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সংিkp জীবনী 
লতা মে শকর sয়ং সরsতী। িকভােব িতিন ei খ ািত লাভ করেলন আর আনুসি ক pস  

gিল িনেয় সংিkp ei জীবনী লখা হেয়েছ। eেত তথ াবলী pকািশত aন ান  gn থেক নoয়া 
হেয়েছ। সখােন ভুল থাকেল তা eখােনo আেছ। তেব মহাপুrেষর জীবনীেত আমরা trিট িবচূ িত 
িনেয় বশী মাথা ঘামাi না। সুধাক ী লতা মে শকেরর জn হেয়িছল 28 সেpmর 1929 ী ােb, 
তাঁর মামার বাড়ী iেnাের। জেnর পর তাঁর নাম রাখা হয় হমা। তাঁর িপতা দীননাথ মে শকর নাট  
স ীেতর eকজন খ াতনামা িশlী িছেলন। তাঁর মােয়র নাম সবnী বা সুধামতী, যিদo সবাi তাঁেক 
মাi মে শকর বেলi জানত। মা ার দীননাথ মে শকেরর িdতীয় পtী হেলন সবnী। তাঁেদর বাড়ী 
িছল মহারাে র সাঙলী রােজ । দীননাথ িছেলন গামnক বা গামnক মারাঠা। তাঁেদর আিদ বাড়ী 
গায়ার মে শী gােম। দীননােথর পদবী িছল হািডকর। aেনেকর মতi িতিন eক সময় gােমর নােম 

িনেজর পদবী মে শকর িলখেত r কেরন। িকছুটা বড় হoয়ার পর লতার বাবা মা তাঁর নাম 
পিরবতন কের লতা রােখন। aেনেকর মেত দীননােথর ভববnন নাটেকর লিতকা নােমর চিরt ei 
নামকরেণর aনুেpরণা যাগায়। মা ার দীননাথ o সবnীর আরo চারিট সnান জngহণ কের। তাঁরা 
হেলন, মীনা, আশা, uষা নােমর িতন কন া o eকমাt পুt hদয়নাথ। eঁরা pেত েকi সুপিরিচত। 
আশা বাধ হয় জনিpয়তায় িদিদেকo ছািড়েয় গেছন। 

লতা মাt পাঁচ বৎসর বয়স থেকi বাবার কােছ স ীত িশkা আরm কেরন। মারাঠী নাট  
স ীত pায় সmূণভােব শাstীয়স ীত িনভর। ফেল aিত al বয়েসi লতার শাstীয় স ীত চচা r 
হয়। মােঝ মােঝ লতা বাবার স ীত নাট  বা যাtাgিলেত aিভনয় o গান করেত থােকন। তাঁর 
িবদ ালয় িশkা বা ফমাল eডুেকশন িবেশষ হেয় oেঠিন। মােঝ মােঝi ছদ পড়ত। বাবার নাটকদল 
িছল াম মান যাtা পািট। শালাপুর সাঙলী a েলর িবিভn sােন দলিট ঘুের বড়াত। তা ছাড়া 
দীননাথ sান পিরবতনo কেরন d- eকবার। কu কu বেলন বান আশােক মানুষ করার সময় সব 
সময় তাঁেক সে  িনেয় থাকেতন। eমনিক sুেলo িনেয় যেতন। eেত আপিt oঠায় sুল ছেড় দন। 
aন  মত হল গান গাiেত আপিt করা হত বেল sুল ছেড় দন। তেব ছেড় দন e ব াপাের কান 
সেnহ নাi। kেম kেম বাবার স ীত নাটেক aিভনয় o গান করার কােজ যুk হেয় যািcেলন। 
pথম uেlখেযাগ  ম  aিভনয় মাt নয় বৎসর বয়েস কালাপুেরর নূতন িথেয়টাের। eiবার িতিন 
রাগ খmাবতীেত eকিট সুnর গান পিরেবশন কেরন। গানিট হল "আিল ির মঁ তা যাগী"। তার পর 



 

 

িতিন আরo dিট িবখ াত রাগস ীত মে  গেয়িছেলন। ei dিট হল মানaপমান পালার "সুরেম 
বিnেল" eবং bhকুমারী পালার "সুহাস  তুেঝ মানসী মািহ"। বাবা মার সে  িবিভn জায়গায় ঘুের 
বড়ােনার সুেযাগ হেয়িছল লতার। সi সমেয়র নাট  স ীেতর pায় সব িশlীর সে  পিরচয় o 

িকছুটা ভাব আদানpদােনর সুেযাগo তাঁর ঘেটিছল। 

লতার জীবেন pথম dভাগ  নেম আেস 1942 ী ােb। মা ার দীননােথর মৃতু  পিরবারিটেক 
aকূল পাথাের ফেল দয়। িদশাহারা লতা সi সময় বাবার িবিশ  বnু "নবযুগ িচtপট মুিভ 
কাmানী" র মািলক মা ার িবনায়ক (িবনায়ক দােমাদর কণাটকী) eর সাহােয  সংসার চালনার 

দািয়t িনেলন। মা ার িবনায়ক পিরবারিটর দািয়t িনেয় বnুকৃত  সmn কেরন। িতিনi লতােক 
চলিcেt aিভনয় o গােনর সুেযাগ কের দন।  1942 ী ােbi সদািশব রাo নেভকেরর িনেদশনায় 
বসn জাগেলকর পিরচািলত মারাঠী ছিব "িকিত হাসল" (1942) pথম গান কেরন। গানিট িছল "নাচুঁ 
iয়া গােড খলুঁ সাির মািন হৗস ভারী"। ei গানিট বাদ িদেয়i চলিctিট মুিk পায়।  তেব লতােক 
বশী aেপkা করেত হয়িন। মা ার িবনায়ক তাঁেক নবযুগ িচtপেটর "পিহিল ম ল গৗড়" িসেনমায় 

eকিট ছা  ভূিমকায় aিভনেয়র সুেযাগ কের দন। ei ছিবেত লতা দাদা চে কেরর (মতাnের দtা 
দা  েজকর) িনেদশনায়  "নাটিল চtিচ নবলাi" গানিট কেরন। ei গােন তাঁর সহিশlী িছেলন 
sহpভা pধান। eক বৎসেরর মেধ i িসেনমায় তাঁর pথম িহnী গান "মাতা eক সপুত িক dিনয়া 

বদল দ" গানিট গাoয়ার সুেযাগ পেয় যান। িসেনমার নাম "গজাভাu"। eিট eকিট মারাঠী চলিct। 
1945 ী ােb মা ার িবনায়ক বাmাi চেল আেসন দলবল সহ। বাmাi তাঁর নূতন কমেkt হেয় 
uঠল। সে  িতিন বnরু পিরবারেকo িনেয় eেলন। লতা বাmাi িনবাসী হেলন 1945 ী ােb। 
eখােনi তারঁ বাকী জীবন aিতবািহত করেছন িতিন। 

বাmাi e িতিন osাদ আমানত আিল খাঁeর কােছ শাstীয় স ীত িশkা r কেরন। দtা 
দা  েজকর eর স ীত পিরচালনায় বসn জাগেলকেরর িহnী চলিct "আপ িক সবা ম" ত িতিন 
"পা লাg কর জািড়" গানিট গেয় গািয়কা িহসােব িনেজেক pিতি ত কেরন। ei ছিবেত নৃত িশlী 
িছেলন রািহণী ভােট, িযিন পের িবখ াত শাstীয় নৃত া না হেয় oেঠন। eর পর লতা বান আশার সে  
িবনায়ক মা ােরর pথম িহnী ছিব "বড়ী মা" ত aিভনয় কেরন। ei ছিবেত লতা "মাতা  তের চরেণাঁ 
ম" ভজনিট গেয়িছেলন। িবনায়ক মা ােরর পরবতী িহnী ছিব ভদা (1946)'র গান রকিডং eর 

সময় লতােক িতিন িবখ াত স ীত পিরচালক বসn দশাi eর সে  পিরচয় কিরেয় দন। 1947 
ী ােb ভারত িবভােগর পর তাঁর িশkক আমানত আিল খাঁ পািকsােন চেল গেল, লতা আমানত 

আিল দবাসoয়ােল নামক osােদর কােছ শাstীয় স ীত িশkা কেরন। িতিন পি ত তুলসীদাস শমার 



 

 

কােছ বশ িকছুিদন শাstীয় স ীেত তািলম নন। বেড় গালাম আিল খাঁর িশষ  িছেলন পি ত 
তুলসীদাস শমা। 

বাবার মৃতু র মাt ছয় বৎসর পর 1948 ী ােb মা ার িবনায়েকর মৃতু  লতার জীবেন িdতীয় 
বড় আঘাত। িকn pিতভাময়ী লতার তখন স ীত জগেত eকটা পিরিচিত eেস গেছ। স ীত 
পিরচালক gলাম হায়দার লতােক আদর কের ডেক িনেলন। িতিন তাঁেক গািয়কাrেপ pিতি ত করার 
দািয়t িনেলন। gলাম হায়দার লতােক িবখ াত pেযাজক পিরচালক "শশধর মুখাজী"র কােছ িনেয় 
গেলন, তাঁর িনণীয়মান  "শহীদ" ছিবেত সুেযাগ কের দoয়ার জন । শশধর লতার গলা খুব তীk বা 

হালকা বেল তাঁেক সুেযাগ িদেলন না। িবরk হেয় gলাম হায়দার বেলিছেলন, কেয়ক বৎসেরর মেধ  
পিরচালক o স ীত পিরচালেকরা গান গাoয়ার জন  লতার পােয় ধরেব। gলাম হায়দার িনেজ 
লতােক তাঁর স ীত পিরচালনায় "মজবুর"(1948) ছিবেত "িদল মরা তাড়া" গানিট গাoয়ান। eiিট 
লতার pথম বড় সুেযাগ। লতা পৗঁেছ গেলন পশাদার pব াক গািয়কােদর sের। 

তখন িহnী চলিcেtর স ীত জগেত pব াক গািয়কা নুরজাহান খুব জনিpয়। যিদo 
দশভােগর পর িতিন পািকsােন চেল যাoয়ার লতার সুেযাগ পাoয়া aেপkাকৃত সহজ হেয় 

িগেয়িছল। লতা pথম িদেক pচিলত নুরজাহান sাiেলi গান করেতন। তেব ei দশা কেয়ক বৎসর 
মাt চেলিছল। alকােলর মেধ i লতা িনজs গায়কী তরী কের নন। আজীবন ei িনজsতা লতা 
বজায় রেখেছন। িতিন খুব বশী কায়দা কের গান গাoয়ার পkপাতী নন। যিদo sােন sােন 
sতঃsূত iেmpাভাiেজশন তাঁর গানেক aনবদ  িবিশ তা eেন দয়। pথম িদেক লতার আর eকিট 
সমস া হেয়িছল। মারাঠী টাঙ তাঁর িহnী ucারেণ িকছুটা aসুিবধা করিছল। িহnী চলিct কাযতঃ ud 
চলিct। বশীর ভাগ িহnীছিবর ডায়ালগ o গােনর বাণী লেখন মুসলমান লখেকরা যাঁরা যেথ  
ফাসী ভারাkাn ud ব বহার কের থােকন। eকথা মেন রাখেত হেব, ud ucারণ পুেরাপুির ফারসী 
বণমালার ucারণ। চলিত িহnী ভাষার টাঙ থেক তা aেনকটাi আলাদা। লতােক ei সমস া 
কািটেয় uঠেত aেনক চ া করেত হেয়েছ। aিভেনতা িদলীপ কুমার pায়i মৃd aিভেযাগ করেতন য, 
লতার ucারণ সিঠক নয়। লতা িনয়ম কের শফী নােমর eক ud িশkেকর কােছ ud ভাষা িশkা 
কেরিছেলন।  pিতি ত হেয় যাoয়ার পেরo তাঁেক ud ucারণ িশিখেয়েছন স ীত পিরচালক নৗসাদ। 
তেব সুেরর আড়ােল eসব ছঁেদা সমস া চাপা পেড় গেছ। াতারা লতার গােন কানিদন কান 
trিটিবচু িত দখেত পান না। বরং aেনেক মেন কেরন চাs ফাসী ucারণ গােন কu কের না। বেড় 
গালাম আিলo কেরন িন, নুরজাহান o কেরনিন। bজভাষার মাধুয িহnীেত তবুo িকছু আেছ। বার 

বার তাi সi শbgিলi ক র ud শায়েরর কিবতায় ঢুেক পেড়। aবশ  িকছুিদন পের লতােক p  



 

 

করার সাহস কারo িছল না। িকnt লতা বাধ  ছাtীর মত তাঁর ucারণ সmেn য যা বেলেছন তা থেক 
িশkাgহণ কের িনেজেক kমাগত unত কের তুেলেছন। 

1949 ী ােb kমচnd pকােশর স ীত পিরচালনায় "মহল" িসেনমার "আেয়গা আেনoয়ালা" 
গানিট মধুবালার িলেপ িছল। ei িহট গানিট গাoয়ার পর লতা িবখ াত হেয় গেলন। তখনকার 
িবখ াত স ীত পিরচালক aিনল িব াস লতােক "তারাণা" o "হীর" ছিবেত গান গাoয়ােলন। eর পর 
"আহ" eবং "আগ" ছিবেত শ র জয়িকষণ eর স ীত পিরচালনায় কেয়কিট গান গেয় লতা 
apিতdndী হেয় গেলন। pেত কিট গানi মানুেষর মুেখ মুেখ িফরত। ষাট বছর পেরo ei গানgিল 
সমান জনিpয়। আর eক িবখ াত স ীত পিরচালক পি ত hs n লাল ভগতরাম, "বড়ী বহন", "মীনা 
বাজার", "আফসানা", "আঁিধ রাত", "আঁসু", " ছাটী ভাবী", "আদl  e জাহা ীর" pভৃিত ছিবেত 
পরপর গান গাoয়ােলন লতােক িদেয়। শ র জয়িকষণ eর পর নৗসাদ আিল eবং শচীনেদব বমণo 
লতােক িনেজেদর ছিবেত গান গাoয়ার সুেযাগ কের দন। eেক eেক িস রামচnd, বসn দশাi, 
হমn কুমার, সিলল চৗধুরী,  খয়াম, রিব শমা, সাjাদ hেসন, রাশন, কল াণজী আনnজী, 

হংসরাজ বহল, সুধীর ফাড়েক, মদন মাহন, uষা খাnা pভৃিত সব স ীত পিরচালক লতােক 
িনেজেদর ছিবেত গান গাoয়ােলন। 1955 ী ােbর মেধ  লতা aপিরহায হেয় গেলন। তাঁেক ছাড়া 
ছিব হoয়া শk। eকিট কথা না বলেলi নয়। িdভািষক চলিct "aমর ভূপালী" ত লতা য কিট 
বাঙলা গান গেয়েছন (কেয়কিট bজবুলীেত) সgিলi লতার pথম বাঙলা গান। 1953 ী ােb লতা 
তাঁর pথম িব d বাঙলা গান রকড কেরন। 1956 ী ােb িতিন তািমল গানo রকড কেরন। 1950 
eর দশেক apিতdndী লতা, pথম চ ােলে র সmুখীন হেলন তাঁর সেহাদরা আশার কাছ থেক। 
সুরাiয়া, সমসাদ বগমরাo িছেলন। 1957 ী ােb শচীনেদব বমণ eর সে  িববােদ জিড়েয় পেড়ন 
লতা, eর পর টানা পাঁচ বছর লতা শচীনেদেবর ছিবেত গান কেরনিন। ei সুেযােগ আশা তাঁর 
pিতভার িবকাশ ঘটান। য যাd পেরর চার পাঁচ দশক াতােদর মািহত কের রেখিছল। 

1950 eর দশেক লতা নৗসাদ আিলর পিরচালনায় " বজু বাoরা", "মুগল e আজম" o 
" কািহনুর" ছিবgিলেত গান কেরন। রাগpধান ei গানgিল লতা িবেশষ দkতার সে  পিরেবশন 
কেরিছেলন। নৗসাদ আিলর স ীত পিরচালনায় লতার pথম গান িজ eম dরাণীর সে  "iেয় চােরা 
িক জাত বড়ী বoফা"। শ র জয়িকষণ সুরােরািপত " ী 420" o " চারী চারী" ছিব dিটেত লতার 
সবকিট গানi সুপার িহট। শচীনেদেবর স ীত পিরচালনায় "সাজা" , "হাuস নmর 44" o " দবদাস" 
ছিবgিলেতo লতার গান িহট কের। ei দশেকর সমsটা জুেড় স ীত পিরচালক িস রামচnd (রামচnd 
িচতলকর) লতােক িদেয় "আনারকিল", "আলেবলা", "আশা", "পহলী ঝলক", "িশন িশn কাi বুbা 



 

 

বু", "আজাদ" o "aমরদীপ" ছিবgিলেত গান গাoয়ান। eর aেনকgিল গান আজo সমােন সমাদৃত 
হেc। শাstীয় স ীেত িম t আেরােপ মদন মাহন aতুলনীয়। sভাবতঃi লতা তাঁর যnt। লতা িনেজর 
নােমর pিত সুিবচার কের মদন মাহেনর "আদালত", " রলoেয় pাটফম", " দখ কবীরা রায়া" o 
"চাচা িজnাবাদ" pভৃিত ছিবেত সুেরর মূছনা সৃি  কেরেছন। eরi মেধ  লতা বাঙলা স ীত জগেত পা 
রেখেছন। eকিদন রােt ছিবেত "জােগা মাহন িp(য়)তম" গানিট লতার pিতভার eক িবরল pকাশ। 

1957 ী াb থেক লতা eকটানা পূেজার গান রকড কেরেছন। 1956 ী ােbর থেক পর পর 
ছায়াছিবর গানo গেয় আসেছন বাঙলায়। iিতমেধ  লতা জীবেনর িতিরশিট বসn পার হেয় 
eেসেছন। যেথ  সmাবনা থাকা সেto িতিন িববাহ বnেন আবd হনিন। ei ব িkগত িবষেয় িতিন 
কখনo িকছু বলেতন না। যিদo aেনক পের d eকিট কথা শানা গেছ। eo শানা গেছ য লতা 

ীকৃ েক sামীrেপ sীকার কের িনেজেক মানববnেনর বাiের রেখেছন। বান আশা pায় তাঁর সে  
সে i গােনর জগেত ঢুেক পেড়িছেলন। আশা aেনকবার বেলেছন, িদিদর সমথন পেল তাঁর হয়ত 
pিতি ত হেত কম সময় লাগত। তেব eর িপছেন সবেচেয় বড় কারণিট হল, বাড়ীর aমেত আশার 
িববাহ। লতার িনজ- সহায়ক 31 বছর বয়সী গণপতরাo ভাঁসেলর সে  16 বছেরর আশা পািলেয় 
িবেয় কেরন। বছর কেয়ক aসুখী িববািহত জীবন কািটেয় যিদo লতা মােয়র কােছ িফের আেসন, 
তবুo লতার সে  সmক sাভািবক হেত কেয়ক দশক লেগিছল। 

1950 eর দশেক লতা pিতdিndতার সmুখীন হেলন গীতা রায় (পের দt) নােমর বাঙালী 
গািয়কার কাছ থেক। আশাo ধীের ধীের িনেজেক pিতি ত করিছেলন। সুরাiয়া eবং সমসাদ বগম 
ধীের ধীের সের যািcেলন। 1960 ী ােb লতার কেয়কিট গান সুপার িহট হয়। মধুবালার িলেপ 
"মুগল e আজম" িসেনমার 'প ার িকয়া তা ডরনা কয়া' eবং মীনাকুমারীর িলেপ "িদল আপনা pীত 
পরায়া" ছিবর 'আজীব দাsান হ ায় iেয়' সবার মুেখ মুেখ আজo ঘাের। 

1961 ী ােb " দা আঁেখ বারহ হাত" আর 1962 ী ােb  "িবশ সাল বাদ" িসেনমার গানo 
খুব জনিpয় হয়। িবশ সাল বাদ eর জন  লতা pথম "িফl ফয়ার" পুর ার পেলন। চিনক 
আkমেণর িঠক পের িস রামচেndর সুের "a ায় মের বতন ক লােগাঁ" (রচনা কিব pদীপ) গানিট 
তৎকালীন pধানমntী জবাহর লাল নহrর uপিsিতেত গেয় িতিন সকেলর  চােখ জল eেন 
িদেয়িছেলন। 1963 ী ােb লতা আবার শচীন দেবর সে  কাজ করেত r কেরন। ei পেব 
"গাiড" িসেনমার o "জুেয়ল থীফ" িসেনমার গানgিল সফল হয়। িঠক ei সমেয় কল াণজী 
আনnজী uেঠ আসিছেলন। তেব সব থেক grtপূণ হল "লkীকাn প ােরলাল" জুিটর aভূ দয়। 
eঁেদর গান গেয় লতা বh িহট কেরেছন। pায় সাতেশা গান িতিন eঁেদর সুের গেয়েছন। eর  সামান  



 

 

পের রাhলেদব বমণ সুরকার িহসােব আtpকাশ কেরন। রাhলেদেবর pথম ছিব " ছােট নবাব"e 
লতা গান গাiেলন। লতা রাhলেদেবর সুের "আমার মালতী লতা" গানিট রকড কেরন 1965  

ী ােb। জয়েদব o মদনেমাহন লতােক িদেয় িমি  সুেরর বশ িকছু গান কিরেয়েছন। মদন মাহেনর 
" মরা সায়া", "আনপড়", "o কৗন িথ" pভৃিত িসেনমার গান আজo সমান জনিpয়। িহnী eবং 
বাঙলা গােন লতার uপর হমn মুেখাপাধ ায় eর pভাব aসীম। ছাটখাট লতা ছয়ফুট হমnদার 
বাধ  ছাtী িছেলন। তাঁর সুেরর িম তার aেনক িনংi হমnদার কােছ। 1953 ী ােb r হেয় 
ei সmক আজীবন চেলিছল। হমেnর সুের নািগন ছিবর গান গেয় লতা খ ািতর শীেষ পৗঁেছ 
িগেয়িছেলন। বাঙলায় তাঁেদর যুগলবnী য কয়িট িসেনমায় কাযকরী হেয়িছল, তার মেধ  মিণহার 
pধান। পরবতী aংেশ বাঙলা িসেনমায় গাoয়া লতার সব গােনর তািলকা দoয়া আেছ। e ব াপাের 
আর কথা বািড়েয় লাভ নi। তেব লতা o সিলল চৗধুরীর জুিড়েক aেনেক সবে  মেন কেরন। 
1966 ী ােb লতা pথম কাণাড়া িসেনমায় গান করেলন। পরবতী দশেক িতিন ভারেতর পর সব 
ভাষায় o নপালীেত গান রকড কেরেছন। মারাঠী িসেনমায় িতিন বh গান গেয়েছন eবং চার পাঁচিট 
ছিবর স ীত পিরচালনা কেরেছন। িতিন pথম জীবেন eকক eবং যৗথভােব কেয়কিট িহnী ছিবo 
pেযাজনা কেরেছন। জীবেনর মধ ােh তারঁ eক িবেশষ aনুরাগী ভk সিত কােরর রাজপুt রাজ িসংহ 
d ারপুর তাঁর সে  ঘিন তা aজন কেরন। aেনেক ভাবেতন তাঁরা িবেয় করেবন। িকnt লতা e 
ব াপাের িকছু বেলনিন। গােনর জীবেন লতার agগিত aব াহত থাকল আরo di দশক।  

1970 o '80'র দশক লতা সmূণ সিkয় িছেলন, যিদo সtেরর দশেক খািতর চূড়ার পৗেছ 
যাবার পের আিশর দশেক লতা আেs আেs pব াক গােনর জগৎ থেক হািরেয় গেলন। যিদo 
শতাbীর সবটােতi িতিন গান কেরেছন। িকnt আিশর দশেকর পের তা নগণ । সtেরর দশেক িতিন 
1973 o 1975 ী ােb িতিন জাতীয় পুর ার  পান। তাঁর  গানgিল য সব ছিবেত িছল তার 
মেধ  "কারবাঁ", "aমর pম", " pম পূজারী", "aিভমান", "হীর রণঝা", "শিমলী", "পাকীজা", 
"সত ম িশবম সুnরম", "কািট পত " o "বিব"    uেlখেযাগ ।  ei সময় থেকi লতা দেশ o 
দেশর বাiের বhসংখ ক কনসােট aংশ gহণ কেরন। সgিলর লাiভ রকিডং করা হেয়েছ। eর 

মেধ  কেয়কিট িবিশ  হেয় uেঠিছল। বাঙলা eবং মারাঠীেত িতিন  eকটানা নন িফl গান রকড কের 
গেছন। তাঁর গাoয়া মীরার ভজনgিল aত n rিতমধুর। িতিন তুলসী রামায়ণ o গীতা o রকড 

কেরেছন। 1980'র দশেক তাঁর িবখ াত ছিবgিল হল "িসল িসলা", "ফাসেল", "িবজয়", " বজবুান", 
"ম ায়েন প ার িকয়া", "usািদ usাদ স", "oহ যা হািসনা", o "rদালী"। 1990'র দশেক তাঁর 
িবখ াত ছিবgিল হল "লমেহ", "ডর", "iেয় িদlাগী", "িদলoয়ােল dলহিনয়া ল যােয়ে "o "িদল 



 

 

তা পাগল হ ায়"। eকিবংশ শতাbীেতo লতা "মহbেতঁ (2000)", "মুঝেস দািs কেরােগ(2002)" 
"বীর- জারা(2004)", " বoফা(2005)", " পজ ি (2005)" o " জল(2009)"  িসেনমায় pব াক 
কেরেছন। ব িk জীবেন লতা ধীর িsর, সংসারী, িহসাব কের চলা িবষয়ী মানুষ। তাঁর ব বসায় বুিdর 
সকেল pশংসা কের। িতিন যেথ  টাফ নেগািশেয়টর। বড় হoয়ার থক বড় হেয় থাকা আরo শk। 
লতার মেধ  ei থাকার জন  pেয়াজনীয় gণgিল সবi বতমান। লতার গাoয়া গােনর সংখ া িনেয় 
pচুর ভুল ধারণা আেছ। pায় িতন দশক আেগ িতিন পঁিচশ হাজার গান রকড কেরেছন বেল িগেনস 
বুক aফ রকডস e তাঁর নাম uেঠিছল। eখন দখা যােc তাঁর গাoয়া গােনর সংখ া সাত হাজােরর 
িকছু বশী। সবািধক রকড করার রকড eখন আশা ভাসেলর নােম। 

জীবেন বh পুর াের ভূিষত হেয়েছন লতা। তার মেধ  pধান কেয়কিট পুর ার নীেচ uেlখ করা 
হল। লতা 1999 ী ােb রাজ সভার সদস  মেনানীত হন। িতিন ei ব াপাের খুব আgহী িছেলন না। 
বয়েসর কারেণ িতিন খুব eকটা aংশgহণo করেত পােরনিন। 2001 ী ােb িতিন ভারেত সবে  
নাগিরক সmান "ভারত রt" পুর াের ভূিষত হন। 

পুর ার        বৎসর 

িফl ফয়ার a াoয়াড     1958 (মধুমতী) 

        1962 (িবশ সাল বাদ) 

        1965 (খানদান) 

        1969 (জীেন িক রাহ) 

ন াশনাল িফl a াoয়াড 

(  মিহলা pব াক িশlী)    1972 

        1974 

        1990 

দাদা সােহব ফালেক a াoয়াড    1989 

পdভূষণ       1969 

পdিবভূষণ       1999 

ভারতরt       2001 



 

 

িড িলট     কালাপুর িব িবদ ালয়, পুণা িব িবদ ালয়, িশবাজী   
      িব িবদ ালয়, হায়dাবাদ oসমািনয়া িব িবদ ালয়। 

পািকsােনর নুরজাহান পুর ার     2001 

ব ল িফl জাণািল  a ােসািসেয়শন পুর ার  12 বার পেয়েছন।  

 

   

    
     দাঁিড়েয় আশা, hদয়নাথ o ঊষা 

     বেস লতা, মাi মে শকর, মীণা 

 

 

 



 

 

আধুিনক o রবীndস ীত 
গােনর pথম ছt সুরকার গীিতকার রকড নং বৎসর 
তামার হল r আমার হল সারা  

(সহঃ হমn)  
রবীndনাথ রবীndনাথ GE24692 1953 

মধুগেn ভরা (সহঃ হমn) রবীndনাথ রবীndনাথ GE24692 1953 
আকাশ pদীপ jেল দূেরর তারার  সতীনাথ মুেখাপাধ ায় পিবt িমt GE24813 1957 
কত িনিশ গেছ িনদ হারা oেগা সতীনাথ মুেখাপাধ ায় পিবt িমt GE24813 1957 
রি লা বাঁশীেত ক ডােক ভূেপন হাজািরকা পুলক বেn াপাধ ায় GE24861 1957 
মেন রেখা oেগা আেধা চাঁদ ভূেপন হাজািরকা পুলক বেn াপাধ ায় GE24861 1957 
pম eকবারi eেসিছল জীবেন হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার GE24912 1958 

o পলাশ o িশমুল, কন e মন মম হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার GE24912 1958 
যা র uেড় যা র পাখী সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE24972 1959 
না যo না রজনী eখনo বাকী সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE24972 1959 
আমার গাপন ব াথার মােঝ িবেনাদ চে াপাধ ায় ী শ র GE24984 1960 
তামার বকলু বেন eকিট িবেনাদ চে াপাধ ায় ী শ র GE24984 1960 

না যo না রজনী eখনo বাকী সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE25023 1960 
oেগা আর িকছুi তা নয় িবদায় নবার  সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE25023 1960 
সাত ভাi চmা জােগা র জােগা র সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE25067 1961 
িক য কির দূের যেত হয় তাi সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE25067 1961 
কন িকছু কথা বল না, ধু চেয় চেয়  সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE25157 1963 

o তুi নয়ন পাখী আমার র বল কাথায় সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী GE25157 1963 
আমার মালতীলতা oেগা িক আেবেশ দােল রাhলেদব বমণ পুলক বেn াপাধ ায় GE25236 1965 
আিম বিল তামায় দূের থােকা তুিম কথা রাhলেদব বমণ পুলক বেn াপাধ ায় GE25236 1965 
মন লােগ না, িনিশিদন িনিশিদন সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী N 83254 1967 
ক যািব আয় সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী N 83254 1967 

যিদ বারণ কর তেব যাব না যাব না সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী N 83288 1968 
o ঝর ঝর ঝণা o rপালী বণা সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী N 83288 1968 
oের মন ময়না সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী 45N 83335 1968 
না মন লােগ না তুিম িবনা সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী 45N 83335 1968 
দ দাল দাল দ দাল দাল hদয়নাথ মে শকর সিলল চৗধুরী 7EPE 1134 1970 

বাদল কােলা িঘরল গা (সহঃ হমn) hদয়নাথ মে শকর সিলল চৗধুরী 7EPE 1134 1970 
oেগা মা গ া মােগা মা গ া hদয়নাথ মে শকর সিলল চৗধুরী 7EPE 1134 1970 
o pজাপিত pজাপিত পাখনা মেলা সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  45N 83440 1971 
পা মা গা র সা তার চােখর ভাষা সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  45N 83440 1971 
anিবহীন বড় বড় শূন  শূন  িদন সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  45N 83491 1972 
িকছুেতা চািহিন আিম ধু চেয় চেয় থািক সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  45N 83491 1972 



 

 

িক িলিখ তামায় িকেশার কমুার মুকলু দt 45N 83561 1974 
ভালবাসার আgন jেল িকেশার কমুার মুকলু দt 45N 83561 1974 
নাo গা মা ফুল নাo hদয়নাথ মে শকর সিলল চৗধুরী S/7EPE 

3104 
1975 

e িদন তা যােব না hদয়নাথ মে শকর সিলল চৗধুরী S/7EPE 
3104 

1975 

িঝিলক িঝিলক িঝনকু খুেঁজ পলাম সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  S/7EPE 
3104 

1975 

o মার ময়না গা কার কারেণ তুিম সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  S/7EPE 
3104 

1975 

তুিম িব মাতা bhময়ী হমn মুেখাপাধ ায় শ ামল gp দবীং dগিত 
নািশিনং মহালয়া 

1976 

পdপাতায় ভােরর িশিশর hদয়নাথ মে শকর গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3182 

1977 

দূের আকাশ সািময়ানায় hদয়নাথ মে শকর গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3182 

1977 

জুঁi সাদা রশমী জাছনায় hদয়নাথ মে শকর গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3182 

1977 

dেয়া dেয়া আিড় hদয়নাথ মে শকর গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3182 

1977 

আজ নয় gন gন g ন 
(সহঃ আবৃিt পাঠ সিলল চৗধুরীর কে ) 

সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  INRECO 
2126-3001, 
45 LP 2626 
7004 

1977 

আজ তেব ei টুকু থাক সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  INRECO 
2126-3001, 
45 LP 2626 
7004 

1977 

কন য কাদঁাo বাের বাের 
(সহঃ আবৃিt পাঠ সিলল চৗধুরীর কে ) 

সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  S/45 NLP 
2037  7EPE 
3471 

1980 

eবার আিম আমার থেক সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  S/45 NLP 
2037    

1980 

বড় িবষাদ ভরা রজনী সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  S/45 NLP 
2037    

1980 

িঝম িচিক চাক (সহঃ কারাস) সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  S/45 NLP 
2037    

1980 

eকিদন আমরা সবাi িমেল(সহঃ কারাস) সিলল চৗধুরী  সিলল চৗধুরী  S/45 NLP 
2037    

1980 

ভাল কের তুিম চেয় দখ ভূেপন হাজািরকা িশবদাস ব ানাজী S/7EPE 
3386 

1981 

জাছনার রািত ভূেপন হাজািরকা ভূেপন হাজািরকা S/7EPE 
3386 

1981 

aপrপা aপrপা ভূেপন হাজািরকা ভূেপন হাজািরকা 
(aনুবাদ িম  ুমখুাজী) 

S/7EPE 
3386 

1981 

as আকােশর গাধুিল রঙ িনেয় ভূেপন হাজািরকা ভূেপন হাজািরকা 
(aনুবাদ িম  ুমখুাজী) 

S/7EPE 
3386 

1981 

তামারi আিম আর কারo না মানস মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3408 

1982 



 

 

তামার গভীর ভালবাসায় মানস মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3408 

1982 

কৃ চড়ূা শাn শাn শাn মানস মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3408 

1982 

যেত চাi  মানস মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3408 

1982 

তুিম তা শীতল - - - তুিম পাথর চােখo hদয়নাথ মে শকর গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3444 

1983 

তামােক শানােত e গান য গেয় যাi hদয়নাথ মে শকর গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3444 

1983 

বহায়া বাঁশী ডােক য hদয়নাথ মে শকর গৗরীpসn মজুমদার S/7EPE 
3444 

1983 

oi ডােক কািকলা (সহঃ কারাস) hদয়নাথ মে শকর sপন চkবতী VBLP 1028 1986 
জািন না কন গা মন hদয়নাথ মে শকর sপন চkবতী VBLP 1028 1986 
কটুুম পাখী ডােক (সহঃ কারাস) hদয়নাথ মে শকর sপন চkবতী VBLP 1028 1986 
বল বল লিলতা hদয়নাথ মে শকর sপন চkবতী VBLP 1028 1986 
জািন জািন আসেব না তুিম hদয়নাথ মে শকর sপন চkবতী VBLP 1028 1986 
বhিদেনর পের তুিম eেল য (সহঃ 
কারাস) 

hদয়নাথ মে শকর sপন চkবতী VBLP 1028 1986 

রাণার চেলেছ তাi ঝুম ঝুম সিলল চৗধুরী সুকাn ভ াচায PSLP 1670 1988 
সবার আড়ােল সাঁঝ সকােল সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী PSLP 1670 1988 
o আমার pাণসজনী চmাবতী কন া  সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী PSLP 1670 1988 
আিম চেল চেল থেম গিছ সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী PSLP 1670 1988 
ভুলনা pথম স িদন সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী PSLP 1670 1988 
সাত সকােল মেন দাের সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী PSLP 1670 1988 
ধরণীর পেথ পেথ সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী PSLP 1670 1988 
ei জীবন কখন মগন সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী PSLP 1670 1988 
     
     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

চলিcেtর গান 
গােনর pথম ছt  সুরকার গীিতকার ছিবর নাম / 

বৎসর 
রকড 

তুয়া িপরীেত dঃখ সদা িদo না মাের বসn দশাi  গৗরীpসn মজুমদার aমর ভূপালী 
1952 

N64501 

কন দূর দেশ যাo বঁধুয়া বসn দশাi  গৗরীpসn মজুমদার aমর ভূপালী 
1952 

N64501 

সুেখ মােত িচত বসn দশাi  গৗরীpসn মজুমদার aমর ভূপালী 
1952 

N64502

ঘনশ াম সুnর (সহঃ  মাnা দ) বসn দশাi  গৗরীpসn মজুমদার aমর ভূপালী 
1952 

N64504

লত পত লত পত (bজভাষা) বসn দশাi  গৗরীpসn মজুমদার aমর ভূপালী 
1952 

N64505

মির মির oের(bজভাষা)  
(সহঃ  মাnা দ) 

বসn দশাi  গৗরীpসn মজুমদার aমর ভূপালী 
1952 

N64505

hদয় আমার নােচের আিজেক রবীndনাথ রবীndনাথ বu ঠাকুরাণীর 
হাট 1953 

GE 
30269 

শাoন গগেন ঘার ঘনঘটা রবীndনাথ রবীndনাথ বu ঠাকুরাণীর 
হাট 1953 

GE 
30269 

িরিণিক িঝিনিক ছেn নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার aসমাp 1956 GE 
30325

পূিণমা নয় e যন রাhর gাস নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার aসমাp 1956 GE 
30325

জােগা মাহন pীতম জােগা সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী eকিদন রােt 
1956 

N 76039 

ভগবান ei dিনয়ায় (সহঃ হমn) পিবt চে াপাধ ায় pণব রায় বড়মা 1957 GE 
30353

ফেল আসা পথপােন ভূেপন হাজািরকা শ ামল gp জীবন তৃ া 
1957 

GE 
30389 

as আকােশ িদেনর িচতা jেল ভূেপন হাজািরকা পুলক বেn াপাধ ায় কিড় o কামল 
1957 

GE 
30382 

তীর বঁধা পাখী ভূেপন হাজািরকা পুলক বেn াপাধ ায় কিড় o কামল 
1957 

GE 
30383 

কত য কথা িছল হমn মুেখাপাধ ায় িবমল চnd ঘাষ শষ পিরচয় 
1957 

GE 
30349 

ঝুম ঝমু কর গা ল হমn মুেখাপাধ ায়  রিব শষ পিরচয় 
1957 

GE 
30350 

চল a ায়সী জগহ a ায় িদল হমn মুেখাপাধ ায়  রিব শষ পিরচয় GE 



 

 

1957  30350

uড়িক ধােনর মুড়িক দব ভূেপন হাজািরকা সত  বেn াপাধ ায় জানািকর আেলা 
1958 

রকড 
apকািশত 

চখা চখী প ীরা কােঁদ ভূেপন হাজািরকা গৗরীpসn মজুমদার জানািকর আেলা 
1958 

রকড 
apকািশত

ei মন িবহ  হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার যৗতুক 1958 GE 
30410

ফাঁেদ পিড়য়া বগা কােঁদ র ???? pচিলত o আমার দেশর 
মািট 1958 

GE 
30402 

আর যন নi কান ভাবনা হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার দীপ jেল যাi 
1959 

GE 
30425 

দবী pপnারিত হের pসীদ হমn মুেখাপাধ ায় pচিলত sাt মrতীথ িহংলাজ 
1959 

রকড 
apকািশত

পেথর kািn ভুেল (মূল গায়ক হমn) 
কারােস লতা o গীতা দt িছেলন। 

হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার মrতীথ িহংলাজ 
1959 

GE 
30406 

হ চndচূড় মদনাnক (মূল গায়ক 
হমn) কারােস লতা o গীতা দt িছেলন। 

হমn মুেখাপাধ ায় pচিলত sাt মrতীথ িহংলাজ 
1959 

GE 
30407 

সবস  বুিdrেপণ (মূল গায়ক হমn) 
কারােস লতা o গীতা দt িছেলন। 

হমn মুেখাপাধ ায় pচিলত sাt মrতীথ িহংলাজ 
1959 

GE 
30407 

e আমায় কাথায় িনেয় eিল সুধীন দাশgp গৗরীpসn মজুমদার প িতলক 1961 N 77021

িঘর আিয় বাদিরয়া হমn মুেখাপাধ ায় কফী আজমী আেলার িপপাসা 
1965 

GE 
30586 

না বাজাiহ শ াম বরী বাঁ রী হমn মুেখাপাধ ায় কফী আজমী আেলার িপপাসা 
1965 

GE 
30586 

আমার কথা িশিশর ভজা  শেলন মুেখাপাধ ায়  পুলক বেn াপাধ ায়  দালনা 1965 GE 
30602

ক যন গা ডেকেছ আমায় (1ম ভাগ) 
সহঃ হমn মুেখাপাধ ায় 

হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  মিণহার 1966 GE 
30630 

ক যন গা ডেকেছ আমায় (2য় ভাগ) 
সহঃ হমn মুেখাপাধ ায় 

হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  মিণহার 1966 রকড 
apকািশত

আষাঢ় াবণ, মােন না তা মন হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  মিণহার 1966 GE 
30632

িনঝুম সn ায় পাn পাখীরা হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  মিণহার 1966 GE 
30632

কন গল পরবােস বল বঁধুয়া হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  মিণহার 1966 GE 
30633

ক যন গা ডেকেছ আমায় হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  মিণহার 1966 GE 
30633

দেখানা আমায় oেগা আয়না মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায় রামধাkা 1966 GE 
30652 

আকােশ বাতােস আমার ছুিট  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায় রামধাkা 1966 জানা নাi 



 

 

(সহঃ কারাস) 
আজ মন চেয়েছ আিম হািরেয় যাব সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায় শ েবলা 1966 N 77078 

ক pথম কােছ eেসেছ (সহঃ মাnা দ) সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায় শ েবলা 1966 N 77078

eকবার িবদায় দ মা ঘুের আিস  pচিলত সুভাষচnd 1966 N 77073

সুর যন জােগ সুলিলত কসুমু 
(সহঃ বালমুরলী কৃ ) 

রাঘবুলু নাiডু গৗরীpসn মজুমদার প পা েবর 
ajাতবাস 1967 

রকড 
apকািশত

চ ল ময়ূরী e রাত বঁধু যেত িদoনা হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  aিdতীয়া 1968 N 77119 

চ ল মন আনমনা হয় যi তার 
ছাঁয়া লােগ (সহঃ হমn) 

হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  aিdতীয়া 1968 N 77119 

বাঝ না কন তুিম বাঝ না হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  aিdতীয়া 1968 N 77120 

যাবার বলায় িপছু থেক ডাক িদেয় হমn মুেখাপাধ ায়  মুকুল দt  aিdতীয়া 1968 N 77121 

যিদo রজনী পাহােলা তবুo িদবস হমn মুেখাপাধ ায় মুকুল দt বািঘনী 1968 GE 
30688

আিম pদীেপর নীেচ পেড় থাকা eক 
anকার (পের স ীত পিরচালক 
aিনল দt ei গানিট আরিতেক িদেয় 
কিরেয় িফেl anভুk কেরন। ) 

বাpী লািহড়ী সুনীল বরণ দাd 1969 রকড 
apকািশত

চেল যেত যেত িদন বেল যায় হমn মুেখাপাধ ায় মুকুল দt মন িনেয় 1969 45 AEC 
4034, 
ECLP 
3421 

তুিম য আমার sp শেলশ রায় গৗরীpসn মজুমদার sণিশখর pা েন রকড 
apকািশত

ফুেলাঁ ম স (সহঃ uষা মে শকর) শচীনেদব বমণ আনn বk সী চতালী 1971 EMOE 
1009 

শ াম ভিয় িবন শ াম শচীনেদব বমণ আনn বk সী চতালী 1971 EMOE 
1009

দংিশিল তুi মােন না  শচীনেদব বমণ গৗরীpসn মজুমদার চতালী 1971 EMOE 
1009

পায়ল বাজ গয়ী শচীনেদব বমণ আনn বk সী চতালী 1971 EMOE 
1009

eস কােছ eস হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার কেুহলী 1971 BOE1001

কন eেল মরেণর দেশ হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার কেুহলী 1971 BOE1001

ক জেগ আছ হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার কেুহলী 1971 BOE1002

তুিম রেব নীরেব (সহঃ হমn) হমn মুেখাপাধ ায় রবীndনাথ কেুহলী 1971 BOE1004

oের মন পাখী হমn মুেখাপাধ ায় মুকুল দt aিনিnতা 1972 BOE1005

কমেন তিরব তারা হমn মুেখাপাধ ায় মুকুল দt aিনিnতা 1972 BOE1005

দাদাভাi মূিত বানাo (আনn) সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী রkাk বাঙলা 
1972 (বাংলা 
দেশ মুিkpাp)

রকড 
সােরগামা 



 

 

দাদাভাi মূিত বানাo (dঃখ) সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী রkাk বাঙলা 
1972 (বাংলা 
দেশ মুিkpাp)

রকড 
apকািশত 

হায় হায় pাণ যায় সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী মিজনা আবদাlা 
1973 

BOE1110

সখী ভাবনা কাহাের বেল  
(সহঃ কিবতা কৃ মূিত) 

 রবীndনাথ ীমান পৃথীরাজ 
1973 

রকড 
সােরগামা 

যা যা যা ভুেল যা বীের র সরকার বীের র সরকার সানার খাঁচা 
1973 

BOE1056

বৃি  বৃি  বৃি   বীের র সরকার  বীের র সরকার  সানার খাঁচা 
1973 

BOE1057

oi গােছর পাতায়  হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় রাগ aনুরাগ 
1973 

7EPE 
5062 

মাধবী ফুেটেছ oi রাhলেদব বমণ গৗরীpসn মজুমদার  আরাধনা 1976 ECLP 
3404 

চnd য তুi রাhলেদব বমণ  গৗরীpসn মজুমদার  আরাধনা 1976  ECLP 
3404

আজ hদেয় ভালেবেস (সহঃ িকেশার) রাhলেদব বমণ  গৗরীpসn মজুমদার  আরাধনা 1976  ECLP 
3404

হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগেছ সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী কিবতা 1977 7EPE 
5072 

তামােদর আসের আজ হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার pিk 1977 45 NLP 
3003 

eস eস িpয় হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় সানাi 1977 45 NLP 
3002

হতাম যিদ তাতা পাখী বীের র সরকার বীের র সরকার মাদার 1979 INRECO 
2528-
4035 

ei বৃি েত িভেজ মােঠ  
(সহঃ মাnা দ) 

বীের র সরকার বীের র সরকার মাদার 1979 INRECO 
2528-
4035 

হাজার তারার আেলায় ভরা  বীের র সরকার বীের র সরকার মাদার 1979 INRECO 
2528-
4035 

হায়ের পাড়া বাঁশী রাhলেদব বমণ  গৗরীpসn মজুমদার  aনুসnান 1981 INRECO 
2228-
0766 

oঠ oঠ সূযাi র িঝিকিমিক িদয়া 
(সহঃ কারাস) 

রাhলেদব বমণ  গৗরীpসn মজুমদার  aনুসnান 1981 INRECO 
2228-
0766 

আমার sp য (সহঃ িকেশার কমুার) রাhলেদব বমণ  গৗরীpসn মজুমদার  aনুসnান 1981 INRECO 
2228-
0767

না না কােছ eস না রাhলেদব বমণ sপন চkবতী কলি নী 
ক াবতী 1981 

Megapho
ne 
S/7LJNG 



 

 

2005 
ম ল দীপ jেল (সহঃ কারাস) বাপী লািহড়ী গৗরীpসn মজুমদার  pিতদান 1983 MFPE 

6004 
চুির ছাড়া কাজ নi (সহঃ িকেশার) রাhলেদব বমণ  গৗরীpসn মজুমদার  িতন মূিত 1984 CLA 

8001 
আিম য ক তামার aজয় দাস গৗরীpসn মজুমদার aনুরােগর ছায়ঁা 

1986 
45 NLP 
3054 

আমারo তা সাধ িছল কানু ভ াচায শ র ঘাষ দালনচাঁপা 
1987 

GRL 
1061 

যায় য বলা যায় হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় পরশমিণ 1988 45 GLP 
1020 

বৃি  aনাসৃি  বাপী লািহড়ী মুকলু দt pতীক 1988 GRL 
1069 

পথ বেল দাo তুিম মৃণাল বেn াপাধ ায়  পুলক বেn াপাধ ায়  তুিম কত সnুর 
1988 

GRL 
1069 

(o) যােক পােবা না aিমত কমুার sপন চkবতী আমানত 1989 SCI 

o আমার সানা র (আনn) aিমত কুমার sপন চkবতী আমানত 1989  SCI 

o আমার সানা র (dঃখ) aিমত কমুার sপন চkবতী আমানত 1989  SCI 

বলিছ তামার কােন কােন বাপী লািহড়ী পুলক বেn াপাধ ায় আমার তুিম 
1989 

VFLP 
1067 

ei জনেম আমরা আিছ বাপী লািহড়ী পুলক বেn াপাধ ায় pণিম তামায় 
1989 

Gathani 

ei জনেম আমরা আিছ  
(সহঃ বাপী লািহড়ী) 

বাপী লািহড়ী পুলক বেn াপাধ ায় pণিম তামায় 
1989 

Gathani 

ফেল আসা sৃিত আমার রাhলেদব বমণ ভেবশ কু  ু শতrপা 1989 Gathani 

যতবার দিখ মােগা তামায় আিম sপন চkবতী  sপন চkবতী  তুফান  1989 GRL 
1070 

ঝেড়র হাoয়া িছn পাতা sপন চkবতী  sপন চkবতী  তুফান  1989 GRL 
1070 

িচতার আgেন আমােক পাড়ােত পারেব মৃণাল বেn াপাধ ায়  পুলক বেn াপাধ ায়  আিব ার 1990 Gathani 

আিম iিন সারা রাত hদয়নাথ মে শকর িমঠু মুেখাপাধ ায় আি তা 1990* HMV 

মা গা মা বেলানা  hদয়নাথ মে শকর িমঠু মুেখাপাধ ায় আি তা 1990*  HMV 

আজা নয় রাজা (সহঃ প জ িমt) hদয়নাথ মে শকর িমঠু মুেখাপাধ ায় আি তা 1990*  HMV 

*িচিhত গানgিল 'রাঙা ভাঙা চাঁদ' িসেনমার জন o রকড করা হেয়িছল। িসেনমািট মুিk পায়িন। রকড নং MFPE 6009 
e ভুবন কত সুnর রবীnd জন িশবদাস বেn াপাধ ায় ভাঙাগড়া 1990 SCI 

আপন যারা তারাi আমায় রাhলেদব বমণ sপন চkবতী লড়াi 1990 EBI 

ei রাত eত তারা আেছ aিসত গা ুলী(বেm) মানস মুেখাপাধ ায় মানসী 1990 Gathani 

জীবন কত সnুর sপন চkবতী  sপন চkবতী  মানদ  1990 CBS 

আিম যিদ হi oেগা চাঁদ  
(সহঃ aিমত কুমার) 

sপন চkবতী  sপন চkবতী  মানদ  1990  CBS 

জীবন কত সnুর (সহঃ ভূিপnর) sপন চkবতী  sপন চkবতী  মানদ  1990  CBS 



 

 

সব লাল পাহাড়ী তা (আনn) বাপী লািহড়ী পুলক বেn াপাধ ায় মিnরা 1990 Venus 
Co  
 

সব লাল পাহাড়ী তা (dঃখ) বাপী লািহড়ী পুলক বেn াপাধ ায় মিnরা 1990 Venus 
Co  
 

o আমার সজনী গা সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী sণতৃষা 1990 INRECO

     
স নi আিম আিছ মৃণাল বেn াপাধ ায়  পুলক বেn াপাধ ায়  আমার সাথী 

1991 
Venus 
Co  

বেলছ য কথা তুিম রাhলেদব বমণ ভেবশ কু ু o a ন 
চৗধুরী 

aহ ার 1991 EBI

তামার আমার ভালবাসা বাপী লািহড়ী পুলক বেn াপাধ ায় anেরর 
ভালবাসা 1991 

GRL 
1079 

যoনা দাঁড়াo pভু (1ম ভাগ) রাhলেদব বমণ ভেবশ কু ু   বuরাণী 1991 TIPS 

যoনা দাঁড়াo pভু (2য় ভাগ) রাhলেদব বমণ ভেবশ কু ু   বuরাণী 1991 TIPS 

খুশীর সাগের আিম সব ভুেল িগেয় রাhলেদব বমণ ভেবশ কু ু   বuরাণী 1991 TIPS 

আমার সানার চাখ dেটােত  
(সহঃ কারাস) 

রাhলেদব বমণ a ন চৗধুরী নবাব 1991 TIPS 

সারা জীবন eমিন কের  
(সহঃ কারাস) 

রাhলেদব বমণ a ন চৗধুরী নবাব 1991 TIPS 

আিম sp আর দখব না বীের র সরকার বীের র সরকার রাজনতকী 1991 GRL 
1078

হির হির হির হির বাল বীের র সরকার বীের র সরকার রাজনতকী 1991 GRL 
1078

সi যিদ sপেন eেল বীের র সরকার বীের র সরকার রাজনতকী 1991 GRL 
1078

কানামািছ ভা ঁ ভা ঁ রাhলেদব বমণ  মুকলু দt ত পাথেরর 
থালা 1992 

Sagarika 

য pদীপ jালেছা তুিম রাhলেদব বমণ  মুকলু দt ত পাথেরর 
থালা 1992 

Sagarika

বুকভরা মার কাnা িদেয় রাhলেদব বমণ a ন চৗধুরী dা িল 1993 TIPS

বুকভরা মার কাnা িদেয় (dঃখ) রাhলেদব বমণ a ন চৗধুরী dা িল 1993 ধু সাu  
ােক আেছ 

বড় দরী কের eেল রবীnd জন ডাঃ িবভূিত 
মুেখাপাধ ায় 

দৃি  1995 Sagarika

সবাi তা sp দেখ গৗতম মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় aিgসাkী 
(apকািশত) 

Gathani 

     
     




