হেব না। একদম �মাবাইল ফেটা�ািফ হ�াকস, �পস অ�া� ি�কস িদেয়           
�� করেবা আমরা। এ�েলা �য �কােনা ক�ােমরা িদেয় করা যােব। এই           
�টকিনক�েলা অ�া�াই করা �শষ হেল তারপর আমরা ��া �মাড �থেক খু�ঁনা�েত           
যােবা। �তা চেলন, �� করা যাক! 
 
 
ছিব �তালার সময় হাত কাঁপেল কী করেবা? 
খুবই িস�ল একটা ি�ক। ছিব �তালা িকংবা িভিডও করার সময় হাত কাঁপেল, দইু 
কনইু শরীেরর সােথ লািগেয় শরীেরর যত কাছ �থেক স�ব, ছিব তুলেবন িকংবা 
িভিডও করেবন। 
 
সবেচেয় �বিশ ব�ােল�ড ছিব �তালার জন� �াইপড �তা আেছই। িক� তবওু অেনক 
সময়, ছিবর �তালার জন� ি�ক করেত িগেয় ি�ক করার সময় �ফান� নেড় যায়। 
�সে�ে�, ২/৫/১০ �সেকে�র টাইমার �সট কের ছিব তুলেল, ছিব �� আেস; �ার হয় 
না তখন। 
 

 





 
 
 
 





আেরকটা ি�ক আমরা �াইপারেদর (Sniper) �থেক      
িশখেবা। �াইপারেদর অেনক দরূ �থেক একদম িনখুতঁ       
শট িনেত হয়। এজন� ব�কু একদম ��বল (Stable)        
রাখেত তারা মা�েত �েয় যায় (ছিব �তালার জন�        
�েয় �যেত হেব এমন �কান কথা �নই!)। তারপর শট         
�নয়ার সময় শা� হেয় �নয় �যন হাট� িবট ��া হেয়         
যায়। একদম শট �নয়ার সময় িনঃ�াস ব� কের        
তারপর ফায়ার কের। আমােদর এেতা িকছু না করা        
হেলও, একদম শাপ� ছিব তুেল হেল ি�ক করার আেগ         
িনঃ�াস ব� কের িনেত পােরন কারণ িনঃ�ােসর সােথ        
আপনার বকু ফুেল িগেয় হাত নেড় �যেত পাের। 
 

 
 
এই ি�কটার আেরকটা মজার �খলা বিল। ব�পােতর সময় িভিডও অন কের           
রাখেবন। িভিডও করার পর �যই ��ম�েলােত ব�পােতর ছিব আেছ, �স�েলা          





আলাদা কের �ফলেবন। আপনার ব�ুরা অবাক হেয় যােব এটা �ভেব �য আপিন            
কীভােব �ক একদম ব�পােতর সময় �িতটা ি�ক কেরেছন! 
 

 
 
িনেচর বামপােশর ছিবেত মেন হে� আিম িবশাল ল�া হেয় একটা িবি�ং-এর ছিব            
তুলিছ। িক�, এটা পুেরাটাই ক�ােমরা অ�াে�েলর কারসািজ। 
 

 
 
এবার চেলন তাহেল �দেখ �নই িকছু কমন ক�ােমরা অ�াে�ল ি�ক, �য�েলা আজেক            
�থেকই আপিন আপনার জীবেন �েয়াগ করেত পারেবন। 





 





 





 
 





 
 





 
 
 
 





ব�াক�াউ� নাই, সমস�াও নাই! 
 

 
 
�কােনা �িভ িকংবা কি�উটার মিনটের আপনার পছ�মত একটা ওয়ালেপপার         
িনেয় �সটার সামেন �কােনা িজিনস ধের ছিব তুলনু। তাহেল ব�াক�াউে� আপনার           
িনব�াচন করা ওয়ালেপপার� থাকেব। আপনার ই�ামত ব�াক�াউ� ি�েন বদিলেয়         
বদিলেয় অসাধারণ ব�াক�াউ�সহ ছিব তুলেত পারেবন �কাথাও না িগেয়ই! 





 
 
 





 
 





 

 
 
 





 
 
 

 
 
 
ক�ােমরা কীভােব ধরেল সবেচেয় ভােলা ছিব আসেব? 
 
একদম ব�ািসক হে�, �যভােবই ধেরন না �কন, �ফান একদম ��বল রাখেত কনইু 
দেুটা আপনার শরীেরর সােথ লািগেয় রাখেবন। 
 

 





 
এখন বািকটা ৩� অ� �ক করার উপর িনভ� র করেছ। আমরা আনভুুিমক ও 
উল� বরাবর �ফান �রেখ ছিব �তালার ব�াপার� বঝুেত পারেল ছিবর ��িমং 
অেনক সু�র হয়। 
 
 

 
 
জিমর উপর আমরা �যভােব �সাজা হেয় দাড়াই, আপনার হােতর �ফান�ও �যন 
আপনার হােত �সভােবই ভুিমর সােথ ৯০ িডি� আে�েল �সাজা হেয় থােক। �সাজা 
কের ধরেল �কউ ��েম না আসেল দরূ �থেক ছিব তুেলন। িকংবা উল�ভােব উপের 
িনেচ িনেয় অ�াডজা� করেবন। 
 





 
 
ল�া�ে�প �মােড ছিব �তালার সময় �খয়াল রাখেত হেব �যন �ফান� ভুিমর সােথ 
আনভুুিমক থােক। 
 
�পাে�ইট �মােড ছিব �তালার সময়ও �খয়াল রাখেত হেব �যন �ফান� ভুিমর সােথ 
আনভুুিমক থােক। 
 





 
 





 
 
আপিন কীভােব বঝুেবন �য আপিন ভুল অ�াে�েল ধেরেছন? আপনার ছিবর মেধ� 
�যই িজিনস�েলা �সাজা লাইন �তির কের, �স�েলা ৯০ িডি� িকংবা উল�ভােব 
থােক না। লাইন�েলা একটা আেরকটার সােথ সমা�রাল হয় না। এমনভােব ছিব 
তুলনু �যন  �সাজা িজিনস�েলা ��েমর মেধ� সমা�রােল থােক এক লাইন বরাবর।  
 
 
সংিবিধব� সতক�করণঃ 
সব সময় �য  �ফান আনভূুিমক িকংবা উল� রাখেত হেব এমন �কান কথা �নই। 
ছিবর �েয়াজেন এই �লটা ভা�া �যেতই পাের। 
 
 
 





 
��বল �ার শট! 
একটা ছিবেত একই সােথ শাপ� িকছু অংশ 
থাকেব এবং �ারও থাকেব, এমন কীভােব 
করা যায়? খুবই িস�ল! 
 
পােশর ছিবর মত আপিন �কােনা একটা 
িজিনস আপনার হােত িনন। তারপর 
িজিনসটার িদেক তাক কের চ�র িদন। চ�র 
�দয়ার সময় সাবেজকটােক ��েমর মাঝখান 
বরাবর রাখেল সাবেজ�টা �� �দখােব 
িক� ব�াক�াউ� মেন হেব নড়েছ। একই 
কাজ আপিন রা�ায় করেত পােরন। একটা 
গািড়র িকংবা িসএনিজর িদেক তাক কের 
থােকন। চল� অব�ায় গািড়�েক ��েমর 
মাঝখােন �রেখ ছিব তুলনু। তাহেল খািল 
গািড়টা �� আসেব এবং বািক সব �ার 
মেন হেব। 
 
মানেুষর ছিব �তালার সময় 
 
আমরা �ায় সবাই �সলিফ তুেলিছ। আপিন যত যে�র সােথ িনেজর �চহারার 
সবেচেয় ভােলা অ�াে�লটা �বর কেরন, �সই একই যে�র সােথ অেন�র ছিব তুলেত 
পারেলই হেয় �গল। মানেুষর ছিব �তালা খািল এক� মেুখর ছিব �তালা নয়, গ�� 
জীবেনর তুেল ধরাই আসল কাজ। 
 
ছিবর কে�ািজশন | Photo Composition 
 
আমরা �থেমই একদম �বিসক ৩� সবেচেয় �বিশ ব�ব�ত কে�ািজশন �দেখ �নব।           
তারপর �টকিনকাল কথায় যােবা। 
 
১। ি�ড এবং �ল অফ থাড�  (Grid and Rule of Third) 





 
 
এখন �ায় সব �মাবাইল ক�ােমরায় উপেরর ছিবর মত ি�ড থােক। আপনারটােত না 
থাকেল �স�ংস অপশেন িগেয় অন কের �ফলনু। 
 

 
 
আপনার কাজ হে� ছিবর সাবেজ�েক ১, ২, ৩ অথবা ৪ ন�র িব�েুত (�যখােন 
লাইন�েলা িমিলত হেয়েছ) �াপন করা। খুবই িস�ল। এটা অ�া�াই করেলই আপনার 
ছিব হঠাৎ কের অেনক সু�র হেয় যােব। 
 





 

 
 





 
 
২। িলিডং লাইন (Leading Line) 
ছিবর মেধ� এমন িজিনস খুজঁনু �য�েলা একটা লাইন �তির করেছ। এই লাইন�েলা 
আমােদর �চাখেক িনেদ�শ �দয় �য আমােক �কাথায় তাকােত হেব। িলিডং লাইন�েলা 
�যিদেক ইি�ত �দয়, ওই িদেক আপনার সাবেজ�েক আপিন রাখেবন। তাহেল দা�ণ 
ছিব আসেব। 





 
  
এমন িক� না �য িলডইং লাইন একদম �সাজা লাইনই হেত হেব। এ�েলা বাকা 
কাভ� ও হেত পাের �য�েলা দশ�েকর �চাখেক একিদেক ধািবত কের। 
 

 





 
 
৩। �িতসমতা (Symentry) 
ছিবর বাম ও ডানপাশ িকংবা উপর ও িনেচর পাশ যিদ আয়নার িরে�কশেনর মত 
হয়, তাহেল ছিবটা �দখেত সু�র লােগ, অেনক ব�ােল�ড মেন হয়। এটােক িসেমি� 
বেল। 
 

 





 
আপিন িকছু সহজ উপােয় 
িসেমি�কাল ছিব তুলেত পােরন। 
আয়না িকংবা পািনর িরে�কশন 
িদেয় আপিন খুব সহেজই 
িসেমি�কাল ছিব তুেল �ফলেত 
পােরন। �কােনা �টিবল িকংবা 
��াট সােফ� েস সামান� পািন �ঢেলই 
িক� আপিন এই কাজটা সহেজ 
কের �ফলেত পােরন �যেকান 
জায়গায়। আরও সহজ একটা 
উপায় হে� ব�ুর �মাবাইেলর 
উপর �কােনা িজিনস বিসেয় �সটার ছিব �তালা। �মাবাইেলর ি�ন দা�ন একটা 
িরে�ক�ভ সােফ� স িহেসেব কাজ কের িক�! 
 

 
 





 
 
�বানাস ৪। ��ম উইিদন অ�া ��ম (Frame withing a frame) 
 
ছিবর �ভতের যিদ �কান ��েম মেধ� সাবেজ�েক রাখা যায়, তাহেল ছিবটা �বশ 
ইউিনক হয়। এটা হেত পাের �কান ঘেরর দরজা, �কান �াকচার িকংবা আপিন 
িনেজই হাত িকংবা কাগেজর মত িজিনস িদেয় ��ম বািনেয় সাবেজে�র ছিব তুলেল 
�বশ দা�ণ আেস। 
 





 
 
তাহেল িদনেশেষ ছিবর সাে��েক ছিবর ��েম অথ�বহ �াপন করার ব�াপারটােকই 
মলুত ছিবর কে�ািজশন বেল...একটু ক�ন হেয় �গল? আসেল আমরা এক লাইেন 
না উ�র িদেয় কেয়কটা ব�াপার �খয়াল করেল আমরা ছিবর কে�ািজশন �কমত 
বঝুেত পারেবা। ছিবর কে�ািজশেনর মেধ� আেছঃ প�াটান� (pattern), �ট�চার 
(texture), �িতসমতা (symmetry), �ডপথ অফ িফ� (depth of field), �রখা 
(lines & curves), ��ম (frames), ক�া� (contrast), রঙ (color), দিৃ�েকাণ 
(viewpoint), গভীরতা (depth), ফাঁকা জায়গা (negative space), সােজে�র 
পিরেবশ (foreground & background), ছিবর �ামা (visual tension), 
আকৃিত (shapes) ইত�ািদ। 





 
 
ছিবর উে�েশ�র উপর িনভ� র কের এেকক সময় এেককভােব কে�ািজশনটা সাজােনা 
হয়। এমন না �য সব�েলাই ব�বহার করেত হেব। তেব, �জেন রাখেল ধীের ধীের 
এ�েলা ব�বহার কের ছিবেক আরও সু�র আর অথ�বহ কের �তালা যায়।  





 
একই ক�ােমরা িদেয় একই ছিব একজন দ� ফেটা�াফার এমনভােব তুলেবন �যন 
�দেখ মেন হয় �য, ‘আের! এটােতা আিমও তুলেত পারতাম!’ আসেল পাথ�ক�টা ছিবর 
কে�ািজশেন। �চােখর সামেন �থেকও অ�শ�ভােব জাদরু কাজ কের। 
 
ফেটা�ািফর সবেচেয় ���পূণ� কনেস� - লাই�ং 
 
ফেটা�ািফ হল আেলা ছায়ার �খলা। একই িজিনেসর ছিব িভ� িভ� আেলােত স�ূণ� 
িভ� িকছু িহেসেব আিবভূ� ত হয়। একই অিভব�াি�েত লাই�ংটা খািল বদেল িদেল 
ছিবর এ�ে�শানই বদেল যায়। তাই, ছিব এবং িভিডও�ািফেত �কান ভাব ফু�েয় 
তুলেত লাই�ং-�ক অেনক বেুঝ �েন ব�বহার করেত হয়। 
 
 

 
 
একটা �ছাট ফেটা�ািফ হ�াক �শয়ার কির মলূ টিপেক যাওয়ার আেগ। ব�ােগ িকংবা            
বইেয়র মেধ� লাইট �রেখ দা�ন িকছু ছিব �তালা যায় িক�! এই ি�কটা            
আেরকভােব কের �দখেত পােরন। ছাতার উপেরর িদেক �মাবাইলটা �রেখ তারপর          
ছাতা ধের দাঁিড়েয় একটা ছিব তুেলন �যন মেন হয় �য ছাতার �ভতর �থেক আেলা              
আসেছ। 
 
 





 
 
িনেচর ছিবটা একমা� ��ােশর আেলােত �তালা। এখন আমরা ধােপ ধােপ �দখেবা �য 
কীভােব লাই�ং �ক করেত হয়। 
 

 
 
 





 
 





 
 
 





 
একটা িজিনস সবসময় মেন রাখেবন। একদম পুেড় যাওয়া ধবধেব সাদা ওভার           
এ�েপাসড ছিব �থেক এিডট কের ছিবর িডেটইল �বর কের আনার �চেয় আ�ার            
এ�েপাসড ছিবর কােলা অংেশর িডেটইল �বর কের আনা সহজ।  
 
ছিব �তালার �সরা সময় । The Golden Hour 
 
আসেল �য �কান সময় ছিব �তালা �গেলও, সূেয�াদয় ও সূয�াে�র সময় হলদুাভ 
আেলাটা ছিবেক ব��েণ �বিশ আকষ�ণীয় কের তুেল। এই সময়টােক �গাে�ন 
আওয়ার বেল। তাছাড়া, সূেয�াদয় ও সূয�াে�র সময় আেলা িতয�কভােব আেস বেল 
একটা �কামল ভাব থােক। ছিবেত সু�র একটা �সানালী আভা রাখেত সূেয�াদয় ও 
সূয�াে�র সময়টা তাই অেনক ভােলা। সমস�া একটাই �য এই সময়টা খুব কম, তাই 
আেগ �থেক পিরক�না কের িনেয় তারপর ফেটা�ািফেত নামেল �কান িকছু িমস হেয় 
যাবার স�াবনা কম থােক। আর, , সূেয�াদয় ও সূয�াে�র সময়ই �য �সানালী আেলা 
পাওয়া যায় এমন �কান িজিনস না। �ুদাভ টাংে�ন লাইেট িডফুউসার িদেয়ই 
�গাে�ন আওয়ােরর মত ইেফ�টা ঘেরর মেধ� আনা যায়।  
 
আেলার িবপরীেত ছিব �তালা 
 
একটা িজিনস িনেয় সবার সতক�  থাকা দরকার। �সটা হল �যন আমরা সরাসির 
সূেয�র িদেক আমােদর �ল� তাক না কের রািখ। এেত �স�র খারাপ হেয় যাবার 
�বশ স�াবনা থােক। তাছাড়া আমােদর হােত �ফান অেনক সময় এমনভােব থােক 





�যন সূেয�র আেলা সরাসির �ফােনর �লে�র উপর এেস পেড়। তাই, এই িবষয়�েলােত 
একটু �যন সতক�  থািক যােত �ফােনর �স�র �কমত সব সময় কাজ কের। 
এখন আিস মলূ �সে�। আমরা অেনক সময় সাে�� আর লাইট একই িদেক �দেখ 
ছিব তুিল। এেত সাে�� একদম কােলা আেস। খুবই িস�ল একটা ব�াপার সব সময় 
�খয়াল রাখেত পােরন। লাইট আর সাে�ে�র মােঝ �যন আপিন থােকন। তাহেল 
ছিবেত সাে�� ভাল মত আেলা পােব। 
 
তেব সব সময় �য এই িনয়ম খাটেব, এমন িক� নয়। অেনক সময় লাইটেক সাে�� 
িদেয় �ঢেক দা�ণ িকছু ছিব উেঠ আেস। 
 
 
��া �মাড (Pro Mode) 
 
এখন আমরা িডেটইেল যাওয়া �� করেবা। িডএসএলআরেক �ট�া �দয়ার মলূ অ� 
হল ��া �মাড, �যখােন ছিবর উপর স�ূণ� িনয়�ণ থােক আপনার হােতর মেুঠায়। 
এই পুেরাটাই হে� আইএসও, শাটার ি�ড আর অ�াপারচােরর �খলা। �তা চেলন, 
��া হওয়ার সময় হেয় �গেছ! 





 
 
 





 
 
 





ISO । আই.এস.ও 
 
একটা ছিবর উ�লতা �কমন হেব �সটা খুব সহেজ ISO িদেয় িনয়�ণ করা যায়। 
ISO �� হয় ৫০/১০০ �থেক এবং ৮০০, ১৬০০ িকংবা আরও �বিশ হেত পাের। 
ISO মলূত �স�েরর �সি��িভ� িহেসেব কাজ কের। ISO কিমেয় রাখেল ছিবর 
উ�লতা কম থােক। ISO যত বাড়ােনা হয়, ছিবর �াইটেনস তত বাড়েত থােক। 
িক�, একটা ব�াপার জানেত হেব। ISO সব সময় যতটা স�ব, কম রাখা উিচত। 
কারণ, ISO বাড়ােল ছিবেত িঝিরিঝির ভাব আসেত থােক। রােতর ছিবেত অেনক 
ISO িদেয় রাখেল আপিন সহেজই দানা দানা িঝিরিঝির দাগ �দখেত পারেবন। তাই, 
ছিব �তালার সময় একদম দরকার না পড়েল �যন ISO না বািড়েয় �দই। ISO 
বাড়ােলও ৪০০/৫০০ এর �বিশ �যন না যাই।  ISO না বািড়েয় ছিবর �াইটেনস 
বাড়ােত চাইেল এপারচার কিমেয় িকংবা সাটার ি�ড বািরেয় ছিবর উ�লতা বিৃ� 
করা যায়। 
 

 
 
 





আইএসও খুবই িস�ল! আইএসও বাড়ােবন (�যমন ৫০ �থেক বািড়েয় ২০০, ৪০০, 
৮০০) আর ছিবর উ�লতাও বাড়েব। খািল একটাই সমস�া, আইএসও বাড়ােল 
আপনার ছিবেত িঝিরিঝির ভাব চেল আসেব, অথ�াৎ ��ইন (Grain) চেল আসেব। 
 

 
আইএসও �বিশ বাড়ােল ছিবেত দানা দানা ভাব চেল আেস। তাই, আইএসও কম            
�রেখ ছিব তুলেত পারেল ভােলা। আইএসও কম �রেখ ছিবর উ�লতা বাড়ােত           
চাইেল অ�াপারচার কিমেয় িদন (�যমনঃ ২.৪ �থেক ১.৫) িকংবা সাটার ি�ড কিমেয়            
িদন (�যমনঃ ১/৫০০ �সেক� �থেক ১/৩০ িকংবা ২ �সেক�)।  
 
 
একলাইেন... 
আই.এস.ও বাড়ােল ছিবর উ�লতা বােড়, আর আই.এস.ও কমােল ছিবর উ�লতা 
কেম। 





 
 





সবসময় �য আেলা িদেয়ই ছিব তুলেত হেব, এমন �কান কথা �নই। অেনক সময় 
অ�কােরর কারেণই আেলার অথ� ফুেট উেঠ। 
 

 
 
আপিন অ�কার িদেয় সাে�ে�র িসেলােয়ট (Silhouette | কােলা �িত�িব) বানােত 
পােরন। অ�কার িদেয় ছিবর ��িমং করেত পােরন। িদনেশেষ ছিব �তা খািল 
আেলার �খলা নয়, অ�কারও অিবে�দ� অংশ। নাহেল কড়কড়া লাইট �মের ি�ক 
করাটাই ফেটা�ািফ হেতা। 





 
 
 
 





শাটার ি�ড । Shutter Speed 
 
একটা ছিবর উ�লতা �কমন হেব �সটা খুব সহেজ ISO িদেয় িনয়�ণ করা যায়। 
ISO �� হয় ৫০/১০০ �থেক এবং ৮০০, ১৬০০ িকংবা আরও �বিশ হেত পাের। 
ISO মলূত �স�েরর �সি��িভ� িহেসেব কাজ কের। ISO কিমেয় রাখেল ছিবর 
উ�লতা কম থােক। ISO যত বাড়ােনা হয়, ছিবর �াইটেনস তত বাড়েত থােক। 
িক�, একটা ব�াপার জানেত হেব। ISO সব সময় যতটা স�ব, কম রাখা উিচত। 
কারণ, ISO বাড়ােল ছিবেত িঝিরিঝির ভাব আসেত থােক। রােতর ছিবেত অেনক 
ISO িদেয় রাখেল আপিন সহেজই দানা দানা িঝিরিঝির দাগ �দখেত পারেবন। তাই, 
ছিব �তালার সময় একদম দরকার না পড়েল �যন ISO না বািড়েয় �দই। ISO 
বাড়ােলও ৪০০/৫০০ এর �বিশ �যন না যাই।  ISO না বািড়েয় ছিবর �াইটেনস 
বাড়ােত চাইেল এপারচার কিমেয় িকংবা সাটার ি�ড বািরেয় ছিবর উ�লতা বিৃ� 
করা যায়। 
 

 
 
 





চল� িকংবা নড়েছ এমন িজিনেসর ছিব তুলেত হেল সাটার ি�ড বািড়েয় �দেবন            
(১/১২০, ১/২৪০, ১/৫০০ ইত�ািদ)। সাটার ি�ড যত বাড়ােবন, ছিবর উ�লতা          
িক� তত কেম যােব। �সে�ে� ISO বাড়ােত পােরন (300, 400, 500 ইত�ািদ)            
িকংবা অ�াপারচার কমােত পােরন (2.5 �থেক কিমেয় 1.4)। 
 

 
 
উপেরর ছিবর মত �কােনা িকছুর ছিব উড়� অব�ায় তুলেত হেল শাটার ি�ড 
বািড়েয় ছিব তুলেত পােরন। অথবা, ��া �মাশন িভিডও �রকড�  কের সুিবধামত 
��ম� ি�নশট িনেয় আলাদা কের �ফলেত পােরন। অথবা বার� শট (Burst 
Shot) ব�বহার করেত পােরন �যখােন কেয়ক মহূুেত�  অেনক�েলা ��েমর ছিব উেঠ 
আেস, তারপর আপনার ই�ামত �সরা ��ম� বাছাই কের িনেবন।  
 

 
 





উপেরর ছিবটা একটা লাইট �পইি�ং ফেটা�ািফ। আমরা �পি�ল, কালার, তুিল িদেয় 
অেনক �পইি�ং কেরিছ। িক�, আজ আমরা লাইট িদেয় �পইি�ং করা িশখেবা। 
 

 
 
খুবই িস�ল একটা কাজ। আপিন আপনার �ফান একদম ি�র কের �সট ক�ন। 
�াইপড হেল ভােলা হয়। না হেলও অসুিবধা �নই। এই ছিবটােত �ফানটােক একটা 
ইেটর িবপরীেত রাখা হেয়েছ। এরপর ��া �মােড িগেয় আইএসও একদম কিমেয় িদন 
(৫০/১০০)। তারপর সাটার ি�ড কিমেয় ৫/১০ �সেক� কের �ফলনু। এবার ছিব 
ি�ক কের ক�ােমরার সামেন লাইট িনেয় িকছু একটা আঁ�ন। আপনার ব�ুর �ফােন 
টচ�  অন কের করেত পােরন িকংবা অন� �য �কান লাইট ব�বহার করেত পােরন। 
একবার করেলই �খলা বেুঝ যােবন। এরপর আপনার ই�া আপিন কত কী উপােয় 
লাইট �পইি�ং করেবন। 
 
একলাইেন... 
খুবই �ত নড়েছ এমন িবষয়ব�র ছিব �তালার জন� ফা� শাটার ি�ড এবং 
আেলা বাড়ােনা িকংবা �ুথ/��ইল ফেটা�ািফর জন� শাটার ি�ড বাড়ােনা উিচত। 
  





 
 
 





অ�াপারচার । Aperture 
একটা �লে�র আেলার �েবশমখু কতটু� �খালা থাকেব, �সটাই হল অ�াপারচার। 
অ�াপারচার 1.4/1.8 �থেক 12/18 িকংবা তার �চেয়ও �বিশ হেত পাের। 
অ�াপারচার একসােথ দ�ু িজিনেস �ভাব �ফেল।; �ডপথ অফ িফ� আর �াইটেনস। 
 
�ডপথ অফ িফলড বলেত �ফাকােস পির�ার কের �দখা যায় এমন সবেচেয় দেূরর 
এবং সবেচেয় কােছর িজিনেসর মধ�বত� দরূ�। 
অ�াপারচােরর মান বাড়ােল �ডপথ অফ িফলড বােড় আর অ�াপারচােরর মান 
কমােল �ডপথ অফ িফলড কেম। 
আর অন�িদেক অ�াপারচােরর সােথ �াইটেনেসর িবপরীত স�ক� । অ�াপারচােরর 
মান বাড়ােল �াইটেনস কেম আর অ�াপারচােরর মান কমােল �াইটেনস বােড়। 

 
 





 
 

 
 
ম�ানয়ুাল অ�াপারচার িদেয় ব�াক�াউ� �ঘালা করা আর িডিজটািল �ঘালা করার 
মেধ� একটা পাথ�ক� আেছ। িডিজটািল �ঘালা করেল �ফাকােসর সাবেজ� ছাড়া 
বাদবািক সব িকছু, একই হাের �ার হেয় থােক। িক�, �কভােব ম�ানয়ুািল �ার 
করেল �যই ব� যত দেূর, �সই ব� তত �বিশ �ার হেব - এই িনয়েম সবিকছু 





এমনভােব �ার হয় �যখােন �বাঝা যায় �য ছিবর িজিনস�েলার মেধ� আেপি�ক 
দরূ� কত। 
 
আেরকটা ব�াপার, যত ওয়াইড অ�াে�ল �ল� হেব (�যমন 100, 103 িডি� িকংবা 
18mm, 35mm ইত�ািদ), �ডপথ অফ িফ� তত �বিশ হেব। অথ�াৎ, ওয়াইড 
অ�াে�ল �লে� �ায় সব িকছুই �ফাকােস থােক। এ�েলা ল�া�ে�প ছিবর জন� �বশ 
ভােলা। আর �টিলফেটা �লে� (�যমন 30, 35 িডি� 150mm, 260mm ইত�ািদ) 
�ডপথ অফ িফ� কম হয়। এ�েলা �পাে�ইট ফেটা�ািফর জন� �বশ ভােলা। 
 

 
 
একলাইেন... 
অ�াপারচার কমােল �াইটেনস বােড় আর �ডপথ অফ িফ� কেম এবং অ�াপারচার 
বাড়ােল �াইটেনস কেম আর �ডপথ অফ িফ� বােড়। 
 
 
  





 
 
 





ম�ানয়ুাল �ফাকাস | Focus 
 
ক�ােমরা যুম করা আর �ফাকাস করা এক িজিনস না! 
যুম করেল �কান সাে��েক আরও কাছ �থেক �দখা যায়। আর �ফাকাস করেল 
সাে��টা পির�ারভােব �দখা যায়। �ফােনর একটা ব�াপার হে� এেত �ায় সবিকছুই 
�ফাকােস থােক যিদ না ��া �মাড ব�বহার কের ব�াক�াউ� �ার করা হয়। 
আেরকটা ব�াপার হে�, আপিন অসীম দরূেতর �কান িজিনসও �ফাকাস করেত 
পারেবন, িক� ম�াে�া �ল� না থাকেল খুব �বিশ কােছর (৬-১০�সিম) িজিনস 
�ফাকাস করেত পারেবন না। এখন অেনক �ফােনই �ফাকাস করেল ই�ারেফেস 
�বাঝা যায় �য �কাথায় �ফাকাস হে�। যিদ এই িফচারটা না থােক, তাহেল যুম কের 
তারপর �ফাকাস করেল �ফাকাস ভুল হওয়ার স�াবনা কম থােক। 
 

 
 
�ফাকাস কের ব�াক�াউ� অেনক �ার করার একটা ি�ক হে�, �ফাকাস যতটা           
স�ব ক�ােমরার কােছ �রেখ ছিব �তালা। আপিন ক�ােমরার একদম কােছ সাবেজ�           





এেন �ফাকাস কের ছিব তুলেল আর ব�াক�াউ� অেনক দেূর রাখেল ব�াক�াউ�           
অেনক �বিশ �ার �দখােব। 
��া �মােড (Pro Mode) আপিন িনেজর ই�ামত �ফাকাস করেত পারেবন। �কাথায়           
�ফাকাস করেছন �সটা অেনক ই�ারেফেস সবজু দাগ িদেয় িকংবা িভ�ভােব ি�েন           
�দিখেয় �দয়া হয়। অেনক সময় ম�ানয়ুাল �ফাকাস কােজ লােগ �যমনঃ আপিন           
হয়েতাবা �কান ল�া�ে�প ছিব তুলেত যাে�ন। এখন ক�ােমরার কাছ িদেয় �কান           
মানষু িকংবা অন� িকছু চেল �গেল অেটােফাকাস ভুল কের অেনক কােছ �ফাকাস            
কের �ফলেত পাের। তাই, আপনার যিদ সাবেজ� িনিদ�� দরূ� বজায় থােক, তাহেল            
ম�ানয়ুাল �ফাকাস �বশ কােজ িদেব। 
 

 
 
আর সবসময় �য �ফাকােস থাকা ব� ি�র থাকেব এমন �তা নয়। �সে�ে�,            
িভিডওেত সারা�ণ �ফাকাস কে�াল না কের অেটা-�ফাকাস ��ািকং িদেয় রাখেল          
চল� ব� সবসময় �ফাকােস থাকেব। 
 
 
একলাইেন... 
�যই িবষয়ব�র ছিব �তালা হে�, �সটােক পিরেবশ ও ব�াক�াউ� �থেক আলাদা 
�রেখ শাপ� ছিব �তালা। 
 
 





 
 
 





White Balance । �হায়াইট ব�ােল� 
 
�কান একটা সাবেজে�র রঙ বা�েব �যমন, ছিবেত �ক �তমন নাও আসেত পাের। 
আপিন হয়েতাবা কমলা টাংে�ন লাইেট অথবা ��ােরােস� নীল আেলােত �কান ছিব 
তুলেছন। আপিন একটা সাদা কাগেজর ছিব তুলেলও, �সটা কমলা আেলােত হা�া 
কমলা এবং নীল আেলােত হা�া নীল লাগেব। �ক �তমিন বািক �য �কান রেঙর 
সােথ নীল িকংবা কমলা �শড িমেশ িভ� একটা রঙ হেয় উঠেব। অথ�াৎ কালার 
এ�েরিস থাকেব না। 
সাে�ে�র বা�েব রঙ �যমন �ক �তমিন রঙ ছিবেতও �যন থােক, �সটা করেতই 
�হায়াইট ব�ােল� করা হয়। Cloudy, Fluorescent, Shade ইত�ািদ ি�েসট িদেয় 
সহেজ �হায়াইট ব�ােল�  করা যায়। আরও িনখুতঁভােব করেত �কি�ভন ��েল 
�হায়াইট ব�ােল� �ক করা যায়। 
 
একলাইেন... 
ছিবর িবষয়ব�র রঙ একদম বা�েবর মত করেত �হায়াইট ব�ােল� করা হয়। 
 





 
 
 





Timer । টাইমার 
 
ছিবর জন� ি�ক করেত িগেয় অেনেকর হােত ক�ােমরা নেড় উেঠ। ছিব �তালার 
সময় যােদর হাত কাঁেপ, তােদর জন� টাইমার িদেয় ছিব �তালা �বশ কােজ �দয়। 
�কান একটা ি�র জায়গায় �রেখ সহেজই টাইমার িদেয় ছিব �তালা যায়। 
আর যারা ছিব তুলেত িগেয় সব সময় ক�ােমরার �পছেনই �থেক যায়, টাইমার 
তােদর একমা� ব�ু। �াইপ�ােড ক�ােমরা �সট কের টাইমার িদেয় �দৗেড় ব�ুেদর 
সােথ ছিব �তালা হেয় যায়। 
মােঝ মােঝ ২ �সেক� টাইমার িদেয় ছিব তুলেল ছিব আরও ��বল হয়। ি�ক কের 
িন�াস ব� কের তাক করেল ছিব একটু হেলও ভােলা আেস। 
 
একলাইেন... 
ি�ক করার পর কত�ণ পেড় ছিব� �তালা হয়, �সটাই টাইমার বেল �দয়। 
 
Aspect Ratio । অ�াে�� �রিশও 
 
ছিবর �দঘ�� ও �ে�র অনপুাতেক অ�াে�� �রিশও বেল। 
 

 
 
�কান অ�াে�� �রিশওেত ছিব তুলেবা, �সটা িনভ� র করেছ আমরা িকেসর ছিব 
তুলিছ এবং �কান মাধ�েম ব�বহার করিছ। িকছু আেছ �পাে�ইট অ�াে�� �রিশও 
�য�েলা মানেুষর ছিব �তালার ভাল (�যমন ৫:৬ অথবা ৯:১৬)। আর িকছু আেছ 





ল�া�ে�প অ�াে�� �রিশও �য�েলা �কান জায়গার ছিব �তালার জন� ভাল (�যমনঃ 
১৬:৯ অথবা ১৮:৮)। 
অ�াে�� �রিশও ছিবর কে�ািজশােনর জন� অেনক �বিশ ���পূণ�। একই ছিব, 
িক� িভ� িভ� অ�াে�� �রিশওেত পুেরা কে�ািজশানই বদেল যায়। 
 

 
 
আেরকটা ব�াপার হে� আমরা �কান মাধ�েম এবং িক উে�েশ� ছিবটা িনি�। �যমন 
সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম িনেজর ছিব �দয়ার জন� �পাে�ইট �মাড �বিশ 
কায�করী। আবার কভার িপকচার িকংবা িবলেবােড� র জন� ল�া�ে�প �মাড �বিশ 
কায�করী। 
 

 
 





 
 
 
একলাইেন... 
অ�াে�� �রিশও হল ছিবর �দঘ�� ও �ে�র অনপুাত। ছিব যিদ বড় িকংবা �প কের 
�ছাট করেত হয়, আমরা �যন সব সময় �দঘ�� ও �ে�র অনপুাত একই �রেখ �চ� 
কির। 
 
 





 
 
ছিব জমােবা �কাথায়? 
 
নতুন �ফান িকনেল ��েসর কথা ওেতা মাথায় আেস না। আপিন যিদ র (RAW)             
ফরম�ােট �ট করেত থােকন, তাহেল খুব �তই ��স ভিত� হেয় যায়। সমস�া হয়             
�কােনা ি�েপ �গেল। িভিডও করেত করেত হঠাৎ �দেখন ��স �শষ। এমন অব�ায়            
ি�েপর মজার িভিডও �রকড� করেবন নািক আেগ �তালা শেখর ছিব�েলা িডিলট           
করেবন? 
 
তাই পারেল সবসময় আপনার ছিব�েলা �াউেড রাখেবন। আরও ভােলা হয় যিদ           
�িতিনয়ত আপনার �তালা ভােলা ছিব�েলা �পাট� ফিলওেত টুেক রােখন। তাহেল         
��স ি�য়ার করার জন� ছিব িডিলট করার সময় �যন ভােলা ছিব�েলা বাদ না             
িদেত হয়। 
 
�পাট� ফিলও (Portfolio) কীভােব বানােবন? 
 
�পাট� ফিলও হে� আপনার �সরা কাজ�েলার একটা অ�ালবাম। মলূ উে�শ� হে�,          
�ােয়�েক পটােনা! 
�পাট� ফিলও �য একদম একটা ফেটা ড�েম� বািনেয় করেত হেব এমন �কান কথা            
�নই। মডান� যুেগ মডান� সলইুশানও আেছ। 
আপনার ই�টা�াম ��াফাইলটা �িছেয় আপেলাড করেলই িক� আপনার একটা         
িলিভং এ� ি�িদং �পাট� ফিলও হেয় �গেলা। পাবিলক �পাট� ফিলও একদম। চাইেলই          
ব�ু কের িনেজর �পাট� ফিলও অেনেক স�াব� �ােয়ে�র কােছ িনেয় �যেত পারেবন।           
একই কাজ করেত পােরন আপনার সাজােনা �ফসবকু �পজ িদেয়। িকংবা আরও           
�পশাদার হেত চাইল Dribble িকংবা ShutterStock এ একটা শ�েপা�         
�পাট� ফিলও �তির কের �ফেলন। 
তাই �দির না কের �পাট� ফিলও বািনেয় �ফলনু। আর, �িত একমােস �পাট� ফিলও           
আপেডট করেত থা�ন। 
 
RAW Format এ ছিব �কন তুলেবা? 
 
যারা RAW Format এ ছিব তুেলেছন, তারা জােনন �য RAW Format এ ছিব             
তুলেল অেনক �বিশ জায়গা (MB) �নয় ছিব�েলা। তাই অেনেক হয়েতা খােমাখা           
RAW Format এ ছিব তুলেত চান না। এমন যােদর িচ�া তােদর জন� বেল রাখা              
দরকার �য RAW Format টা আসেল �কন জ�ির। 





RAW Format এ ছিব তুলেল ছিবর অেনক �বিশ িডেটইল সংর�ণ করা থােক।            
আপিন যখন এিডট করেত যােবন, তখন আরও ভালভােব এিডট করা যায়। একদম            
সাদা িকংবা অ�কার জায়গা �থেকও �বশ িকছু িডেটইল �ফরত আনা যায়। তাছাড়া            
ছিবর মানও অেনক ভােলা হয়। �পশাদার ফেটা�াফাররা সাধারণত RAW         
Format এ ছিব তুেলন যােত এিড�ং-এর সময় পূণ� �াধীনতাটা থােক। 
তাছাড়া আপিন যখন অনলাইেন ছিব িবি� করেবন, তখন অেনক সময় �ােয়ে�র           
মিডিফেকশেনর জন� আপনােক RAW Format টাও িদেত হেত পাের। তাই,          
���পূণ� ফেটােসশন হেল RAW Format ভাল কােজ �দয়। তেব RAW Format           
এ ছিব তুলেত িগেয় যােত ��ােরজ-ই �শষ না হেয় যায়, �সে�ে� �খয়াল রাখা             
দরকার। 
 
ছিবর মেডলরা হােস না �কন? 
�খয়াল কেরেছন িকনা জািন না, িক� একটা ব�াপার আজেক �থেক �খয়াল করেল 
�দখেবন �য �বিশরভাগ ��ে� �কান িবলেবাড�  িকংবা �পপােরর িব�াপেন মেডলেদর 
মেুখ হািস থােক না। মেুখ একটা িনরেপ� অিভব�াি� থােক �কবল। এখন, আমরা 
�তা সবাই জািন �য আমােদর সবেচেয় সু�র অল�ার হে� আমােদর মেুখর হািস। 
ছিবর সামেন সবেচেয় সু�রভােব িনেজেদর উপ�াপন করাই যােদর �পশা, তারা 
ব�াপারটা �জেন �েনও �কন হােস না? 
কারণটা খুব িস�ল। একটু মানেুষর সাইকলিজর ব�াপার আেছ। আর তা হল 
আমােদর মেনােযাগ �কাথায় যােব �সটা িনধ�ারণ কের �দয়া। আমরা হািসর িদেক 
সহজাতভােব আকৃ� হই। হািসর িদেক �বিশ দিৃ� �গেল মেডল �যই �পাশাক পড়েছ, 
�সটা �তা �গৗণ িবষয় হেয় �গল, তাই না! এজন�ই মেডলরা কাপরটার িদেক যােত 
সবেচেয় �বিশ নজর যায় �সজন� একটা শনূ� অিভব�াি� িদেয় �পাস �দয়। 
ফেটা�ািফর বইেয় পপ সাইেকালিজর কথা �কন বলিছ? কারণ, ফেটা�ািফ 
�কবলমা� �সৗ�য� �কােশর জন� নয়, এর �শি�ক ও ব�বহািরক আরও অেনক মা�া 
আেছ। 
 
ফেটা�াফারেদর িচরকােলর দঃুখ 
 
ব�ুমহেল ফেটা�াফারেদর একটা দাম থােক। দাম থােক কারণ �কান ইেভে�র িদন 
হাজােরা লাইক �রােনা ��াফাইল তুেল িদেত এসব ফেটা�াফার ব�ুেদর িবক� �নই। 
িক� সবার ছিব �য তুেল �দই, �সই ফেটা�াফােরর ছিব িদন �শেষ �তা আর �কউ 
তুেল না। ব�ুমহেল সবার �যখােন ব�াক�াউ� �ার করা ভাল ��াফাইল িপকচার, 
�সখােন একমা� �ামারিহন পচা ��াফাইল িপকচােরর মািলক ফেটা�াফার �য়ং। 
‘�কন! আেরকজনেক ক�ােমরাটা ধিরেয় িদেলই �তা হয়!’ তাই িক? আেরকজনেক 
ক�ােমরা ধিরেয় �দয়া যায় �কই। এবং �স ি�ক কের ছিবও তুলেত পারেব। িক�, 





ছিবটা ওত সু�র হয় না। হয় ব�াক�াউে� ডা�িবন নয়েতা এলাইনেম� খুবই 
বােঝ আেস। কারণ, ছিব �তালা খািল শাটার বাটন ি�ক করাই নয়, বরং এর মােঝ 
আেছ ফেটা�াফােরর িনেজর মন �থেক �দখা �সৗ�য�, �কৗশলগত িনখুতঁতা। 
তাই বেল িক ফেটা�াফারেদর িনেজেদর �কান ভাল ছিব হেব না �কবল মা� অন�রা 
�কমত ছিব তুলেত পাের না এজন�? অবশ�ই না! এই সমস�ার সমাধােনর জন�ই 
�তা এই বই। পড়া �শষ হেল িকংবা জ�িদেন ব�ুবা�বেক িগফট ক�ন এই বই। 
আমােদরও লাভ, আর আপনারও লাভ �য সামেন �থেক ব�ুর হােত ছিবর মান 
একটু হেলও ভাল হেব। িক বেলন! 
 
ফেটা�ািফর সাইড ইেফ� 
 
অেনেকই হয়েতা �সলিফ িনেয় মানেুষর আসি� িনেয় িবর�। িকংবা ছিব তুলেত           
িগেয় দঘু�টনার খবরও কম নয়। তাই, ফেটা�ািফর সাইড ইেফে�র কথা বলেল           
অেনেকর মাথায় �বাধয় একটা �নিতবাচক িচ�াই �থেম আেস। িক� আমরা চাই           
একটা ইিতবাচক সাইড ইেফে�র কথা বলেত। 
 
যারা ফেটা�ািফ কেরন, একটা ভাল ছিবর স�ােন থােকন তারা সব সময়। কখন            
�কান এে�ল িদেয় িকেসর িদেক টাক করেল দা�ণ একটা কে�ািজশন হেয় যােব এই             
িচ�ায় তারা থােকন। এবং এভােবই তােদর �চােখ, পাতার আড়ােল থাকা সু�র           
একটা �ছা� �গালািপ ফুল িকংবা দইু দালােনর মােঝ িবরাটাকার ডুব� িবেকেলর সূয�            
ধরা পেড়। 
এভােবই চমৎকার ��েমর স�ােন থাকার কারেণ সাইড ইেফ� িহেসেব তারা অেনক           
�বিশ পয�েব�ণিশল মানষু হেয় উেঠন। শািনত �চােখর কারেণ, িচরেচনা পিরেবেশ          
সাধারণ মানেুষর �চেয়ও �বিশ িজিনস ধরা পেড় তােদর �চােখ। �কৃিতর লকুােনা           
অেনক �সৗ�য� িনেজেদর আড়াল কের রােখ �কবলমা� এই সদা-�কৗতূহলী         
�চাখ�েলার জন�। 
হ�াঁ, ফেটা�ািফ করেত িগেয় িবপদ আেছ �কই। িক�, এটাও অ�ীকার করা স�ব            
নয় �য, ফেটা�ািফ আপনােক আপনার পৃিথবীেক আরও গভীরভােব �দখেত �শখায়। 
 
ফেটা�াফার িহেসেব কীভােব িনেজর �চারণা বাড়ােবা? 
 
টুকটাক ফেটা�ািফ িদেয় �� কেরেছন। ধীের ধীের অেনকটাই বেুঝ �ফেলেছন। 
আপনার �বশ কেয়কজন ব�ুর সবেচেয় সু�র ��াফাইল িপকচার� আপনার হােত 
�তালা। এখন পয�� আপনার ফেটা�ািফর �দৗড় মানেুষর ছিবর ��িডট �সকশন 
পয��। আপিন চাে�ন ��� সােক� েলর বাইেরর মানষুও আপনােক ফেটা�ািফর জন� 
িচনকু। িক�, কীভােব করেবন িনেজর �চারণা? 





 
খুবই িস�ল! আপনার এলাকার �কান ইেভ� িকংবা �ুল, কেলজ অথবা �কান 
ভািস��র ��া�ােম �ায়ই �দখেবন হাই-��াফাইল মানেুষর আনােগানা থােক। আপিন 
একদম ি�েত তােদর খুব সু�র কের ছিব তুেল �দন। পারেল আরও সু�র কের 
তােদর �সশন �রকড�  কের এিডট কের �ফেলন। তারপর তােদর কােছ পা�েয় িদন। 
‘ভাইয়া/আপু! আপনার জন� আমার প� �থেক �ছা� একটা িগফট। ফেটা�ািফর 
�নশা আমার। সামেন আপনার িকংবা পিরিচত কারও ফেটা�াফার িকংবা 
িভিডও�াফার লাগেল আমােক বলেত পােরন। আমার না�ার +8801400373965 
এবং �মইল sadmansadikofficial@gmail.com। আপনার জন� �ভকামনা 
রইল।’  
 
মা�র কােছ চেল যান! 
 
িফেলাসিফকািল বলিছ না! আসেলই! আপিন আপনার �ল� যত মা�র কােছ 
রাখেবন, পারে�ি�ভটা তত �বিশ �জারােলা হেব। অেনেক মা�র সােথ �ফান 
লািগেয় ছিব তুেলই �শষ সা� টােনন। িক�, ব�াপার�েক আরও �জারােলা করা যায় 
িজিন�� একটু উে� িদেল। মােন, মেুঠােফান উে� ধরেলই িক� �ফােনর �ল� 
মা�র আরও কােছ চেল যায়। পাথ�ক�টা �চােখ পড়ার মত। এবং হ�াঁ! এটা িক� 
খািল �াট� েফােনই করেত পারেবন কারণ িডএসএলআরেক উে� �তা আর মা�র 
�বিশ কােছ �যেত পারেবন না! 
 

 





 
 
ফেটা�ািফ কের কীভােব আয় করেবা? 
 
মলূত ফেটা�ািফ �থেক দইুভােব উপাজ� ন হয়। একটা হে� �েফশনাল �ট কের। আর 
অন�টা হে� �ক ফেটা িকংবা িভিডও িবি� কের। এখন �সটাই আেরকটু 
িব�ািরতভােব �জেন �নইঃ 
 
১। �মাবাইল ফেটা�ািফর সব �থেক বড় মােক� ট হে� �ক ফেটা�ািফ মােক� ট। 
এখােন আপনার ছিব িদেয় রাখেবন এবং �িতবার যখন �কউ আপনার ছিব িকনেব, 
আপিন রয়�াল� বাবদ অথ� �পেত থাকেবন। একবার ছিব তুেল বািক জীবন উপাজ� ন 
ক�ন। প�ািসভ ইনকােমর দা�ণ একটা সুেযাগ এ�। 
 
২। �মাবাইল ফেটা�ািফর মেধ� সীমাব� �কন থাকেবন? �ক িভিডও�ািফও করেত 
পােড়ন। বরং অেনক ��ে� িভিডও ফুেটেজর জন� ছিবর �চেয় অেনক�ণ �বিশ অথ� 
পােবন। 
৩। ফেটাজান�ািলসম কেরও আপিন ���-িবেশেষ উপাজ� ন করেত পােরন। এমন 
হঠাৎ কের এমন অেনক ঘটনাই ঘেট �যটা ��মবি� করার জন� িডএসএলআর হােত 
�কউ দাঁিড়েয় িছেলন না। আপনার �ফােন �তালা ছিবটাই যিদ ঘটনার একমা� ছিব 
হয়, তাহেল �সটা �বশ ভােলা একটা মেূল� আপিন সংবাদমাধ�েম কারও কােছ িবি� 
করেত পারেবন। 
 





৪। আপিন �মাবাইল িদেয়ই এখন অেনেক ই�ারেনেট িভিডও বানাে�। �ফসবকু, 
ইউ�উেব কে�� �মিকং এব� মােক� �ং-এর বাজার িক� িদন িদন �বেড়ই চলেছ। 
আমরা যিদও ফেটা এবং িভিডওর কাজ কির, িক� অনলাইন জগেত িক� আমােদর 
কােজর ব�াপক একটা অংশ চেল এেসেছ। তাই, �মাবাইেলর মাধ�েম কে�� বািনেয়ও 
ইউ�উব, �ফসবকু �থেক উপাজ� ন করা স�ব। িবেশষ কের কে�� িদেয় মােক� �ং 
এবং ��াি�ং-এর কাজ করেত পারেল সুেযাগ আরও অেনক �বিশ। 
 
৫। �মাবাইল ফেটা�ািফ িদেয় কি��শন হে� ইদানীং। এসব �িতেযািগতায় 
অংশ�হণ কের মােঝ-মেধ� ভােলা একটা পুর�ার হােত চেল আসেব। এেত 
�পাট� েফািলও �যমন একিদেক ভােলা হেব, �তমিন পেকটও ভারী হেয় যােব। 
 
ছিব চুির! 
 
অনলাইেন �কান ছিব �পেল আমরা অেনেক �সটােক িনেজর স�ি� �ভেব ব�বহার 
করা �� কির। িক�, ছিব ব�বহার করেত �য অনমুিত লােগ এবং �সটা না জানেল 
�য িবপদ, �সই ব�াপাের অেনেকই একদম অ�। এখন িবনা অনমুিতেত ছিব ব�বহার 
না করার অভ�াস করেত অেনক সময় লাগেব এখনও। তাই, আপাতত সমেয় 
কীভােব িনেজর ছিবেক সংর�ণ করেবন, �সই িবষেয় িকছু পদে�প িনেত পােরন। 
 
১। অনলাইেন যখনই ছিব আপেলাড িদেবন, ওয়াটারমাক�  কের আপেলাড িদেবন। 
এমনভােব ওয়াটারমাক�  করেবন �যন ছিবটা �প কের ওয়াটারমাক�  সরােত �গেল 
ছিবর কে�ািজশনই ন� হেয় যায়। 
 
২। ছিবর �মটাডাটা এিডট কের ছিব আপেলাড িদেবন। �মটাডাটা হে� ছিবর �সই 
সব তথ� �য�েলা ছিবর ফাইল িডেটইেল িলখা থােক। 
 
৩। সব �থেক ভােলা হত যিদ ছিবর কিপরাইট করা �যত। সমস�া হে� এখন আমরা 
এেতা ছিব তুিল �য, কিপরাইট করেত �গেল �সটার �পছেনই অেনক �দৗড়ােত হেব। 
তাই, সব�েলা ছিব না হেলও; িনেজর �সরা �যই ছিব�িল, �স�েলা অ�ত �যন 
আমরা কিপরাইট কের রািখ। 
 
ছিব �তালার পারিমশন 
 
একিদন �ফসবেুকর জেম থাকা িকছু �মেসজ �দখিছ। একটােত �দখলাম আমার একটা 
ছিব। ছিবেত আিম একটা �রে�ারাঁয় বেস একা একা খাি�। ছিব িযিন পা�েয়েছন, 
িতিন কেম� কেরেছন �য িতিন আমার কােজর �বশ ভ�। এই অব�ায় আমার মেন 





িম� অনভূুিত। একিদেক আিম খুিশ �য �কউ একজন আমার কাজ পছ� কেরন। 
িক�, একই সােথ একটা ব�াপাের আিম একটু ভয় �পলাম �য, আমার িক না িক সব 
ছিব কতজেনর কােছই বা আেছ আমার অজানায়। এটা একদম সরাসির �াইেভিসর 
উপর আ�মণ। আমােদর �দেশ �াইেভিসেক মানষু আমেলই �নয় না। কারও ি�নশট 
�বর হেল �সটা পাবিলক �পা�� র মত আমরা সবাই �শয়ার কির যিদও �সটা আইনত 
দ�নীয় সাইবার �াইম! 
 
আমার মলূ কথা হে�, আপিন কারও ছিব তুলেত চাইেল িকংবা কারও ছিব �শয়ার 
করেত চাইেল অবশ�ই তার অনমুিত লাগেব। আমার কােছ এেস যিদ আমােক বলেতা 
একটা ছিব তুলেত, তাহেল আিম তুলতাম। িক�, না বেল একা� ব�াি�গত মহূুেত� র 
ছিব �তালাটা ভােলা িনয়েত হেলও, খারাপ কাজ। এমন খািল একবার না, বােস 
একিদন ঝুেল ঝুেল যাি�, �সটার ছিব একজন তার টাইমলাইেন আমােক না জািনেয় 
আপেলাড িদেয়েছ। জানালাম কীভােব? �ফসবেুক আমার �চহারা �দেখ আমােক ট�াগ 
কেরেছ এবং �সখান �থেক আিম �পা�টা �দেখিছ। তারা খারাপ �কান উে�েশ� কের 
িন জন� তােদর িকছু বিল িন, িক� ধীের ধীের �াইেভিসর ব�াপারটা আমােদর 
িসিরয়াসিল িনেত হেব। 
 
আমােদর মেধ� আেরকটা ধারণা আেছ �য �ফসবেুক �কান ছিব িদেল �সটা আিম 
�যভােব ই�া ব�বহার করেত পাির। আমােদর িক� �মােটও �সই অিধকারটা �নই। 
আেরকটা �কস তুেল ধির। �কান ছিবর �শয়ার অপশন আেছ, তাই বেল �য আপিন 
না �ভেব �শয়ার িদেবন এমনটা িক� �ক না। মেন কেরন �কউ তার বা�ার ছিব 
িদল। আপিন চাইেলই �সই বা�ার ছিব অন�েক পাঠােত পােরন না, কারণ �সটা �কান 
�ছেলধরার কােছও �যেত পাের। 
 
ইদানীং অেনেকই তারা �যখােনই যাে�ন, �সখানকার ছিব তুলেছন, �চক ইন 
িদে�ন। আেগ �ছেলধরােদর অেনক িদন ফেলা কের কােজ নামেত হত। এখন মানষু 
িনেজ �থেকই জািনেয় রােখ �স �কাথায় আেছ, তার বা�া �কাথায় আেছ, কখন তার 
বা�া �কান রা�া িদেয় �কান �কািচং-এ যায় এসব িডেটইল। িবপদ �য �কান কন�াের 
আেছ, �সটা আমরা িনেজরাও জািন না। 
 
তাই, আজেক �থেক পারেল িনেজর এবং আপনার আশপােশর মানেুষর �াইেভিস 
আেরকটু সতক� ভােব ম�ােনজ ক�ন। 
  
�মাবাইল �ল� 
 
এেককটা �ল� এেকক কােজ ভােলা ধরেণর ফলাফল �দয়। 





 

 
 





 
 





 
 
Wide Angle Lens �কন লাগেব? একটু �পছেন দাঁিড়েয় ছিব তুলেলই �তা হয়! 





 
গািড়র �ভতের �কান ছিব তুলেত হেল �পছেন যােবন কীভােব? িকংবা একটা �ছাট 
�েম ফুল-বিড ছিব তুলেত হেল �পছােবা �কাথায়? Wide Angle Lens খািল বড় 
একটা িফে�র ছিবই তুেল না, এই �ল� �ছাটখােটা জায়গায় �বশ কায�করী। তাছাড়া 
Wide Angle Lens একটু মজা কের ব�বহার করেল �বশ দা�ণ িকছু 
Perspective পাওয়া যায়। আর ল�া�ে�প ফেটা�ািফর জন� �তা Wide Angle 
Lens না হেলই নয়। 
 

 
 
Telephoto Lens �কন লাগেব? একটু সামেন এিগেয় িগেয় ছিব তুলেলই �তা হয়! 
 
১০ তালার �কাণায় একটা সু�র বাগান। ৮তালায় বাগােনর কােছ িগেয় ঝুলেবন 
কীভােব? িকংবা বােস বেস আেছন হয়তবা, দেূরর একটা সু�র �দাকান �প না 
কের কীভােব ক�ােমরাব�ী করেবন? আসেল Telephoto Lens খািল দেূরর ছিবই 
তুেল না, এই �ল� �ফাকােসর ব�র �পছেনর ব�াক�াউে�র কে�ািজশন আরও 
সু�র কের। আর �পাে�ইট এর জন� ��াট ছিবও Telephoto Lens িদেয় �বিশ 
সু�র আেস। 
 
ব�ািত�িম দিৃ�ভি� কীভােব �তির করেবা? 
 
আমােদর িচরেচনা পৃিথবীেকও ফেটা�াফাররা আমােদর সামেন একদম  





নতুন �কান দিৃ�ভি�েত উপ�াপন কেরন। এখন যারা �� করেছন, তারা কীভােব 
এই ব�ািত�িম দিৃ�ভি� �তির করেবন? একটা িস�ল �মথড ফেলা ক�ন। 
 

‘এমন জায়গা �থেক ছিব তুেলন, 
�যই জায়গা �থেক �চাখ িদেয় �দখা হয় না।’ 

 
একটা �টিবল আমরা সবাই �দেখিছ, িক� �য়ােরর �ভতর �থেক দিুনয়াটা �কমন 
�দখায়, এটা িক কখনও �দেখিছ? তাই মেন কেরন একটা �টিবেলর �য়ােরর �ভতর 
�থেক ছিব তুেলন �যখােন আপনার �চাখ িদেয় �দখেত পারেবন না। 
মানষু সাধারণত তােদর �চােখর �লেভল �থেক ছিব তুেল। আমরা পৃিথবীেক �দিখও 
আমােদর �চােখর �লেভল �থেক। তাই �চােখর �লেভল �থেক ছিব তুলেল �চােখ যা 
�দিখ, �ক �সটাই ছিবেত �দখেত পােবা। িক� মেন কেরন একটা ফুেলর ছিব বেস 
িনেচ �থেক তুললাম, তাহেল �সটা িভ� হেব, কারণ সবাই �তা আর হাঁটু �গেড় বেস 
িনচ �থেক তািকেয় �কান মােঠর ঘাসফুল সাধারণত �দেখ না। 
 
�সরা ক�ােমরা 
 
�চস জারিভেসর একটা িব�িবখ�াত উি� আেছঃ  
“The best camera is the one that you have with” 
 
আমরা ইদানীং অেনক িব�াপন �দিখ ক�ােমরার। �কানটা শত �মগািপে�েলর, 
�কানটা সুপার-��া �মাশন িভিডও করেত পাের, �কানটা অগেমে�ড িরেয়িল� 
িফ�ার আনেত পাের ইত�ািদ। িক�, এতসব িদেয় কী হেব যিদ কােজর সময় 
ক�ােমরা� আপনার হােত না থােক? অেনক ভােলা ক�ােমরা আপনার থাকেত পাের, 
িক� সব সময় িক �সটা আপিন িনেজর সােথ বহন করেত পােরন? 
 
দেুটা িবি�ং-এর মােঝ সূয�া� হে� এবং ওই পথ িদেয় একটা িবমান যাে�। এমন 
অব��া আপিন �তা দিুনেয় পস (Pause) কের �দৗড় িদেয় বাসা �থেক িডএসএলআর 
এেন ছিব তুলেত পারেবন না। পৃিথবীর অসাধারণ মহূুত� �েলা বেল কেয় আেস না 
এবং সব�েলার জন� আমরা ক�ােমরা িনেয় দাঁিড়েয়ও থািক না। তেব, সােথ 
িডএসএলআর না থাকেলও এখন �তা আমােদর সবার পেকেটই এখন আমরা 
মেুঠােফান রািখ। এবং এই মেুঠােফান�েলা িদন িদন আরও অসাধারণ হেয় উঠেছ। 
িডএসএলআর িদেয় হয়তবা �ুিডওেত অেনক ছিব তুেলিছ। িক�, আমার িনেজর 
ি�য় িকছু আকাশ এবং �কৃিতর ছিব আমার মেুঠােফােন �তালা। 
 





আমার �মেনর মজার একটা কািহনী �শয়ার কির। �তা সবার �গিছ মােলিশয়ায়। 
�সখােন িগেয় �পে�ানাস টুইন টাওয়ােরর সামেন ছিব তুলেত ইে� হেলা। �সখােন 
িকছু মানষু থােকন যারা অন�েদর ছিব তুেল �দন সামান� অেথ�র িবিনমেয়। আিম 
এমনই একজনেক বললাম �যন আমার মেুঠােফান িদেয় একটা ছিব তুেল �দন। এখন 
এই মানষু�েলার কাজই হল, িডএসএলআর িদেয় ছিব তুেল টাকা উপাজ� ন করা। 
তাই, �স আমােক অজহুাত িদেত থাকেলা �য, �মাবাইেলর ক�ােমরায় এেতা উচু টুইন 
টাওয়ার আঁটেব না। আিম চুপচাপ �নলাম, তারপর আসেত কের িগেয় �মাবাইেলর 
ওয়াইড অ�াে�ল �মাডটা অন কের তার হােত তুেল িদলাম। �সিদন আর ছিব তুলেত 
িডএসএলআর লােগিন! 
 
তাই, আপিন যিদ িডএসএলআর এবং মেুঠােফােনর ক�ােমরার ভািরি�র মেধ� খুব 
একটা আব� হেয় না যান, তাহেল �কবল মেুঠােফান িদেয়ই �সরা িকছু ছিব তুেল 
�ফলেত পারেবন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ফান িদেয় কােজর কাজ 
একিদন এক �ােয়ে�র জন� �ট করিছ। খুব স�বত আমার �ল� ক�াপটা মা�েত 
পেড় িগেয়িছল। আিম ক�াপটা তুলেত ঝঁুকেত িগেয় �খয়াল করলাম �য আমার 
কাঁেধর ওয়াইড অ�াে�ল �ল��র িফতা সের �গেছ। ক�াপটা িনেয় উঠেত যােবা, 
আর তখনই আমার �চােখর সামেন ��া-�মাশেন আমার দামী িডএসএলআর ওয়াইড 
অ�াে�ল �ল�� পেড় �ভে� চুরমার হেয় �গল। খুবই ক� �লেগিছল। িক�, কাজ �তা 
তবওু করেত হেব। পের একটা গিলেত �ট িছল। খুব চাপা একটা জায়গায় �ট 





করেত হেল ওয়াইড অ�াে�ল �ল� লােগ। িক�, আমারটা �তা আিম �ভে� �ফেলিছ। 
তাই, তখন িক করা যায় ভাবেত িগেয় �দখলাম আমার মেুঠােফােন ওয়াইড অ�াে�ল 
�ল� আেছ। �সটা িদেয় িভিডও কের �ফললাম। এবং �সই �পশাদার কােজ মেুঠােফান 
িদেয় িভিডও করায় কােজর মান �মােটই কেম িন! 
 
এমন আরও অেনক উদাহরণ িদেত পারেবা �যখােন �মাবাইেলর মাধ�েমই 
��ােফশনাল কাজ কেরিছ। একটা িভিডওর জন� হােত �মাবাইল িনেয় িবিভ� িফচার 
�ঘেট �দখােত হেব। এখন িডএসএলআর িদেয় করেল ি�নটা কােলা আসেছ, অথবা 
ি�কার �দখা যাে�। তখনও িডএসএলআর ওেতা ভােলাভােব ব�বহার করেত পাির 
না। কী করলাম? �মাবাইল িদেয় িভিডও কের �ফললাম। �মাবাইেল একদম সু�র 
আেস। তাছাড়া আরও িকছু ��া-�মাশনও িনেয় �ফললাম। কারণ, আমার পুরাতন 
িডএসএলআের তখনও ৬০ ��েমর �বিশ ��েম িভিডও করা যায় না। িক�, 
�মাবাইেল ২৪০ পয�� যায়! এসব কের িভিডও বািনেয় �ােয়�েক পা�েয় িদলাম। 
�ােয়ে�র মাথায় একবারও আেস িন �য, আমার বািনেয় �দয়া িভিডওটা �মাবাইেল 
করা হেয়েছ। 
 
এটাই আসেল সিত� অেনক ��ে�। আপিন যিদ বেুঝন �য আপনার িডভাইস কীভােব 
কাজ কের, তাহেল িডএসএলআর �হাক আর মেুঠােফান, আপিন �েফশনাল মােনর 
কাজ �কই করেত পারেবন। 
 
ম�াি�মাম অপশন ওেপন কের রােখন 
 
আপনার ক�ােমরা �স�ং-এ িগেয় সবেচেয় ভােলা মােনর �স�ং অন কের রাখেবন 
যিদ আপিন িসিরয়াস ফেটা�ািফ করার পিরক�নায় থােকন। িভিডওর ��ে�ও একই 
ব�াপার। 
 
িক�, এখােন একটাই ব�াপার আেছ। 
�বিশ সাইেজর ছিব এবং িবেশষ কের 
িভিডও আপনার ��স অেনক �বিশ 
�খেয় �ফেল। তার উপর আপিন যিদ 4K 
60FPS িভিডও �রকড�  কেরন, তাহেল 
�সই ডাইেনাসর সাইেজর ফাইল এিডট 
করেতই �ধাঁয়া ছুটেব! 
 
আমার যখন �পশাদার িভিডও করেত 
হয়, তখন আিম একদম সেব�া� মােন 





িভিডও কির। আর যখন �ত �কােনা কাজ করেত হয়, িকংবা এিডট করার সময় 
থােক না, তখন 4K-�ত িভিডও না কের 1080P-�ত িভিডও কের �ফিল। 
 
তাই, আপনােক বঝুেত হেব কখন �কান কােজর জন� আপিন �কান ফরম�াট এবং 
সাইেজর ফাইল �তির করেবন। 
 
ওয়াটারমাক�  ব�বহার করা ছিব 
 
একটা ছিব �য আপনার, �সটা �বাঝােত ছিবর এক �কাণায় আপনার নাম, 
িসগেনচার িকংবা কিপরাইট �লােগা বিসেয় রাখেত পােরন। িক�, আমােদর �দেশ 
�কবল ওই ওয়াটারমাক�  িদেয় আপিন আপনার ছিব র�া করেত স�ম নাও হেত 
পােরন। এটা �গল �থম কথা। 
 
ি�তীয় কথা হল, সব ছিব কিপরাইট করার �চেয় �যই ছিব�েলা খুবই ভােলা এবং 
িবি� করার মত, �স�েলা সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম িবি� করার আেগ 
আপেলাড না �দয়াটাই িনরাপদ। 
 
 
িফ�ার িদেয় ছিব �তালা 
 
ইদানীং অেনক অ�ােপ সরাসির িফ�ার িদেয় ছিব �তালা যাে�। িফ�ার িদেয় ছিব            
তুলেল ওভােবই ছিবটা �সইভ হয়। পের অিরিজনাল ছিবটা লাগেল আর পাওয়া যায়            
না অেনক সময়। তাই, পারেল ছিব �তালার সময় িফ�ার �দয়া ছিবর পাশাপািশ            
আসল ছিবটাও �যন আমরা �সইভ কের রািখ। 
 
কারণ বলা যায় না �য কখন      
�কান ছিব আপনার �সরা ছিব     
হেব। আমার সবেচেয় ি�য়    
ছিব�েলা �কােনা রকেমর   
পিরক�না ছাড়া �তালা।   
ই�টা�ােম আমার �যই ছিবটা    
সবেচেয় ভােলা পারফম�   
কেরেছ, �সই ছিবটা   
�মাটরসাইেকেলর ব�াক িসেট   
বেস �তালা। িসগনােল লাল    
বািত িছল। তুলেবা িক    





তুলেবানা িচ�া করেত করেত এক ফাঁেক তুেলই �ফললাম এবং তারপর �দিখ অেনক            
মানষু �কন জািন (!) পছ� কেরেছ ছিবটা িসগনাল না পড়েল, �হলেমট খুেল উপের             
না তাকােল এই ছিব কখনই হেতা না। �কােনা পিরক�নাই িছল না। িক� হেয় �গেছ! 
 
িডিজটাল যুম বনাম অি�কাল যুম 
 
একদম �সাজা বাংলায়, অি�কাল যুেম ছিব ভােলা আেস আর িডিজটাল যুেম ছিবর 
মান একটু কেম যায়। আমােদর মেুঠােফােন অেনক যুম করার অপশন থােক। 
ক�ােমরা হয়েতাবা ি��ণ যুম করেত পাের। িক�, �মাবাইেল ১০ �ণ পয�� হয়েতাবা 
যুম করা যায়। এর মােন হল, ি��ণ যুম করা ছিবটাই �মাবাইল তুেল, তারপর �প 
কের ৫�ন িকংবা ১০�ন যুম ি�েন �দখায়। এেত ছিবর �রেজািলউশন 
(Resolution) কেম যায়। 
 
�লে�র উপর সরাসির সূেয�র আেলা পড়েত িদেবন না কখনও 
 
 

 
 
বাইের যখন আমরা �কান জায়গায় বিস, অেনক সময় �মাবাইলটা এমনভােব থােক 
�য সূেয�র আেলা সরাসির এেস অেনক�ণ ধের �লে�র উপর পেড়। সরাসির সূেয�র 
আেলা িকংবা �লজার (Lazer Light)  �মাবাইল �ফােনর �লে�র �স�র ন� কের 
�ফলেত পাের। সাধারণত একদম ন� না হেয় �গেলও, কালার অ�া�েরিস (Color 
Accuracy) অেনকটা খারাপ হেয় যায়। তাই, সরাসির সূেয�র আেলা এবং �লজার 
লাইট �থেক ক�ােমরা �স�র বািচেয় রাখেত পারেল, ক�ােমরার পাশ�র উপর 
আপনার �ফান রাখার অভ�াস করেবন। 
 





 
�মাবাইল িভিডও�ািফ 
 
িডেটইলস বলার আেগ আিম �� কির আমার জানা �সরা �মাবাইল িভিডও�ািফ           
ি�কটা িদেয়। ি�কটা হলঃ 
 
‘স�ব হেল, িভিডও করার সময় �ফাকাস এবং এ�েপাজার লক কের রাখেবন।’ 

 
 
একটা িভিডও �মাবাইল িদেয় করা নািক জানেত হেল একটা িজিনস ধরেলই হয়,            
�সটা হে� �মাবাইেলর �ফাকাস এবং িবেশষ কের এ�েপাজার আেলার সােথ বদলােত           
থােক। ব�াপারটা �চােখ ধরা পেড়। তাই, িভিডও করার সময় �রকড� বাটেন ি�ক            
কের ি�েন একটা জায়গা অনযুায়ী �ফাকাস এবং এ�েপাজার লক কের িদেল           
আপনার িভিডও �মাবাইেল না িডএসএলআের করা - �সটা �বাঝা ক�ন হেয় যায়            
অেনক! �টাটকা �শষ, এবার আিস মলূ টিপেক! 
 
আিম অেনক ��ােফশনাল কাজ আমার �মাবাইল িদেয় কেরিছ। �ব�েসিলং বইেয়র          
কভার �থেক �� করেত অনলাইন িব�াপেনও �মাবাইেল �তালা ছিব এবং িভিডও           
ব�বহার কেরিছ। আর মজার িবষয় হল, ছিব িকংবা িভিডও�েলা �য �মাবাইেল করা            
- �সটা �কউ সে�হই কের িন! 
 
তাই, িডএসএলআর না থাকেলও, কীভােব �মাবাইল �ফান িদেয় ধামাকা িকছু কাজ           
করা যায়, �সটার িকছু হ�াকস �শয়ার করিছ। 
 
�ুথ িভিডও করার �কৗশল 
 





এটা কমন �স� �য �াইপড িকংবা িগে�ল (Gimbal/Stabilizer) িদেয় িভিডও          
করেল আপনার িভিডও অেনক �ুথ আেস। িক�, খািল হাত িদেয় যিদ �ুথ িভিডও             
করেত চাই তাহেল খুবই িস�ল একটা হ�াক আেছঃ ��া �মাশন (Slowmotion)।           
িডিজটাল যুেগ এখন অেনক ক�ােমরায় ৩০, ৬০, ১২০, ২৪০ এমনিক ৯৬০           
��ম/�সেক� গিতেত িভিডও করার সুেযাগ আেছ। ��া �মাশেন িভিডও করেল          
আপনার িভিডও এমিনই অেনক �ুথ লাগেব! 
 
তাই �ধুমা� হাত িদেয় একদম �ুথ িভিডও করার �টকিনক হল �বিশ ��ম �রেট             
(Higher FPS/Frame Per Second) িভিডও করা। 
 
সতক� তাঃ আপিন যিদ বাসার �ভতের সাধারণ      
লাইেটর আেলােত ৬০/১২০/২৪০ এর মত �বিশ      
��ম �রেট িভিডও করেছন, তাহেল আপনার      
িভিডওেত কােলা কােলা দাগ থাকেব �যটােক      
অেনেক ি�কািরং (Flickering) বেল। এর     
একদম সহজ সমাধান হে� সূেয�র আেলােত      
িভিডও করা। তাহেল লাইট কখনই ‘পুক-পাক’      
করেব না। আর বাসার �ভতের করেত হেল       
এমন লাইট ব�বহার করেত হেব �য�েলার      
ি��েয়ি� িভিডও ��ম �রেটর �চেয় �বিশ। 
 
আেরকটা িজিনস, �বিশ ��ম �রেট কাজ করেল িক� িভিডওেত আেলা কেম যায়।            
তাই, উ�ল জায়গায়, িবেশষ কের সূেয�র আেলােত পারেল হাই ��ম �রেটর           
িভিডও�েলা করেবন। 
 
িভিডওর সাউ� 
 
�মাবাইেল িদন িদন �ফান করা ছাড়া অন� সব কােজ আমরা �বিশ সময় �দই। �ফান              
করার �চেয় হয়েতাবা ই�ারেনট �বিশ ব�বহার কির িকংবা ছিব �বিশ তুিল। এই            
করেত করেত আমরা অেনেক ভুেলই যাই �য �মাবাইেলর সাউ� �রকড� ার অেনক           
ভােলা। কারণ, �মাবাইেলর �থম উে�শ� �তা িছল কথা বলাই! তাই �মাবাইেল           
আপনার ক� অেনকটা ভােলা আেস। আপিন যিদ �মাবাইল হােত িনেয় িভিডও           
কেরন, �গ কেরন; তাহেল আপনার �মাবাইেলর সাউ� অেনক ভােলা আেস। 
 
িক�, আপিন যিদ একটু দেূর দাঁিড়েয় িভিডও কেরন, তাহেল িকছু অিডও সর�াম            
হেল অেনক ভােলা �কায়ািল�র সাউ� পােবন। 





 
�থেমই আেস ল�ােভিলয়ার মাইে�ােফান। তারসহ     
এমন মাইে�ােফান�েলা একটা জায়গায় দাঁিড়েয়     
িভিডও করার জন� �বশ ভােলা। এক তাের দেুটা        
মাইে�ােফান আেছ, এমনও ল�ােভিলয়ার    
মাইে�ােফান পাওয়া যায়। অেনক সময়     
ক�ােমরার মাইে�ােফান�েলা �মাবাইেল কাজ    
কের না সরাসির। এে�ে� ি�টার দরকার হয়,       
�য�েলােত �াগ করেল মাইে�ােফান কাজ কের।      
এর বাইের এমন অেনক মাইে�ােফান আেছ      
�য�েলা তারিবহীন (Wireless)। কনভাট� ার    
িদেয় ভােলা মােনর ইউএসিব মাইে�ােফানও     
লাগােনা যায়। আিম এভােব �মাবাইেলর ভেয়স      
�রকড� ার িদেয় �েফশনাল কােজর জন�ও ক�      
িদেয়িছ। �কায়ািল�েত �কান সমস�া হয় িন! 
 
আপিন যিদ �কান বাড়িত িডভাইস ছাড়া      
�কবলমা� �মাবাইল িদেয় ভােলা ভেয়স �রকড�      
করেত চান, তাহেল ক�ল িকংবা �মাটা �কান       
চাদেরর �ভতের বেস �রকড� করেত পােরন,      
�সে�ে�ও ভেয়স অেনক ভােলা আেস! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�মাবাইল ফেটা�ািফ িগয়ারস 
 





 





 
 
 





 
 





 
 
আেরকটা িজিনস এখন �বশ চলেছ, �সটা হল �মাবাইল িগে�ল         
(Gimbal/Stabilizer)। এ�েলা আপনার হাঁটার সময়ও �ফানেক একদম �ুথ রােখ।         
এ�েলা খুবই ভােলা ফলাফল �দয়। তেব, িদনেক িদন �মাবাইেলর িব�-ইন          
��িবলাইেজশন (Stabilization) �যভােব ভােলা হে�, একদম হােত িনেয় িভিডও         
করেলও িভিডও �কায়ািল� অেনক ভােলা থােক। 
 
আর িদনেশেষ ি�েয়�ভ কােজর জন� িগয়ােরর �চেয় �বিশ দরকার হে�          
ি�েয়�িভ�। এমন অেনক বড় বড় ইউ�উবার আেছন যারা �কবল হােত ধের           
�মাবাইেল �রকড� কেরই অেনক মানেুষর মন জয় কের �ফেলেছন। ধীের ধীের কাজ            
�� ক�ন। একটা দেুটা কের কাজ করেত করেত এক সময় সব িগয়ারই আপনার             
সােধ�র মেধ� চেল আসেব আশা কির। 
 
 
ফেটা এিড�ং 
 
এিড�ং অেনকটা �মকআেপর মত। �বিশ িদেল নকল মেন হয়, কম হেয় �গেল কম             
কম লােগ। এিড�ং তাই এমন হওয়া উিচত �যন, ছিবর �সৗ�য�টাই আরও ভােলা            
মত ফুেট উেঠ। এিডট কের পুেরা ছিব বদেল �ফলেল �সটা আর এিডট থােক না, হেয়               
যায় ফেটা ম�ািনপুেলশন (Photo Manipulation), �সটা আেরক ধরেণর আট� । 
 
আপিন যিদ ছিব এিডট    
করেত চান, তাহেল   





আপনার �মাবাইেলর ক�ােমরা অ�ােপই অেনক এিডট অপশন �পেয় যােবন। �ফােনর          
অ�াপ ছাড়াও আপিন যিদ অন� ছিব এিড�ং, িভিডও এিড�ং িকংবা ি�ন           
�রকিড� ং-এর জন� �ফােনর িব�-ইন অ�াপ ছাড়া অন� অ�াপ ব�বহার করেত চান,           
তাহেল তার একটা তািলকা িনেচ িদেয় রাখলাম। 
 
ফেটা এিড�ং করার �সরা অ�াপস 
1.Snapseed 
2. Google Photos 
3.Lightroom 
4.Photoshop 
5.VSCO 
6. Instagram 
 
ফেটা এিড�ং করার �সরা অ�াপস 
1.Inshot 
2.FilmoraGo 
3.Premiere Clip 
 
�ফােনর ি�ন �রকড�  করার অ�াপ 
A-Z Screen Recorder 
 

 
 
 
এখােন একটা ব�াপার একদম পির�ার কের রািখ �য, আিম যখন বই িলখিছ তখন             
হয়েতাবা সফটওয়�ার এবং অ�াপ�েলা অেনক ভােলা চলেছ এবং ি�। সমেয়র সােথ           
সােথ হয়েতাবা অেনক অ�াপ �পইড ভাশ�েন চেল যােব, িকংবা ব� হেয় �যেত পাের।             
আমার পে� �যেহতু িবি�ত সব বই, বাসায় িগেয় িগেয় আপেডট করা স�ব হেব             





না, তাই ব�াকেডেটড �কান তথ� থাকেল মাফ কের িদেবন। �যুি�র সােথ তাল            
িমিলেয় ি�� িমিডয়ােত কাজ করা একটু ক�নই বেট! 
 
এখন চেলন িকছু এিডট �দেখ �নই। এিড�ং আসেল িনভ� র কের আপিন কীভােব            
এক� ছিবেক উপ�াপন করেত চাে�ন �সটার উপর।  
 

 
 
উপেরর ছিবেত আপিন উপ�াপন করেত �চেয়িছ �য আমরা শহর এবং নগর িদেয় 
কীভােব িনেজেদর জীবনেকই িবপেদ �ফেল িদেয়িছ পিরেবশ দষূণ িদেয়। তাই, ছিবর 
আ�েনর অংশটা আরও অেনক �াইট কের িদেয়িছ। �পছেনর আকাশটা একটু টি�ক 
(Toxic) �দখােনার জন� �ব�নী কের �রেখিছ। আর মানষুটােক অ�কার িদেয় 
আশংকাজনক িথেম উপ�াপন কেরিছ। 
 
�থম উদাহরণটা িছল একটু িথম�া�ক ছিব এিডট করার জন�। এবার একটু 
��াি�কাল একটা উদাহরণ �দই।  





 
 
এই উদাহরেণ িকছু ফেটা�ািফ �বিসকস িনেয় আেলাচনা করেবা �য কীভােব �স�েলা 
অ�া�াই করেত হয়। �যমনঃ �থেমই �খয়াল করেল �দখেবন ছিবর সাবেজ� ��েমর 
মাঝখােন �নই। তাই, �প কের মাঝখােন আনলাম। র (RAW) ইেমজ হওয়ায় 
আকােশর অেনক িডেটইল এিডট কের ফু�েয় �তালা �গেছ। �খয়াল করেল �দখেবন 
�য ছিবটা িনেচর অ�াে�ল �থেক �তালা �যন ব�াক�াউে� আকাশ �দখা যায়। আর 
মেন হে� আকাশটা সাবেজ�েক �ক� কের উপের উেড় যাে�। ��েমর একদম িনেচ 
ডােন িকছু অযািচত গাছ চেল এেসেছ �যটা বাদ িদেয় �দয়া হেয়েছ। চারপােশ একটা 
িভনইেয়ট িদেয় মাঝখােনর অংশেক আরও �বিশ �ফাকাস করা হেয়েছ। ব�াস! এিডট 
�শষ! 





 
আপনার কী মেন হয়? আপিন হেল কীভােব এিডট করেতন? একই ছিব এেককজন 
এেকক ভােব এিডট করেত পার। িনেচর ছিবটা আপিন এিডট কের বসে�র আগমন 
বানােত পােরন, আবার একই ছিব ��াক অ�া� �হায়াইট কের িবষ� বািনেয় �ফলেত 
পােরন। 
 

 
 
স�ক এিডত বলেত িকছু �নই। িনভ� র কের আপনার উে�শ� কী �কাশ করা - �সটা! 
 
ফেটা এিড�ং হ�াক 
আমরা ছিবর এিড�ং-এর িকছু �বিসক িফচার জানেবা। তার আেগ এমন একটা 
ি�ক িশিখেয় �দই, �যটার মাধ�েম আপিন না জানেলও, একদম িনেজ �থেক সব 
িজিনস বেুঝ �ফলেত পারেবন। ি�কটা হলঃ 
 
‘যখন আপিন এিডট করেছন �কান িফচার িদেয়, �সটােক একদম বািড়েয় ম�া� 
�লেভেল এবং একদম কিমেয় িমিনমাম �লেভেল িনেয় ছিবর পিরবত� ন�েলা �খয়াল 
ক�ন। তাহেল আপিন িনেজ �থেকই বেুঝ যােবন ওই িফচার� িক কের।’ 
 
এই একটা ি�ক িদেয়ই আপিন �ায় সব এিড�ং িফচার বেুঝ যােবন। তবওু, একদম             
�বিসক ৫� িফচােরর কথা বইেত না বলেলই নয়। 
 
ছিবর স�াচুেরশন 





ছিবর রঙ�েলা তত �বিশ উ�ল লাগেব, আপিন যত �বিশ স�াচুেরশন িদেবন। 
স�াচুেরশন একদম কিমেয় িদেল ছিবর রঙ�েলা চেল যােব, অথ�াৎ ��াক অ�া� 
�হায়াইট হেয় যােব। 
 

 
 
ছিবর উ�লতা/�াইটেনস 
ছিবর �াইটেনস যত বাড়ােবন, ছিব তত �বিশ উ�ল হেব। �খয়াল রাখেবন �য 
�াইটেনস বাড়ােত িগেয় ছিবর �কান অংশ সাদা হেয় একদম পুেড় যাে� িকনা। 
�াইটেনস কমােল অেনক সময় ছিবর অেনক িডেটইল �বর হেয় আেস, িক� �খয়াল 
রাখেবন ছিব �যন �বিশ অ�কার হেয় না যায়। 
 





 
ছিব ক�া� 
ছিবর এেককটা অংেশর মেধ� যিদ আলাদা করার মত ব�াপার �বিশ থােক তাহেল 
ক�া� �বিশ। আর সব কালার, এিলেম� িমেলিমেশ যিদ আলাদা কের �বাঝা না 
যায়, তাহেল একদম সাধারণভােব বলেল ক�া� কম। 

 
িভনইেয়ট 
ছিবর চারপােশ একটা কােলা কােলা ইেফ�েক িভনইেয়ট বেল। এটা ছিবর �কে� 
�কান অংেশ দশ�কেক �ফাকাস করেত সাহায� কের। 





 

 
 
HDR ছিব 
 
একই ছিবেত একই সােথ    
খুবই আেলািকত এবং   
খুবই অ�কার জায়গা   
থাকেল HDR �মাড অন    
কের ছিব তুলেল ভােলা    
ফলাফল পাওয়া যায়।   
সাধারণত সব �স�েরর   
ডাইনািমক �র� এেতা   
�বিশ থােক না, �য    
সবেথেক উ�ল অংশ   
�থেক �� কের সবেথেক    
অ�কার অংশ পয��   
ক�াপচার করেত পাের   
একটা ��েম। তখন   
HDR ব�বহার কের   
একািধক ��ম িমিলেয়   
স�ূণ� ডাইনািমক  
�রে�র ছিবটা পাওয়া যায়। 





 
 
 
 





 
 
পাসেপাট�  ছিব�েলা সব সময় এেতা বােজ হয় �কন? 
 





আমােদর সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েমর ছিব�েলা কত দা�ণ হয়। িক�, কাউেক          
িগেয় বেলন �য তার পাসেপাট� িকংবা এনআইিড কােড� র ছিবটা আপেলাড িদেত,           
�দেখন িক একটা অব�া হয়! 
 
িক� �কন? �কন আমােদর পাসেপাট� িকংবা এনআইিড কােড� র ছিব�েলা আমােদর          
�চহারার সবেচেয় বােজ ছিব হয়? 
 
�থমত, একটা �ছাট জায়গায় একদম পারেল �দয়ােলর সােথ লািগেয় হঠাৎ ছিব তুেল            
�ফলা হয়। তাই উ�ট এ�ে�শন আেস। 
 
ি�তীয়ত, জায়গার অভােব �বিশ দরূ �থেক ক�ােমরা বিসেয় মেুখর ��াট ছিব �তালা            
যায় না। তাই, �দখেত অতটা ভােলা লােগ না। 
 
তৃতীয়ত, একদম অেচনা একটা জায়গায় অেচনা একজন মানষু আপনার ছিব          
তুলেছ। দশ বছেরর �চনা �দাে�র সামেনই ক�াি�ড তুলেত িগেয় আমােদর ঝােমলা           
হেয় যায়, আর �সখােন অেচনা মানষু হেল �তা কথাই �নই! 
 
চতুথ�ত, কড়া ��াশ। একদম মেুখর উপর ��াশ িদেয় ছিব তুলেল �সটা �য কখনই             
ভােলা আেস না, �সটা আমরা সবাই-ই জািন। 
 
প�ম, ব�াক�াউ�। এখােন আসেল বলার িকছু �নই। কােজর ড�েমে� ব�াক�াউে�          
রাখেবনটাও বা িক? রেয়ল �ব�ল টাইগার? 
 
এত িকছু আসেল অিভেযাগ কের বলিছ না। যারা এসব অিফেস কাজ কেরন, তােদর             
ছিব �তালার জন� �কােনা �দাষ �নই। �কা� মানেুষর কাজ করেত �গেল সু�র ছিব             
�তালার �চেয় ���পূণ� ব�াপার হে� এমন ছিব �তালা �যটা �দখেল আমােক,           
আপনােক �চনা যায়। 
 
আসেল এই চ�া�ারটার নাম হওয়া উিচত িছল, ছিব �তালার সময় �কান ভুল�েলা            
করেবা না। �যেহতু অিফিসয়াল ড�েম� বানােত আমােদর সবারই একটু না একটু           
কমন অিভ�তা আেছ, �সখান �থেকই বললাম আরিক! 
 
 
 
 
�সরা ছিব �দখেত �দখেত আ�হীনমন�তায় ভুিগ 





 
আিম একিদন িবখ�াত িশ�ী িকম যান িগ (Kim Jung Gi) এর একটা সা�াৎকার 
�দখিছলাম। তােক �� করা হল �য, ‘আপিন কখন আপনার িশ�কম� িনেয় 
আ�িব�াসী হেয় উঠেলন?’ 
 
িতিন বলেলন �য, এখনকার অনলাইেনর যুেগ িতিন �ায়ই নতুনেদর কাছ �থেক 
এমন সব ছিব �দেখন �য�েলা তােকই ভািবেয় তুেল িনেজর �যাগ�তা িনেয়। িচ�া 
কেরন! একজন মা�ার �লেভেলর িশ�ী মানষু িতিন, িক� অনলাইেন অন�েদর কাজ 
�দেখ এেতা িকছুর পরও একটু হীনমন�তায় ভুেগন। �সখােন আমরা িক! 
 
এখান �থেক আসেল আমােদর একটা সত� অনধুাবন করার ব�াপার আেছ। ইদানীং 
�কান কাজ �শখা �� করেলন মেন কেরন। ধেরন �পইি�ং িকংবা ফেটা�ািফ। 
আপিন হয়েতাবা িনেজ �কবল িশখেছন। িক�, অনলাইেন �ফসবকু, ইউ�উেব 
আপনার সামেন ৫/১০/২০ বছেরর অিভ�তাস�� মানষু�েলার কাজ উেঠ আসেছ। 
কাজ�েলার উ�ত �কায়ািল� আপনােক আপনার িনেজর কাজ স�েক�  ি�ধায় �ফেল 
�দয়। মেন মেন চলেত থােক, ‘আমার পে� িক এেতা সু�র িকছু �তির করা কখনই 
স�ব?’ 
 
এসব িচ�া যখন মাথায় ভর করেব, তখন িনেজেক রিবন শম�ার একটা মথা মেন 
কিরেয় িদেবনঃ “ Every master was once a beginner” 
সব মা�ারই এক সময় হা�হা� পাপা কের তাঁেদর িশ� �শখা �� কেরিছেলন। 
তাঁরা �� �থেক তাঁেদর কােকর ঠ�াং বেকর ঠ�াং-মাক� া ছিব �ফসবকু, ই�টা�ােম 
িদেত থাকেল হয়েতাবা ব�াপারটা িব�াস করেত সহজ হেতা! 
 
ছিব �তালার পর যিদ ক�াপশন িদেয় ছিব �বাঝােত হয়, তাহেল হয়তবা ছিবর 
মাধ�েম আপিন িনেজেক খুব একটা পির�ারভােব উপ�াপন করেত পােরন িন 
 
পারেল কখনও �ােয়ে�র সামেন বেস এিডট করেবন না 
যিদ না আপনার �ােয়� খুবই ভােলা হয়, জীবেনও �ােয়ে�র সামেন বেস আপনার 
কাজ করেবন না। একদম জীবন �থেক �নয়া কেয়ক� িশ�া �শয়ার কির, চাইেল 
িনেত পােরন অথবা ইে�ার করেত পােরনঃ 
 
১। আপিন ফেটা�ািফ এবং এিডট জােনন। এবং আপনার �ােয়� জােননা (�না 
অেফ� টু �ােয়�)। মলূত এই কারেণই আপিন ফেটা�ািফ এবং এিডত করেছন এবং 
�ােয়� আপনােক টাকা িদে�। �ােয়ে�র সামেন এিডট করেল �ােয়� তাঁর ই�ামত 
িফডব�াক িদেত থাকেব। �ােয়� হয়েতাবা পুেরা আইিডয়াটা জােনও না। আপিন 





করেছন মা�ারিপস, আর উিন �লেগ আেছন ‘�চহারাটা আেরকটা সাদা কেরন’ 
িনেয়। নন-এ�পাট�  যখন এ�পাট� েক গাইড কের, তখন নন-এ�পােট� র অদরূদশ�তা 
খুবই িনখুতঁভােব এ�পাট�  তুেল ধেরন; অথ�াৎ পুেরা কাজটাই খারাপ হয়! 
 
২। �পশাগত কাজ করেত করেত আপিন অেনক �ত ভােলা কাজ করা িশেখ 
�ফলেবন। আেগ �য কাজ করেত ৪ ঘ�া লাগেতা, �সটা �েফশনাল �লেভেল আপিন ৫ 
িমিনেট কের �ফলেত পােরন। এখন এেতা �ত কাজ �শষ কের �ফলেত �দখেল 
অেনেকর মেন হেত পাের, ‘এই �ছা� একটা কােজর জন� আিম ৫০ হাজার টাকা 
িদি�?’ এে�ে� িপকােসার একটা গ� আেছ। একবার িতিন এক �রে�ারাঁয় িগেয়েছন। 
িক এক ঘটনায় িতিন কেয়কটা আঁচড় িদেয় একটা ছিব আঁকেলন। একজন যখন 
�সটা িনেত চাইেলন, িপকােসা চড়া একটা দাম হাঁকেলন। ��তা অবাক হেয় বলেলা, 
‘কেয়ক িমিনেটর এই ছিবর জন� এেতা টাকা �কন �দব?’। তখন িপকােসা বলেলন, 
‘এটা এঁেকিছ কেয়ক িমিনেট, িক� কেয়ক িমিনেট আঁকেত স�ম হওয়ার জন� �য 
এেতা বছর অনশুীলন কেরিছ, আপিন �সটার জন� �প করেছন।’ 
 
িক�, এমন না �য �ােয়� সবসময় খারাপ। অেনক সময় অিভ� এেজি�র সােথ 
কাজ করেল �দখেবন তারা ��াি�ং এবং অভারল িথম িনইেয় খুব ভােলা িফডব�াক 
িদে�। এেত কােজর মানও অেনক ভােলা হয়। মলূকথা হল, িস� স�েক�  কম জােন 
এমন �ােয়ে�র সামেন এিডট করেত বসেল িবপদ হেত পাের, এই আরিক! 
 
 
 
 
 
 
 
আমার জন� ফেটা�ািফ কী? 
 
আমার জন� দ�ু কারেণ ফেটা�ািফ ���পূণ�। 
 
�থমত, ফেটা�ািফ আমােক আরও অেনক �বিশ পয�েব�ণশীল কেরিছ। এখন গােছর          
এক� �কাণায় লিুকেয় থাকা পািখ, িকংবা শীেতর িদেন গােছর ফাঁেক ফাঁেক �কামল            
আেলার �খলা - এসব আরও ভােলাভােব নজের পের। ফেটা�ািফ আমার জন�           
নতুনভােব পৃিথবীেক �দখার অনশুীলন। 
 





ি�তীয়ত, িনেজর দিৃ�ভি� ও িচ�া�েলােক �কাশ করার দা�ণ একটা মাধ�ম হে�           
ফেটা�ািফ। আমার আইিডয়া�েলা আিম িবিভ� মাধ�েম �কাশ করেত পছ� কির।          
�লখার মাধ�েম, �ািফক িডজাইেনর মাধ�েম, িভিডওর মাধ�েম। এসেবর মােঝ         
ফেটা�ািফ িদেয় আ��কাশ করাটা অেনক সহজ এবং কায�করী। তাই, �সলফ          
এ�ে�শেনর জন�ও আিম ফেটা�ািফ কির। 
 
এই �গল হল, ফেটা�ািফ �কন কির। বািক থােক ফেটা�ািফ কী? আপনার িনজ�            
�কােনা মতামত থাকেল আমােক অবশ�ই জানােবন। বইেয়র �থম ��ােপ আমােক          
�যাগােযােগর তথ� িদেয় �রেখিছ। এখন আিস �শষ �ে�। 
 
আমার জন� ফেটা�ািফ হল, ‘সত�েক �দখার �ি�য়া’। 
 
আমরা তািকেয় থািক সবসময়, িক� �দিখ খুব কম। যা �দিখ তা, অেনক সময়             
িনেজর মত কের ব�াখ�া কির। আমার কােছ ফেটা�ািফ মােন হে� সত�েক �দখার            
�ি�য়া। �থেম, আমরা �ল� িদেয় পৃিথবী �দিখ। পৃিথবীর িবিভ� ছিব তুিল।           
তারপর ধীের ধীের আমরা ছিবর মেধ� আমােদর মেনর না বলা গ��েলা �দিখ।            
একদম �শেষ �লে�র এপার-ওপার িমেলিমেশ যায়। না থােক আমার িনেজর মেন           
বানােনা গ�, আর না থােক আমার িনেজর �ারা আেরািপত ��েমর সীমাব�তা।           
ি�রিচে� আটেক যায় মহাকােলর এক �ণ। �সটাই আমার জন� সত�, �সটাই আমার            
জন� ফেটা�ািফ। 
 
 
 





 
 





��িলে�র িলংকঃ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl3J1N6NlmXWxMFdaeAXXjCtN-Pj19ISo 
 
 
  





 




