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অধ্যোয়-০১ 

সিসি োল কযোটেরো এেং সিসি োল ফট োগ্রোসফর নোনো সেষয় 
 

ডিডিটাল কামেরার প্রসামরর সামেসামে ফমটাগ্রাডফ যেেন সহি হমেমে যেেডন িনডপ্রেো যেমেমে। আিকাল 

অডিকাাংশ উন্নে োমনর যোোইল যফামনই ভাল োমনর েডে উঠামনা োে। যসইসামে আগ্রহ োেমল অল্পদামেই ডকমন 

যফলা োে ডিডিটাল কযামেরা। একোর কযামেরা যকনার পর ডফমের ডদমনর েে খরচ ডকাংো ঝামেলা যকানটাই 

যনই। 

কযামেরা ডিক করমল েডে ওমঠ। সে েডে ডক একরকে হে ? ডকাংো সোর উঠামনা েডে ডক এক োমনর হে ? 

 

ডনশ্চেই না। যকউ েডে উঠান শখ কমর, কামরা কামে ফমটাগ্রাডফ যনশার েে, কামরা িন্য পুমরাপুডর যপশা। োই যহাক 

না যকন, ভাল েডের সামে সম্পকক কযামেরা এোং ফমটাগ্রাডফ সম্পমকক িানা। ডিডিটাল কযামেরা এোং ফমটাগ্রাডফর 

সািারন ডেষেগুডল সম্পমকক যিমন যনো োক। 

 

যসন্সর এোং আকার অনুোেী নানা িরমনর কযামেরা 

ডফে কযামেরাে যেেন েডে উঠামনা হে ডফমে, ডিডিটাল কযামেরাে কািটি কমর যসন্সর নামের একটি ইমলকট্রডনক 

েস্তু। কযামেরা অনুোেী এটা আকামর েে-মোট হে। যসন্সর েে েে েডে েে ভাল হমে এমে সমেহ করার কারন 

যনই। যোোইল যফামনর যসন্সর যোট, পমেন্ট এন্ড শ্যযট কযামেরাে োরমেমক েে, প্রােডেক (এডি যলমভল) এলএলআর 

কযামেরাে োরমেমক েে, ডেিমরঞ্জ এসএলআর কযামেরাে োরমেমক েে, প্রমফশনাল কযামেরাে োরমেমক েে। 

https://lh5.googleusercontent.com/-ELjvZBKtNOQ/TY7CWs_A8oI/AAAAAAAAD8U/qmVDrAFS5Zo/s1600/Compact_Nikon_Coolpix_S8100.jpg
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সািারনভামে প্রমফশনাল কযামেরা ৩৫ডেডে ডফমের সোন যসন্সর োমক, ফমল োমে ডফমের োমনর কাোকাডে 

োন পাওো োে। এই যসন্সরমক ফুল-মেে েমল। 

ফুলমেে যেমকও েে যসন্সমরর কযামেরা রমেমে। এগুডল ব্যেহার হে ডেমশষ কামি ো অডে-মপশাদারী কামি। এমদর 

সম্পমকক এরমেডশ িানা হেে প্রমোিন হমে না। 

কামিই, কযামেরার োমনর ডেচামর সেমেমক ডপডেমে যোোইল যফান কযামেরা, েে প্রচার করাই যহাক না যকন। েে 

যেগাডপমেলই যহাক না যকন। 

এর পমরর কযামেরার নাে পমেন্ট এন্ড শ্যযট কযামেরা। সািারনে এমদর যসন্সমরর োপ ১/২.৩ ইডি।  কযানমনর 

পাওোরশট, নাইকমনর কুলডপে, সডনর সাইোরশট, প্যানাসডনক লুডেে ইেযাডদ এিরমনর কযামেরা। আকামর এগুডল 

বুকপমকমট রাখার েে যোট যেমক এসএলআমরর েে েে হমে পামর। অেশ্যই যলমন্সর ক্ষেো এোং অন্যান্য ডেষে 

অনুোেী আকার েে-মোট হে। 

এডি যলমভল এসএলআর কযামেরার যসন্সরমক েলা হে োইমরা যফার োি ক যসন্সর। এই কযামেরাগুডলর আকার 

ডকছুটা েে। এমদর যলন্স পাল্টামনা োে।  কযানমনর ডিডিটাল যরমেল, নাইকমনর ডি৩১০০,  সডন আলফা এ৩৮০ 

ইেযাডদ এই িরমনর কযামেরা োইমরা যফার োি ক যসন্সর ব্যেহার কমর আমরক িরমনর কযামেরা ৈেরী করা হে। 

এমেও এসএলআমরর েে যলন্স পাল্টামনা োে। পাে ককয, এসএলআমরর েে অপটিকযাল ডভউফাইন্ডার যনই। ফমল 

আকামর যোট হে। প্যানাসডনক, অডলম্পাস, সডন এমদর এিরমনর কযামেরা রমেমে। 

ডেিমরঞ্জ এসএলআর কযামেরাগুডল এডি যলমভল যেমক উন্নে, সুডেমি যেডশ, দাে যেডশ। যসন্সর োোও আমরা ডকছু 

ডেষমের পাে ককয রমেমে (আগােীমে উমেখ করা হমে) এই কযামেরাগুডলমে। কযানমনর ৭ডি, নাইকমনর ডি৯০ ইেযাডদ 

এই পে কামের কযামেরা। 

ফুলমেে কযামেরাগুডলমক সরাসডর প্রমফশনাল কযামেরা েলা হে। কযানমনর ইওস োকক, নাইকমনর ডি৭০০ ইেযাডদ 

এই পে কামের কযামেরা। 

 

যেগাডপমেল ডক কাি কমর 

যেগা শমের অে ক ডনশ্চেই িামনন। ১ হািামর ১ ডকমলা, ১ হািার ডকমলামে ১ যেগা। অে কাৎ ১ যেগাডপমেল অে ক 

যেখামন ১০ লক্ষ ডপমেল রমেমে। কযামেরাে েখন উমেখ করা হে ৫ যেগাডপমেল োর অে ক যসই কযামেরাে উঠামনা 

েডেমে ৫০ লক্ষ ডপমেল োকমে। 
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ডপমেলমক পাশাপাডশ েসামনা িমটর সামে তুলনা 

করুন। েে যেডশ িট েসামনা হমে েে যেডশ োেগা 

প্রমোিন হমে। কামিই, যেগাডপমেল েে যেডশ হমে 

েডের আকার েে েে হমে।  

যেগাডপমেল সম্পমকক সেমচমে প্রচডলে ভুল িারনা, 

যসটা োেমল েডের োন ভাল হে। আসমল েডের 

োমনর সামে যেগাডপমেমলর যকানই সম্পকক যনই। 

সািারনভামে ৮-১০ ইডি ডপ্রমন্টর িন্য ৬ যেগাডপমেল 

যসন্সর েমেষ্ট। োরা ডেশাল আকামরর ডেলমোি ক ৈেরীর িন্য েডে উঠামেন োমদর কো আলাদা। 

 

 

জুে আসমল ডক ? কেটুকু প্রমোিন ? 

কযামেরার যলমন্সর সামে জুে গুরুত্বপুন ক একটি শে। এমেমক িানা োে আপডন কে দুমরর েডে উঠামে পারমেন। 

ডহসাে প্রকাশ করা হে ডেডলডেটামর। এর দুটি োন োমক, কামের োপমক েমল ওোইি, দুমরর োপমক েমল 

যটডলফমটা। ওোইি এমেমল সােমনর দৃমশ্যর যেডশ অাংশ যদখা োে, যটডলফমটামে এই যকান যোট হমে োমক, ফমল 

যোট একটি অাংশ যদখা োে। যেেন ২৫-২৫০ডেডে, এর অে ক ওোইি এমেমল ২৫ ডেডে, যটডলফমটামে ২৫০ ডেডে। 

এমক ১০এে ডহমসমে যলখা হমে পামর। এে অে ক ওোইি এমেমলর োমনর গুডনেক। েেকোমন ৩৫এে (৮৪০ডেডে) 

পে কন্ত পমেন্ট এন্ড শ্যযট কযামেরা রমেমে (কযানন এসএে৩০আইএস)। 

এেক্ষন যে জুমের কো েলা হল যসকাি কমর যলন্স। এোো ডিডিটাল জুে েমল আমরকটি ডেষে রমেমে। 

সফটঅেযার এই কাি কমর। ভাল োমনর েডে যপমে চাইমল এমক ডহমসমের োইমর রাখাই ভাল। 

কেটুকু জুমের কযামেরা ব্যেহার করমেন যসটা ডনভ কর কমর েডের িরমনর ওপর। েডদ পাডখর েডে উঠামনার শখ 

োমক োহমল েে যেডশ হে েেই ভাল। েডদ মুলে পাডরোডরক, প্রকৃডে ইেযাডদর েডে উঠামনা প্রমোিন হে োহমল 

েে জুে প্রমোিন যনই। কামে যেমক ফুলগামের েডে েে ভাল হমে, যটডলফমটা ব্যেহার কমর দুর যেমক েে ভাল 

েডে পাওো োমে না। 

এসএলআর কযামেরাগুডলমে একটি যলন্স খুমল আমরকটি লাগামনা োে। যসকারমন ব্যেহারকারীরা ওোইি যেমক 

সুপার যটডলফমটা পে কন্ত ডেডভন্ন িরমনর যলন্স ব্যেহার কমরন। েে দুমরর েডে উঠামে চান েে যেমশ জুে প্রমোিন 

https://lh5.googleusercontent.com/-oVsqddBtQxM/TY7Cl70z4qI/AAAAAAAAD8Y/Q-R254GY2QE/s1600/PointAndShoot_Canon_PowerShotG12.JPG
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(৩০০ডেডে+)। সািারন কামির িন্য কেদােী এসএলআর কযামেরাগুডলমে ১৮-৫৫ ডেডে যলন্স যদো হে ডকটমলন্স 

ডহমসমে। ডেমশষজ্ঞরা েমলন ভাল যপামট্র কট এর িন্য প্রমোিন ৮৫ ডেডে। এিন্য ৮৫ডেডে প্রাইে যলন্স পাওো োে। 

যকউ আমরা োডেমে ১৩৫ডেডে ডকাংো ২০০ডেডে যলন্স ব্যেহার কমরন। 

 

আইএসও, এপারচার, সাটারডিি 

েডে উঠামনার সেে কযামেরার যসন্সমর যে আমলা আমস ো যেমক সােমনর দৃশ্যঅনুোেী ডিডিটাল ইমেি ৈেরী হে। 

যসন্সর ডক পডরোন আমলামে কেটুকু কাি করমে যসটা প্রকাশ করা হে আইএসও েমল একটি সাংখ্যা ডদমে। উদাহরন 

ডহমসমে, িমর ডনন যোটামুটি আমলামে ১০০ আইএসওমে ভাল োমনর েডে পাওো োে। যসখামন আইএসও ৫০ 

ব্যেহার করমল েডেমে আমলা কে পাওো োমে। আর ২০০ ব্যেহার করমল অডেডরক্ত আমলা পাওো োমে। 

সািারনভামে আমলা কে োকমল যসখামন যেডশ আইএসও ব্যেহার করা হে, যেডশ আমলা োকমল যসখামন কে। 

কািটি ম্যানুোল যোমি আপডন ঠিক কমর ডদমে পামরন, অেো কযামেরামকই ডনমি যেমক ঠিক কমর যনোর দাডেত্ব 

ডদমে পামরন। 

যলমন্সর েমে ডদমে আমলা যসন্সমর োওোর পমে এপারচার নামে িানালার েে একটি অাংশ পার হমে হে। এপারচার 

েে করমল (িানালা যেডশ খুলমল) যেডশ আমলা যভেমর োে, আর যেডশ আমলা োকমল োমক ডনেন্ত্রন করার িন্য 

সাোন্য যখালা হে। এপারচার সাংখ্যা ডদমে প্রকাশ করা হে। যেেন ৪, ৫.৬, ১১ ইেযাডদ। যোট সাংখ্যা েে এপারচার 

(মেডশ আমলা) এোং েে সাংখ্যা যোট এপারচার বুঝাে। 

আমলা কেক্ষন সেে কাি করমে যসটা ডনেন্ত্রন কমর সাটার ডিি। যেডশ আমলা োকমল অল্প সেমেই েডে উঠামনার 

প্রমোিনীে আমলা পাওো োে। কামিই সাটার ডিি যেডশ রাখমে হে। কে আমলা োকমল সাটারডিি কডেমে 

যেডশ আমলা গ্রহন করমে হে। এেমপািার নামে একটি শে ব্যেহার করা হে আমলার পডরোন বুঝামনার িন্য। 

এেমপািার যেডশ অে ক যসখামন আমরা যেডশ, কে অে ক আমলা কে। যসমকন্ড ডদমে একাট প্রকাশ করা হে। ১/৪০০ 

অে ক এক যসমকমন্ডর ৪০০ ভামগর একভাগ সেে। 

সাটার ডিি আপডন ডনডদ কষ্ট কমর ডদমে পামরন অেো কযামেরা পডরডিডে অনুোে ঠিক কমর ডনমে পামর। 

আইএসও, এপারচার এোং সাটারডিি এই ডেমনর সেম্বমে ভাল েডে পাওো োে। একোত্র ম্যানুমেল যোমি এই 

ডেনটি পডরেেকন করা হে। অেযন্ত দক্ষ ফমটাগ্রাফাররাই যসটা কমরন। অন্যরা যে যকান একটি ো দুটি ডনডদ কষ্ট কমর 

যদন, োরসামে োনানসই যসটিাং কমর যনে কযামেরা। 
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এখামন মুলে আমলার ডেষে উমেখ করমলও এপারচার, 

সাটারডিি ইেযাডদর নানাডেি ব্যেহার রমেমে। ডেডভন্ন 

পডরডিমে ভাল েডে পাওোর িন্য যসডদমক দৃডষ্ট ডদমে হে। 

যসকো আগােীমে। 

 

অমটা, ডপ্রমসট এোং ম্যানুমেল 

অমটা যোমি সেস্ত যসটিাং কমর যনে কযামেরা ডনমিই। 

আপনার সুডেমি হমে আমদৌ যকানডকছু ডনমে োো না 

ঘাডেমে ভাল েডে পামেন। অসুডেমি হমে,  

সাটার ডিমির উদাহরন যদখুন। আপডন উেমে োকা পাডখর 

েডে উঠামেন। সাটার ডিি যেডশ োকমল িানার িষ্ট েডে পাওো োমে। সাটার ডিি কোমল েডে উঠামনার সেে 

িানা েেটুকু সরমে েেটুকু অাংশ ঝাপসা যদখা োমে। আপডন যকানটি চান ? অেশ্যই এমকক সেে এমককটি। চলন্ত 

গাডের েডে উঠামনার সেে একোর যদখামে চান যসটার গডে রমেমে, আমরকসেে গাডের সেস্ত অাংশ িষ্টভামে 

যদখামে চান। অমটা যোমি একাি নাও হমে পামর। 

কামিই, অমটা যোমি যোটামুটি ভাল েডে পামেন, ডনমির পেেেে হমে এেন কো যনই। 

এখামনই ভুডেকা ডপ্রমসট নামে ৈেরী কমর যদো যসটিাং এর। োনুমষর েডে, খুে কামে যেমক যোলা যকান েস্তুর েডে, 

গােপালা-আকামশর েডে, রামের েডে এগুডলর িন্য সুডেমিিনক যসটিাং কযামেরার সামে যদো হে। আপনার কাি 

প্রমোিমনর সেে িাোল ঘুডরমে যসটা যসট কমর যনো। সঠিক ডপ্রমসট ব্যেহার করমল ভাল োমনর েডে পামেন 

সেসেে। 

আর আপডন েডদ নতুনত্ব চান, েডে যোলা যক্ষমত্র পুমরা স্বািীনো চান োহমল ম্যানুমেল যোি। যেখামন যে যসটিাং 

প্রমোিন যসখামন যসই যসটিাং ঠিক কমর ব্যেহার করার সুমোগ পামেন। ডেষেটি েেটা িটিল েমন হমে আসমল 

েেটা না। কযামেরার অমটা ো ডপ্রমসট যোমি ডগমে আইএসও, এপারচার, সাটারডিি ইেযাডদ যদমখ ডনমে পামরন। 

োরসামে ডেল যরমখ ম্যানুমেল যোমি প্রমোিনীে পডরেেকন করমে পামরন। 

 

  

https://lh5.googleusercontent.com/-EClMvlItu10/TY7Cy9rjyzI/AAAAAAAAD8c/iDQxE9l-DWI/s1600/sonyDSLR-A850_top.JPG
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যকান িরমনর কযামেরা ব্যেহার করমেন 

ডিডিটাল কযামেরার ডেডভন্ন ডেষেগুডল যিমনমেন। আপডন েডদ কযামেরা ডকনমে োন োহমল যকান িরমনর কযামেরা 

ডকনমেন ? 

যকনার সামে অেশ্যই দামের সম্পকক রমেমে। সম্ভে হমল েেটা সম্ভে যেডশ দামের কযামেরা পেে করমে পামরন। 

সামে যে ডেষেগুডল ডেমেচনা করমেন ো হমে, কযামেরার সমে কাচ্চ ব্যেহার ডনডশ্চে করুন। আপডন সেমচমে ভাল 

ডেশাল আকামরর কযামেরা ডকনমলন অেচ েমে যেোমনার ভমে যসটা োডেমে যরমখ োইমর যগমলন। এেন অেিা 

ডনশ্চেই চান না। যসমক্ষমত্র এেন কযামেরা যেমে ডনন ো সেসেে পমকমট রাখা োমে। পডরোমরর েডে, ডপকডনমকর 

েডে উঠামনার িন্য সািারন পমেন্ট এন্ড শ্যযট কযামেরা েমেষ্ট হমে পামর। োাংলামদমশ ১০ যেমক ২০ হািার টাকার 

েমে এেন ভাল কযামেরা পাওো োে। 

ডেডভন্ন োেগা যেোমে ডগমে েডে উঠামনা যেমক শ্যরু কমর রীডেেে ফমটাগ্রাডফমে আগ্রহী হমল সুপারজুে কযামেরার 

ডদমক যেমে পামর। ২০ যেমক ৩০ হািার টাকাে এেন কযামেরা পাওো োমে।  

আর পুমরাপুডর ফমটাগ্রাফার হমে চাইমল, সেমচমে ভাল োমনর েডে চাইমল অেশ্যই এসএলআর। প্রােডেক োমনর 

এসএলআর ৪০ হািামরর েমে পাওো োমে, েেে োমনর কযামেরা ১ লক্ষ টাকার কাোকাডে। োরমচমে ভাল 

কযামেরা োরা যখাি কমরন োমদর হেে পরােশ ক প্রমোিন যনই। 

ভাল কযামেরার সামে ভাল যলন্স, ইমেি প্রমসসর ইেযাডদ আভযন্তডরন ডেষমের সম্পকক রমেমে। কামিই খ্যাডেোন 

যকাম্পানীর কযামেরা যকনা ডনরাপদ। কযানন এোং নাইকন উন্নেোমনর কযামেরা ডনে কাোমদর েমে যসরা। এর োইমর 

সডন, প্যানাসডনক, ফুডিডফে, স্যােসাাং, যপনটাে এমদর ডদমক দৃডষ্ট ডদমে পামরন। 
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অধ্যোয়-২ 

ভোল ছসে উঠোটনোর সনয়েকোনুন 
 

কযামেরা েে ভাল েডেও েে ভাল, কোটা ডকছুটা সেয যো েমটই। ডকন্তু সািারন কযামেরা ব্যেহার কমর চেৎকার 

েডে উঠামনার উদাহরন কে যনই। দােী এসএলআর যহাক আর সািারন পমেন্ট এন্ড শ্যযট কযামেরা যহাক অেো 

যোোইল যফামনর কযামেরাই যহাক, ডকছু ডনেে যেমন যে যকউ সুের েডে উঠামে পামরন। যপশাদার ফমটাগ্রাফাররা 

যে ডনেে যেমন েডে উঠান যসগুডল একোর যিমন ডনন। 

 

 

েডের ডেষে ঠিক করুন  

কযামেরাে ডিক করমল েডে উঠমে। 

কযামেরার সােমন ো আমে যসটাই 

পামেন। োমক ডক ভাল ফমটাগ্রাফ েলা 

োে! 

েডে উঠামনার আমগ েডেমক ডশল্পীর 

আকা েডের সামে তুলনা করুন। ডেডন 

অমনক যভমেডচমন্ত ো েক্তব্য যসটা ফুটিমে যোমলন। ফমটাগ্রাফার ডহমসমে আপনার যসটাই দাডেত্ব।  

কামিই েডে উঠামনার আমগ একোর ডনমিমক প্রশ্ন করুন, ডকমসর েডে উঠাডে। এর েক্তব্য ডক ? যকান ব্যডক্তর েডে 

উঠামল োর যপাষাক, পডরমেশ, আমলা এগুডল োরসামে োনানসই ডক-না।  

কামিই েডে উঠামনার প্রেে ডনেে, েডের েক্তব্য ঠিক করুন। যে েডেই উঠান না যকন, একোর ডনমিমক প্রশ্ন করুন 

ডকমসর েডে উঠামেন। েডের েক্তব্য ডক। অন্য যকানভামে উঠামল ডক েডে আমরকটু ভাল হে ? ডদমনর অন্য সেমে, 

ডকাংো কৃডত্রে আমলা ব্যেহার কমর। 

https://lh5.googleusercontent.com/-f5iblx_5FJo/TY6-9EZ6vnI/AAAAAAAAD8A/v8FAF0AopeA/s1600/Shalik.jpg
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ডেমনর ডনেে 

েডে উঠামনার সেে ফমটাগ্রাফাররা সািারনভামে ো কমরন, ডদগন্ত যরখা েডের োঝাোডঝ যরমখ যেে কমরন। অে কাে 

আপনার সােমন েডদ োঠ এোং আকাশ োমক োহমল োমঠর িন্য অমি কক এোং আকামশর িন্য অমি কক এভামে ভাগ 

কমর যনন। ডকাংো সমুদ্র এোং আকাশ োমক োহমল অমি কক আকাশ এোং অমি কক পাডন এভামে েডে উঠান। এমক 

অমনমক তুলনা কমর যখলার ড্র এর সামে তুলনা কমরন। যক ডেিেী িানা যনই। ফমটাগ্রাডফর একটি গুরুত্বপুন ক ডনেে 

রুল অে ডি এর পডরপন্থী। হািার েের িমর রুল অে ডি প্রচডলে। 

ডনেে হমে, দুভাগ একিনমক োডক একভাগ আমরকিনক ডদন। ডেষমের গুরুত্ব অনুোেী। েডদ সমুদ্র গুরুত্বপুন ক হে 

ডদগন্তমরখা ডেনভামগর দুভাগ ওপমর রাখুন, েডদ আকাশ গুরুত্বপুন ক হে োহমল আকাশমক ডেনভামগর দুভাগ ডদন। 

অনাোমস সুের েডে পামেন। 

https://lh3.googleusercontent.com/-rQYT_yHz9Qw/TY6_65n9SII/AAAAAAAAD8M/AVFvAsEYK0Y/s1600/stMartin.jpg
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পুমরা েডে উঠান 

আপডন একটি সুের ফুমলর েডে উঠামে চান। অমনকগুডল ফুমলর েমে একটি ফুল আপনার কামে গুরুত্বপুন ক। োগামনর 

েডে উঠামনার পর যসই েডে কাউমক যদখামনার পর লক্ষয করমলন োরা যসই ডেমশষ ফুলটি লক্ষয করমে না। কারন 

একটিই, আপডন যসভামে েডে উঠানডন। 

েডদ ফুমলর েডে উঠামে হে েেটা সম্ভে কামে যেমক েডে উঠান। এেনভামে যেখামন যসই ফুলটিই েডের অডিকাাংশ 

োেগা জুমে োমক। অন্য ফুলগুডলর কাি এই ডেমশষ ফুমলর যসৌেে কমক ফুটিমে যোলা। 

ফুল না হমে েডদ ডেমশষ যকান েস্তু, এেনডক যকান ব্যডক্তর ডেষেও হে োহমলও এই ডনেমে েডে উঠান। ডনমিমক 

েলমে পামরন, েডে উঠামনার পর ফমটাশমপ পাশ যেমক োদ যদো োমে। যসটা না কমর েডে যসভামে উঠামনা অমভযস 

করুন। 

ফমটাগ্রাডফর যক্ষমত্র একটি ডেখ্যাে উডক্ত রমেমে, েডে ভাল হেডন কারন আপডন েমেষ্ট কামে োনডন। কামিই, েডে 

উঠামনার িন্য েেটা সম্ভে কামে োন, অেো যলন্স পাল্টান অেো জুে ব্যেহার করুন। 

 

যপামট্র কট যোমি েডে উঠান 

সািারনে অডিকাাংশ েডে উঠামনা হে ল্যান্ডমেপ যোমি, পামশর ডদমক যেডশ োেগা যরমখ। অেচ কযামেরা ঘুডরমে 

যসই েডেমকই লম্বালডম্বভামে েডে উঠামনা সম্ভে। একিন দাডেমে োকা ব্যডক্তর েডে ল্যান্ডমেপ যোমি উঠামল পামশ 

https://lh6.googleusercontent.com/-bd4Hhebsfss/TY6_jkrZqSI/AAAAAAAAD8I/8M9R3bXX79s/s1600/Newleaf.JPG
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অমনক অপ্রমোিনীে োেগা যেমক োে। অেচ লম্বলডম্বভামে উঠামল োমক আমরা ভালভামে যদখামনা সম্ভে। ভুমল 

োমেন না, এিন্যই এর নাে যপামট্র কট যোি। 

যকান েডে যকানভামে উঠামল ভাল হমে এর যকান িরাোিা ডনেে যনই। একই েডে যেমকানভামেই সুের হমে পামর। 

সেসেে ল্যান্ডমেপ যোমি না উঠিমে একোর ডনমিমক েলুন, এই েডেটাই একটা যপামট্র কট যোমি তুমল যদডখ না ডক 

হে। 

 

 

যেমের েমে যেে 

ডপ্রন্ট করা েডে আেরা যেমে রাডখ, ডিডিটাল েডের চাডরডদমকও যেে ব্যেহার করা হে। ইমে করমল েডে উঠামনার 

সেে যকানডকছুমক যেে ডহমসমে ব্যেহার করা োে। প্রকৃডে, গামের পাো, যদোল যেমক শ্যরু কমর ডনমির হাে, 

যেমকান ডকছুই যেে ডহমসমে েডের যসৌেে ক োোমে পামর। 

https://lh3.googleusercontent.com/-hM04oN1qEzQ/TY6_RQSnFCI/AAAAAAAAD8E/IB3_eaA6fy0/s1600/frame_in_frame.jpg
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ব্যাকগ্রাউমন্ডর ডদমক দৃডষ্ট ডদন 

ঘমর অেো োইমর যেখামনই েডে উঠান না যকন, যপেমন ডক রমেমে যসডদমক লক্ষয রাখুন। েডে উঠামনার সেে েডদ 

অপ্রমোিনীে ব্যডক্তর উপডিডে োমক োহমল ডকছুক্ষন অমপক্ষা করুন। যপেন যেমক যকউ উডক ডদমে যদখা যগমল 

ভাল েডে হে না। একইভামে অপডরোর, অমগাোমলা ডকছু োকমল যসগুডল এডেমে েডে উঠান। সাোন্য সমর যগমলই 

এই ডেষেগুডল এডেমে ভাল েডে পাওো োমে। 

 

শ্যধুোত্র োডিক জ্ঞামন ভাল েডে পাওো োে না। ভাল েডের পাওোর সেমচমে ভাল পদ্ধডে হমে েডে উঠামনার পর 

যসখামন যকান ত্রুটি আমে ডকনা যের করা এোং ডক করমল আমরা ভাল েডে পাওো যেে যসটা যের করা। কামিই েে 

যেডশ েডে উঠামেন েে ভাল েডে পাওোর সম্ভােনা। 

 

  

https://lh3.googleusercontent.com/-KrHZOe83tQI/TY7AsrHerbI/AAAAAAAAD8Q/W2oAWJ60VgQ/s1600/composition.JPG
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অধ্যোয়-৩ 

কখন বকোন বেোটি ছসে উঠোটেন 
 

এিরমনর প্রশ্ন যকউ করমল ডেরক্ত হমে পামরন। এটা যকান প্রশ্ন হল! যে েডের িন্য যে যোি যসটাই যো ব্যেহার 

করমেন। এিন্যই যপামট্রট, ল্যান্ডমেপ, যিািআপ ইেযাডদ যোি ৈেরী করা হমেমে। 

 

কোটা ঠিক। এই যোিগুডলর পরও রমেমে এপারচার প্রামোডরটি এোং সাটার ডিি প্রামোডরটি েমল দুটি যোি। এোং 

সেমশমষ ফুল ম্যানুমেল েমল একটি যোি। যেখামন সাটারডিি, এপারচার যেমক শ্যরু কমর সেস্ত যসটিাং আপডন ঠিক 

কমর ডদমে পামরন। 

েেকোমনর প্রাে সে কম্পযাক্ট এোং এসএলআর কযামেরামেই রমেমে অমনকগুডল ডসন যোি। সািারনভামে েডে 

উঠামনার সেে আপনার কযামেরা যেমক পেমের ডসন যোি ব্যেহার করমেন এটাই স্বাভাডেক। যপশাদার 

ফমটাগ্রাফাররা যসটিাং এরিন্য কযামেরার ওপর ডনভ কর কমরন না। োরা এই ডনেমের োইমর েডে উঠান। কারন 

একটাই, োরা ডনমির পেমের ডকছু চান। এোং শ্যমন অোক হমে পামরন, সেমচমে যেডশ ব্যেহার করা হে এপারচার 

প্রামোডরটি যোি। 

ডেষেটি যোঝার িন্য এপারচার ডক কাি কমর একটু যদমখ যনো োক। 

http://1.bp.blogspot.com/-dUzFRt_x-EY/TabTsWydCiI/AAAAAAAAEF0/pohbY8nQhvw/s1600/Dhaka.JPG
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এপারচার হমে যলমন্সর িানালা। েখন পুমরাটা যখালা োমক েখন যেডশ আমলা প্রমেশ কমর, েখন কে যখালা োমক 

েখন কে আমলা প্রমেশ কমর। এপারচার প্রকাশ করা হে সাংখ্যা ডদমে। যোট সাংখ্যা যেডশ এপারচার বুঝাে। যেেন 

৩.৫ এপারচামর কযামেরাে যে আমরা প্রমেশ করমে ২২ এপারচামর োরমেমক আমলা অমনক কে পাওো োমে। 

কামিই, এপারচার কমিাল করার একটি প্রিান কারন সঠিক আমলা ব্যেহার। োইমর েডদ আমলা যেডশ োমক োহমল 

যসটা স্বাভাডেক পে কামে আনার িন্য এপারচামরর োন কোমেন (সাংখ্যাে োোমেন), আোর ডেপরীেভামে আমরা 

কে োকমল যেডশ আমলা পাোর িন্য এপারচার োোমেন (সাংখ্যা কোমেন)। এপারচার কেটাগুরুত্বপুন ক িানার িন্য 

এসএলআর এর যলমন্সর দামের পাে ককয একটু যিমন ডনন। সমে কাচ্চ ৩.৫ এপারচামরর যলন্স যকনা োে কমেকশ িলামর, 

সমে কাচ্চ ২ এপারচামরর যলমন্সর দাে কমেক হািার িলার। 

কামিই এপারচামরর কাি আমলা ডনেন্ত্রন করা যেমকও যেডশ ডকছু।  এপারচার েে যোট হে যিপে অে ডফল্ড েে 

যেডশ হে। যেেন আপডন ল্যান্ডমেমপর েডে উঠামেন যেখামন সােমনর গােপালা, দুমরর পাহাে, আকামশ যেঘ 

সেডকছুই িষ্টভামে  যপমে চান। যসমক্ষমত্র যেডশ এপারচার ভাল ফল যদমে। যকউ যকউ ডনডদ কস্ট কমর েমল যদন 

ল্যান্ডমেমপর িন্য আদশ ক এপারচার যসটিাং হমে ২২। 

আর এপারচার েে যেডশ হে যিপে অে ডফল্ড েে কে হে। এমকোমর অল্প ডকছু োেগার ডেষেমক িষ্ট যদখা োে, 

োরপরই োডক অাংশগুডল ঝাপসা হমে োমক। আপডন একটি ফুমলর েডে উঠামে যেখামন অন্যান্য ফুল-গােপালাগুডল 

ঝাপসা যদখা োমে, এিন্য যেডশ এপারচার প্রমোিন। 

আপডন েখন এপারচার প্রামোডরটি যোমি েডে উঠামেন েখন খুে সহমিই এপারচার পডরেেকমনর সুমোগ আপনার 

হামে োকমে। এপারচার প্রামোডরটি যোমি এপারচার পডরেেকমনর সামে ডেল যরমখ সাটারডিি পডরেডেকে হে। 

কামিই ওভারএেমপািার ডকাংো আন্ডার এেমপািামরর ভে যনই। যসকারমনই এপারচার প্রামোডরটি যোমির ব্যেহার 

এে যেডশ। 

সাটার ডিি প্রামোডরটি ডেষেটি যোঝা যসতুলনাে সহি। আপডন হেে উেন্ত পাডখ ডকাংো চলন্ত গাডের েডে উঠামেন। 

সাটার ডিি যেডশ হমল িষ্ট েডে পাওো োমে, কে হমল গডের কারমন চলোন অাংশগুডল ঝাপসা হমে। আপডন 

যকানটি চান যসটা ঠিক করার িন্য সাটারডিি প্রামোডরটি যোি ব্যেহার করমেন। সাটারডিি প্রামোডরটি যোমি 

পডরেেকমনর সামে ডেল যরমখ এপারচার পডরেডেকে হে যসডদমকও দৃডষ্ট রাখমেন। 

আর েখন এপারচার এোং সাটার ডিি দুটিই ডনমির পেেেে ব্যেহার করমে চান েখন ম্যানুমেল যোি। কামির 

সুডেমির িন্য এপারচার অেো সাটার ডিি যেটা যেডশ গুরুত্বপনুন ক যসটা ডসমলক্ট কমর কযামেরাে অন্যটির োন যদমখ 

ডনমে পামরন। 
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অধ্যোয়-৪ 

িসঠক এক্সটপোিোর েযেহোর করুন 
 

েডের দুিরমনর সেস্যার সামে আেরা পডরডচে। আমলা কে হওো অেো আমলা যেডশ হওো। অন্ধকার েডে এোং 

জ্বমল োওো েডে এই দুটি শে প্রচডলে এই দুটি ডেষে বুঝামে, ফমটাগ্রাডফর ভাষাে Underexposed এোং 

Overexposed. 

 

আমলা কে োকমল েডে অন্ধকার যদখামে এোং আমলা যেডশ োকমল জ্বমল োমে এই িারনাই স্বাভাডেক। েেকোন 

ফমটাগ্রাডফমে এই িারনা অচল। এমকোমর কে আমলামেও সঠিক সডে উঠামনা োে ডকাংো খুে যেডশ আমলামেও 

আমলা কোমনার ব্যেিা রমেমে। লাশ ব্যেহামরর উদাহরনই যদখুন, এমকোমর অন্ধকামর লাশ ব্যেহার কমর উজ্বল 

েডে যপমে পামরন, েডদ ডকছুটা আমলা োমক যসটা লামশর আমলার সামে যোগ হমে। আোর েে কােমেমক লাশ 

ব্যেহার করমেন আমলার পডরোন েে যেডশ হমে, দুমর যগমল লামশর প্রভাে কমে োমে। অমনমকই লক্ষয কমরন না 

দুরত্ব অনুোেী ডকাংো প্রমোিন অনুোেী লামশর আমলা কেমেডশ করার ব্যেিা রমেমে। 

েেকোন সে কযামেরামেই েডে উঠামনার সামেসামে যসটা যদমখ যনোর ব্যেিা রমেমে। যদমখ ডনমে প্রমোিমন লামশর 

আমলা কোমনা ো োোমনার ব্যেিা কমর ডনন।  

http://3.bp.blogspot.com/-1i1OviOHIAU/TbPu0kYqw2I/AAAAAAAAEKk/o6vwqoQXRFI/s1600/fly.jpg
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যেেন নাইকন ডি৯০ কযামেরামে লামশর আমলা কেমেডশ করার িন্য লামশর োটন যচমপ িমর কোন্ড িাোল ঘুরান। 

(+) েলমে আমলা োোমনা এোং (-) েলমে আমলা কোমনা বুঝাে। কামিই আপনার সঠিক যসটিাং পডরডিডে অনুোেী 

০ হমে পামর ডকাংো +২ ডকাংো -২ হমে পামর।  

লাশ োো েডে উঠামনার িন্য আমলা ডনেন্ত্রন করার িন্য ব্যেহার করমেন এপারচার কমিাল এোং সাটার ডিি। 

এপারচামরর োন সাংখ্যাে েে োোমেন আমলা েে কেমে। যেেন ৫.৬ যসটিাং যে পডরোন আমলা ব্যেহার করমে 

১৬ ব্যেহার করমে োর তুলনাে অমনক কে। আমলা যেডশ োকমল এপারচামরর োন োডেমে ডদন। 

সাটার ডিি হমে কেক্ষন সেে এেমপািার ব্যেহার করা হমে যসই সেে েমল যদো। ১/৬০ সাটার ডিি অে ক 

যসমকমন্ডর ৬০ ভামগর ১ ভাগ সেে আমলা ব্যেহার করা হমে, ১/৩০ ব্যেহার করমে োর ডিগুন সেে। কামিই 

যেখামন যেডশ আমলা প্রমোিন যসখামন সাটার ডিি কডেমে ডদন। আমলা যেডশ োকমল সাটার ডিি োডেমে যসটা 

কোমনার ব্যেিা করুন। আোর েমন কডরমে ডদমে হমে, েডে উঠামনার সামেসামেই যসটা যদমখ ডনন এোং যসই 

অনুোেী পডরেেকন করুন। 

আমরকটি ডেষে হমে আইএসও। এর োন েে যেডশ োকমে কযামেরার যসন্সর েে দ্রুে আমলা গ্রহন করমে। আমরা 

কোমনার িন্য আইএসও োন কে ব্যেহার করুন, কে আমলামে আইএসও যেডশ ব্যেহার করুন। 

েেকোমনর অমনক কযামেরামেই এেমপািার কেমপনমশসন েমল আমরকটি ফাাংশন রমেমে। েডদ আপনার কযামেরাে 

োমক োহমল যসটা ব্যেহার কমর এর োইমরও এেমপািার কমিাল কমর আমরা ভামলা ফল যপমে পামরন। এখামনও 

(+) েলমে এেমপািার োোমনা এোং (–) েলমে এেমপািার কোমনা বুঝাে। 

সঠিক এেমপািার োমনই ভাল েডে। কামিই কে ো যেডশ আমলামে েডে উঠামনার সেে এডদমক গুরুত্ব ডদন। 
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অধ্যোয়-৫ 

ট্রোইপি বকন েযেহোর করটেন 
 

কযামেরা ডনে কাো ডকাংো যলন্স ডনে কাো োমদর ষ্টযাডেলাইমিশমনর েন কনা এেনভামে যদন যেন আপডন ভুডেকমম্পর 

সেে েডে উঠামলও োর প্রভাে পেমে না েডেমে। আপডন ডনখুে েডে পামেন। োরা েডে উঠান োরা খুে ভাল কমরই 

িামনন োস্তেো আসমল ডক।  

োমদর েক্তব্য এমকোমর ভুল যসকো েলা হমে না। ষ্টযাডেলাইমিশন োকা আর না োকার েমে পাে ককয অমনকখাডন। 

োরপরও, ষ্টযাডেলাইমিশন সে প্রমোিন যেটাে না। ডেমশষ ডেমশষ সেমে আপনার প্রমোিন ট্রাইপি নামের একটি 

েস্তু। 

প্রেমে ষ্টযাডেলাইমিশন ডেষেটি ডক একটু যিমন যনো োক। আপডন েখন েডে উঠান 

েখন সাটার ডরডলি চাপ যদোর সেে ডকছু সেমের িন্য যসন্সমরর সােমন যেমক 

সাটার সমর োে, যসন্সমর আমলা পমে এোং সােমন োডকছু আমে যসটা আকা হে 

যসখামন। এই সেে যসমকমন্ডর হািার ভামহর একভাগ যেমক শ্যরু কমর কমেক যসমকন্ড 

পে কন্ত হমে পামর। 

এই সেমে েডদ আপনার হাে কামপ (ো খুেই স্বাভাডেক) োহমল োর প্রভাে পেমে 

েডেমে। হেে েডেমে ডেন্দুর েডে উঠামেন। েডে উঠামনার এক মুহুমেক ডেন্দুটি এক 

োেগা যেমক আমরক োেগাে সমর যগল হাে কাপার কারমন। োর অে ক আপডন েডেমে যদখমে পামেন ডেন্দুটি এক 

োেগার পডরেমেক ঝাপসা হমে সমর যগমে। েডের িারামলা প্রান্ত যদমখ অডিকাাংশ যক্ষমত্রই এই সেস্যা আপডন ডনমিই 

োচাই করমে পামরন। সাটার ডিি েে কে োকমে এটা ঘটার সম্ভােনা েে যেডশ। আোর দুরত্ব েে যেডশ হমে, 

সাোন্য হােকাপার প্রভােও যসখামন প্রকটভামে যদখা োমে। অেচ আপনার দুমরর েডেও যোলা প্রমোিন, কে 

আমলামে েডে উঠামনার িন্য সাটার ডিি কে রাখাও প্রমোিন। 

http://3.bp.blogspot.com/-WdTE-N__2ds/TZgO8MNHEHI/AAAAAAAAEAI/-PeK5V1-W1o/s1600/Tripod.jpg
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কযামেরা ডনে কাোরা এর সোিান যদন নানারকে পদ্ধডে। যসন্সর ডসফট ষ্টযাডেলাইমিশন, যলন্স যেিি 

ষ্টযাডেলাইমিশন, ডিডিটাল ষ্টযাডেলাইমিশন, ডুোল ষ্টযাডেলাইমিশন ইেযাডদ নানারকে নামে এই কাি করা হে। 

এমক যকাম্পানী আোর একই কািমক ডভন্ন ডভন্ন নামে উমেখ কমর। যেেন কযানন োমক ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন 

(আইএস) েমল নাইকন োমক েমল ভাইমেশন ডরিাকশন (ডভআর), ট্যােরন েমল ভাইমেশন কমিাল (ডভডস)। 

ষ্টযাডেলাইমিশনসহ যলমন্সর দাে ষ্টযাডেলাইমিশনোো যলন্স যেমক অমনক যেডশ। 

মুল কো হমে আপনার হাে কাপার কারমন েেটুকু ডেচ্যযডে ঘমটমে যসটা কোমনার িন্য যলন্স সমর োওোর 

সামেসামেই আমলা গ্রহন েন্ধ কমর যদো। যসইসামে কে আমলার সেস্যা দুর করার িন্য ডেমশষভামে যসটা প্রমসস 

করা। ফল ডহমসমে সািারনভামে যেখামন কে সাটার ডিি ব্যেহার করার কো ষ্টযাডেলাইমিশন ব্যেহার কমর 

োরমেমক যেডশ সাটারডিি ব্যেহার করা োে। 

ডকছুডকছু কম্পযাক্ট কযামেরা আমরা অডভনে পদ্ধডে ব্যেহার কমর। োরা খুে দ্রুে কমেকটি েডে উঠাে। োরপর যসগুডল 

ডহমসে কমর একটি ভাল েডেমে পডরনে কমর। এই ব্যেিা নতুন ব্যেহারকারীমদর িন্য। এসুমোগ এসএলআর ডকাংো 

প্রমফশনাল কযামেরাে োমক না। 

ট্রাইপমির কোে যফরা োক। ট্রাইপি অে ক োর ডেনটি পা। এটা ডেন পা ডেডশষ্ট কযামেরা ষ্টযান্ড। ডেন পা এর সুডেমি 

হমে অসেেল োেগামেও অনাোমস যসািাভামে রাখা োে। 

ব্যেহামরর ডনেে, এর ওপর কযামেরা েসামেন। কযামেরা আটকামনার ব্যেিা রমেমে। ট্রাইপমি রাখা অেিাে সহমি 

কযামেরা ঘুরামনার ব্যেিা রমেমে। কযামেরা যসকামন যরমখ অন্ধকামরর েডেও েডদ উঠান োহমলও কযামেরা যেমহতু 

http://2.bp.blogspot.com/-O1qZ5NBTXJQ/TZgPHNC0f9I/AAAAAAAAEAM/yriLszoxip4/s1600/Dragonfly.JPG
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নেমে না যসমহতু েডে ঝাপসা হওোর কারন োকমে না। অমনমক পুমরা অন্ধকামরও েডে উঠান এই পদ্ধডেমে ো 

নাইট ফমটাগ্রাডফ নামে পডরডচে। 

ট্রাইপমির একটি সেস্যা হমে কযামেরার সামে এমকও েমে যেোমে হে। এিন্য নানা আকামরর ট্রাইপি পাওো 

োে। েেকোমন এমকোমর যোট, পমকমট রাখার েে ট্রাইপিও পাওো োে। গডরলাপি নামের একিরমনর ট্রাইপি 

যচোর যেমক শ্যরু কমর গামের িাল পে কন্ত যেমকান ডকছুর সামে আটমক রাখা োে। এোো েমনাপি নামে একপাঅলা 

ষ্টযান্ডও রমেমে। ব্যেহামরর সেে এটা িমর রাখমে হে, োরপরও েমেষ্ট ভারসাম্য রক্ষা করা োে। 

েেকোমন কযামেরাগুডল ডষ্টল ফমটাগ্রাডফমে সীোেদ্ধ যনই, প্রাে সেগুডলমক ডভডিও কযামেরা ডহমসমে ব্যেহার করা 

োে। আর আপডন ডনশ্চেই লক্ষয কমরমেন টিডভর ডভডিও েেটা িষ্ট আপনার করা ডভডিও েেটা িষ্ট ো ডির না। 

শ্যধুোত্র কযামেরা ো যলমন্সর ষ্টযাডেলাইমিশমনর ওপর ডনভ কর কমর ডনখুে েডে পাওো োে না। এিন্য ট্রাইপি একটি 

প্রমোিনীে েস্তু। 

োাংলামদমশ ৩ হািার টাকার েমে েমেষ্ট ভাল োমনর ফমটাগ্রাডফ/ডভডিও ট্রাইপি পাওো োে। 
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অধ্যোয়-৬ 

ফ্লোশ কখন েযেহোর করটেন নো 
 

েমন হমে পামর এটা অদ্ভেু প্রশ্ন। আমলা োকমল যসখামন লাশ প্রমোিন যনই। আমলা কে োকমল লাশ ব্যেহার 

করমে হমে। ঘমরর েমে েডে উঠামনার সেে লাশ ব্যেহার করমে হমে। ফমটাগ্রাডফ আমলা পেে কমর। েে যেডশ 

আমলা েে ভাল েডে। 

 

োনুষ লাশ যেমক েেটা ভাল ফল আশা কমর লাশ ব্যেহামরর কারমন অমনক সেেই ফল হে ঠিক ডেপরীে। কখমনা 

এমকোমর সাদা, কখমনা যকান যকান োেগা ঝলমস োওো, কখমনা গাঢ় োো। খাডলমচামখ ো যদমখ েডে উঠিমেমেন 

োর িামরকামেও না। 

আপডন কাে যেমক েডে উঠামেন, েডে ঝলমস োমে। লামশর আমলা কি করমে ১০ ফুট পে কন্ত। ফল ডহমসমে কামের 

সেডকছু উজ্বল আর োর যপেমনই হঠাে কমর অন্ধকার। আোর যোট কযামেরার লাশ যেমক ৈেরী হে যভৌডেক 

ডসমনোর েে লাল যচাখ (মরি আই)। ডেষেমক আমরা িটিল কমর তুমলমে অমনক আধুডনক কযামেরা। কযামেরা 

ডনমিই িমর যনে লাশ প্রমোিন, যসটা ডনমি যেমকই অন হে এোং ডনমি যেমকই জ্বমল। যকান যকান কযামেরাে ইমে 

কমরও েন্ধ রাখা োে না। 

লামশর অমনক দুন কাে করা হল। লাশ অেশ্যই প্রমোিন হে। যকানসেে লাশ ব্যেহার করমেন না যসটা আমগ যিমন 

ডনন; 

http://2.bp.blogspot.com/-jkhhqpHqYME/TcD5JZAstWI/AAAAAAAAEOo/_6FwyP_BvAc/s1600/SPEEDLIGHT_SB-700.JPG
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 ১০ ফুমটর যেডশ দুরমত্বর েডে উঠামনার সেে লাশ ব্যেহার করমেন না। এমে োনুষ ডেরক্ত হমে, ব্যাটারীর 

শডক্ত খরচ হমে, েডেমে লামশর প্রভাে পাওো োমে না। আপডন যখলার সেে যষ্টডিোমে ডকাং কনসামট কর 

সেে হেে েহু লাশ জ্বলমে যদমখমেন। এরসামে েডে উঠামনার যকান সম্পকক যনই। শ্যধুোত্র লাশ জ্বালামনার 

িন্যই জ্বালামনা হে। অমনমকই হেে িামন লাশ জ্বালামল যকান লাভ যনই ডকন্তু ডকভামে লাশ েন্ধ রাখমে 

হে িামন না। 

 েমন হমে পামর ঘমরর েমে েডে উঠামনার িন্য লাশ িরুরী। যেডশ আমলা পাোর িন্য যেডশ এপারচার, কে 

সাটারডিি, যেডশ আইএসও ব্যেহার করমল গডেশীল ডেষমের ঝাপসা েডে যপমে পামরন। োরপরও, যসটা 

োস্তেসম্মে। লাশ ব্যেহার করমল চলন্ত পাখামক েমন হমে যেমে আমে। োমক ডনশ্চেই ভাল েডে েমল না। 

 

লাশ কখন ব্যেহার করমেন 

 শ্যমন হেে ডেডিে হমে পামরন, লাশ ব্যেহার করমেন উজ্জল যরৌমদ্রর েমে েডে উঠামনার সেে। কারন, 

যরৌমদ্র দাোমনা োনুমষর েডে উঠামনার সেে যে োেগাগুডলমে োোর কারমন অন্ধকার যদখাে যসই 

োেগাগুডল আমলাডকে করমে লাশ। 

 যেখামন অসে আমলা রমেমে যসখামন লাশ ব্যেহার কমর ভাল ফল পামেন। 

 কখমনা কখমনা অেশ্যই আপডন অল্প আমলার েমেই যেডশ সাটারডিি ব্যেহার করমে চান। যসখামন লাশ 

ব্যেহার করুন। 

 

লাশ সম্পমকক এই েক্তব্য অেশ্য ডেল্ট-ইন লামশর িন্য কাে ককর। এসএলআর কযামেরার িন্য পৃেক লাশগুডলমে েহু 

িরমনর কমিাল রমেমে। ডরমোট লাশ ব্যেহামরর সেে ডেনডদমক ৩টি লাশ যরমখ েডে উঠামে পামরন। েডে উঠামনার 

সেে ৩টি লাশ সেেেে জ্বমল উঠমে। যকান যকান লামশ যরি-আই োদ যদোর ব্যেিা রমেমে। যসগুমলামক এই 

ডহমসমে আনমেন না। 

এেনডক অমনক ডেল্টইন লামশও আমলা কেমেডশ করার ব্যেিা রমেমে। ৩ ফুট দুরমত্ব যে যসটিাং ব্যেহার করমেন ৮ 

ফুট দুরমত্বর িন্য ডভন্ন যসটিাং ব্যেহার করমেন। ডফল লাশ, যলা ডসাংক ইেযাডদ যসটিাং রমেমে। 

লাশ ডকভামে েন্ধ রাখা োে, ডকাংো আমলা কেমেডশ করা োে ডেষেটি ডনডদ কষ্ট কযামেরার ওপর ডনভ করশীল। িানার 

িন্য কযামেরার ম্যানুমেল যদমখ ডনন। 
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যশষকো হমে, আমরা কে কামিই লাশ ব্যেহার করমে হমে এটা িমর যনমেন না। েরাং অডিকাাংশ েডে লাশ োোই 

উঠামে যচষ্টা করুন। আর লাশ েখন ব্যেহার করমেনই েখন োমক শ্যধুোত্র আমলা জ্বলার েন্ত্র িমর যনমেন না।আমরা 

যে ডেষেগুডল আমে যসগুডল যিমন ডনন। 

 

অধ্যোয়-৭ 

বিপথ অে সফল্ড 
 

যিপে অে ডফল্ড এেন একটি ডেষে োর ওপর েডের যসৌের্য্ক ডনভ কর কমর।  

একো আসমল যিপে অে ডফল্ড সম্পমকক যকান উত্তর যদে না। আসমলই যিপে অে ডফল্ড ডেষেটি পডরোপ করার 

ব্যেিা যনই। সািারনভামে ডেষেটি যোঝামনার যচষ্টা করা হমে। আপডন েখন েডে ওঠান েখন যকান একটি ডেন্দুমে 

যফাকাস কমরন। যসই ডেন্দুটি সেমচমে িষ্ট যদখা োে। যকানডকছু যসই ডেন্দু যেমক েেটা দুমর োকমে োর ঝাপসা 

হমে োওোর সম্ভােনা েে যেডশ। েমে এর পাে ককয রমেমে।  

 

যেেন আপডন খুে কাে যেমক একটি ফুমলর েডে উঠিমেমেন, োর কমেক ইডি দুরমত্বর আমরকটি ফুল ো পাো 

ঝাপসা যদখা োমে। আোর আপডন যখালা োমঠ দুমরর একটি কুমেঘমরর েডে উঠিমেমেন, োরমেমক েহুদুমরর 

গােপালা ডকাংো আকাশ ঝাপসা হেডন। এই দুই উদাহরন যেমক যিপে অে ডফমল্ডর পডরচে ডদমে েলা োে, প্রেে 

উদাহরমন যিপে অে ডফল্ড কে, পমরর উদাহরমন যিপে অে ডফল্ড যেডশ। 

আপডন প্রশ্ন করমে পামরন যকানটি ভাল। 

http://4.bp.blogspot.com/-VktO6UNv2OY/Tc9xOs9oVGI/AAAAAAAAERE/0nV_r2pWfEw/s1600/butterfly.jpg
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এর যকান সঠিক উত্তর যনই। আপডন েখন একটি ফুমলর ওপর েসা প্রিাপডের েডে উঠামেন েখন আপডন চান শ্যধুোত্র 

ফুল এোং প্রিাপডে িষ্ট যদখা োক, এর োইমরর সেডকছু ঝাপসা োকুক।  ঝাপসা ডেষেগুডল অষ্পষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ড 

ডহমসমে মুল ডেষেমক আমরা িষ্ট কমর যোমল। কামিই এমক্ষমত্র কে যিপে অে ডফল্ড ভাল। 

আোর পমরর উদাহরমনর যক্ষমত্র েডদ আকাশ ডকাংো দুমরর গােপালা ঝাপসা হে োহমল েডে সম্পুন ক েমন হমে না। 

যসমক্ষমত্র যেডশ যিপে অে ডফল্ড সুডেমিিনক। অেশ্য ল্যান্ডমেমপর যক্ষমত্রও যিপে অে ডফল্ড কডেমে ডভন্নিরমনর 

েডে যপমে পামরন। 

কামিই আপডন যিপে অে ডফল্ড কে নাডক যেডশ ব্যেহার করমেন এর যকান িরাোিা ডনেে যনই। েডের ডেষমের 

ডদমক দৃডষ্ট ডদমে আপনামকই ঠিক কমর ডনমে হমে আপডন ডক চান। 

 

এপারচার এোং যিপে অে ডফল্ড 

আপডন যিপে অে ডফল্ড যেডশ চান অেো কে চান, যসটা ঠিক করমেন ডকভামে ? 

সেমচমে সহি উপাে এপারচার পডরেেকন করা। এপারচার েে যোট (োন যেডশ) যিপে অে ডফল্ড েে যেডশ। 

অমনমক ডনডদ কষ্ট কমর েমলন ল্যান্ডমেমপর িন্য এফ/২২ ব্যেহার করার কো। কে যিপে অে ডফমল্ডর িন্য ব্যেহার 

করমেন এফ/৫.৬ ডকাংো আমরা যেডশ (সাংখ্যাে কে)। 

 

যলন্স এোং যিপে অে ডফল্ড 

যলমন্সর যফাকাল যলন্থ প্রভাে যফমল যিপে অে ডফমল্ডর ওপর। যফাকাল যলন্থ েে কে হমে যিপে অে ডফল্ড েে 

যেডশ হমে। যেেন ৫৫ ডেডে যলমন্স এফ/৮ এপারচামর যে যিপে অে ডফল্ড পাওো োমে একই এপারচামর ২০০ ডেডে 

যলমন্স পাওো োমে োরমেমক অমনক কে। যে কারমন কে যফাকাল যলমন্থর যলন্সগুডল ল্যান্ডমেপ ফমটাগ্রাডফর িন্য 

যেডশ উপমোডগ। 

 

দুরত্ব এোং যিপে অে ডফল্ড 

কযামেরা যেমক ডেষমের দুরত্ব েে যেডশ যিপে অে ডফল্ড েে যেডশ। একটি ফুমলর এমকোমর কামে যেমক েডে 

উঠামল আপডন যেেন এমকোমর কে যিপে অে ডফল্ড পামেন, দুর যেমক উঠামল যসটা পামেন না। 

কামিই ভাল েডে উঠামনার িন্য যিপে অে ডফল্ড ডেষেটির ডদমক দৃডষ্ট ডদন। একই েডে ডভন্ন ডভন্ন যসটিাংএ উঠিমে 

যসগুডল পে কমেক্ষন করুন। একসেে ঠিক যেেনটি চান যেেনটিই পামেন। 
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অধ্যোয়-৮ 

বিটপগ েনোে র বেোি 
 

সািারনভামে প্রাে সে কযামেরামেই েডে যসভ হে যিমপগ ফরম্যামট। এর সুডেমি হমে এই ফাইমলর িন্য কে োেগা 

প্রমোিন হে, খুে সহমি যেমকান সফটঅেযামর সরাসডর ব্যেহার করা োে। আর সেস্যার ডদক হমে, এমে লস 

কমেসন ব্যেহার করা হে। আপডন ফাইল সাইি েে যোট করমেন েডের োন েে খারাপ হমে। োরা এমকোমর 

ডনখুে েডে যপমে োন োমদর সেস্যা আমরা গভীমর। সম্ভাব্য সেমচমে েে ফাইলসাইি ব্যেহার কমর ো পাওো োে 

োমেও সন্তুষ্ট নন োরা। কারন, 

 

েমন করুন সুে কামস্তর েডে উঠামে। সরাসডর আমলা োোও একিরমনর আমলার আভা রমেমে চাডরডদমক। যিমপগ 

যোমি েডে উঠামনার সেে যসন্সর যসগুডল িারন কমর। োরপর কযামেরার প্রমসসর েখন োমক যিমপগ ফরম্যামট 

কনভাট ক কমর েখনই যসটা হাডরমে োে। আপডন খাডলমচামখ েেটা সুের যদমখমেন েডেমে যসটা যপমলন না। 

এই সেস্যা সোিামনর িন্য ব্যেহার করা হে র (Raw) ফরম্যাট। নাে যেমকই িমর ডনমে পামরন এটা আসমল 

যকান ইমেি ফরম্যাট না। যসন্সমর যে েথ্য িরা পমে োমকই যসভ কমর যরমখ যদো।  

http://2.bp.blogspot.com/-oZkkR-d3t4g/TaAEQADMH7I/AAAAAAAAEDI/8L5CWRgpHmo/s1600/cameraRaw.jpg
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র-মোমির সুডেমি হমে মুল দৃশ্যটি আপডন পামেন ফাইল ডহমসমে। এরপর আপনার পেেেে যসখামন পডরেেকন 

কমর যনমেন। যেমহতু যসখামন সে েথ্যই যেমক োে যসমহতু যকানডকছু না হাডরমেই আমলা-োোর পডরেেকন করার 

সুডেমি রমেমে। কামিই এমকোমর ডনখুে েডে পাওো োমে। 

আর সেস্যার ডদক হমে এরিন্য ফাইল সাইি হে অমনক েে। যেমোরী কামি ক অমনক যেডশ োেগা প্রমোিন হে। 

আর এমক সরাসডর ব্যেহার করা োে না। এই ফরম্যাট প্রডেটি কযামেরার িন্য েমিল ডভডত্তক। আপনামক এেন 

সফটঅেযার ব্যেহার করমে হমে যে যসই ফরম্যাট ব্যেহার কমর। আশার কো হমে কযামেরা যকনার সেে র-

কনভাট কার ডহমসমে যকান সফটঅেযার যদো হে। আর ইমেি এডিটিাং এর িনডপ্রে সফটঅেযার এিডে লাইটরুে, 

ফমটাশপ ইেযাডদমে সে েমিমলর র-ফরম্যাট ব্যেহামরর ব্যেিা যদো হে। 

ফমটাশমপর পুরমনা ভাশ কমন র-ফরম্যাট ব্যেহামরর িন্য এিডে কযামেরা র (Adobe Camera Raw) নামে 

একটি সফটঅেযার পৃেকভামে ইনষ্টল করমে হে। ফমটাশপ ডসএস-৫ এর সামে এটা ডনমিই ইনষ্টল হে। আপডন র-

ফরম্যামটর ইমেি ওমপন করার সেে ডনমি যেমকই যসটা ওমপন হে। মুল ইমেমির যকানরকে ক্ষডে না কমর সে 

িরমনর পডরেেকমনর সুমোগ রমেমে যসখামন। 

 

 যসখামন ডক ডক পডরেেকন করা োে একোর যদমখ ডনন।ফমটাশপ ওমপন করুন এোং একটি র-ফরম্যামটর 

েডে উঠামনার িন্য File – Open কোন্ড ডদন। 

 ডনডদ কস্ট যফাল্ডার যেমক ফাইলটি ডসমলক্ট করুন। ইমেিটি Camera Raw ব্যেহার কমর ওমপন হমে। 

 এখামন White Balance, Temperature, Tint যেমক শ্যরু কমর Exposure, 

Recovery, Fill Light, Blacks, Brightness, Contrast, Clarity, 

Vibrance, Saturation ইেযাডদ ডেষমের পডরেেকন করা োমে লাইিার ব্যেহার কমর। 

সামেসামে েডেমে োর ডপ্রডভউ যদখা োমে। যকান পডরেেকমনই মুল ইমেমির যকানরকে পডরেেকন হমে না 

ো ক্ষডের সম্ভােনা োকমে না। 

 পেেেে পডরেেকন করার পর Open copy অেো Done োটমন ডিক করুন। 

 

আপনার কযামেরা েডদ র-ফরম্যাট সামপাট ক কমর (কেদােী কযামেরাে এই ব্যেিা নাও োকমে পামর) োহমল র-

ফরম্যামট েডে উঠান। েডে উঠামনার সেে সেিরমনর যসটিাং ডনমে োো না ঘাডেমেই ভালোমনর েডে পাওো োমে। 
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 আর নতুন কযামেরা যকনার সেে যসটা র-ফরম্যাট সামপাট ক কমর ডকনা যিমন ডনন।সেসেেই নতুন নতুন 

েমিমলর কযামেরা োিামর আসমে। কামিই ডকছুটা পুরমনা ভাশ কমনর সফটঅেযামর যসই েমিমলর িন্য র-

সামপাট ক নাও োকমে পামর। যসমক্ষমত্র োমদর ওমেেসাইট যেমক িাউনমলাি কমর ডনন। 

 এিডে ডেি, এডসডিডস যপ্রা ইেযাডদ সফটঅেযামর র-ফরম্যামটর ইমেি যদখার ব্যেিা রমেমে। 

 

অধ্যোয়-৯ 

পযোটনোরোেো 
 

আপডন ডনশ্চেই এেন েডে যদমখমেন যেখামন ডেস্তৃে প্রান্তমরর েডে রমেমে। আপডন যকাোও দাডেমে োো ঘুডরমে 

চাডরডদমক দৃডষ্ট ডদমল যেেন যদখা োে যেেন। ফমটাগ্রাডফর ভাষাে এটাই প্যামনারাো। অেশ্যই আপডন একোমর 

োেডদক, সােমনর ডদক এোং িানডদমকর েডে উঠামে পামরন না। এমদরমক পৃেক পৃেকভামেই উঠামনা হে, োরপর 

যিাো লাগামনা হে (stitch) ফমটাশমপর েে যকান সফটঅেযার ডদমে। কুইটটাইে এর েে সফটঅেযার ব্যেহার 

কমর এমেমক এেন েডে (ডভআর) ৈেরী করা োে ো ড্রাগ কমর ঘুরামনা োে।  েমন হমে আপডন ডিডি েডে ঘুডরমে 

যদখমেন। 

 

যেেন যেেনভামে উঠামনা েডে যে ঠিকভামে যিাো যদো োে না এটা েমল যদো প্রমোিন যনই। আর েখনই প্রশ্ন 

ওমঠ, ঠিক ডকভামে েডে উঠামল এমকোমর ডনখুে প্যামনারাো পাওো োমে। যসই ডেষেগুডলই উমেখ করা হমে 

এখামন।  

 ট্রাইপি ব্যেহার করুন। এডেষমে এরমেডশ েলা প্রমোিন যনই। 

ট্রাইপি োো প্যামনারাো েডে উঠামে পামরন, যসমক্ষমত্র পাশাপাডশ যো েমটই, েডেগুডলমক ওপমর-ডনমচও 

সোন করমে হমে। 

http://4.bp.blogspot.com/-LtwYdk0csT8/TcuR1vIK1FI/AAAAAAAAEQs/gGRMJ___gtk/s1600/Panorama.jpg


29 
 

 ট্রাইপিমক ভুডের সোন্তরাল করুন। ভাল োমনর প্রাে সে ট্রাইপমিই যলমভল কমিামলর ব্যেিা রমেমে। 

পাডনর েে েরল (bubble) রমেমে ো যদমখ যোঝা োে ট্রাইপি ঠিকভামে রাখা হমেমে ডকনা। 

 কযামেরামকও ভুডের সোন্তরাল রাখুন। অমনমক এিন্য লাশ হট-সুমে োেল ব্যেহার কমরন। যোট ডশডশমে 

পাডন যরমখ আপডন ডনমিই এিরমনর ডকছু ৈেরী কমর ডনমে পামরন। 

 প্রডেটি যেমের িন্য কেটুকু োেগা ব্যেহার করমেন আমগই ঠিক কমর ডনন। ২০ যেমক ৩০ ভাগ োেগা 

একটির ওপর আমরকটি (ওভারল্যাডপাং) ব্যেহার করুন। ডনডদ কষ্ট যকান েস্তু যদমখ ডেষেটি ঠিক কমর ডনমে 

পামরন। অে কাে যকান একটি যেমের িানডদমক ২৫ ভাগ দুরমত্ব যে েস্তু োকমে যসটা পরেেী যেমের 

োেডদমক ২৫ ভাগ দুরমত্ব রাখুন। 

 ডেটার যদমখ ডনন এরপর এেমপািার ঠিক করুন ম্যানুমেল পদ্ধডেমে। অমটা কমিাল ব্যেহার করমল এমকক 

যেমের এেমপািার এমকক রকে হমে পামর। 

 যহাোইট ব্যালান্স ম্যানুমেল পদ্ধডেমে ঠিক কমর ডনন। 

 সেসেে োেডদমকর যেে যেমক েডে উঠামনা শ্যরু করুন। যকাোে শ্যরু যকাোে যশষ ডনডশ্চে করার িন্য 

শ্যরুমেই দুই প্রামন্তর েডে উঠিমে ডনমে পামরন। এমদরমক যিাো যদোর সেেও এভামেই পরপর যিাো ডদন। 

 

  



30 
 

অধ্যোয়-১০ 

বপোটট্রে  ফট োগ্রোসফর িনয গুরুত্বপুনে সেষয়গুসল 
 

অডিকাাংশ োনুষ সুের োগান, সমুদ্র, পাহাে এসমের েডে উঠামে পেে কমরন। ডকন্তু োস্তে সেয যো এটাই, সেমচমে 

ডপ্রে েডে হমে পডরডচে কামরা যপামট্র কট। পডরোমরর যকান সদস্য ডকাংো েন্ধু। ডকছু ডেষে লক্ষয কমর কমর আপডন 

অনাোমস যপমে পামরন ভাল োমনর যপামট্র কট। 

 

 

ঠিক োেগাে েডে উঠান 

সািারনে যপামট কট ফমটাগ্রাডফমে মুল ব্যডক্তর ডদমক যেডশ গুরুত্ব যদো হে, ব্যাকগ্রাউমন্ডর ডদমক েেটা দৃডষ্ট যদো হে 

না। ভাল যপামট্র কমটর িন্য ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বপুন ক। ব্যাকগ্রাউমন্ড ৈেডচত্র েে কে োমক েে ভাল। একটি ইমটর যদোল, 

সবুি োঠ ডকাংো একরঙা পদ কা এগুডল ভাল যপামট্র কট ইমেি ৈেরী করমে পামর। ডেপরীেভামে অমগাোমলা ব্যাকগ্রাউন্ড 

েডের সােঞ্জস্য নষ্ট কমর। অমগাোমলা গামের িাল, ঘমরর ফাডন কচার ইেযাডদ কমম্পাডিশমন সেস্যা ৈেরী করমে 

পামর। েডে উঠামনার আমগ ব্যাকগ্রাউন্ড যদমখ ডনন। হেে সাোন্য কমেকপা সমর যগমলই আমরা সুের ব্যাকগ্রাউন্ড 

যপমে পামরন। 

ঘমর উচ্যোমনর আমলার ব্যেিা না োকমল েেটা সম্ভে  োইমর েডে উঠান। যরৌদ্রজ্জ্বল ডদন যহাক আর যেঘলা ডদনই 

যহাক, ঘমরর সািারন লাইমটর আমলা যেমক ভাল ফল পাওো োমে। 

 

http://2.bp.blogspot.com/-sBY1CFB6TrU/TdJBH2sySxI/AAAAAAAAERg/wkVtdb-PSGM/s1600/portrait.jpg
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কযামেরা যসটিাং ঠিক রাখুন 

কযামেরা যপামট্র কট যোি েমল একটি যসটিাং রমেমে। এই যোি ব্যেহার করুন। যপামট্র কট এর িন্য যিপে অে ডফল্ড, 

সাটার ডিি, এপারচার ইেযাডদ োডকছু প্রমোিন কযামেরা ঠিক কমর ডনমে। অমনক কযামেরামেই যফস ডিমটকশন 

রমেমে। কযামেরা ডনমি যেমকই মুমখর ওপর গুরুত্ব ডদমে যফাকাস করমে। এোোও অমনক কযামেরাে স্মাইল 

ডিমটকশন রমেমে ো শ্যধুোত্র হাসার সেে েডে উঠামে, ডলাংক ডিমটকশন যচাখ েন্ধ আমে ডকনা োচাই কমর েডে 

উঠামে। 

লামশর ডদমকও দৃডষ্ট ডদন। লামশর িন্য ডফল লাশ েমল যসটিাং োকার কো। েডদ আপনার কযামেরাে োমক োহমল 

যসটা ব্যেহার করুন। এই যসটিাংএ েডে উঠামনার আমগই আমলা ৈেরী হে, ফমল যরি আই নামের লাল যচামখর সেস্যা 

এোমনা োে। 

 

আমলা ঠিকভামে ব্যেহার করুন 

ব্যডক্তর মুমখ আমলা যকানডদক যেমক কেটুকু আসমে লক্ষয করুন। েডদ ডপেমন উজ্জ্বল আমলা োমক এোং মুমখর ওপর 

আমলা কে োমক োহমল ভাল েডে পামেন না। োইমর েডে উঠামনার িন্য সকামল এোং সন্ধযার আমগ পাওো োে, 

েখন আমলার প্রখরো কে োমক। ডদমনর োঝাোডঝ সেে োোে েডে উঠামে যচষ্টা করুন। োোে লাশ ব্যেহার 

কমর মুমখ আমলা যফমল ভাল ফল পাওো োমে। 

লামশর আমলা কেমেডশ করার ব্যেিা োকমল দুরত্ব অনুোেী যসটা ঠিক কমর ডনন। 

 

যেে পুরন করুন 

আপডন েেটুকু উঠামে চান ঠিক েেটাই যেমের েমে রাখুন। চাডরডদমকর অডেডরক্ত োেগা োদ ডদন। প্রমোিমন 

কামে োন অেো জুে যলন্স ব্যেহার করুন। 

 

হাডসমুমখর েডে উঠান, স্বাভাডেক ভডের েডে উঠান 

সরাসডর কযামেরার ডদমক না োডকমে অন্যডকছুর ডদমক োকামে েলুন এোং হাডসমুখ করমে েলুন। োমক ৈেরী হমে 

সেে ডদন। েেটা সম্ভে স্বাভাডেক ভডেমে েডে উঠান। কখমনা কখমনা দাে যের করা হাডসর যচমে যচামখর দৃডষ্ট 

ডকাংো অন্য যকান অডভব্যডক্ত উচ্যোমনর েডে যপমে সাহার্য্ কমর। 
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অধ্যোয়-১১ 

বফোকোল বলন্থ, এটেল অে সভউ এেং নোনো ধ্রটনর বলন্স 
 

কযামেরা ডকাংো েডে উঠামনার কো েলমলই ডকছু শে যশানা োে, ওোইি এমেল, যটডলফমটা, যফাকাল যলন্থ 

ইেযাডদ। ডকাংো যলমন্সর যক্ষমত্র েলা হে অে ডেডলডেটার। এই ডেষেগুডল ঠিক ডক বুঝাে, েডেমে এর ডক প্রভাে পমর 

নতুন ফমটাগ্রাফারমদর কামে অমনকটাই অশ্পষ্ট েমন হমে পামর। ডেষেটি িষ্ট করার যচষ্টা করা হমে। 

 

হেে লক্ষ কমরমেন ডিডিটাল কযামেরার তুলনা করা হে ৩৫ডেডলডেটার কযামেরার সামে। আমগকার ডদমনর ৩৫ 

ডেডলডেটার কযামেরামকই এখনও ষ্টযান্ডাি ক িমর োরসামে তুলনা করা হে। যেেন উমেখ করা হল অমুক যলন্স ১৮-

৮৫ ডেডে, এরপরই উমেখ করা হে ৩৫ ডেডে এর তুলনাে। 

খাডলমচামখ আেরা যেেন যদডখ েডেমে েডদ ঠিক যেেনটি যপমে চাই োমক েলমে পাডর নরম্যাল যলন্স। ডহমসে কমর 

যদখা যগমে ৫০ যেমক ৫৫ ডেডে পে কন্ত যলমন্স এিরমনর েডে পাওো োে। কামিই যলমন্সর ডহমসমে এগুডল ষ্টযান্ডাি ক 

যলন্স নামে পডরডচে। 

েডদ এরমেমক কে যফাকাল যলন্থ হে োহমল সােমনর দৃশ্য খাডলমচামখ েেটা যদখা োে োরমেমক যেডশ যদখা োমে। 

যলন্স অমনক যেডশ যকৌডনক দৃশ্য িারন কমর, যসকারমন এমক েলা হে ওোইি এমেল যলন্স। মুলে ৩৫ ডেডে এর 

ডনমচর যফাকাল যলমন্ধর যলন্সগুডল ওোইি এমেল নামে পডরডচে। এমেমলর পডরোন েডদ খুে যেডশ হে োহমল 

সােমনর দৃশ্য যগালাকার িারন কমর। অমনকটা োমের যচামখর েে েমল এর নাে ডফস-আই যলন্স। 

আোর ডেপরীেভামে যফাকাল যলন্থ েডদ যেডশ হে োহমল সােমনর দৃমশ্যর িন্য যকান যোট হমে আমস এোং ডনডদ কষ্ট 

অাংশ যদখা োে। এমক ন্যামরা এমেল যলন্স েলমে পামরন, েমে োস্তমে এমক েলা হে লাং যফাকাস যলন্স, ডকাংো 

যটডলফমটা যলন্স ডকাংো জুে যলন্স।  

ডনডদ কস্টভামে যলমন্সর যে ভাগগুডল রমেমে ো হমে 

http://4.bp.blogspot.com/-ok-DZ_05MG0/TeNoSo0MgwI/AAAAAAAAEVU/hO3aVSbHSEY/s1600/focal+length.jpg
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ডফসআই যলন্স : ৬ যেমক ৮ ডেডে। অন্তে ১৮০ ডিগ্রী পে কন্ত িারন করমে পামর। কখমনা কখমনা ২২০ ডিগ্রী পে কন্ত 

(কযামেরার যপেন ডদমক) িারন করার েে যলন্সও রমেমে। 

ওোইি এমেল যলন্স : ১৮ যেমক ৩৫ ডেডে পে কন্ত। সািারন কামির িন্য এগুডল ব্যেহার করা হে। এমে যিপে অে 

ডফল্ড যেডশ পাওো োে, ফমল ল্যান্ডমেপ, ইমন্টডরের, আডককমটকচার ইেযাডদ কামির িন্য যেডশ উপমোডগ। 

ষ্টযান্ডাি ক যলন্স : ৫০ ডেডে। োনুমষর যচামখ যদখার কাোকাডে েমল এর ব্যেহার সেমচমে যেডশ। অমনক যেডশ এপারচার 

ব্যেহার করা োে েমল কে আমলামে ভাল েডে পাওো োে।  

 

লাং যফাকাস যলন্স : ৮০ যেমক ৪০০ ডেডে। ডেষেমক অমনক েে যদখা োে েমল দুমরর যকানডকছু েডে উঠামনার িন্য 

যেডশ উপমোডগ। িষ্টভামে দুমরর ডকছুর েডে উঠামনার িন্য ব্যেহার করা হে। দুরত্ব োোর সামেসামে যিপে অে 

ডফল্ড কমে োে। 

 

সুপারজুে ো এেডট্রে লাং যফাকাস যলন্স : ৪০০ ডেডে এর ওপর যলন্সমক এই দমল যফলা হে। পাডখ ো েন্য প্রানী এই 

িরমনর ডেষমের িন্য যেডশ উপমোডগ। অমনকসেে এমক যটডলফমটা যলন্সও েলা হে। সািারনে এগুডল আকামর েে 

http://2.bp.blogspot.com/-RIEXYjci988/TeNpXVWvCSI/AAAAAAAAEVY/7DQQniEe20w/s1600/Doyel001.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-0jbB2FopazA/TeNpeyFZI9I/AAAAAAAAEVc/w0iPQC7HoqU/s1600/AF-S_NIKKOR_300F28_VR2.JPG
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এোং ওিন যেডশ েমল ট্রাইপি ব্যেহার করমে হে। যষ্টডিোমে যখলার সেে সাাংোডদকরা এগুডল ব্যেহার কমর দুর 

যেমক েডে উঠান। 

এর োইমর ডকছু ডেমশষ িরমনর যলন্স রমেমে। যেেন; 

ম্যামরা যলন্স : োডের যচাখ ডকাংো ঘামসর যোট একটি ফুল কাে যেমক উঠামনার িন্য ডেমশষ িরমনর এই যলন্স 

ব্যেহার করা হে। েডদও এর যফাকাল যলন্স ৫০ যেমক ২০০ ডেডে, এমে ডেমশষভামে যফাকাস করার কারমন ডেষেমক 

অমনক েে আকামর পাওো োে। এেমটনশন টিউে নামে একিরমনর এিাপটার ব্যেহার কমর সািারন যলন্সমক 

ম্যামরা যলন্স ডহমসমে ব্যেহার করা োে। অমনমক ডনমিই এিরমনর টিউে ৈেরী কমর যনন। মুলে কযামেরা যেমক 

মুল যলন্সমক ডকছুটা দুরমত্ব যরমখ একাি করা হে। 

জুে এিাপটার : যকান যলমন্সর সমে কাচ্চ যফাকাল যলন্থমক আমরা োোমনার িন্য একিরমনর এিাপটার ব্যেহার করা 

হে। ২এে এিাপটার ব্যেহামরর অে ক যলমন্সর আমগর যফাকাল যলন্থমক ডিগুন করা। কযামেরা এোং যলমন্সর োঝখামন 

এমক লাগামনা হে। 
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অধ্যোয়-১২ 

কযোটেরো েযোগ: সক বেটখ সকনটেন 
 

আপনামক েডদ কযামেরা (অেো ডভডিও কযামেরা) ডনমে োইমর যেমে হে োহমল প্রমোিনীে ডিডনষগুডলর একটি 

হমে ব্যাগ ডকাংো যকস। কযামেরা এোং অন্যান্য সেডকছুমক শ্যধু সহমি েহন করাই না, েরাং ডেডভন্ন পডরডিডেমে 

কযামেরামক রক্ষা কমর এগুডল। এেনডক হঠাে আসা বৃডষ্ট যেমকও। 

 

আপনার প্রমোিনীে ব্যাগ োোই করার িন্য যে ডেষেগুডলর ডদমক দৃডষ্ট যদো প্রমোিন ো হমে; 

ব্যামগর োপ 

সেমচমে গুরুত্বপুন ক ডেষে হমে যে আপনার কযামেরার োমপর সামে ব্যাগ োনানসই ডকনা। েডদ কম্পযাক্ট কযামেরা 

হে োহমল যকােমে ঝুলামনা পাউচ যেমক শ্যরু কমর যোট আকামরর যসাল্ডার ব্যাগ েমেস্ট হমে পামর। েডদ এসএলআর 

হে, সামে একাডিক যলন্স এোং লাশ োমক োহমল আপনামক অেশ্যই োমদর সেগুডলর িন্য োেগা আমে যদমখ 

ব্যাগ পেে করমে হমে। েডিসহ একটি যলন্স, ২টি যলন্স, ৩টি যলন্স ইেযাডদ নানািরমনর োমপ ব্যাগ ৈেরী করা হে। 

এর ওপর রমেমে েমিমলর ডেষে। এসএলআর কযামেরাগুডল যোট, োঝারী, েে এই প্রিান ডেনটি োমপর হে। োন্ড 

http://3.bp.blogspot.com/-PNUU6EEbKqY/TaLcbrr0mDI/AAAAAAAAEEY/SAlGVB8BqMM/s1600/Lowepro_Adventura_170.jpg
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ডভডত্তক পাে ককযও রমেমে। আপডন নাইকন কযামেরার ব্যাগ যকনার সেে কযানন কযামেরার িন্য ৈেরী ব্যেহার 

ডকনমেন না এটাই স্বাভাডেক। কামিই ব্যাগ যকনার আমগ ডনডদ কস্ট েমিল এোং সামে আনুসাডেক োডকছু রমেমে 

যসগুডল ডহমসে কমর ব্যাগ যখাি করুন। 

ডনডদ কষ্টভামে কযামেরার িন্য ৈেরী ব্যাগই ব্যেহার করুন। যসখামন কযামেরা এোং যলমন্সর িন্য সঠিক োমপর োেগা 

করা োমক। 

ব্যামগর িরন 

কযামেরা ব্যামগর িন্য কমেকটি িরন প্রচডলে, যহালষ্টার, ডলাং, যসাল্ডার, ব্যাকপ্যাক, যরাডলাং ইেযাডদ। এমকোমর 

যোটর িন্য যহালষ্টার, যোট যেমক োঝারী কযামেরার িন্য যসাল্ডার, যোট-োঝারী যেমক েের িন্য  ব্যাকপ্যাক 

এোং এমকোমর েে ব্যাগ ডহমসমে যরাডলাং ব্যাগ ব্যেহার করা হে। আপডন যেিরমনর ব্যাগ ব্যেহামর স্বােে যোি 

কমরন যসিরমনর ব্যাগ যেমে ডনন। সািারনে োরা েন-িেল-পাহামে েডে উঠামে োন োরা পেে কমরন যসাল্ডার 

অেো ব্যাকপ্যাক। 

সফট ব্যাগগুডল এিরমনর কামির িন্য যেডশ উপমোডগ। আর গাডেমে চলামফরা করমল যকস (োমের েে) ব্যেহার 

যেডশ ডনরাপদ। আঘাে যপমলও কযামেরার ক্ষডে হওোর সম্ভােনা োমক না। 

ডক ডদমে, ডকভামে ৈেরী 

ব্যাগ কে ভালভামে ৈেরী োর ওপর ডনভ কর কমর যসটা কযামেরামক কেটা ডনরাপত্তা যদমে। ভাল ব্যাগগুডল দীঘ কিােী। 

অমনক ব্যাগই ওোটারপ্রুফ। বৃডষ্টর ঝাপটা এমলও যভেমর পাডন য ামক না। ব্যাগটি যকান িরমনর পদাে ক ডদমে ৈেরী 

যসটা যদমখ যনো িরুরী।  

োরা প্রকৃডের েডে উঠান োরা পডরমেশোন্ধে ডিডনষপত্র ব্যেহার করমে পেে কমরন। যেেন ন্যাশনাল ডিওগ্রাডফক 

োমদর ৈেরী ব্যাগ সম্পমকক েমল যসগুডল পুমরাপুডর পডরমেশোন্ধে। োমে প্লাডষ্টক িাডেে যকানডকছু ব্যেহার করা হে 

না। কযানভাস কাপে এোং যেটাল ব্যেহার করা হে। 

ব্যামগর দাে 

দাে অেশ্যই একটি গুরুত্বপুন ক ডেষে। ২ যেমক ৩ হািার টাকার েমে কেদােী ব্যাগ পাওো োে, োঝারী ব্যামগর 

িন্য ৩ যেমক ৬ হািার টাকা খরচ হমে পামর। যকমসর দাে আমরা যেডশ। ডকন্তু আপডন েখন লক্ষ টাকার কযামেরা 

েহন করমেন েখন এখামনই ো খরচ কোমেন যকন ? আপনার মুল্যোন কযামেরা রক্ষার িন্য খরচ ডকছুটা যেডশ 

হমলও ভাল ব্যাগ ব্যেহার করুন। 
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এমকোমর কেদামে ডকছু ব্যাগ পাওো োে যেগুডল োইমর যেমক মুল যকাম্পানীর ব্যামগর েেই যদখাে। যসগুডল 

যকনার সেে কযামেরা, যলন্স ইেযাডদর িন্য প্যামির ব্যেিা আমে ডকনা, কযামেরা নোচো করমে ডকনা এই 

ডেষেগুডল যদমখ ডনন। 

ব্যাগ যদখমে যকেন 

আপডন ডনশ্চেই এেন ব্যাগ চান ো আপনার েমনর েে সুের। ব্যামগর ডিিাইন, রাং ইেযাডদ ব্যাডক্তগে পেমের 

ডেষে। োরপরও, একিন ফমটাগ্রাফার সুের ডকছু পেে করমেন এটাই স্বাভাডেক। এডদকটাও গুরুত্ব ডদমে যদমখ 

ডনন।   

ব্যাগ কার ৈেরী 

েডদ সেডকছু ঠিক োমক োহমল অেশ্যই ব্যাগ যকান যকাম্পানী ৈেরী কমরমে োমে ডকছু োে আমস না। োহমলও 

োরা ব্যাগ ৈেরী কমর খ্যাডেলাভ কমরমে োমদর ওপর ডনভ কর করা তুলনামুলক সহি। কামিই ব্যাগ যকনার সেে 

ডেশ্বখ্যাে নাে যেেন lowepro, Kata, National Geographic, Think Tank, 

Domke, Crumpler, Tamrac, M-Rock, Billingham এমদর প্রািান্য ডদমে পামরন। 

ব্যাগ যকনার আমগই ইন্টারমনমট যসই ব্যাগ সম্পমকক যিমন ডনন। এিন্য www.cambags.com এর েে 

ওমেেসাইট ব্যেহার করমে পামরন। 

 

অধ্যোয়-১৩ 

িসঠক রটের িনয বহোয়োই  েযোলোন্স সঠক করুন 
 

েডে উঠামনার সেে এপারচার, সাটার ডিি, আইএসও ইেযাডদ ডেষে এেটাই গুরুত্বপুন ক যে যহাোইট ব্যালান্স ডেষেটি 

অমনকসেেই গুরুত্ব পাে না। ফল ডহমসমে েডেমে পাওো োে কখমনা ডনলমচ, লালমচ ো সেমিমট ভাে। যহাোইট 

ব্যালান্স ঠিক কমর এই সেস্যা দুর করা োে সহমিই। 

একচ্য যিমন যনো োক যহাোইট ব্যালান্স ডেষেটি ডক ? 

http://www.cambags.com/
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েডেমে সেমচমে আমলাডকে এোং সেমচমে অন্ধকার দুটি ডেন্দুর কো ডচন্তা করুন। সেমচমে আমলাডকে অাংমশর রাং 

হওোর কো এমকোমর সাদা, সেমচমে অন্ধকার অাংশ হওোর কো এমকোমর কামলা। সাদামক পুমরাপুডর সাদা 

যদখামনার ব্যেিামক েমল যহাোইট ব্যালান্স। 

এর যপেমন রমেমে ডকছুটা আমলা েি। প্রডেটি রমঙর রমেমে সাদার তুলনাে ডনিস্ব ৈেডশষ্ট। এমক পডরোপ করা হে 

যকলডভন োপোত্রার যেমল এোং নাে কালার যটম্পামরচার। আলট্রাভামোমলট শট ক ওমেে যলমন্থর কালার যটম্পামরচার 

যেডশ, যেেন সাদা হমে ৫৬০০ ডিগ্রী যকরডভন, অন্যডদমক ইনোমরি লাং ওমেমভর যটম্পামরচার কে, ২০০০ ডিগ্রী 

যকলডভন। যেগুডল যেমক লামলর ডদমক োমঝর রাংগুডল রোম্বমে নীল, সবুি, হলুদ, কেলা ইেযাডদ। ৈেজ্ঞাডনভামে 

কালার যটম্পামরচার হমে কাে কনমক উত্তপ্ত করমল ডেডভন্ন যকলডভন যটম্পামরচামর রমঙর যে পডরেেকন হে যসটা। যেেন 

২০০০ ডিগ্রী োপোত্রাে কাে কমনর রাং লাল। ৫৬০০ ডিগ্রীমে এমকোমর সাদা। 

সুমে কর উদাহরন ডেমেচনাে আনমে পামরন। দুপুমর েখন কালার যটম্পামরচার সেমচমে যেডশ েখন আেরা সাদা আমলা 

পাই, অন্যডদমক সুমে কাদে ডকাংো সুে কামস্তর সেে যকৌডনক অেিামনর কারমন কালার যটম্পামরচার কমে োে, আেরা 

পাই লালমচ এোং হলমদমট যসানালী আমলা।  

আেরা যচামখ যদখার সেে খুে সহমি যচাখ োরসামে োডনমে ডনমে পামর। ডকন্তু কযামেরা ডনমি যেমক যসটা কমর 

না। ফল ডহমসমে সুে কামস্তর েডে উঠামনার সেে েডদ দুপুমরর কালার যটম্পামরচামরর যহাোইট ব্যালান্স যসটিাং ব্যেহার 

করা হে যসখামন লালমচ-হলুদ রাং োকমে না। আপডনও সঠিক রাং পামেন না। যহাোই ব্যালান্স যসটিাং এর ডদমক দৃডষ্ট 

ডদমে আপডন যপমে পামরন ডনখুে রমঙর েডে। 

http://1.bp.blogspot.com/-fN89pqCEFOE/TaPw92IqO6I/AAAAAAAAEEw/5n3K0tFfMAU/s1600/Bee.jpg
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অডিকাাংশ কযামেরাে যহাোইট ব্যালান্স যসটিাং এর িন্য কমেকটি অপশন োমক। এমদর একটি অেশ্যই অমটা যেখামন 

কযামেরা ডনমিই আমলা ডেমেষন কমর ঠিক কমর যনে যকান িরমনর যহাোইট ব্যালান্স ব্যেহার করমে। যপশাদার 

ফমটাগ্রাফাররা এটা ব্যেহার কমরন সেমচমে কে। 

এোো োমক সরাসডর সুমে কর আমলা, যেঘলা ডদন, োো, যোমের আমলা, ফ্লুমরামসন্ট টিউমের আমলা, সািারন আমলা, 

লাশ ইেযাডদ নাে। েখন যে আমলাে েডে উঠামে চান েখন যসটা ডসমলক্ট কমর ডনমে পামরন। 

অডভজ্ঞ ফমটাগ্রাফাররা এমে সন্তুষ্ট নন (মসকারমনই োমদর েডে ভাল হে)। োমদর িন্য ডকছু কযামেরাে রমেমে ডিগ্রী 

যকলডভন োন যদমখ যহাোইট ব্যালান্স ঠিক করা। এিন্য আপনামক িানমে হমে যকান আমলার কালার যটম্পামরচার 

োন কে। কািটি কঠিন। 

অমনক কযামেরাে যেখামন েডে উঠামেন যসখানকার কালার যটম্পামরচার োচাই করার ব্যেিা োমক। একোত্র 

এভামেই এমকোমর সঠিক কালার যটম্পামরচার ব্যেহার করা সম্ভে। 

যেেন নাইকন ডি৯০ কযামেরামক উদাহরন ডহমসমে যদখুন, 

 যেনু যেমক Preset Manual ডসমলক্ট করুন 

 যেখামন েডে উঠামেন যসই পডরডিডেমে একটি সাদা কাগি (অেো এমকোমর সাদা অন্যডকছু) রাখুন 

 Aparture Priority যোমি োন 

 যহাোইট ব্যালান্স োটন যচমপ িমর কোন্ড িাোল ঘুরামে োকুন েেক্ষন না ডপ্রমসট যদখা োে। 

 যহাোইট ব্যালান্স োটন যেমে ডদন, এরপর আোরও যচমে ২ যসমকন্ড িমর রাখুন। ডিসমপ্লমে ডপ্রমসট আইকণ 

ডলাংক করমে োকমে। 

 পুমরা ডিমন সাদা কাগিটি যফাকাস করুন। 

 সাটার ডরডলি োটন চাপ ডদন। 

 

যকান েডে উঠমে না ডকন্তু কযামেরা যসই পডরডিডের  যহাোইট ব্যালান্স এর িন্য োন যরকি ক করমে। সঠিক োন 

যরকি ক হমল ডিসমপ্লমে Good যলখা পামেন। পডরমেশ ডকাংো আমলার পডরেেকমনর সামেসামে এই োনও পডরেডেকে 

হমে পামর। কামিই োেগা ো সেে পডরেেকমনর পর আপনামক পুনরাে এই যসটিাং ঠিক কমর ডনমে হমে পামর। 

েেমিার কমেক যসমকন্ড সেে লাগমে এটা করমে। আপনার কযামেরাে েডদ এই ব্যেিা োমক োহমল যসটা ব্যেহার 

করুন। 
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*** অন্য কযামেরার িন্য পদ্ধডেমে ডকছুটা ডভন্নো োকমে পামর। যসটা িানার িন্য আপনার কযামেরার ম্যানুমেল 

যদখুন। 

 

অধ্যোয়-১৪ 

েুভটেন্ট ফট োগ্রোসফ 
 

েডে উঠামনার সেে হাে এোং কযামেরা ডির রাখমেন, সম্ভে হমল ট্রাইপি ব্যেহার করমেন অেো যকাোও যঠস ডদমে 

দাোমেন, যেডশ সাটার ডিি ব্যেহার করমেন, ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন ব্যেহার করমেন এসে কো শ্যমনই আপডন 

অভযি। এর ডেপরীে ডদক ডক কখমনা যভমে যদমখমেন। েডে উঠামনার সেে ইমে কমর কযামেরা নাোমনা। 

ফমটাগ্রাডফমে এর নাে মুভমেন্ট ফমটাগ্রাডফ। 

 

মুল ডেষে হমে সাটার ডিি কে ব্যেহার করমেন যেন যেডশ সেে িমর এেমপািার পাওো োে। েেক্ষন সাটার 

যখালা োকমে যসই সেমে কযামেরা নাোমেন। আমলার োেগাগুডল একিরমনর গডেশীল আমলাকপে ৈেরী করমে। 

এমকোমর অডনেডন্ত্রেভামে কািটি না কমর এমকই ডনমির পেেেে কামি ব্যেহার করমে পামরন। যেেন জুে 

ইমফক্ট। 

http://2.bp.blogspot.com/-GBoq0himj2U/TeX0FU3vOVI/AAAAAAAAEVs/6XAykk-1MS4/s1600/Dhaka.jpg
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Aperture Priority  যোি ডসমলক্ট করুন। এপারচার ২২ যসট করুন। যে ডেষমের েডে উঠামেন যসখামন 

যফাকাস করুন। সাটার ডরডলি যচমপ েডে উঠামনার সেে দ্রুে জুে কে ো যেডশ করুন। আমলাকরডির ইমফক্ট পামেন 

এরফমল। 

 

অেো ব্যেহার করমে পামরন যরামটশন ইমফক্ট। েডে উঠামনার সেে কযামেরা বৃত্তকামর ঘুরান, অেো আপডন ডনমিই 

কযামেরা সহ ঘুরুন। হেে িষ্ট ডেষে পামেন না ডকাংন্তু রমঙর ৈেডচত্র োকমল েিাদার ডকছু পামেন। উদাহরমনর 

েডেটি োোর ওপর েেেে গামের। 

http://3.bp.blogspot.com/-_d43lLUbKx4/TeX0O5PwE2I/AAAAAAAAEVw/FEjkyYpf4PU/s1600/zoom.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IvMC7iPp1oQ/TeX0VOw6rnI/AAAAAAAAEV0/GjeRxyQuo8M/s1600/rotation.jpg
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অেো োগামন ফুমলর েডে উঠামনার সেে সাটার ডিি এমকোমর কডেমে ইমেেে কযামেরা ঘুরান। এমকোমর ডভন্ন 

িরমনর েডে পামেন। কযামেরা ওপমর ডনমচ কমর আমরকিরমনর ইমফক্ট যপমে পামরন। 

জুে ইমফক্ট এর িন্য এসএলআর অেো জুে-ডরাং ব্যেহার করা োে এেন কযামেরা প্রমোিন হমে। অন্য ইমফক্টগুডল 

ব্যেহার করা োমে যে যকান কযামেরাে। 

 

অধ্যোয়-১৫ 

েৃসিভসে প্রটয়োিন 
 

োরা েডে উঠান োমদর স্বাভাডেক একটি প্রশ্ন, ডকমসর েডে উঠাে? অমনমকই েডে উঠামনার িন্য েমন-পাহামে োন 

একো ঠিক। যসখামন োরা যে দৃশ্য উঠামনার সুমোগ পান ো অন্যভামে পাওোর সুমোগ যনই। ডকন্তু আপনার 

চাডরডদমক োডকছু রমেমে যসখান যেমকই যপমে পামরন দৃডষ্টনেন েডে। 

http://4.bp.blogspot.com/-GtB1ouH9l-o/TeX0aueAS_I/AAAAAAAAEV4/Kaw8IWXa5mQ/s1600/upDown.jpg
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উদাহরমনর এই েডেটি যদখুন। দুটি পাোর েডে উঠামনার িন্য ডনশ্চেই আপনার েমন োওোর প্রমোিন যনই। েডেটি 

 াকা শহমর উঠামনা। 

 

ডকাংো এই কৃষ্ণচ্যোর িালটি। যে যকান ফুলগামেই আপডন যপমে পামরন এেন একটি অাংশ। 

http://1.bp.blogspot.com/-TJPICnBWGFw/TfHiwc_Sd6I/AAAAAAAAEYA/LUj-1dwHk9E/s1600/Colorleaf.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-70mjLe2zcKs/TfHjHDute3I/AAAAAAAAEYE/hH-OpuByhp0/s1600/krishnachura1.jpg
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ডকাংো কাে যেমক ওঠামনা এই োকেসার দল। 

 

ডকাংো ঘমরর যদোমল সািারন টিকটিডক। 

ভাল েডের িন্য আপনার দৃডষ্টভডেই েমেষ্ঠ। কযামেরার দৃডষ্টমে যদখা অমভযস করুন, সািারন ডেষেমকও 

অসািারনভামে েডেমে িমর রাখা সম্ভে হমে। 

http://3.bp.blogspot.com/-XZw5wX75doQ/TfHjOMn7EJI/AAAAAAAAEYI/Gi4pwykjqZU/s1600/babies.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-WcchbAhUnLY/TfHjUqG6M4I/AAAAAAAAEYM/wN1AQ-sMxWI/s1600/Tiktiki.JPG
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অধ্যোয়-১৬ 

ফট োগ্রোসফর িনয এিসে লোই রুে ৩ 
 

ফমটাগ্রাফারমদর কামে এিডে লাইটরুে অেযন্ত িনডপ্রে। সােডেক েথ্য যেমক িানা োে আমগ ফমটাশপ ব্যেহার 

করমেন এেন অমনমক লাইটরুমের ডদমক োমেন। এমেমক এটুকু িারনা করা োে এমে ডনশ্চেই এেন ডকছু সুডেমি 

রমেমে ো ফমটাশপ যেমকও যেডশ সুডেমি যদে। 

 

সরলভামে ডেষেটা যদখা োক। ফমটাগ্রাফাররা প্রচ্যর েডে উঠান। কামিই োমদর কাি করমে হে শেশে েডে ডনমে। 

ফমটাশপ যেডশ েডে ব্যেহামরর সুমোগ যদে না। একটি একটি কমর েডে ডনমে কাি করমে হে। এই সুডেমি পাওো 

োে লাইটরুমে। 

ফমটাগ্রাফারমদর প্রমোিন মুলে েডের আমলা ঠিক করা। যকাোও কোমনা, যকাোও োোমনা। োমদর ডনশ্চেই 

অমনকগুডল যলোর ডনমে কাি করা প্রমোিন যনই, ডকাংো প্রমোিন যনই যপইন্ট করা। কামিই যসডদক যেমক লাইটরুে 

ফমটাশমপর তুলনাে সরল সফটঅেযার। 

http://1.bp.blogspot.com/-BuJRNvLNwLE/Ta03R0884YI/AAAAAAAAEII/vziyw1lfqeA/s1600/lr-screen.jpg
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ফমটাশপ ডনমিই অেযন্ত শডক্তশালী সফটঅেযার। োরওপর রমেমে অসাংখ্যা প্লাগইন। েডের নমেি দুর করা যেমক 

শ্যরু কমর যিশাল ইমফক্ট পে কন্ত সে িরমনর কামির িন্য প্লাগইন রমেমে। এই প্লাগইনগুডলর অডিকাাংশই ব্যেহার 

করা োে লাইটরুমেও। োহমল আর ফমটাশপ প্রমোিন ডক। 

আর সেকোর েে কো, ফমটাশমপর দাে লাইটরুে যেমক অমনক যেডশ। কামিই ফমটাগ্রাফরমদর পেে লাইটরুে। 

লাইটরুে সফটঅেযারটি প্রচডলে সফটঅেযারগুডল যেমক একটু পৃেক। ফমটাশমপ আপডন একটি েডে ওমপন করমেন, 

োমক পডরেেকণ করমেন, োরপর যসভ করমেন। প্রমোিমন আমগরটি ঠিক যরমখ ডভন্ননামে যসভ করমেন। লাইটরুে 

ৈেরী করা হমেমে েহুসাংখ্যক েডে ডনমে কাি করার িন্য, এোং িমরই যনো হমেমে আপডন মুল েডেগুডলমক অক্ষে 

যরমখ কাি করমেন। কামিই যকান ইমেি ওমপন করার আমগই আপডন ডকছু ডেষে ঠিক কমর যনমেন। যেেন আপনার 

মুল ইমেিগুডল যকাোে োকমে, পডরেেকন করা ইমেিগুডল যকাোে োকমে। কখমনাই আপনার মুল ইমেমির ক্ষডের 

সম্ভােনা োকমে না। আপডন ইমেি ওমপন করমে পামরন কযামেরার যেমোরী কাি ক যেমক অেো হাি কডিমে কডপ 

করার পর। ডকাংো ওমপন করার সেেই আপডন যসখামন যেটািাটা যোগ করমে পামরন।  

 

লাইটরুে ইন্টারমফস 

লাইটরুে ওমপন করমল আপডন এিরমনর একটি ইন্টারমফস যদখমেন। ইন্টারমফসটি তুলনামুলক সরল, োরপরও 

এখামন লক্ষয করার েে যেশডকছু গুরুত্বপুন ক অাংশ রমেমে। 

োেডদমক অেশ্যই সফটঅেযামরর নাে যলখা। এর িানডদমক Library, Develop, Slideshow, 

Print, web যলখা েডিউল ডপকার। নাে যেমকই িারনা করা োে এগুডলর কাি েোরমে ফাইল ম্যামনিমেন্ট, 

েডের পডরেেকন, েডেগুডলর লাইিমশা যদখা, ডপ্রন্ট করা এোং ইন্টারমনমট ব্যেহার করা।  

আপডন যে েডে ডনমে কাি করমেন যসটি যদখা োমে োঝখামন। একটি েডেমক েে কমর যদখা যেমে পামর, অেো 

অমনকগুডল েডের ডপ্রডভউ যদখা যেমে পামর। ডকভামে যদখমেন ডসমলক্ট করা োমে েডের ডনমচর অাংশ যেমক। এর 

িানপামশর লাইিার ব্যেহার কমর েডের জুে ডনেন্ত্রন করা োমে। 

মুল ডিমনর দুপামশ রমেমে দুটি প্যামনল। ডসমলক্ট করা েডিউমলর ওপর ডনভ কর কমর এগুডল পডরেডেকে হে। যেেন 

Library ডসমলক্ট করমল োেডদমক যফাল্ডার, কযাটালগ ইেযাডদ অপশন এোং িানডদমক ডহমষ্টাগ্রাে, কুইক 

যিমভলপ, যেটািাটা ইেযাডদ অপশন পাওো োমে। আর Develop ডসমলক্ট করমল োেডদমক ডপ্রমসট, স্নাপশট 

ইেযাডদ অপশন, িানডদমক ডেডভন্ন িরমনর পডরেেকমনর অপশন পাওো োমে। যে যকান অপশমনর নামের ওপর অেো 

পামশর ডত্রমকানাকার ডচমে ডিক কমর যসটা ওমপন করা োমে। 
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এমকোমর ডনমচর ডদমক রমেমে ডফেডিপ। ইেমপাট ক করা ইমেিগুডলর ডপ্রডভউ যদখা োমে এখামন। যে যকানটিমে 

ডিক করমল োমক একটিভ ইমেি ডহমসমে োমঝর উইমন্ডামে পাওো োমে। ডফেডিমপর উইমন্ডার ডিভাইিার 

ব্যেহার কমর েেমোট কমর োম্বমনইমলর আকার েে-মোট করা োমে।  

 

 

ইেমপাট ক করা 

প্রেেোর লাইটরুে চালু করমল আপডন যকান ইমেি পামেন না। ইমেি ব্যেহামরর িন্য আপনামক যসগুডল ইেমপাট ক 

করমে হমে। এখামন ডকছু ডেষমের ডদমক লক্ষয রাখা প্রমোিন। 

লাইটরুমে প্রাে সেিরমনর ডেটম্যাপ ইমেি, সে িরমনর র, ডসএেওোইমক এোং নতুন ভাশ কমন (৩.০) যে ডভডিও 

ফরম্যাট ইেমপাট ক করা োমে। 

 ইেমপাট ক করার িন্য েডিউল ডসমলক্ট করুন। এরপর োেডদমকর প্যামনমলর ডনমচর ডদমক Import োটমন 

ডিক করুন (অেো যেনু যেমক কোন্ড ডদন)। োেডদমকর প্যামনমল যসাস ক ডহমসমে ড্রাইভ/সাংযুক্ত যেমোরীকাি ক 

ইেযাডদ যদখা োমে। 

 ড্রাইভ ডসমলক্ট করুন। যে যফাল্ডামর েডেগুডল রমেমে যসটি ডসমলক্ট করুন। যভেমরর ইমেিগুডলর ডপ্রডভউ যদখা 

োমে। অপশন ডিক কমর সােমফাল্ডামরর ইমেিগুডল ব্যেহার করমে পামরন অেো এটি অফ কমর ডনডদ কষ্ট একটি 

যফাল্ডার ব্যেহার করমে পামরন। 

 ডপ্রডভউ উইমন্ডামে লক্ষ করমল প্রডেটি ইমেমির ওপমর একটি টিক ডচে যদখা োমে। যকান েডেমক ইেমপাট ক কাি 

যেমক োদ যদোর িন্য যসই েডের টিক ডচে উঠিমে ডদন। প্রমোিমন ডগ্রি ডভউ এর েদমল লুপ ডভউ ব্যেহার কমর 

ইমেিমক েে কমর যদমখ ডনমে পামরন। 

http://2.bp.blogspot.com/-5qUd63hkN_s/Ta03eX1rkNI/AAAAAAAAEIM/Q3bKthYATBo/s1600/lr-import.jpg
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 ইেমপাট ক ডকভামে করা হমে যসিন্য িন্য ৪টি অপশন রমেমে ডপ্রডভউ উইমন্ডার ওপমর। Copy to DNG 

অপশন প্রডেটি ফাইলমক প্রেমে অন্য যফাল্ডামর কডপ করমে এোং োমদরমক DNG যে কনভাট ক 

করমে।  Copy ডসমলক্ট করমল সেগুডলমক নতুন যফাল্ডামর কডপ করমে, Move ডসমলক্ট করমল সেগুডল 

ইমেিমক অন্য োেগাে সডরমে যনমে (মেেন যেমোরীকাি ক যেমক হাি কডিমে) এোং Add ডসমলক্ট করমল 

যফাল্ডামরর যকান পডরেেকন না কমর সরাসডর ইেমপাট ক করমে। 

 িানডদমকর প্যামনলটি একোর োচাই কমর ডনন। Render Preview অাংমশ ৪টি অপশন রমেমে। মুলে 

ডপ্রডভউ এর োন ঠিক করার িন্য এই অপশমন পডরেেকন করমেন। ভাল োন ব্যেহার করমল যেডশ সেে প্রমোিন 

হমে। 

 Don’t Import Suspected Duplicates ডসমলক্ট করা োকমল একই ইমেি দুোর ইেমপাট ক 

হওোর সম্ভােনা োডেল করমে। 

 সেডকছু ঠিক করা হমল ডনমচ িানডদমক ইেমপাট ক োটমন ডিক করুন। ডসমলক্ট করা ইমেিগুডল ইেমপাট ক হমে। 

 

 

যেডসক এডিটিাং 

 ইেমপাট ক করার পর যকান েডে এডিট করার িন্য েডিউমল োন।  

 ডনমচর ডফেডিপ যেমক যসটি ডসমলক্ট করুন। 

http://4.bp.blogspot.com/-sTe4FjoFmWU/Ta03l7eSHrI/AAAAAAAAEIQ/btv8Oz-M-5U/s1600/lr-develop.jpg
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 িানডদমক প্যামনল যেমক Basic ট্যাে ওমপন করুন। এখামন Temperature, Color, 

Exposure, Recovery, Fill light, Blacks, Brightness, Contrast, 

Clarity ইেযাডদ সেডকছু পডরেেকন করার িন্য লাইিার পাওো োমে। যে যকানডকছু পডরেেকমনর সামেসামে 

োর ডপ্রডভউ যদখা োমে। 

 Tone Curve, HSL, Effect ইেযাডদ ট্যাে ওমপন কমর যসখামন পডরেেকন করমে পামরন। আপডন 

ডনশ্চেই িামনন এখামন ডক করমে হে। 

 

এেমপাট ক করা  

েডের প্রমোিনীে পডরেেকন করার পর চ্যোন্ত েডে পাওোর িন্য যেনু যেমক File - Export কোন্ড ব্যেহার 

করুন। এেমপাট ক যেনুমে যফাল্ডামরর নাে েমল যদোসহ আউটপুট ইমেমির ফরম্যাট, সাইি ইেযাডদ েমল যদো 

োমে।  

 

অধ্যোয়-১৭ 

সিসি োল এিএলআর কযোটেরো েযেহোর 
 

োরা পমেন্ট এন্ড শ্যযট কযামেরা ব্যেহামর অভযি োরা সািারনে এসএলআর কযামেরামক ডকছুটা ভীডের যচামখ 

যদমখন। ভামেন যসটার ব্যেহার হেে িটিল। োস্তমে এসএলআর কযামেরামক আপডন ব্যেহার করমে পামরন পমেন্ট 

এন্ড শ্যযট কযামেরার েেই। উন্নে কযামেরার কারমন পামেন ভাল োমনর েডে। যসইসামে সাোন্য ডকছু ডেষে লক্ষয 

রাখমল দক্ষোর সামে ব্যেহার কমর উচ্যোমনর েডে পামেন। 
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ডিডিটাল এসএলআর কযামেরা ব্যেহামরর সািারন ডনেেগুডল এখামন যশখামনা হমে। উদাহরন ডহমসমে ব্যেহার করা 

হমে নাইকন ডি-৯০, েমে যে যকান এসএলআর কযামেরার যক্ষমত্র এই একই ডনেে প্রমোিয। 

প্রেমে কযামেরার অাংশগুডল একোর যদমখ যনো োক। 

ডিডিটাল এসএলআর কযামেরার প্রিান ৈেডশষ্ট এমে এলডসডি ডিসমপ্ল োোও রমেমে অপটিকাল ডভউফাইন্ডার। এর 

োেমে আপডন ো যদখমে পান যসটা যদখা োে যলমন্সর যভের ডদমে। একটি আেনার োেমে প্রডেফডলে হমে 

ডভউফাইন্ডামরর োেমে যদখা োে। যসকারমনই নাে এসএলআর (ডসাংমগল যলন্স ডরমলক্ট)। অন্যডদমক পমেন্ট এন্ড 

শ্যযট কযামেরাে যে ইমলকট্রডনক ডভউফাইন্ডার োমক যসটা যলমন্সর যভের ডদমে আমস না, যসটা পৃেকভামে যদখার 

ব্যেিা। দুইমের েমে পাে ককয োকার সম্ভােনা যেমক োে। 

যলমন্সর যভের ডদমে যদখার সুডেমি হমে এমকোমর ডনখুে দৃশ্য যদখার সুমোগ। কযামেরার ডনে কাো েমলন এলডসডি 

ডিসমপ্ল ব্যেহার েডদও কখমনা কখমনা সুডেমিিনক (ডেমশষ কমর ডভডিও করার সেে) োহমলও যসটা শেভাগ 

ডনখুে না, ডভউফাইন্ডার ডনখুে। কামিই এসএলআর কযামেরা ব্যেহামরর সেে অডিকাাংশ যক্ষমত্র আপডন ডভউফাইন্ডার 

ব্যেহার করমেন এটাই স্বাভাডেক। 

ডিেীে পাে ককয হমে যেইন কমিাল িাোল এোং কমিাল সাে-িাোল। সাটার ডরডলি োটমনর সােমন এোং কযামেরার 

যপেমন যে দুটি হুইল রমেমে এই দুটি। এপারচার, সাটারডিি সহ যে যকান পডরেেকমনর িন্য এদুটি ঘুরামে হে। 

এমদর অেিান এেনই যে সাটার ডরডলি োটমনর ওপর একটি আঙুল যরমখ সহমি ঘুরামনা োে। 

http://1.bp.blogspot.com/-XWhBUtuqzAE/Tf2qFz3CuwI/AAAAAAAAEaI/fVriw0QAbww/s1600/Nikon-d90.jpg
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তৃেীে েে পাে ককয হমে জুে ডরাং। যলমন্সর ডেমশষ অাংশ ঘুরামল জুে কেমেডশ হে। ফমল খুে দ্রুে জুে পডরেেকন করা 

োে। এোো একই পদ্ধডেমে ঘুডরমে যফাকাস করার িন্য রমেমে যফাকাস ডরাং। ম্যানুমেল যফাকাস করার সেে এটা 

ব্যেহার করা হে। 

ব্যেহার পদ্ধডে  

আপডন কযামেরামক এমকোমর পমেন্ট এন্ড শ্যযট কযামেরার েে ব্যেহার করমে চান। এিন্য রমেমে অমটামোি। যোি 

িাোমল সবুি রমঙর ডচেমক ঘুডরমে পমেন্টামরর কামে আনুন। এখন োর েডে উঠামে চান যসডদমক কযামেরা োক 

করুন। সাটার ডরডলি োটন অমি কক নাডেমে আনুন, যফাকাস হমে। পুমরা চাপ ডদন েডে উঠমে। েডদ আমলা কে োমক 

লাশ ডনমি যেমকই খুমল োমে এোং জ্বলমে। 

মুহুমেকই আপডন বুমঝ োমে সািারন কযামেরা যেমক এসএলআর এর পাে ককয যকাোে। এমে যফাকাস হমে খুে দ্রুে, 

উমে োওো পাডখমকও যফাকাস কমর েডে উঠামনা সম্ভে।  

 

ডেডভন্ন যোি ব্যেহার 

আপডন কখমনা সােমন দাোমনা োনুমষর েডে উঠামেন (মপামট্র কট) কখমনা যখালা োঠ-আকামশর েডে উঠামেন 

(ল্যান্ডমেপ) কখমনা কাে যেমক ফুমলর েডে উঠামেন (মিিআপ)।  

েডে উঠামনার আমগ যোি িাোল ঘুডরমে কখমনা মুমখর েডে, কখমনা পাহামের েডে, কখমনা ফুমলর েডে যদমখ ডনডদ কস্ট 

যোি ব্যেহার করুন। কযামেরা ডনমিই সঠিক এপারচার, সাটারডিি ইেযাডদ ঠিক কমর যনমে। 

কামিই ব্যেহামরর ডদক যেমক এপে কন্ত কম্পযাক্ট কযামেরা যেমক এসএলআর কযামেরার েমে যকান পাে ককয যনই। 

 

এপারচার এোং সাটারডিি যোি 

দক্ষ ফমটাগ্রাফাররা এই দুটি যোি ব্যেহার কমরন সেমচমে যেডশ। এপারচার প্রামোডরটি যোমি ডেডন এপারচার কে 

হমে ঠিক কমর যদন (এপারচার পডরেেকন করমল ডকডক পডরেেকন হে যসকো িানামনা হমেমে অন্য টিউমটাডরোমল)। 

োরসামে ডেল যরমখ সঠিক সাটারডিি ঠিক কমর যনে কযামেরা। 

ডেপরীেভামে সাটার ডিি যোমি আপডন সাটার ডিি ঠিক কমর যদমেন, কযামেরা ডনমিই োরসামে োনানসই 

এপারচার ঠিক কমর যনমে। 
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আপনার দাডেত্ব আপডন যকান যোি ব্যেহার করমেন যসটা ঠিক করা। আকামশ উেমে োকা পাডখর িষ্ট েডে ডকাংো 

দ্রুে গডেশীল ডকছুমক ডির যদখামনার িন্য আপনার যেডশ সাটার ডিি প্রমোিন, কামিই আপডন সাটারডিি ডনমি 

ঠিক কমর যদমেন।  

আোরও, কখন যকান যোমি েডে উঠামেন যস সম্পমকক অন্য টিউমটাডরোমল যলখা হমেমে। 

এপারচার প্রামোডরটি যোমি েডে উঠামনার িন্য যোি িাোল ঘুডরমে এপারচার যোি (A) ডসমলক্ট করুন। যফাকাস 

করুন। ডভউফাইন্ডার (অেো ডিসমপ্ল) েেকোমনর এপারচার যসটিাং যদখামে। যসটা পডরেেকমনর িন্য সােমনর ডদমকর 

কোন্ড িাোল ঘুরান। একডদমক ঘুরামল এপারচার োেমে, ডেপরীে ডদমক ঘুরামল এপারচার কেমে। পেেেে 

এপারচার যসট করার পর েডে উঠান। 

সাটারডিি যোমি েডে উঠামনার িন্য সাটার ডিি যোি (S) ডসমলক্ট করুন, যফাকাস করুন, যপেমনর ডদমকর 

কোন্ড িাোল ঘুডরমে সাটার ডিি পডরেেকন করুন এোং েডে উঠান। 

 

ম্যানুমেল যোি 

ম্যানুমেল যোি হমে যেখামন আপডন এপারচার এোং সাটার ডিি দুটিই ডনমি ঠিক কমর যদমেন। অে কাে আপডন 

িামনন এপারচার এোং সাটারডিি কে রাখমল ভাল েডে পাওো োমে। 

ম্যানুমেল যোি (M) ডসমলক্ট করুন, আমগর পদ্ধডেমে সােমনর এোং যপেমনর িাোল ব্যেহার কমর এপারচার এোং 

সাটার ডিি পডরেেকন করুন। েডে উঠান। 

   

এটুকু যিমন আপডন দক্ষোর সামে এসএলআর কযামেরা ব্যেহার করমে পামরন। আপনার কযামেরা েমিমলর সামে 

এই কযামেরার (নাইকন ডি-৯০) পাে ককয োকমল কযামেরার ম্যানুমেল যেমক পাে ককয সম্পমকক যিমন ডনন। 
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অধ্যোয়-১৮ 

সিসি োল এিএলআর কযোটেরো েযেহোর সে োসরং বেোি 
 

ডিডিটাল এসএলআর কযামেরা ব্যেহামরর মুল কারন আপডন উচ্য োমনর েডে চান। কযামেরা োক করমেন আর ডিক 

কমর েডে উঠামেন এমে সন্তুষ্ট নন। ভাল েডের িন্য আপনামক দৃডষ্ট রাখমে হে েডের িন্য প্রমোিনীে সেডকছুর 

ডদমকই। ফমটাগ্রাডফর মুল শে হমে ফমটা ো লাইট। এমক এমকোমর ডনখুেভামে ব্যেহার করার ওপর ডনভ কর কমর 

েডে ভালেে। 

 

সে কযামেরামেই ডেটাডরাং েমল একটি ব্যেিা রমেমে। সােমন যে আমলা আমে োরিন্য কে এপারচার ব্যেহার 

করমেন, কে সাটার ডিি ব্যেহার করমেন এটা কযামেরা ডনমিই ডহমসে কমর েমল ডদমে পামর। আপডন একটিমক 

ডনডদ কষ্ট কমর ডদমল োরসামে োনানসই আমরকটি কে হমে যসটা ডনমেও ভােমে হে না।  এর োইমরও আমরা 

ডনখুেভামে আমলা ব্যেহামরর ব্যেিা রমেমে এসএলআর কযামেরাে। 

এখামন নাইকন ডি-৯০ কযামেরা ব্যেহার করা হমে উদাহরন ডহমসমে। নাইকমনর অন্যান্য এসএলআর কযামেরা 

সরাসডর একইভামে ব্যেহার করা োমে, এোো অন্য োমন্ডর কযামেরাে োটন-পদ্ধডের ডকছু ডভন্নো োকমলও মুল 

ডেষে একই। 

ডেটাডরাং যোি 

আপডন এেমপািার পডরোমপর িন্য সােমন দৃশ্য ব্যেহার করমেন। ডকন্তু কেটা অাংশ। যেখামন এক োেগাে আমলা 

যেডশ, আমরক োেগাে কে। একটি পাডখর েডে উঠামনার সেে আপডন োর োোমকই মুল িমর েডে উঠামনা পেে 

করমেন, ডকন্তু োগামনর েডে উঠামনার সেে আমলাোো সম্বডলে যেশ ডকছুটা োেগা ডেমেচনাে আনমে চান। 

ডি-৯০ ডেটাডরাং যোি ৩ িরমনর। ম্যাডট্রে, যসন্টার ওমেমটি এোং িট। 

http://2.bp.blogspot.com/-OLMFzh5MB1w/Th6H6BigSVI/AAAAAAAAEec/hSgOrx1xokM/s1600/metering.jpg
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ম্যাডট্রে ডেটাডরাং : এটাই সািারনভামে ব্যেহৃে হে। সােমনর দৃশ্য যেমক আমলা কযামেরার যসন্সমর প্রমেশ কমর এোং 

যসখামন িাটামেমির লক্ষ লক্ষ প্যাটামন কর সামে ডেডলমে সঠিক োন যের কমর। 

যসন্টার ওমেমটি ডেটাডরাং : পুমরা দৃশ্য ডেমেচনাে আনা হমে, ডকন্তু যেডশ গুরুত্ব যদো হমে যকমের মুলে ৮ ডেডে 

এলাকামক। 

িট ডেটাডরাং : যকমের ৩.৫ ডেডে এলাকামক প্রািান্য ডদমে ডহমসে করা হমে।  

 

ডেটাডরাং যোি পডরেেকন 

 কযামেরা অন োকা অেিাে ডেটাডরাং োটন যচমপ িরুন (সাটার ডরডলি োটমনর পামশ)। 

 কোন্ড িাোল ঘুডরমে সঠিক যোি ডসমলক্ট করুন। 

 যসটিাং যদখার িন্য ওপমরর ডিসমপ্ল ব্যেহার করমে পামরন অেো এলডসডি অন কমর ডনমে পামরন। 

েডের ডেষে অনুোেী সঠিক ডেটাডরাং যোি ব্যেহার করুন, ভাল েডে উঠান। 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-ApMPP-JIwcw/TbprBrDUW9I/AAAAAAAAEMU/GNMnItJh0gc/s1600/d7000-top.JPG
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অধ্যোয়-১৯ 

সিসি োল ফট োগ্রোসফটে ইটেি িযোসেলোইটিশন 
 

আধুডনক কযামেরাগুডলর িন্য ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন একটি প্রচডলে শে। েলা হে ভাল, িষ্ট েডে উঠামনার সুমোগ 

কমর যদে এই ব্যেিা। ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশমনর ডেস্তাডরে যিমন ডনন। 

 

আপডন েখন েডে উঠান, েেক্ষন যলমন্সর  াকনা যখালা োমক েেক্ষন যসন্সমর আমলা আসমে োমক। এইসেে েডদ 

আপনার হাে কামপ োহমল সােমনর দৃশ্য একই োেগাে োকার েদমল ডকছুটা েডেমে োে। ফল ডহমসমে েডে পাওো 

োে ঝাপসা। সাটার ডিি েে কে এই ঝাপসা হওোর সম্ভােনা েে যেডশ। আোর দুমরর েডে েখন উঠামনা হে 

েখন সাোন্য নোচোও েে দুরত্ব অডেরে কমর, যসখামনও েডে ঝাপসা হওোর সম্ভােনা যেডশ। এই সেস্যার 

সোিান যদে ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন। 

মুলে এমে যে কাি হে, কযামেরার এই প্রযুডক্ত কযামেরার নোচো ডহমসে কমর। কযামেরা নোর সামেসামে োইমর 

যেমক আমলা গ্রহন েন্ধ কমর যদে। ফমল পডরেডেকে োেগার দৃশ্য িরা পমে না, পাওো োে িষ্ট েডে।  

কযামেরা ডকভামে একাি কমর যসটা কাডরগরী ডেষে। হেে োর ডেস্তাডরে না িানমলও চমল। 

ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন ডেডভন্ন িরমনর হমে পামর। যকান কযামেরাে যলমন্স এই প্রযুডক্ত যোগ কমর যদো হে, যকান 

কযামেরাে কযামেরার প্রমসসর এই কাি কমর, যকান কযামেরা দুিরমনর ব্যেিাই োমক। মুল দুটি ভাগ হমে 

অপটিকযাল ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন এোং ডিডিটাল ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন। অপটিকযাল পদ্ধডেমে েডের োন ভাল 

োমক। 

http://4.bp.blogspot.com/-Zbfkd7VgBKg/TiPkqIRQlsI/AAAAAAAAEfM/tJeR7VnZ99U/s1600/nikon-d90-slr.jpg


56 
 

ষ্টযাডেলাইিি যলমন্স এই ব্যেিা অন-অফ করার িন্য একটি সুইচ োমক। ব্যেহার খুে সহি। ষ্টযাডেলাইমিশন 

ব্যেহামরর িন্য সুইচটি অন করুন, ব্যেহার না করমল অফ রাখুন। 

েমন হমে পামর অফ করার ডেষেটি আসমে যকন ? সেসেে অন রাখমল সেস্যা যকাোে ? 

আপডন েখন ট্রাইপি ব্যেহার কমরন েখন েডদ ষ্টযাডেলাইমিশন অন োমক, কযামেরা িমর যনে ষ্টযাডেলাইমিশন 

ব্যেহার করমে হমে। ফমল ডির েডেমক ষ্টযাডেলাইি করার যচষ্টা কমর। এমে ভামলার পডরেমেক েে ফল পাওো োে। 

কম্পযাক্ট কযামেরার যক্ষমত্র ষ্টযাডেলাইমিশন অন-অফ করার কাি করমে হে যেনু যেমক। 

এেক্ষন পে কন্ত ষ্টযাডেলাইমিশন শেটি ব্যেহার করা হমলও এমক কযামেরা ডনে কাো এরিন্য এমকক নাে ব্যেহার 

কমর। নাইকন (ডনকন) েমল ভাইমেশন ডরিাকশন (ডভআর), কযানন েমল ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন (আইএস), ট্যােরন 

েমল ভাইমেশন কমিাল (ডভডস) ইেযাডদ।  

অল্প কোে ষ্টযাডেলাইমিশন ব্যেহামরর সািারন ডনেে; 

 ট্রাইপি ব্যেহামরর সেে ষ্টযাডেলাইমিশন ব্যেহার করমেন না। অন্য সেসেে ব্যেহার করুন। 

 এসএলআর কযামেরার যক্ষমত্র কযামেরা অফ করার আমগ ষ্টযাডেলাইমিশন সুইচ অফ কমর ডনন।   

 কযামেরা ো যলন্স যকনার সেে ষ্টযাডেলাইমিশন আমে ডকনা যদমখ ডকনুন (অেশ্যই ষ্টযাডেলাইমিশনসহ যলমন্সর 

দাে যেডশ)। 

 ষ্টযাডেলাইমিশন ব্যেিা না োকমল ট্রাইপি ব্যেহার করুন অেো েেটা সম্ভে হাে ডির রাখার যচষ্টা করুন। 

 ষ্টযাডেলাইমিশন ব্যেহার কমর সািারনে সািারন সাটারডিমির ডিগুন সাটার ডিি ব্যেহার করা োে। অল্প 

আমলাে েডে উঠামনার সেে এমক কামি লাগান। 
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অধ্যোয়-২০ 

সিসি োল কযোটেরো সকংেো বেোেোইল বফোটন ফোেেঅয়যোর আপটগ্রি করো 
 

ডিডিটাল কযামেরা, যোোইল যফান ইেযাডদ ডিভাইমস কডম্পউটামরর েে ফাে কঅেযার নামে সফটঅেযার োমক। এর 

কাি হমে ডিভাইমসর ডেডভন্ন অাংশমক হাি কঅেযার যলমভমল ডনমদ কশ যদো। কযামেরামক উদাহরন ডহমসমে ব্যেহার 

করমল, ডকভামে রাং ঠিক করা হমে, ডকভামে যিমপগ কনভাশ কমনর কাি হমে, ডকভামে নমেি ডরিাকশমনর কাি হমে 

এই ডনমদ কশগুডল যদো োমক এমে। স্বাভাডেকভামেই একোমর ডনখুেভামে সেডকছু হমে এটা আশা করা োে না। 

যসকারমন যকান ত্রুটি িরা পেমল ো ডকছু উন্নডে করা হমল োমক আপমিট সফটঅেযার ডহমসমে যদো হে। 

ব্যেহারকারী ডনমিই যসটা ইনষ্টল কমর ডনমে পামরন। 

 

উদাহরন ডহমসমে এখামন নাইকন ডি-৩১০০ কযামেরা উমেখ করা হমে। অন্য কযামেরা ো যোোইল যফান ো অন্য 

ডিভাইমসর যক্ষমত্রও একই পদ্ধডে কামি লাগামে পামরন। 

েেকোন ফাে কঅেযার ভাশ কন সম্পমকক িানুন 

 যেনু োটমন চাপ ডদন।  

 োডল্ট ডসমলক্টর োটন ব্যেহার কমর Firmware version যলখা অাংমশ োন এোং OK চাপ ডদন। 

েেকোন ভাশ কমনর নাে (সাংখ্যা) িানা োমে। 

 ভাশ কন এর োন ডলমখ রাখুন। 

http://4.bp.blogspot.com/-S6ya-ZZH__I/TifVLHHES2I/AAAAAAAAEf4/NL50DO009Ks/s1600/firmware.jpg
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 ডকভামে আপমিট করমেন 

 ডনে কাোর (উদাহরমন নাইকন, আপনার যক্ষমত্র কযানন ো যনাডকো হমে পামর) সাইমট ডগমে ডনডদ কষ্ট েমিমলর 

িন্য সেমশষ ফাে কঅেযার িাউনমলাি করুন। 

 এমক ডিপ করা অপিাে যপমে পামরন। আনডিপ কমর ডনন। কযামেরার কাি কটি ফরম্যাট কমর ডনন, এরপর 

ফাইল যসখামন কডপ করুন। অেশ্যই রুমট কডপ করমেন, যফাল্ডামরর েমে োকা ফাইল ব্যেহার করা োমে 

না। 

 কযামেরার পুমরা চািক আমে যসটা ডনডশ্চে হমে ডনন। কাি কটি ঢুডকমে কযামেরা অন করুন। 

 যেনু োটমন চাপ ডদমে ফাে কঅেযার যেনুমে োন। আপমিট ডিমন ইমেস ডসমলক্ট কমর ওমক চাপ ডদন। 

 একটি ওোডন কাং যেমসি যদখা োমে। আপমিট হমে কমেক ডেডনট (২ যেমক ৫ ডেডনট) সেে ডনমে পামর। 

এই সেে কামেরাে ডকছু করমেন না। 

 কাি যশষ হমল যেমসিটি চমল োমে। কযামেরা অফ করুন এোং কাি কটি খুমল যফলুন। 

 কযামেরা আোর চালু করুন। নতুন ফাে কঅেযামর কযামেরা কাি করার কো। আমগর পদ্ধডেমে ফাে কঅেযার 

ভাশ কন যচক কমর ডনন। 

নতুন ফাে কঅেযার পাওো োে ডনে কাোর ওমেেসাইট যেমক। ডনেডেেভামে োমদর সাইমট আপমিট ডেষমে লক্ষয 

রাখুন। 
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অধ্যোয়-২১ 

সিসি োল ফট োগ্রোসফ: কযোনন এিএলআর কযোটেরো েযেহোর 
 

োাংলা-টিউটর সাইমট ফমটাগ্রাডফ সম্পমকক োডকছু উমেখ করা হমেমে সে োেগাে নাইকন কযামেরার উমেখ করা 

হমেমে। একটা কারন হমে পামর যসটা ব্যডক্তগেভামে পেমের। আমরক িনডপ্রে োন্ড কযানন োরা ব্যেহার কমরন 

োরা ডকছুটা অস্বােেমোি করমে পামরন োমদর কযামেরা ব্যেহার সম্পমকক উমেখ করা হেডন যদমখ। 

 

এখামন কযানন এসএলআর কযামেরার ব্যেহামরর পদ্ধডে উমেখ করা হমে। কযামেরা েমিল ডহমসমে িনডপ্রে ইওস 

টি২আই (৫৫০ডি) যেমে যনো হমেমে। 

কযামেরা পডরডচডে 

কযানন এোং নাইকন কযামেরার সােমনর ডদমক ডেমশষ যকান পাে ককয যনই। ওপরডদমক পাে কমকযর েমে রমেমে 

পাওোর সুইচ এোং যেইন িাোল, যোি িাোল এগুডলর অেিামন। ব্যেহামরর ডদক যেমক সডেযকামরর পাে ককয যপেন 

ডদমক। োটনগুডল ডভন্ন োেগাে এোং ডভন্নভামে সািামনা। আপডন ডনশ্চেই েডে যদমখ যিমন ডনমে পামরন যকাটির 

অেিান ডক। 

কাি ক োো েডে উঠামনা 

http://3.bp.blogspot.com/-amEbFxR1YHk/TkTXClgE9bI/AAAAAAAAEkA/b27x9o2ta-A/s1600/canon-top.jpg
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কযামেরাে েডদ যেমোরী কাি ক না োমক োহমল সাটার ডরডলি োটন কাি করমে না। কযামেরার সেডকছু ঠিক আমে 

ডকনা োচাই করার িন্য যেমোরী কাি ক োোই েডে উঠামনার ব্যেিা রমেমে। েডের ডপ্রডভউ যদখা োমে, শ্যধু যসভ হমে 

না। ফল ডহমসমে ো হে, আপনার কযামেরাে কাি ক যনই অেচ আপডন েডে উঠিমে োমেন।  

যেমোরী কাি ক না োকমল েডে উঠামনা োমে না ডনডশ্চে কমর ডনন। 

 কযামেরা অন করুন। 

 ডপেনডদমক যেনু োটমন চাপ ডদমে যেনু অন করুন। 

 যেনু িাোল ব্যেহার কমর োেডদমকর যেনু ট্যাে ডসমলক্ট করুন। যেনুমে ডনমচর ডদমক Release 

shutter without card ডসমলক্ট করুন। 

 পমরর যেনুমে Disable অপশন ডসমলক্ট করুন। 

 যেনু োটমন চাপ ডদন।  

 এরফমল যকেলোত্র কাি ক োকমলই সাটার ডরডলি োটন কাি করমে। 

 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-NSYtJ0j3CaI/TkTXJBfDUGI/AAAAAAAAEkE/I4YvIpmdP1Y/s1600/canon-back.jpg
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েডের োন ঠিক করুন 

ইমে করমল আপডন যসন্সমরর পুমরা যরজুযলুশমন েডে উঠামে পামরন (অডিকাাংশ সেে যসটা করমেন), অেো েডের 

যরজুযলুশন কডেমে েডে উঠামে পামরন। যরজুযলুশন কোমনার একটাই সুডেমি, এমে ফাইলসাইি যোট হে, ফমল 

অল্প োেগার কামি ক যেডশ েডে উঠামনা োে। কযানমন ৬টি ডভন্ন ডভন্ন যরজুযলুশমন েডে উঠামনা োে।  

 ডপেনডদমক যেনু োটমন চাপ ডদন। 

 যেইন িাোল ব্যেহার কমর এমকোমর োেডদমকর যেনু ট্যাে ডসমলক্ট করুন। 

 যেনুমে Quality অপশন যের করুন। 

 যসট োটমন চাপ ডদন। 

 যে যসটিাং ব্যেহার করমে চান যসটা ডসমলক্ট করুন। 

 

অমটা-আইএসও েন্ধ করুন 

আমলা কে োকমল আইএসও এর োন ডনমি যেমকই যেমে োে, ফল ডহমসমে পাওো োে নমেিযুক্ত েডে। আপডন 

অমটা আইএসও পডরেেকণ েন্ধ কমর ডনমির পেেেে আইএসও ব্যেহার করমে পামরন। উজ্জল আমলার িন্য এর 

োন ১০০ যেমক ২০০ এর েমে রাখা হে, ঘমরর েমে ো যেঘলা ডদমন ৪০০ পে কন্ত ব্যেহার করা হে। আপনার কাি 

আইএসও েেটা কে যরমখ গ্রহনমোগ্য েডে উঠামনা োে। কখমনা কখমনা কে আমলার েডে উঠিমে পরেেীমে 

সফটঅেযার ব্যেহার কমর যসটা ঠিক কমর ডনমে পামরন, নমেি দুর করার ডেষেটি োরমচমে িটিল। 

 কযামেরা চালু অেিাে ওপমরর ডদমক আইএসও োটমন চাপ ডদন। 

 যেইন িাোল ব্যেহার কমর পেমের আইএসও ডসমলক্ট করুন। 

 আমরকোর আইএসও োটমন চাপ ডদন। পডরেেকন না করা পে কন্ত পেমের আইএসও ব্যেহৃে হমে। 

 

যহাোইট ব্যামলন্স যসট করা 

এমক িরমনর আমলার েরেদদঘ কয এমকরকে। এর প্রভাে পমে সাদা রমঙর ওপর। একারমনই যকান েডে লালমচ, 

যকানটি ডনলমচ যদখাে। েডে উঠামনার সেে সকাল, দুপুর, যেঘলা, লমরামসন্ট োডে, টাাংমষ্টন োডে, লাশ ইেযাডদ 

অনুোেী সাদা রঙ যকেন যদখা োমে ঠিক কমর ডনমে হে। এমক েলা হে যহাোইট ব্যালান্স। 

 অমটা যোমি যহাোইট ব্যালান্স ঠিক করা োে না। কযামেরামক ডরমেটিভ যোমি ডনন (মেেন P) 
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 কযামেরার ডপেনডদমক WB যলখা োটমন চাপ ডদন। 

 এমরা ডক ব্যেহার কমর আমলার সামে ডেল যরমখ সঠিক যসটিাং ডসমলক্ট করুন। 

 যসট োটমন চাপ ডদন। 

 

ডভউফাইন্ডার িাইঅপ্টার এিিাষ্ট করা 

ডভউফাইন্ডার ব্যেহামরর সেে সােমনর দৃশ্য িষ্ট যদখা োমে না ? এর ডনিস্ব যফাকামসর ব্যেিা রমেমে ো পডরেেকন 

কমর ঠিক কমর যনো োে। 

 কযামেরার সােমন ডকছু যফাকাস করুন। 

 ডভউফাইন্ডামর সামে নে ব্যেহার কমর যফাকাস িষ্ট করুন। 

 

অমটামফাকাস/ষ্টযাডেলাইিার অন/অফ করা 

আপডন হেে যফাকাস ডরাং ব্যেহার কমর যফাকাস করমে চান। যেেন আপনার সােমন একটি গামের পাো এোং দুমর 

আমরকটি ফুল রমেমে, আপডন চান পেেেে এর যেমকান একটিমক যফাকাস করমে।  অমটামফাকাস অফ কমর ডনন। 

ডকাংো ইমেি ষ্টযাডেলাইমিশন অফ রাখমে চান কযামেরামক ট্রাইপমি ব্যেহামরর সেে 

 যলমন্সর গামে AF/MF সুইট ব্যেহার কমর অমটামফাকাস অন/অফ করুন। 

 যলমন্সর গামে Stabilizer On/OFF যলখা সুইচ ব্যেহার কমর ষ্টযাডেলাইমিশন অন/অফ করুন। 

 

সািারনভামে এই কমিালগুডল ব্যেহার কমর আপডন কযানন এসএলআর কযামেরাে ভাল েডে উঠামে পামরন। অেশ্য 

ভাল েডের িারনা এমক িমনর কামে এমকক রকে। 
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অধ্যোয়-২২ 

HDR ফট োগ্রোফী 
 

ডিডিটাল কযামেরার অমনক উন্নডে হমেমে, রোগে হমে এোং োনুষ ডিডিটাল ফমটাগ্রাডফমে োনুষ সন্তুষ্ট। 

োরপরও োস্তে সেয হমে োনুষ যচামখ যেেন যদমখ ঠিক যসটাই েডেমে পাওো োে না। কারন আমলা এোং 

অন্ধকামরর ডেডভন্ন পে কাে েডেমে যরকি ক করা োে না। যসইসামে দুরমত্ব ডেষে আমে। একই সেমে কামের এোং দুমরর 

েস্তুমক সঠিকভামে যদখামনার ক্ষেোর সীোেদ্ধো আমে। একডদমক প্রািান্য ডদমল আমরক ডদকমক অেমহলা করমে 

হে। এমক্ষমত্র সেমচমে ভাল যে ব্যেিা ো হমে হাই িাইনাডেক যরঞ্জ (এইচডিআর)। 

 

স্বাভাডেকভামেই প্রশ্ন উঠমে পামর িাইনাডেক যরঞ্জ ডেষেটি আসমল ডক ? 

এর ডনভু কল উত্তর যনই। কযামেরা ডনে কাো কখমনা েমল না কযামেরার িােনাডেক যরঞ্জ কে। অন্যভামে েলমল 

আমলাোোর েমে কেদুর পে কন্ত পাে ককয যরকি ক হমে যসটা পডরোপগেভামে িানামনা হে না। কামিই েস্তুে এর 

যকান সাংজ্ঞা যনই। সহিভামে িারনা হমে, প্রডেটি কযামেরা আমলা এোং োোর েমে ডনডদ কষ্ট পডরোন যলমভল িারন 

করমে পামর। এটাই িাইনাডেক যরঞ্জ। কামিই েখন েলা হে হাই িাইনাডেক যরঞ্জ েখন এই োনমক আমরা বৃডদ্ধ 

করা বুঝাে। 

অন্যভামে েলমল, ভাল েডের িন্য প্রমোিন সঠিক এেমপািার। সািারনভামে সঠিক এেমপািামর যে েথ্য যরকি ক 

হে এইচডিআর োরমেমক কমেকগুন যেডশ েথ্য যরকি ক কমর। একই সেমে কামের এোং দুমরর েস্তুর িন্য পৃেক 

এেমপািার ব্যেহার কমর। ফমল েডে পাওো োে িষ্ট।  
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কো হমে আপডন এইচডিআর ফমটাগ্রাফ পামেন ডকভামে ? 

দুভামে যপমে পামরন। সেমচমে ভাল ফল পামেন েডে উঠামনার সেে ডেমশষ ডনেমে েডে উঠিমে। েডে উঠামনার পর 

ফমটাশপ ো লাইটরুে ব্যেহার কমর এইচডিআর ব্যেহার করমে পামরন। এই সফটঅেযারগুডলমে সািারনভামে আমলা 

কেমেডশ করা োোও ডনডদ কষ্টভামে আমলা ো োোর অাংশ পডরেেকন করা োে। এিন্য এই সাইমটই ফমটাশপ 

টিউমটাডরোল যদখুন। 

কযামেরা ব্যেহার কমর এইচডিআর েডে ডকভামে উঠামেন যিমন ডনন। আমগই েমল যনো ভাল এইচডিআর ফমটাগ্রাডফ 

ভাল কাি কমর আউটমিামর। প্রাকৃডেক দৃশ্য উঠামনার সেে। 

 কযামেরামক ট্রাইপমি রাখুন। 

 ম্যানুমেল যোমি োন। এপারচার ডনডদ কষ্ট করুন। 

 যফাকাস করুন এোং এেমপািার কমিাল পডরেেকন কমর ডেডভন্ন যসটিাংএ অন্তে ৫টি েডে তুলুন। েডেগুডলর 

পাে ককয শ্যধুোত্র এেমপািামর, অন্যডকছুমে পডরেেকন করমেন না। 

 েডেগুডলমক এইচডিআর সফটঅেযামর ব্যেহার কমর একসামে করুন। ফমটাশপ, লাইটরুে োোও েহু সফটঅেযার 

আমে যেখামন একাি করা োে। 

েমন হমে কািটি যেশ কঠিন। ডকন্তু যচামখ পোর েে উচ্যোমনর েডে যপমে হমল অডেডরক্ত কাি যো করমেই হে। 

 


