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বাঙলা স ীত জগেত সিলল চৗধরুীর sান pথম কেয়কজেনর মেধ । বিচেt  িতিন সmবতঃ সকেলর 

আেগ। আর গীিতকার o সরুকার ei  dui পিরচয় িমিলেয় দখেল িতিন eকমাt হমn মেুখাপাধ ােয়র পের sান 

পােবন। তাঁ র রিচত বা সরু সংেযািজত গােনর সংখ া সব ভাষা িমিলেয় pায় 1100-1200 হেব। বাঙলায় ei 

সংখ া 550 মত। গণস ীত o িরেমক-িরিমk বাদ িদেল শচােরক গান বিসক o িসেনমা িমিলেয় পাoয়া যােc। 

ei pিতেবদেন সিলল চৗধরুীর স ীত সmাের বাঙলা গােনর তািলকা দoয়া হল। তাঁ র eকিট সংিkp জীবনী 

পেরর কেয়ক পৃ ায় দoয়া হল। সিলেলর পিরবার, আtীয় sজন, িশষ  pিশষ , বnu  বাnব o ভk aনরুাগীরা 

যিদ দয়া কের ei রচনািটর tিটguিল সংেশাধন করায় সাহায  কেরন o িবশদ িববরণ বা তথ  সহায়তা দােন 

রচনািটর মান unয়েন আমােদর সাহায  কেরন তা ব দশন o সমs বাঙালী জনগণ তাঁ েদর কােছ িচরঋণী হেয় 

থাকেব। 

সিলল চৗধরুীর জn 1923 (মতাnের 1922 বা 1925) ী ােbর 9 নেবmর বতমান দিkণ 24 পরগণা 

জলার গাজীপরু gােম। তাঁ র জn aেনেকর মেত কাদািলয়ার মামার বাড়ীেত। ei কাদািললয়া হিরনািভ 

a েলi িতিন বড় হেয়েছন, লখা পড়া কেরেছন। কাযত কাদািলয়া হিরনািভi তাঁ র িপtালয়। তাঁ র িপতার নাম 

jােনndনাথ, মাতার নাম িবভাবতী। সিলল চৗধরুীর িতন ভাi o চার বান িছল। ভাiেদর নাম সনুীল, সমীর, 

সহুাস; আর বােনেদর নাম িলিল, হািস,  কাজল o িম ু । তাঁ র িপতা ডাkার িছেলন। িতিন কমজীবেনর eকটা বড় 

aংশ আসােম চা বাগােন কমরত িছেলন। সিলেলর শশব o বাল কােলর eকটা aংশ িপতার কমsেল কেটেছ। 

যিদo পের তাঁ র িপতা -------------------------------- দেশ িফের আেসন। সিলেলর পড়াuনা কাথায় 

আরm হয় তা সিঠক কারo জানা নi। তেব িতিন িকuটা বড় হেয় হিরনািভ dারকানাথ িবদ াভূষণ a াংেলা 

স াnkট (িড িভ e eস) িবদ ালেয় পড়াuনা কেরেছন eবং সখান থেকi িতিন 1938 ী ােb e াn পাস 

কেরন। িতিন pথম িবভােগ utীণ হেয়িছেলন eবং iংরাজীেত সেবাc (িবদ ালেয়র ছাtেদর মেধ ) নmর 

পেয়িছেলন। eর পর িতিন কিলকাতা িব িবদ ালেয়র aধীন ব বাসী কেলজ থেক আi e পাস কেরন ---- 

ী ােb। িতিন sাতক হেয়িছেলন িকntu eম e পেড়িছেলন িকনা বা িক িবষয় িনেয় পেড়িছেলন সguিল eখনo 

জানা যায়িন। ei সমেয়i িতিন কিমuিন  ভাবধারায় pভািবত হন eবং বামপnী িচnায় aিভভূত হেয় পেড়ন। 

কারo কারo মেত িতিন sাতক sেরর পড়াuনা সমাp কের িব িবদ ালেয় পড়ার সমেয় বামপnীেদর সািnেধ  

আেসন। যাi হাক, aসমিথত তথ ভাের পাঠকেদর িবbত না কের কােজর কথায় আসা যাক। 

সmবতঃ 1942 ী ােb সিলল বামপnী গণ আেnালেনর eক শাখা iি য়ান িপপl স িথেয়টার eর জন  

গান রচনা o সরু সংেযাজন  করা আরm কেরন। িতিন কিমuিন  পািটর কাজকেম যাগ িদেত থােকন eবং 

তভাগা আেnালেন aংশgহণ কেরন। িdতীয় মহাযেুdর aিভjতা, 1942 eর ভারত ছাড় আেnালন, প ােশর 



ভয়াবহ মnnর (1943 ীঃ) তাঁ র তruণ মেনর uপর pভূত pভাব স ার কেরিছল। ei সিmিলত aনভূুিত 

pিতবাদী লখক গায়ক সরুকার সিলেলর মানিসক গঠেনর সবােপkা gurutপণূ uপাদান। 

মাt আট বছর বয়েসi সিলল বাঁ শী বাজােতন সnুরভােব। য কান গান গাiেত চ া করেতন eবং 

কেশােরi গােনর সরু আয়েtর আনা তাঁ র কােছ খবু সহজ ব াপার িছল। স যেুগর সব গােনর ফম তাঁ র নখদপেণ 

িছল। িপতার সংgীিহত িকu িবেদশী গান o যntস ীেতর রকড uেন পি মী সেুরর pিতo তাঁ র আকষণ গেড় 

oেঠ। যবুা বয়েস িতিন িপয়ােনা বাজােত শেখন, eবং জীবেনর aিধকাংশ সরুসিৃ  িপয়ােনায় বেসi কেরন। 

সিলেলর সরুতরে  িপয়ােনার uং টাং শb বা তার িনমািtক কান sর বা যেntর aনরুণন তাঁ র িসগেনচার, যা 

সহেজi  তাঁ র সরুসিৃ েক eক কথায় িচিনেয় দয়। aেনেক মেন কেরন oেয় াণ িবট িনভর কেmািজশনi 

সিলেলর বিশ । আবার aেনেক তাঁ র সরুৈবিচেtর মেধ  oেয় াণ রীিতguিলেক eকিট aংশ মাt মেন কেরন। 

ভারতীয় মলিড o মিডuেলশন oেয় াণ িবট িসেকােয়েn মাজ কের িতিন রচনাguিলেক সmণূ ভারতীয় সিৃ েত 

পিরণত কেরেছন। ei কাজ আরo aেনকi কেরেছন। যাঁ রা রবীndনােথর ভাঙা গান, পা াত  সেুরর pভাব eiসব 

কচকিচ িনেয় ব বসা কেরন, তাঁ রা লk  করেবন য পা াত  aিরিজনালিট pায়সi নীরস। টিম বা গারার ব াে র 

সিনেকর মত িs । আর রবীndনােথর সিৃ িট aিধকাংশ kেtরi সpুযkু। যিদo আজেকর িনিরেখ তা িকuটা 

পানেস। সিলল যা কেরেছন তা আধিুনক গােনর kেt eকিট aিত pেয়াজনীয় সংsার। িবট eেদেশo আেছ বা 

িছল। িকntu গায়েন সিট মাtা িনধারেণর কাজ বাদ িদেয় আর কাথাo স ভােব লাগােনা হত না। ভারতীয় 

স ীেতর মাধেুযর মলূ কারণ হল মিলিডয়াস কি িনuিয়িট। eমনিক “যিত” aল ারিটo ফড-আuট o ফড-

iন aংেশর মেধ  িরsাট করেত হেব ভলু েম ক া  না কের। সিলল কাথাo eর ব িতkম কেরন িন। ruিতকu 

কান aংশ িতিন uপহার দন িন। সতুরাং িপয়ােনায় কেmাজ কের দশজ uপাদােন ডিলভারী কের িতিন 

িনঃসেnেহ eকিট নতূন দৃি ভ ীর জn িদেয়েছন। ei াiেলর জনক rেপ সারা দেশ dা তাঁ র pাপ । যখােন 

িতিন pায়শঃi সমােলািচত হেয়েছন, সটা ভুল কারেণ। বhu গােন সরু িদেত িগেয় তাঁ র গােন aেনক িরিপেটশন 

eেস িগেয়িছল, াতারা oেয় াণ in luেয়nেক সi eকেঘেয়িমর কারণ বেল দখােতন।   

পা াত  স ীেতর a াডােpশন eকিদেন আেসিন। িতিন বাঙলার সব ফাক ফেম িসdহs িছেলন। সব 

বঠকী গােনর, কীতেনর, রাগ রািগণীর িতিন সার gহণ কেরেছন। িতিন িবud শাstীয় বা aপিরবিতত কীতন 

iত ািদর pেয়াগ তমন কেরনিন সmবতঃ তাঁ েক করেত বলা হয় িন বেল। যা কেরেছন তাo বhuলাংেশ atuলনীয় 

eবং du eকিট kেt পথ-pদশক কলাkিত। িবংশ শতাbীর চিlেশর দশেক eবং পের বাmাi যাবার পের 

প ােশর দশেক সিলেলর ানিজশন খবু সহেজi চােখ পেড়। বাজােরর দাবীেত িতিন িনেজেক পনুগিঠত বা ির-

aগানাiজ কেরেছন মাt। তেব কাথাo িতিন তাঁ র pিতবাদী সtােক ঢেক রাখেত পােরন িন। মাহনেক জাগােত 

িগেয়o িতিন দাবী পশ কের ফেলেছন pায়। সিলল চৗধরুী সিলল চৗধরুীi, িতিন কারবণ কিপ বা জরk নন। 



িতিন কান চারেকাণা ছাঁ েচর আuটপটু নন, eক মািl ফরম াট মািl ডাiেমনশনাল iভি ভং িkেয়শন। তােত 

িকেসর িকেসর iনluেয়n আেছ তা aরিসেকরাi চচা করেবন। সেুরর জগেতর রসgাহীরা রামk েদেবর কথা 

aনসুাের tিp কের আমিট খােবন। আর আমিটর sাদ য জােন স জােন। সরু iে কশন দoয়া যায় না। নেয়জ 

মকারেদর সে  সিললেক tuলনা করাi মহাপাপ। িতিন সাজাসিুজ কিপ করেতন না। কান ekেpশন বা জ 

লেভেলর বাiের িকu tuেলেছন বেল জানা নi। িতিন পা াত  স ীত বা িবেটর an aনগুামী নন। িতিন 

eguিলেক তাঁ র aনপুম সরুসিৃ েত সীমেলশ ভােব pেয়াগ কেরেছন। তাঁ র tuলনা িতিন। যাঁ রা জানেতন তাঁ েদর মেধ  

লতা eখনo বঁেচ আেছন। যাঁ রা শােনন তাঁ রা uপেভাগ কেরন। যাঁ রা চচা কেরন তাঁ েদর কপাল ঠকঠাকেনা ছাড়া 

আর িকu করার নi। 

সিলল eকজন সফল কিব। আমরা eঁেদর গীিতকার বলেতi aভ s। কারণ যাঁ রা সেুরর pেয়াজেন লেখন, 

তাঁ েদর ছn ত াগ করার uপায় নাi। যাঁ রা ছেn লেখন তাঁ রা gাম তা দােষ du । তাঁ রা মধ যেুগর সািহিত কেদর 

সমtuল। যাঁ রা eকটা an িমল খুঁজেতo eক প ােকট িসগােরট পিুড়েয় ফেলন আর সারা রাত জেগ eকিটর পর 

eকিট শেbর sানাnর কের লখািটেক কিবতা পদবাচ  করার চ া কেরন, তাঁ েদর sীkিত িদেল গীিতকারেদর 

কিব হoয়ার কান aিধকার নi। যমন নi কিবয়ালেদর। ভুেলo তাঁ েদর কিব বলা চলেব না। ছাtজীবন থেক 

আরm কের জীবেনর শষ িদন পযn িতিন pায় হাজার খােনক কিবতা িলেখেছন। eguিলর aিধকাংশi সরু 

সংেযািজত হেয় গােন পিরণত হেয়েছ। যguিল হয়িন সguিল সংরিkত হেল জািতর কল াণ। তাঁ র নােম া  গিঠত 

হেয়েছ, আশা করা যায় িকu ন  হেয় যােব না। তেব িবpবীেদর দখেল থাকা সিৃ guিলর aিst িনেয় ধাঁ য়াশা 

eখনo কােটিন। eতguিল িবpেবর পরo আশা করা aন ায়। িনরীহ, দিরd, িনেsজ বাঙালী তািকেয় থাকা ছাড়া 

আর িক করেত পাের। হ াঁ  ঈষ া করা যেত পাের। বলা যেত পাের আমরা জানতাম eরকমi হেব। বাঙালীেদর 

unিত হoয়া সmব নয়। তেব িনি h হেত বাধা নi।  

সিলেলর কমজীবেন সেুরর যাtাi eখােন pধানতঃ আেলািচত হেব। তার আেগ ব িkজীবেনর িকu কথা 

সের নoয়া যাক। কলকাতায় থাকেতi িতিন eক ছাtীেক পড়ােতন। ভবানীপেুরর পণূ িসেনমার িপছেন জিমদার 

িগিরজা শ র ভ াচােযর কন া আuেতাষ কেলেজর ছাtী জ ািতেক িতিন িফলজিফ পড়ােতন। জ ািত পের আট 

কেলজ থেকo িডিg পেয়েছন। বাmাiেত তাঁ র ছিবর aেনক pদশনী হেয়েছ। 1952 ী ােb জ ািত চৗধরুীর 

সে  তাঁ র িববাহ হয়। কায়s সিলেলর সে  bাhণকন া জ ািতর ei িববাহ গাপেনi হয়। িঠক eর িকu আেগ 

িবখ াত পিরচালক িবমল রােয়র সে  সিলেলর পিরচয় কিরেয় দন ঋিtক ঘটক। সিলল তখন “িরকশাoয়ালা” 

নােমর eকিট গl িলেখ ঋিtক ঘটেকর সহেযািগতায় eকিট চলিct তরী করার পিরকlনা করিছেলন। িতিন 

িবমল রায়েক গlিটর সmেn বেলন। িকuিদন পের িবমল রায় সিললেক বাmাi ডেক পাঠান eবং বাmাi 

িসেনমা জগেত তাঁ েক কােজর সেুযাগ কের দন। সi ছিব হল “ দা িবঘা জিমন”। সিলল  সংসার পাতেলন 
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িববািহত জীবন কািটেয় িদেলন। সিবতার dui পtু সকুাn o স য়। সিবতার dui কন া anরা o স ারী। গােনর 

জগেত সিবতা সপুিরিচত। anরা িনেজর guেণi িশlী জগেত pিতি ত। বাকী duজন eেকবাের aজানা নন। সকুাn 

eখন আেমিরকায় সpুিতি ত, স য় বাবার ঐিতহ  বজায় রেখ সরুকার হেয়েছন। eখন মmুাie কমরত। সকেলi 

িববািহত।  সিলেলর সnােনরা তাঁ র নাম ujল করেছন। তােদর পেরর pজno ধরায় aবতীণ। দ  শা uiল গা 

aন! ei ধারার িবsার ঘuক। বাঙালী সমােজ সেুরর দেন র িদন কেট যাক। 

আবার গােনর কথায় আসা যাক। তেব গােনর কথার আেগi লখার কথাটা বেল নoয়া ভাল। চিlেশর 

দশেক সিলল pধানত বামপnী ভাবাদেশর কিবতা o গান িলেখেছন। সবguিল সংরিkত হেয়েছ িকনা বলা শk। 

িতিন গদ  রচনাo কেরেছন বশ িকu। কেয়কিট aত n িবখ াত, যমন “ িসং টিবল” ছাট গl। আবার  তাঁ র 

লখা “িরকশাoয়ালা” গlিট বা তার চলিct rপ “ দা িবঘা জিমন” জগতিবখ াত। সিলল চৗধরুী eকজন সফল 

সািহিত ক িছেলন বলেল কান atu িk করা হেব না। তাঁ র aেনক রচনা পনুঃpকািশত হেয়েছ। aিধকাংশi লpু 

হয়িন। ভাবীকােলর পেk সিললেক বাঝা বা তাঁ র রচনার guণমান uপলিb করার uপাদান সমােজ pcuর রেয়েছ। 

ei সব কাজ করার uেদ েশ i তাঁ র  stী o কন ােদর uেদ ােগ “সিলল চৗধরুী ফাuে শন aফ িমuিজক, 

সাস াল হl a া  euেকশন  া ” গিঠত হেয়েছ। uৎসাহী পাঠেকরা e সব হয়ত জােনন। যাঁ রা জােনন না 

তাঁ েদর  জন  ei pসে র utাপনা করা হল। 

িবেশষjেদর মেত সিললবাবরু স ীতজীবেনর duিট যগু বা aবsায় duিট িবিভn ধারায় pবািহত তাঁ র স ীত 

সিৃ র uেদ াগ দখা যায়। কারo মেত মাটামিুট 1942-1952 হল আদশবাদী যবুক a ােমচার স ীতj কাম 

লখক কাম কমেরড সিলল চৗধরুীর যগু। আর 1952- 1992 হল যগুnর স ীতj পিরণত সিলল চৗধরুীর যগু। 

তেব eটােক িতিন ভােগ ভাগ করেলo দাষ হয় না। কারণ জীবেনর শষ দশ পেনর বছর সকেলরi “ ফড-

আuট” টাiম। সব ভাল িজিনেসরo eকিদন সমািp ঘেট। eবং aবশ i সটা আকিsক হয় না। ধীের ধীের কাল 

সিৃ  o s ােক gাস কের। শেষর পেরo থােক রশ। রশ eর পের যা থােক তােকi কালজয়ী বলা হয়। সিলেলর 

রশi eখনo শষ হয়িন। পেরর কথা পের। 

সকেল তাঁ র কিবতা, বpিবক রচনাবলী iত ািদর কথা বেল থােকন। খবু কম লােকi বেলন তার বাজনার 

কথা। িতিন সi আট বছর বয়েস বাঁ শী বাজােত শখার পর, পরবত  eক যগু বা বার বছের pায় সব রকম যnti 

বাজেত িশেখ িনেয়িছেলন। রীিতমত pেফশনাল gেডর পারফরম াn িদেত পারেতন িতিন। িপয়ােনায় বেস তাঁ র 

ছিব খবু পিরিচত। তেব তাঁ েক তবলায় দখেল কu aবাক হেতন বেল জানা নi। আর িতিন সমs যntীর সে  

ব িkগত সmক তরী কেরিছেলন। eঁেদর aেনেকi তাঁ র হােত তরী। মফ সেলর ছেলo বশ িকu িছল। 

বাmাiেত তাঁ েদর  aেনকেক িনেয় গেছন। aেনেক নাম কেরেছন। সিলল যntী চনার জhuরী িছেলন। aেনক 



নােমর মেধ  িক ধরেণর মানষু িছেলন, eকটা কথা বলেলi পির ার হেয় যােব। িবখ াত তািমল স ীত পিরচালক 

iিলয়া রাজা িচরিদন মেন রেখেছন, সিলল তাঁ র গীটার uেন বেলিছেলন “ei ছেলটা eকিদন নাম করেবi”। 

তাঁ র রিচত গণস ীেতর সংখ া কেয়কশ হoয়ার কথা। িস িপ আi / িস িপ eম সবাi eর রkণােবkণ করা 

apেয়াজনীয় মেন কের কাল কািটেয় িদেয়েছন। সিলল বাবরু মtৃu র িকu পের তাঁ র aনগুামীরা তখনকার মধ াh 

সূেযর দীিpেত pাjjল বাম ে র নতােদর কােছ aেনক aনেুরাধ uপেরাধ কেরo সguিলর গিত করেত 

পােরনিন। শষ পযn ন াশনাল বকু eেজিnেত যা িছল তাi সmল। eর কতকguিল কেয়ক বছর আেগ রবীnd 

ভারতী িব িবদ ালেয়র uেদ ােগ নবrেপ গীত হেয় িস িড ফেম pাpব । কিবতা বা িলিরক আরo aেনক guিল 

আেছ। িকntu িরেমক করেলo ষাট সtর বছর পের সi পিরেবশ িরিkেয়ট করা সmব নয়। আমেদর নীচতার জন  

বশ িকu িজিনস আমরা িচরতের হািরেয় ফেলিছ। যাঁ রা eেকবাের নবীন বা মধ বয়সী তাঁ রা “হারােনর 

নাতজামাi” ছিবেত ব বhত “o আয় র আয় ভাi র” o “ হi সামােলা ধান হা কােsেত দাo শান” গান duিট 

uেন থাকেবন। মেসজিট হারাবার নয়। তালিট ভুেল যাoয়া সmব নয়। 

রিডo বা রকেড সিলল aেনক আেগ আসেত পারেতন। কন আেসনিন তা জlনার িবষয়। সmবত 

স েদােষ িতিন asশৃ  িছেলন। িbিটশ ভারেত কিমuিন েদর মােটi ভাল চােখ দখা হত না। তেব মেন রাখেত 

হেব “গাঁ েয়র বধ”ূ গােনর রকড 1948 ী ােb pকািশত হেলo তাঁ র রচনা খবু সmবত du িতন বছর আেগ 

হেয়িছল।  ei eকিট গানi সিললেক eক ধাkায় pথম সািরেত eেন দয়। তারপর তাঁ েক আর কখনo িফের 

তাকােত হয়িন। যাঁ রা সিলেলর oেয় াণ মাl িনেয় কচকিচ কেরন, তাঁ রা ei কািহনীর  oঠা নামায় সেুখ duঃেখ 

কাথাo িবজাতীয় কান sর বা শb খুঁ েজ বার করেত পারেবন না। eিট ন ােরশন না িক ekেpশন তা তেকর 

িবষয় নয়। eটা eভিরিথং। আর তা বঝুেব কান। কাuেক সািটিফেকট িদেত হেব না। পর পর গাঁ েয়র বধ,ূ aবাক 

পিৃথবী, িবেdাহ আজ, রানার, নৗকা বাoয়ার গান, ধান কাটার গান করেত করেত 1951 পিরেয় 1952 ত eল 

সi বhuচিচত াn িজশন। 1952 ী ােb eকi বছের সিলল ধারার গান, কিববর সেত ndনাথ দেtর “পালকীর 

গান” pকািশত হল সi পরুােনা ািডশন বজায় রেখ; pায় eকi সে  pকািশত হল িdেজন মেুখাপাধ ােয়র কে  

“শ ামল বরণী oেগা কন া” o “kািn নােম গা” eেকবাের আধিুনক Genre’র duিট গান। গােনর বাজাের সিলল 

uল ফেম নেম পড়েলন।  iিতমেধ  িতিন বাmাi শহের চেল িগেয় িহnী চলিcেtর স ীত পিরচালনার kেt 

িনেজেক pিতি ত কের ফেলেছন। হােত pcuর কাজ। বাmাi যাoয়ার আেগ কলকাতায় য কিট বাঙলা চলিcেtর 

স ীত পিরচালনা কেরেছন তাঁ র কেয়কিট মিুk হয়ত পায়িন িকntu স ীত সিৃ র কােজ তাঁ র নপণূ  তার মেধ i 

pমািণত হেয় গেছ। aিত ব s সিলল 1953 থেক 1958 পযn হমn, uৎপলা, pিতমা, িdেজন, সn া eবং 

শেষ সিবতা বেn াপাধ ায়েক িদেয় কালজয়ী সব গান তরী করেলন। জািতেত তারা স র বা আরo িবশেদ 

বলেল ক ািলেডােsাপ। িধতাং িধতাং, তেলর িশিশ, পেথ eবার নােমা eসেবর সে  ঘমু আয়ের বা রেখা মা 



দােসের মেন; সব eকাকার হেয় গল। িdতীয় যেুগর pথম পযায় শষ। 1958 ী ােb সিলল মধমুতীর খ ািতেত 

সনুােমর ucতম িশখের পৗঁেছ গেলন। আর জগেত eল “দiয়া র দiয়া র” pজাপিতর uেড় চলার মেলািড 

আর মন কমন করা “সহুানা সফর”। সিলল ভেস চলেলন কামেল মধেুর গড়া সেুরর মায়াজােল ঘরা 

জলতরে র িম তায় মাড়া সবব াপী সরুpাবেনর দালায়। কu বuুক না বuুক সিলল বঝুেতন। সi pবাদবাক  

sরণীয় “িসঙ u iেয়ারেসl; িসঙ u িদ িডভাiন”। সিলেলর জীবেন eল লতার সরুমাধেুযর কlনা, সিবতার 

সেsহ aনরুােগর আেবশ আর pcuর কােজর চাপ। eর পের লতার কে  না যoনা, সাত ভাi চmা iত ািদ গােনর 

কথা বাঙালীর কােছ আেলাচনা কের সময় ন  করার কান মােন হয় না। eকi সে  িঝল িমল ঝাuেয়র বেন িক 

u ঁিক িদিcল তা আমরা সবাi জািন। সরুতরে র pবােহ সবাi ভাসেত থাকল। eক দশক সেmাহেনর মেধ  কেট 

গল বাঙালী াতার। িবখ াত িহnী চলিct “আনn” eর ভাসন গান আমায় p  কের নীল ruব তারা আর শান 

কান eকিদন গােনর সে  ei পযােয়র পিরসমািp বলা যায়। eর পেরর দশক চলনসi o aবkেয়র সময়। তার 

পর ফড-আuট।  

ei dui দশক সমেয়র মেধ  সিলল aেনকguিল বাঙলা চলিcেtর স ীত পিরচালনা কেরেছন। গােনর 

তািলকায় চলিct aংেশ সব িসেনমার নাম o গানguিলর িবশদ িববরণ দoয়া হেয়েছ। ei তথ  পনুরাবিৃtর 

pেয়াজন নাi। তাঁ র pথম সফল ছিব পােশর বাড়ী। তার আেগ বরযাtী ছিবিটর ব াপাের তেথ র ধাঁ য়াশা থাকেলo 

গানduিট াতােদর মন জয় কেরিছল। পােশর বাড়ী ছিবেত ধন য় ভ াচােযর গাoয়া সবকিট গানi িহট। লােকর 

মেুখ মেুখ ঘরুত। দড় দশক পের ei ছিবর িহিn িরেমক “পেড়াশন” িথমিটর জনিpয়তার pমাণ। eর পের রাত 

ভর ছিবর গানguিলo সpুযkু eবং স যেুগর আবেহ সnুর। আবার সাড়া জাগাল, “জােগা মাহন pীতম” 

“eকিদন রােt” নামক িdভািষক ছিবিটর সi িবখ াত গান। হাজার হাজার ছেলর নাম pীতম রাখা uru হল। 

সিলল লতার ম ািজক সtার মেধ  aনভুব করেলন। eর পর বািড় থেক পািলেয়, গ া ভালi সফল। িকন ু

গায়ালার গিল সীিমত পিরসের বশ ভাল। রায় বাহাduর o aয়নাn duিট duরকম। চলনসi বলাi ভাল। লাল পাথর 

িসcuেয়শন িনভর িকuটা সফল। পািড় o তার বhuপের kত মিজnা আবদাlার সব গানi িহট। বড় eকটা গ ােপর 

পর িস ার o কিবতা duিট ছিবর গানi জনিpয় হেয়িছল। eর পর সব ছিবi জাড়াতািল, kািn, পনুরাবিৃt iত ািদ 

কারেণ ততটা রেসাtীণ হয়িন। বাংলা ছায়াছিবেত সিলেলর ei সফর িহnী ছিবর ফাঁ েক ফাঁ েক পাট টাiম কাজ। 

বলা যেত পাের বাi-pডাk। তব ু সguিল িনেজর guেণ iিতহাস। তােদরo বশ কেয়কিট ভাষায় িরেমক হেয়েছ। 

জনিpয়তার সটাi সবেচেয় বড় pমাণ। সিলেলর ফড-আuট টাiম sণযেুগর গােনরo বাধক  বা রাগশয া। 

যখন সমাজ পচেছ, তখন eকজন িক করেত পাের। গান মারা গেছ, লঙ িলভ গান ব বসায়ী। 

িহnী চলিct জগেত সিলল রীিতমত নতূন পেথর িদশারী। তাঁ েক সকেল সmােনর সে i gহণ করেত 

বাধ  হেয়িছেলন। 1952 ী ােb “ দা িবঘা জিমন” থেক তাঁ র মtৃu  পযn ei চিlশ বছর সিলল চৗধরুীর স ীত 



পিরচালনায় সtরিট িহnী ছিব িরিলজ হেয়েছ। তার মেধ  দশিট সপুার িহট। চাdিট ছিবেত গােনর সরু তাঁ র নয়, 

িতিন uধ ু নপথ  স ীত বা যntবাদেনর কাজ কেরেছন। 1975 ী ােbর পের তাঁ র pায় পঁিচশিট িহnী ছিব তরী 

হেয়েছ। sাভািবক কারেণi eিট তাঁ র স ীত পিরচালক জীবেনর ফড-আuট টাiম। কখনo সখনo du-eকটা 

ঝলক দখেত পাoয়া গেলo মেনাটিন o সেুরর বিচেt র aভাব pায়শঃi চােখ পেড়। তাঁ র সপুার িহট ছিবguিলর 

মেধ  দা িবঘা জিমন, জাগেত রেহা, মধমুতী, কাবলুীoয়ালা, আনn eবং রজনীগnা বাঙালী কােনকশেনর জন  

eবং স ীেতর guেণ বাঙালী সমােজ বাঙলা ছায়াছিবর সমান জনিpয়তা aজন কেরিছল। সিলল চৗধরুী িহnী 

চলিct জগেত য পেথর িদশারী, পরবত  যেুগ আরo aেনেক সi পেথ চেল সফল হেয়েছন। শচীন পtু রাhuল 

দব বমণ ei কালচােরর সবে  স ীতকার। িতিন য ভােব a াডp কেরেছন সারা জগেত তার tuলনা নাi। 

সিলল চৗধরুী মালয়ালম ভাষায় সাতাশিট ছায়াছিবর স ীত পিরচালনার দািয়t পালন কেরেছন। eর মেধ  

িতনিটর  uধ ু নপথ  স ীত। িতিন মালয়ালম ভাষায় গানo িলেখেছন বশ িকu। সিবতা কেয়ক ডজন গান রকড 

কেরেছন মালয়ালম ভাষায়। আর যসদুাস, মাnা দর নাম না করেল মালয়ালম যাtার িববরণ aসmণূ থেক 

যায়। সিলল যা করেছন সবটার ভলু ম িচnা করেল বাঝা যােব মানষুিট কত পির ম করেতন। সিলল চৗধরুী 

সাতিট তািমল চলিcেt স ীত পিরচালনা কেরেছন। eছাড়া িতিন, কানাড়া, তেলgu, uিড়য়া, aসমীয়া, মারাঠী o 

guজরাটী ভাষার ছিবরo স ীত পিরচালনা কেরেছন। 

সিলেলর স ীত যাtার দীঘ পেথ শেষর িদেক িতিন কন া anরােক pিতি ত কেরেছন। পtু স য় 

eকজন স ীত পিরচালক eবং িমuিজক a াের ার হেয় uেঠেছন। তাঁ র pিতি ত রকিডং sুিডoিট তমন সফল 

হেয়েছ বলা িঠক হেব না। eকা মানষু কত করেবন? sাs  kমশঃi কােলর pভাব sীকার কের িনেত বাধ  হিcল। 

ভুেল গেল চলেব না, সারা ভারত জেুড় সেুরর কারবার করেত গেল, মেণর ধকল, থাকা খাoয়ার aিনয়ম, আর 

শরীেরর aযt না হেয় uপায় নাi। স সেবর ফল তাঁ র জীবনেক দীঘতর হেত দয় িন। সবাiেক কাঁ িদেয় সিলল 

চৗধরুী sগেলােক গমন করেলন 1995 ী ােbর 5i সেpmর। 

 

 

 

 



গীিতকার সিলল চৗধরুী 
গােনর pথম ছt িশlী সরুকার রকড নং বৎসর 
গাঁ েয়র বধ ূ হমn মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী GE 7553 1948 

নিnত নিnত দশ আমার সিলল চৗধরুী o গীতা 
মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী JNG5931/ 
JNGS6314 
  

1948 

নবাruণ রােগ রােঙা র an কারা বnী 
দশ 

সিলল চৗধরুী o গীতা 
মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী 1948 

হi সামােলা হi সামেলা সিলল চৗধরুী o গীতা 
মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী JNG5932 
  

1948 

o মােদর দশবাসী র সিলল চৗধরুী o গীতা 
মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী 1948 

o আেলার পথযাtী (গানিট মাnা দ, সিবতা 

চৗধরুী o সmpদায় 1971 ী ােb পনুরায় 
রকড কেরন S/7EPE1158) 

pীিত সরকার o 
দবbত িব াস 

সিলল চৗধরুী GE7547 
  

1949 

হােত মােদর ক দেব, ক দেব সi 
ভরী (গানিট হমn মেুখাপাধ ায় 1981 

ী ােb পনুরায় রকড কেরন S/45 NLP 
2044) 

pীিত সরকার o 
দবbত িব াস 

সিলল চৗধরুী 1949 

হয়েতা তােক দেখািন কu হয়েতা 
দেখিছেল 

সিুচtা িমt সিলল চৗধরুী N31180 / 
33ESX4257 

1950 

নৗকা বাoয়ার গান হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী GE 24005 1951 
ধান কাটার গান হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 1951 

আমােদর নানান মেত নানান দেল 
দলাদিল 

সিলল চৗধরুী o সিুচtা 
িমt 

সিলল চৗধরুী GE 7948 
 

1951 

ধন  আিম জেnিছ মা তামার ধিূলেত সিলল চৗধরুী o সিুচtা 
িমt 

সিলল চৗধরুী 1951 

শ ামল বরণী oেগা কন া িdেজন মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী GE24163 
  

1952 
kািn নােম গা রািt নােম গা িdেজন মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 1952 
আয় বিৃ  ঝঁেপ ধান দব মেপ সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1953 

আমার িকu মেনর আশা uৎপলা সন সিলল চৗধরুী  N 82590 1953 



pাnেরর গান আমার uৎপলা সন সিলল চৗধরুী  1953 

tuিম কাথায় sপন আমার সারা হল 
eখন tuিম কাথায় 

তruণ বেn াপাধ ায় 
গীতা মেুখাপাধ ায়, 
সনত বেn াপাধ ায় o 
aন ান   

িবেদশী সরু 
/সিলল 

N82558 1953 

tuিম আমার না গাoয়া গান না পাoয়া তruণ বেn াপাধ ায় িবেদশী সরু 
/সিলল 

1953 

isাবেনর দেশ বাণী ঘাষাল সিলল চৗধরুী N 82637 1954 

চmা আমার oেগা শান পাruল kuমার তruণ বেn াপাধ ায়  সধুীন দাশgup N82602 1954 
িধতাং িধতাং বােল হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী GE 24740 1955 
পেথ eবার নােমা সাথী হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 1955 

নাo গান ভের নাo pাণ ভের pিতমা বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী N 82647 1955 

পথ হারােবা বেলi eবার হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী GE 24911 
 

1958 
duরn ঘণু র ei লেগেছ পাক হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 1958 

সেুরর ei ঝর ঝর ঝরণা সিবতা বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী N 82791 1958 
মির হায় গা হায় eেল যখন আমার সিবতা বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1958 

আঁধাের লেখ গান হাজােরা জানািক সিবতা বেn াপাধ ায়  নিচেকতা ঘাষ  GE24919 1958 
যা র uেড় যা র পাখী লতা মে শকর সিলল চৗধরুী GE24972 

  
1959 

না যo না রজনী eখনo বাকী লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1959 
বাঁ শী কন গায় আমাের কাঁ দায় লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী GE25023 

  
1960 

oেগা আর িকui তা নাi িবদায় নবার 
আেগ তাi 

লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1960 

আিম ঝেড়র কােছ রেখ গলাম হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী GE25065 
  

1961 
মেনর জানালা ধের u ঁিক িদেয় গেছ হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 1961 
সাত ভাi চmা জােগা র জােগা র লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী GE25067 

 
1961 

িক য কির দূের যেত হয় তাi লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1961 
eবার আিম আমার থেক শচীন gup সিলল চৗধরুী JNG 6113 1961 
জািন না জািন না কান সাগেরর শচীন gup সিলল চৗধরুী 1961 
িনেজের হারােয় খুঁ িজ মাধরুী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী JNG 6118 1961 
eবার আমার সময় হেলা য যাবার মাধরুী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1961 
আহা ঐ আঁকাবাঁ কা পথ যায় সদূুের শ ামল িমt সিলল চৗধরুী N 82984 

 
1962 

যা যাের যা যা পাখী আর িকu নাi শ ামল িমt সিলল চৗধরুী 1962 



যিদ জানেত o tuিম জানেত  মানেবnd মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী N82985 
 

1962 
আিম পািরিন বিুঝেত পািরিন মানেবnd মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1962 
পাগল হাoয়া িক আমার মতন জিটেল র মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী JNG 6136 1962 
আমার e জীবেন uধ ুan duিট রাত জিটেল র মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1962 
ভাঙা ঘের o বরষা ঝর ঝর tui িবuপদ দাস সিলল চৗধরুী JNG 6135 1962 
মন ময়রু প ীর নাo tuেল িদলাম িবuপদ দাস সিলল চৗধরুী 1962 
eেন দ eেন দ uমকা সিবতা বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী N 82974 1962 
মেনাবীণায় eখিন বিুঝ সিবতা বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1962 
কন িকu কথা বল না, uধ ু চেয়  চেয় লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী GE25157 

  
1963 

o tui নয়ন পাখী আমার র বল কাথায় লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1963 
আমার pিতবােদর ভাষা দবbত িব াস সিলল চৗধরুী JNG 6156 

  
1963 

চেলা চেলা হ মিুk সনানী দবbত িব াস সিলল চৗধরুী 1963 
যাক যা গেছ তা যাক  শ ামল িমt সিলল চৗধরুী N 83039 

  
1963 

যিদ িকu আমাের uধাo শ ামল িমt সিলল চৗধরুী 1963 
eকিদন িফের যাব চেল িdেজন মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী GE25162 

 
1963 

পlিবনী গা স ািরনী িdেজন মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1963 
anিবহীন ei an রােতর শষ ধন য় ভ াচায সিলল চৗধরুী GE25160 

  
1963 

ঝননা ঝননা বােজ ধন য় ভ াচায সিলল চৗধরুী 1963 
guন guন guন guন মন মরা k া চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী N 83050 

  
1963 

কােছ থেক ভুেল গেছ মন k া চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1963 
ঘমু আয় ঘমু আয় আয় ঘমু আয়ের সিবতা বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী N 83051 1963 
িঝল িমল ঝাueর বেন িঝিকিমিক সিবতা বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1963 
িক আর কিহব বেলা আমার ভুবেন মাধরুী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী JNG 6174 1963 
আিজ শরেতর আকােশ মাধরুী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1963 
যা র যা আমার আশার uল ভেস যা সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী N 83136 1965 
িকu কথা আেছ শান সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1965 
যা র যা, যা িফের যা মন সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী GE 25263 

  
1966 

guন guন মন মরা কাথা যাস িকেসর 
tরা 

সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1966 

লােগ দাল পাতায় পাতায় সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী N 83187 1966 
oi ঘমু ঘমু ঘমুn পাহােড় সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1966 
জীবেন যা িকu িছল মার সােধর সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী GE 25291 1967 



যিদ নাম ধের তাের ডািক কন সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী   1967 
মন লােগ না, িনিশিদন িনিশিদন লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী N 83254 

  
1967 

ক যািব আয় লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1967 
যাক না মেুছ যাক sিৃতuku uধ ুথাক গীতা দt কান ু ঘাষ N83230 1967 
সানায় ঢেক a  কন eত র  কের গীতা দt কান ু ঘাষ 1967 
জীবন গান গােহ ক য সরু বিুঝ না আশা ভাঁ সেল  hদয়নাথ 

মে শকর 
GE25300  1967 

ঐ পথ দূের দূের sপন মাঝাের মশা আশা ভাঁ সেল  hদয়নাথ 
মে শকর 

1967 

সনুয়নী সনুয়নী আর  e পেথ িনমেলnু চৗধরুী সিলল চৗধরুী N 83236 1967 
হায় হায় িক হিরলাম মন য হারাiলাম িনমেলnু চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1967 
িমিট িমিট তারারা নীল নীল আকােশ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী N 83240 1967 
বােলা না ভুিলেত বাল না গা আর সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1967 

oi য সবজু বনবীিথকা মাধরুী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী N 83239 1967 
guন guন ফাguন শষ হেল মাধরুী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1967 
ঝড় ঝড় মার বেkর কােছ িব িজৎ চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী JNG 6222 1967 
িঝর িঝর িঝর িঝর ঝের duরn ঝণা িব িজৎ চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1967 
যায় যিদ যাক না ei মন মেল চndাণী মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী N 83214 1967 
যমনুা ধীের ধীের বেহা না চndাণী মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1967 
যিদ বারণ কর তেব যাব না যাব না লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী N 83288 

  
1968 

o ঝর ঝর ঝণা o rপালী বণা লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1968 
uন uন ময়না নােচা না মেুকশ মাথরু সিলল চৗধরুী N 83292 

  
1968 

মন মাতাল সাঁ ঝ সকাল মেুকশ মাথরু সিলল চৗধরুী 1968 
যা র  যা যা মন পাখী সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী N 83289 1968 
চতালী িদেন বশাখী িদেন সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1968 
শান কান eকিদন হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী GE25354 

  
1969 

আমায় p  কের নীল ruবতারা হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 1969 

oের oের o oের মন ময়না লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 45N 83335 
  

1969 
না মন লােগ না tuিম িবনা লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1969 
িনসাগামা --- গা গা র পাখী গা সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 45GE25351 1969 
সজনী গা কথা শােনা যমনুা kuল সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1969 
যাk  ধেুয় যাk  মেুছ যাক শ ামল িমt সিলল চৗধরুী 45N 83325 1969 



িধন তাk  kuরর িধন তাক শ ামল িমt সিলল চৗধরুী   1969 

যায় যায় িদন, বেস বেস িদন িব িজৎ চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 45N 83338 1969 
বােজ ঝনn ঝনn uম uম ছনn িব িজৎ চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1969 

o বu কথা কo বেল পাখী সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45N 83334 1969 
মন ময়রুী ছড়ােলা পখম তার সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1969 

িঠকানা (Both Sides) হমn মেুখাপাধ ায় সকুাn ভ াচায 45GE25386 1970 

দ দাল দাল দ দাল দাল লতা মে শকর  hদয়নাথ 
মে শকর 

7EPE 1134 1970 

বাদল কােলা িঘরল গা  (সহঃ হমn) লতা মে শকর  hদয়নাথ 
মে শকর 

7EPE 1134 1970 

oেগা মা গ া মােগা মা গ া লতা মে শকর  hদয়নাথ 
মে শকর 

7EPE 1134 1970 

uধ ু তামারi জেন  সরু তাল আর মানস মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 2067 031 1970 
o আমার pাণ সজনী চmাবতী কন া মানস মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1970 
o pজাপিত pজাপিত পাখনা মেলা লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 45N 83440 

  
1971 

পা মা গা র সা তার চােখর ভাষা লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1971 
গহন রািত ঘনায় জািননা যাব কাথায় সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 45GE 25414 1971 

 সজনী গা সজনী িদন রজনী কােটনা সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 
eেসা কােছ বেসা িকu কথা বল তruণ বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 45-N 83431 1971 
আর দরী নi আিম আসিছ তruণ বেn াপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1971 
আিম িক বিল বেলা না সজনী সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45-N 83443 1971 
আর গান গেয় িক হেব বেলা সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1971 
anিবহীন বড় বড় শনূ  শনূ  িদন লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 45N 83491 

  
1972 

িকuেতা চািহিন আিম uধ ু চেয় চেয় 
থািক 

লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1972 

o সখী আর আিম আর যাব না  সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45N 83497 1972 
pজাপিত pজাপিত আমার icা হেয় সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1972 
আিম চলেত চলেত থেম গিছ িপnু ভ াচায সিলল চৗধরুী 45GE 25457 1972 
oেগা আমার kunিলনী িpেয় িপnু ভ াচায সিলল চৗধরুী 1972 
িকu আর চািহব না গা িpয় সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 45GE 25493 1973 

 o নীল নীল পাখী কাের যাস ডািক সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 
guru guru মেঘর মnd বাহাের সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45N 83456 1973 



ভাল লােগ না ভাল লােগ না সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1973 

হলদু গাঁ দার uল দ eেন দ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45-N83514 1973 

     

eমিন িচরিদন তা কভু যায় না aনপু ঘাষাল সিলল চৗধরুী 45-N 83539 1973 

হায় ফাguন িদন কত রঙীন aনপু ঘাষাল সিলল চৗধরুী 1973 

নাo গা মা uল নাo লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী S/7EPE 
3104 
  

1975 
e িদন তা যােব না (সরুকার hদয়নাথ 
মে শকর) 

লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1975 

িঝিলক িঝিলক িঝনকু খুঁ েজ পলাম লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1975 
o মার ময়না গা কার কারেণ tuিম লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1975 
o আমার পd পাতার িদন ঝের গল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45-N 83571 

  
1975 

o সাজ না সাজ না পেুজার বােজ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1975 
সn া নেম eল য সn া সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45-N 83581 

  
1976 

ঢu লেগেছ মেন বদনার সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1976 
দূের pাnের e গান ধের কার বাঁ শী ঊষা মে শকর সিলল চৗধরুী 45-N 83582 

  
1976 

যা যা র গােনর পাখী যা র ঊষা মে শকর সিলল চৗধরুী 1976 
আকাশ kuসমু িদেয় আিম রাণ ুমেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 45 GE25528 1976 
kuেহিল রাত eকা eকা রাণ ুমেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1976 
আজ নয় guন guন gu ন 
(সহঃ আবিৃt পাঠ সিলল চৗধরুীর কে ) 

লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী INRECO 
2126-3001, 
45 LP 2626 
7004 

1977 

আজ তেব ei uku থাক বাকী কথা পের 
হেব 

লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1977 

বল িক কের বাঝাi কত য  ঊষা মে শকর সিলল চৗধরুী 2126-3008 
  

1977 

o uেলর দল আমায় kমা কিরস ঊষা মে শকর সিলল চৗধরুী 1977 

আমােক p  কেরা না সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 7EPE 3193 1977 

ei তা আিম আবার eেসিছ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1977 

tuিম িক কখনo সi গান শান সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1977 

যাo তেব যাo আর কখেনা uনেব না সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1977 

eক য িছল মািছ তার নামিট িছল anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2526-4009 
2416-5154 

1977 
o আয়ের uেট আয় পেুজার গn anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1977 
বলুবলু পাখী ময়না িটেয় আয় না anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1977 
eক য িছল du ু ছেল সারাটা িদন anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1977 



ei রােকা পিৃথবীর গািড়টা থামাo সিলল চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2226-0245 1978 

আর দরী নয় প জ িমt সিলল চৗধরুী  1978 

o ভাi র ভাi প জ িমt সিলল চৗধরুী  1978 

না না না না গা যেত দব না সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2226-0245 1978 

পারেবা না িকuেত পারেবা না  সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1978 

o মােগা মা aন  িকu গl বলনা anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1978 

খkুuমিণ গা সানা বলনা বলনা সিবতা চৗধরুী o 
anরা চৗধরুী 

সিলল চৗধরুী 2226-0246 1978 

কu কখেনা িঠক duপেুর রায়পেুর anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1978 
থi থi তােথi তােথi তাতা থi anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1978 
নয়ন িবহীন চােখ sিৃতরা চেয় থােক সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2226-0536 

 
1979 

মন আমার হল কন য duরn ঝণা সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1979 
দূের দূের থকনা আর সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1979 
িধনাক িতন নাক তা িধন সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1979 
o সানা ব াঙ, o কালা  ব াঙ anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2226-0535 

 
1979 

eক য িছল রাজা হবচুnd তাহার নাম anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1979 
কন য কাঁ দাo বাের বাের 

(সহঃ আবিৃt পাঠ সিলল চৗধরুীর কে ) 
লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী S/45 NLP 

2037  7EPE 
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1980 

eবার আিম আমার থেক লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1980 
বড় িবষাদ ভরা রজনী লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1980 
িঝম িচিক চাক )সহঃ কারাস(  লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1980 
eকিদন আমরা সবাi (সহঃ কারাস) --
-- টাiগার িহল 

লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1980 

সজল সজল মঘ কেরেছ আকােশর িdেজন মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী S/SEDE3162 1980 
মঘ বরণ কােলা cuেল ঢেক duেচাখ িdেজন মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 1980 
িক হল চাঁ দ কন মেঘ ঢেক গল সাগর সন সিলল চৗধরুী N 83612 1980 
ei জীবন eমিন কের আর তা সাগর সন সিলল চৗধরুী 1980 
আজ শরেত আেলার বাঁ শী সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2226-0729 1980 
আর িকu নাi মেন িবsরেণ  সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1980 
িঝলিমল িঝলিমল oপােরর মি ল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1980 
সরু খুঁজিছ সরু খুঁজিছ সরুেক খুঁ েজ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1980 
নাo গান ভের নাo pাণ ভের সিবতা চৗধরুী o সিলল চৗধরুী 2226-0730 1980 



anরা চৗধরুী 
eকানেড় কােন কেড় তঁtuল পােড় anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1980 
পtুuল পtুuল খkুuমিণর আজেক হেব anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1980 
সn ারাণী সাঁ েঝর বলা রাজ িছঁেড় anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1980 
ধরণীর পেথ পেথ ধিূল হেয় রেয় যাব সবুীর সন সিলল চৗধরুী  1980 
aিধকার ক কােক দয় সবুীর সন সিলল চৗধরুী  1981 
আর িকu sরেণ নi চলন তার সবুীর সন সিলল চৗধরুী 2226-0910 1981 
িকuিদন পের আর সবুীর সন সিলল চৗধরুী 1981 
জািন না জািন না কান সাগেরর সবুীর সন সিলল চৗধরুী 1981 
সেুখর বাঁ ধন সবুীর সন সিলল চৗধরুী  1981 
কান ভাল কিবতার duেটা পি k দাo সবুীর সন সিলল চৗধরুী  1981 
আমার জীবন তরণী সবুীর সন সিলল চৗধরুী  1981 
dusর পারাবার সবুীর সন সিলল চৗধরুী  1981 
পাগল হাoয়া সবুীর সন সিলল চৗধরুী 2126-3115 1981 
আর দূর নi হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী S/45 NLP 

2044 
1981 
  হােত মােদর ক দেব হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 

e জীবন বশ চলেছ হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 
oi দূের দূের দূের চনা সেুর হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 
বশ তেব oi কথা থাক হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 
দাঁ ড়াo আিম িঠক কের িন সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী S/EJNG1092 1981 
o মনেক বঁেধ ধের রাখা তা যায়না সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1981 
যতিদন িছেল কােছ িমেল িমেশ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1981 
আর িকu নাi বলার সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1981 
o সঘন সঘন বাদল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1981 
ফাguন ক ডাকলাম, ফাguন বলল arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী S/7EPE3348 1981 
পেড় থাক িপেছ ei গান arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী S/7EPE3348 1981 
িঝিলক িঝিলক কের uমেকা কােনর arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী S/7EPE3348 1981 
মন uধ ুei জােন তার  চলেন arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী S/7EPE3348 1981 
ক যািব আয় arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী  1981 
ধর দিখ ধরেত িক পারেব আমায় anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী S/EJNG 
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1981 
হাি মা িটম হািটম হািটম মােঠ anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1981 
ekা দাkা তkা িচিড়তন রঙ টkা anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1981 



না না পtুuল সানা কঁদ না anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1981 
শান ভাi isাবেনর দেশ িগেয়িছলাম anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2426-5124? 1981 
তেলর িশিশ ভাঙল বেল খkুuর anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1981 

eকটা কথা মেন জেনা পির ার হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী S/SEDE3180 1982 
  যেত যেত পথ ভুেলিছ হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 

cuপ কের রiেল কন হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 
আর িকu না anের uধ ুeiuku হমn মেুখাপাধ ায়  সিলল চৗধরুী 
সেুখর বnন যi না cuকালাম  সবুীর সন সিলল চৗধরুী CMR S 107 1982 
আমার জীবন তরণী ঢuেয় সবুীর সন সিলল চৗধরুী 1982 
কােনা ভাল কিবতার duেটা পি k সবুীর সন সিলল চৗধরুী 1982 

pিতিদন pিতkণ সাধারণ e জীবন সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 45 PIX 102 
  
  
  

1982 
ei সারাটা দশ জেুড় আমার ঘর anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1982 
সূেযর আেলা eেস ঘােস পেড় anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1982 
কu িক আমায় বলেত পােরা যdু anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1982 
tuিম যিদ নদী হেত আিম তরী হতাম arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী S/7EPE 

3400 
1982 

িঝম িঝম িঝম duপেুর মেনের cuপরু 
cuপেুর 

arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 1982 

চ ল সানালী পাখনায় arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 1982 
কন ঘমু আেস না সারারাত জেগ arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 1982 
কন মন কমন কমন সারাkণ বন ী সনgup সিলল চৗধরুী  S/SEDE3178 1982 

ei তা ফর eলাম ফর িফের পলাম বন ী সনgup  সিলল চৗধরুী  1982 
eকবার duiবার িতনবার কiলাম বন ী সনgup  সিলল চৗধরুী  1982 
মন মন মন থাকাটাi যntণা বন ী সনgup  সিলল চৗধরুী  1982 
সরsতী নদী তীের কlনায় িঘের কািতকkuমার-

বসnkuমার  
সিলল চৗধরুী  GRE 1149 1982 

নাম তার মিlকা িকংবা স জুঁ i কািতকkuমার-
বসnkuমার 

সিলল চৗধরুী  1982 

তালপkুuের আguন লেগ e িক কা  কািতকkuমার-
বসnkuমার 

সিলল চৗধরুী  1982 

oেহ নnলাল uনিছ নািক মেয়র িবেয় কািতকkuমার-
বসnkuমার 

সিলল চৗধরুী  1982 

চেল য যায় িদন িদন িদন সনুnা মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  HG-549 1982 



ei জীবন uধ ুduিদেনরi হায় সনুnা মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  1982 
আর না eভােব ভীruর মত সপুণা guহ সহঃ সিলল 

চৗধরুী 
সিলল চৗধরুী  HG-549 1982 

যিদ সবার জেন i সূয চnd তারা সপুণা guহ সিলল চৗধরুী  1982 
ভালবািস বেলi ভাববািস বিল না হমnী ukা সিলল চৗধরুী S/SEPE3435 1983 

eবার sেpর বnন খিুললাম হমnী ukা সিলল চৗধরুী 1983 

sেদেশ িবেদেশ যখােনi থািক গৗতম দাশgup সিলল চৗধরুী  JKE 33001 / 
IND 1005 

1983 

যিদ না আসেত ভালবাসেত গৗতম দাশgup  সিলল চৗধরুী  1983 

ei পেথর শষ কাথায় গৗতম দাশgup  সিলল চৗধরুী 1983 

কতবার ছn বদলােব গৗতম দাশgup  সিলল চৗধরুী 1983 

oের sরণ নদীর পাের ডাক িদল arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 45N83263 1986 
eল র eল eেলােমেলা ঝেড়া হাoয়া arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী PSLP 1605 

  
1986 

o সজুন নাiয়া বnu কেব তরী arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 1986 
আর বিুঝেত পাির না আর জিুঝেত 
পািরনা 

arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 1986 

মন মাতাল সাঁ ঝ সকাল কন arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী  1986 
চেল য যায় িদন arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী PSLP 1605 1986 
কী কের জানাব মানাব তাের anরা চৗধরুী o 

স ারী চৗধরুী 
িবেদশী সরু ক ােসট CMR 1986 

জােনা িক tuিম জােনা না anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

িবেদশী সরু  1986 

আজ মেন পেড় শাn duপেুর anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

িবেদশী সরু  1986 

তার কথা মেন পেড় পেড় যায় বােরবার anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

িবেদশী সরু  1986 

duঃসহ িদন রাত িদন িবরামিবহীন anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

িবেদশী সরু  1986 

সে ােচ য কথা বিলিন স কথা anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

িবেদশী সরু  1986 

কত িকu মেন পেড় কত না দশ কত 
সাথী 

anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

িবেদশী সরু  1986 

িক জািন কন মন সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী e মােসর গান 1987 



গ া গ ার তরে  pাণপd ভাসাiলাম uৎপেলnু চৗধরুী সিলল চৗধরুী TPHVS 
28083 

1987 

সবার আড়ােল সাঁ ঝ সকােল লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী PSLP 1670 1988 
o আমার pাণসজনী চmাবতী কন া  লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1988 
আিম চলেত চলেত থেম গিছ লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1988 
ভুলনা pথম স িদন জীবেনর  লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1988 
সাত সকােল মেন দাের লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1988 
ধরণীর পেথ পেথ ধিূল হেয় রেয় যাব লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1988 
ei জীবন কখন দহন কখন মগন লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী 1988 
সবার uপের  সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1988 
ভাঙা ঘের o বরষা ঝর ঝর সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী C100 1988 
কান ভাল কিবতার duেটা পি k anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী CMR 001 

  
  

1988 
ei বার মেন িনলাম anরা চৗধরুী o 

স ারী চৗধরুী 
সিলল চৗধরুী 1988 

ধনীরাম বেস থােক দাকােন anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

সিলল চৗধরুী 1988 

কন eেল না বন জাছনায় anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  
মেঘ মেঘ গরজন কেব পাব দরশন স য় চৗধরুী anরা চৗধরুী 1988 
ধরণীর পরপাের চেলিছ eেকলা আিম স য় চৗধরুী anরা চৗধরুী 1988 
eকিদন দখেব নi তা আিম anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী CDNF142500 

  
1988 

চল মািঝ বঠা ধর oপার যাi anরা চৗধরুী স য় চৗধরুী 1988 
পরুােনা হারােনা য কথা anরা চৗধরুী o 

স ারী চৗধরুী 
স য় চৗধরুী ANM 040 1989 

যিদ tuিম কানিদন ei পাহােড় জ েল anরা চৗধরুী o 
স ারী চৗধরুী 

স য় চৗধরুী  1989 

জািন না কেব tuিম কমন কের anরা চৗধরুী  স য় চৗধরুী   1989 
eস বাসনা পােশ বেস কান কlনা anরা চৗধরুী  স য় চৗধরুী   1989 
ঝনন ঝন বােজ মেনাবীনার তাের anরা চৗধরুী  স য় চৗধরুী   1989 
না না না না না না কন বাঝ না anরা চৗধরুী  স য় চৗধরুী   1989 
আর কান কথা না িpেয় সকত িমt  সিলল চৗধরুী  SPHOS23115 1990 

আরo দূের যেত হেব সকত িমt  সিলল চৗধরুী   1990 

পরুােনা িদন পরুােনা মন সকত িমt  সিলল চৗধরুী   1990 



আর িকu নi ভাবার সকত িমt  সিলল চৗধরুী  SPHOS23115 
 

1990 

যেত হেব দূেরর িনশানায় সকত িমt  সিলল চৗধরুী  1990 

কত না কথা িছল বলবার সকত িমt  সিলল চৗধরুী  1990 

আর কত িদন িপ ের বিস পাখী সকত িমt  সিলল চৗধরুী  1990 

যেত দাo নদী হেয় বনেজাছনায় হমnী ukা সিলল চৗধরুী PSLP 1713 1990 
স িদন আর কত দূের হমnী ukা সিলল চৗধরুী  1990 

সজন বnu ভুল বেুঝানা জীবেনর হমnী ukা সিলল চৗধরুী PSLP 1713 1990 

দ দ র সখী চােখ নীলা ন হমnী ukা সিলল চৗধরুী PSLP 1713 1990 

চ ল িঝল িমল পাখনায় হমnী ukা সিলল চৗধরুী PSLP 1713 1990 

মন বন পাখী চnনা কাথা য uেড় হমnী ukা সিলল চৗধরুী PSLP 1713 1990 

মন পাখী র কন মন uদাস থািকস হমnী ukা সিলল চৗধরুী PSLP 1713 1990 

আর না eভােব ভীruর মত হমnী ukা সিলল চৗধরুী  1990 

সহসা আগামী িদেনর sp arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী PSLP 1724 
PSLP 1724 

1990 

o মনেক বঁেধ ধের রাখা তা যায়না arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 1990 

সদূুের সদূুের চনা চনা arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 1990 

oের সজুন মািঝ arunতী হামেচৗধরুী 
সহঃ িশবাজী চে াঃ 

সিলল চৗধরুী 1990 

aিধকার ক কােক দয় arunতী হামেচৗধরুী 
সহঃ িশবাজী চে াঃ 

সিলল চৗধরুী  1990 

আর িক বলব বলবার কথা শষ arunতী হামেচৗধরুী 
সহঃ িশবাজী চে াঃ 

সিলল চৗধরুী PSLP 1724 1990 

চেল য যায় িদন arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী  1990 

আর duর নi িশবাজী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী  1990 

যখন aসহ  হয় াসrud হেয় আেস িশবাজী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী PSLP 1724 1990 

eমন সঘন বরষায় tuিম কন eেল anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী SPHOS 23122 
 

1990 

o িক য কির মন য মােন না anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1990 

eকিদন সn ায় িঝরিঝর বরষায় anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1990 

o ভালা মন বরাগী মন anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1990 

জনম জনেমর সাথী আমার anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1990 

আিম চাiিন তা িকu চাiেত  anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 1990 
ei হািস ei গান ei বসn ঊষা utপু সিলল চৗধরুী GATHANI 5000 1995 

হঁio হা হা হঁio o মািঝ ভাi o ঊষা utপু সিলল চৗধরুী 1995 



ময়নামতীর গাঁ , guনguিনেয় গা সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী IP-6246 2002 
o সঘন সহন বাদল গগেন গরেজ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী IP-6246 2012 

আকাশবাণী / রম গীিত 
িঝলিমল িঝলিমল oপােরর মি ল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1959 
ময়নামতীর গাঁ  guনguিনেয় যা সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1959 
ক ঢu আগেল আজ hদয় সরসী সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1961/62 
হলদু গাঁ দার uল দ eেন দ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1964 
utের যার মৗন tuষার  
সরু pবীর মজমুদার 

মানেবnd 
মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী  1964 

কা ীর পা াব িসnu রাজsান 
সরু aিভিজত বেn াপাধ ায় 

হমn মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  1964 

sেদশ আমার sp আমার 
সরু aিভিজত বেn াপাধ ায় 

িdেজন মেুখাপাধ ায়   1964 

কন e মন কমন কমন কের সিবতা চৗধরুী  সিলল চৗধরুী   1965 

িকu িকu কথা আেছ কoয়া যায়না সিবতা চৗধরুী  সিলল চৗধরুী  1971? 1969 
tuিম eখন আমার মেন সিবতা চৗধরুী  সিলল চৗধরুী   1969 
িকu যন ভাল নািহ লােগ সিবতা চৗধরুী  সিলল চৗধরুী   1969 
uধ ু তামারi জেন  সরু তাল আর সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1970 
anর মিnের সিবতা চৗধরুী  সিলল চৗধরুী   1970 

গাধিূলর kাn ছায়া নােম য ধীের সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  1970 

মন ময়রুী ?? সিলল চৗধরুী  সিলল চৗধরুী   1970 
চেল য যায় িদন িদন িদন শ ামল িমt সিলল চৗধরুী   1971 
oেগা সরু না আমার e ভাবনা শ ামল িমt সিলল চৗধরুী   1971 
uধ ু তামারi জেন  সিবতা চৗধরুী  সিলল চৗধরুী   1971 
সরু খুঁজিছ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1972 
ময়নামতীর গাঁ  সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1972 
কত ঋtu আেস যায় সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1972 
ei দশ ei দশ   (সহঃ মাnা দ) সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1972 
আজ শরেত আেলার বাঁ শী সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 2226-0729 1972 
o মন uথািল পাথািল র সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1973 
ক ঢu জাগােল আজ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1973 



যা র যা র বরষা র সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1973 
আিম সবার আেগ মানষু সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1974 
িঝল িমল িঝল িমল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1974 
দূের দূের থক না গা সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1974 
আিম চলেত চলেত থেম গিছ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1974 
না না না যo না যo না চেল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1975 
গৗরীশৃ  tuেলেছ িশর সমেবত ক  সিলল চৗধরুী   1977 
ঝ ােরা ঝ ােরা rudবীণা সমেবত ক   সিলল চৗধরুী   1977 

আমােদর pিতবােদর ভাষা সমেবত ক   সিলল চৗধরুী   1977 

সরু খুঁজিছ সরু খুঁজিছ সরুেক খুঁ েজ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1979 
pিতিদন pিতkণ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1983 
বাঙলা মােগা (pথম ভাগ) সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1984 

বাঙলা মােগা (িdতীয় ভাগ) সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1984 

duেচােখ আশার নদী ছলছল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1986 
তামার মালা থেক eকরািশ uল 
সরু িদলীপ রায় 

সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1988 

িক জািন কন মন uথািল পাথািল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1988 

guru guru মঘ গরেজ িবজিুল সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  1988 

জেগ জেগ sp দখার িদন িছল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1990 

তামার খাতার শেষর পাতায় anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1990 

নিম সূয নিম জবাkuসমু সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  1991 
     

 

 

 

 

বাঙলা চলিcেt গীিতকার সিলল চৗধরুীর গান  
গােনর pথম ছt িশlী সরুকার রকড নং চলিct 

বৎসর 
    পিরবতন 



1949 
িশমলু িশমলু িশমলুিট করেল আহা 
িক ভুলিট 

ভারতী বস ু সিলল চৗধরুী GE 7883 বরযাtী  
1951 

iছামতী নদীের আমার যাoের 
uিনয়া 

dত ক  (aজানা) সিলল চৗধরুী uধ ুিফেl 
আেছ 

বাঁ েশর কlা 
1953 

আহা শান িতtuমীেরর আজব কথা সমেবত (ajাত) সিলল চৗধরুী uধ ুিফেl 
আেছ 

হঁiয়া হঁi হঁio বাioের নাo সমেবত (ajাত) সিলল চৗধরুী uধ ুিফেl 
আেছ 

ক যািব আয় oের আমার সােধর 
নায় 

pীিত সরকার সিলল চৗধরুী uধ ুিফেli 
আেছ,  
রকেড নi 

ভার হেয় eল 
1953 

স গান আিম যাi য ভুেল সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  N 76038 eকিদন রােt 
1955 জােগা মাহন pীতম জােগা লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী  N 76039 

জােগা মাহন pীতম জােগা 
(সমেবত) 

লতা মে শকর  সিলল চৗধরুী   

ei duিনয়ায় ভাi সবi হয় মাnা দ সিলল চৗধরুী  N 76038 
আমার e হিরদােসর বলুবলু ভাজা হমn মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  N 76099 বাড়ী থেক 

পািলেয়  
1959 

মা গা আমার ডেকা নােকা আর সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 
আিম ঘিুরয়া িফিরয়া শ ােষ 
আiলামের কiলকাtা 

শ ামল িমt সিলল চৗধরুী uধ ুিফেli 
আেছ 

icা কের পরাণডাের গামছা িদয়া প জ িমt সিলল চৗধরুী  N 77034 
N 77034 

গ া 
1960 গ া গ ার তরে  লাল পd 

ভাসাiলাম 
িনমেলnু চৗধরুী o 
সমেবত 

সিলল চৗধরুী 

oের oের সnুিরয়া নাoেয়র মািঝ িনমেলnু চৗধরুী o 
সমেবত 

সিলল চৗধরুী   

সজনী o সজনী হiেবিন মার ঘরণী িনমেলnু চৗধরুী   সিলল চৗধরুী  N 77033 
গ া গ ার তরে  লাল পd 
ভাসাiলাম 

সিবতা চৗধরুী o 
সমেবত 

সিলল চৗধরুী 

িশেবর আজ বড় র   রtা সরকার o 
সমেবত 

সিলল চৗধরুী   

আমায় uবাiিল র আমায় ভাসাiিল মাnা দ সিলল চৗধরুী N 77032 



আহা িক rপ মির চ ল িচেt  
uেdল ঢu 

মণৃাল চkবত  o 
সিবতা চৗধরুী 

সিলল চৗধরুী  GE 
30469 

রায় বাহাduর 
1961 

যায় িদন eমিন যিদ যায় যাক না হমn মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  GE 
30468 

oেগা ক ডােকা আমায় duবাhu 
বাড়ােয় 

হমn মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  GE 
30469 

oেগা সবi পেয়িছ সবi যন 
হািরেয় 

সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  GE 
30467 

oেগা সবi পেয়িছ তব ুসবi যন সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  GE 
30468 

রাত kuেহলী ছড়ান পথ সদূুের হারান হমn মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  GE 
30467 

দিখনা বাতােস মন কন কাঁ েদ সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  GE 
30570 

িকন ু গায়ালার 
গিল  
1964 

াবণ aেঝার ঝের ব াkuল বাতাস 
কঁেদ মের 

সn া মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 

e মন হারােয় যিদ যায় যাক না সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  গানিট িফেli 
আেছ রকড 
তির হয়িন 

aয়নাn 
1964 

ডেকা না মাের ডেকা না গা আর শ ামল িমt o সিবতা 
চৗধরুী 

সিলল চৗধরুী  N 77062 লাল পাথর 
1964 

যা যা যা বাঁ শী যা র দূের মন লােগ 
না  

সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 

বnu র কমন কের মেনর কথা কi হমn মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  GE 
30657 

পািড়  
1966 বkuল বেনর কথা িশuিল uেলর 

ব থা 
আশা ভাঁ সেল সিলল চৗধরুী 

o ভাi র ভাi আয় র আয় মাnা দ o সমেবত সিলল চৗধরুী  BOE 
1109 

মিজনা 
আবদাlা 
1972 

মার ঝাu মার ঝাu  মের ঝঁিটেয় সিবতা চৗধরুী o 
aনপু ঘাষাল 

সিলল চৗধরুী 

হায় হায় pাণ যায়  লতা মে শকর সিলল চৗধরুী  BOE 1110 
বােজ গা বীণা tuম না tuম না মাnা দ সিলল চৗধরুী 
o দাদাভাi দাদাভাi মিূt বানাo লতা মে শকর সিলল চৗধরুী  বাংলােদেশর 

ছিব রকড 
নi 

রkাk বাংলা 
1972 e জেনা য তামাির মত যগু যগু মাnা দ o সিবতা সিলল চৗধরুী 



ধের চৗধরুী 
আিম রাজনীিত িফিতর ধার ধাির না মাnা দ   সিলল চৗধরুী aসমাp ei ঋtuর 

eকিদন 
1973 

কারণ aকারেণর বড়া ভেঙ আমার 
মন ভেরিন 

মাnা দ   সিলল চৗধরুী 

চল কলকাতা চল কলকাতা aনপু ঘাষাল সিলল চৗধরুী  চল কলকাতা 
1973 

iংেরজীেত LOVE মােন বকoয়াস সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  7EPE 
5072 

কিবতা  
1977 হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগেছ মেন হয় লতা মে শকর সিলল চৗধরুী 

uন uন গা সেব uন িদয়া মন িকেশার kuমার সিলল চৗধরুী  7LPE 2036 

বঝুেব না কu বঝুেব না লতা মে শকর সিলল চৗধরুী 
হ াত তির মােরা guিল মােরা guিল সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী   
আিম তা kuমীর ধের আিনিন  মাnা দ সিলল চৗধরুী  7EPE 

5072 

িব িপতা tuিম হ pভু সিবতা চৗধরুী o 
সমেবত 

সিলল চৗধরুী   িস ার  
1977 

হ িহেমলী িহেমলী রােত মাnা দ o সিবতা 
চৗধরুী o সমেবত 

সিলল চৗধরুী  2328-
0001 

তাi র নাi র নাi সিবতা চৗধরুী anরা 
চৗধরুী o সমেবত 

সিলল চৗধরুী 

কন eমন মন কের কমন আশা ভাঁ সেল সিলল চৗধরুী রকড 
apকািশত 

oেগা সাথী গা sp বসািত িনেয় শ ামল িমt o 
সলুkণা পি ত  

শ ামল িমt 7EPE50
86 

বnী  
1978 

রল গাড়ী চেল যায় বhuদূর বhuদূর  মাnা দ o সিবতা 
চৗধরুী o সমেবত 

সিলল চৗধরুী  7EPE 
5112 
 

ীকােnর uiল 
1779 

o আমার যত সাধ sপন কেরিছ 
মেন 

আরিত মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 

নাম শkunলা তার যন বnৃচূ ত 
uলভার 

ক জ যসদুাস o 
সিবতা চৗধরুী 

সিলল চৗধরুী 

িঝম ধরােনা িহম ভরােনা sp 
জড়ােনা 

সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 7EPE-
2056 

জীবন য রকম 
1779 

eকিট sp তার কােছ িচরিদন আরিত মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 



eকমেণ আর eকমণ িদেল duiমণ aনপু ঘাষাল সিলল চৗধরুী 
তের tuম তানা... tuম তানা নানা সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 
হ িধনাক িধনাক িধন তাক সntu মেুখাপাধ ায় o 

সিবতা চৗধরুী 
সিলল চৗধরুী S/7LPE 

2084 
ব ািপকা িবদায় 
1980 

ei বাগােন uল তালা মানা সবাi সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 
eখিন কন যােব চেল সজনীধনী মাnা দ সিলল চৗধরুী 
kuয়াশা আঁচল খাল uষসী uষা মাnা দ সিলল চৗধরুী 
oের মন guন guন guন সারািদন সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী  2228-

0569 
 

পরেবশ  
1980 o ঘেুমর ময়না পাখী নীল আকােশ আশা ভাঁ সেল সিলল চৗধরুী 

কানা মািছ ভাঁ  ভাঁ  যােক পািব 
তােক 

সিবতা চৗধরুী anরা 
চৗধরুী প জ িমt 

সিলল চৗধরুী 

তাক uম তাক uম নাচ দেখ যা মাnা দ সিলল চৗধরুী 
হi সামেলা ধান হা (গণস ীত) কারাস সিলল চৗধরুী  aকােলর 

সnােন  
1981 

মেন পেড় সi সব িদন সi সব 
ঝের  

িকেশার kuমার সিলল চৗধরুী  2228-
0537 

anঘাত  
1980 
(1989 e 
মিুkpাp sণtষা 
িফl) 

o আমার সজনী গা কন আছ দূের 
দূের 

িকেশার kuমার o লতা 
মে শকর 

সিলল চৗধরুী 

জািননা জািননা e িক য হল লতা মে শকর সিলল চৗধরুী 
o আমার সজনী গা কন আছ দূের লতা মে শকর o 

িকেশার kuমার 
সিলল চৗধরুী 

uপ টাপ uপ টাপ বিৃ  পড়েছ তালাত মাহমদু সিলল চৗধরুী  ei িহnী 
ছিবিট aসমাp 

aতপ  
1982 

tuিম মাতা িপতা tuিম হ anরা চৗধরুী o 
কারাস 

সিলল চৗধরুী  45NLP 
3049 

pিতjা  
1985 

eিক e িনয়িতর িনuর খলা কন 
যেুগ 

সেুরশ oয়াদকর o 
আরিত মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী 

পথ হারােবা বেলi eবার পেথ 
নেমিছ 

ক জ যসদুাস সিলল চৗধরুী   

o কন মন uথািল পাথািল কার স 
duেচােখ হারাল 

সেুরশ oয়াদকর o 
সিবতা চৗধরুী 

সিলল চৗধরুী  45NLP 
3049 



কান eক বেনর পuর কথা তামায় anরা চৗধরুী o 
কারাস 

সিলল চৗধরুী 

বেলা বেলা িক tuিম চাo arunতী হামেচৗধরুী সিলল চৗধরুী 
আর বিুঝেত পাির না জীবেনর মােন ক জ যসদুাস সিলল চৗধরুী  7EPE 

5111 
 

দিবকা 
1985 o কন কন কাঁ কন tuিম বজ না 

eখন 
সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 

tিষত নয়েন eেসা তািপত hদেয় 
eেসা  

সাগর সন o সিবতা 
চৗধরুী 

সিলল চৗধরুী 

বেস বেস কেট গল কত নদী বেহ 
গল 

সিবতা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 

tuিম িবনা আিম যন আধখানা আরিত মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী  2228-
0738 

মৗেচার  
1985 

রসভাের ডগমগ রসবতী রমণী aনপু ঘাষাল সিলল চৗধরুী   
oের ভাতার গেছ মৗ আনেত বােঘ 
িনেয়েছ তােক 

aংuমান রায় সিলল চৗধরুী   

সাজাiলাম সাধ কের ীমn 
সদাগেরর িডঙা 

শিk ঠাkuর সিলল চৗধরুী   

মখু তাল মখু তাল রাi মািননী শিk ঠাkuর সিলল চৗধরুী   
আমার duঃেখর সীমা নাi duঃখ কার 
কােছ জানাi 

মাnা দ সিলল চৗধরুী  2228-
3754 

মঘ tui যা যা যা যথা মার িpয় 
আেছ 

আরিত মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 

নiু দশম বাঘান হi (aজানা 
ভাষা) 

কারাস  সিলল চৗধরুী   

tuিম িবনা আিম যন আধখানা মাnা দ o  আরিত 
মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী   

uধ ু তামারi জেন  সরু তাল আর 
গান 

সেুরশ oয়াদকর সিলল চৗধরুী   (pকাশ কাং 
eর ক ােসট) 

জীবন 
1986 

জািন না বিুঝ না িক য মােন 
জীবেনর 

মাnা দ সিলল চৗধরুী 

জািন duপরু না হেত সn া ঘনায় ভুিপnার িসংহ সিলল চৗধরুী 
যিদ না আসেত ভাল বাসেত িdেজন মেুখাপাধ ায় o সিলল চৗধরুী 



সিবতা চৗধরুী 
পেয়িছ uিট িবদায় দাo ভাi *** িdেজন মেুখাপাধ ায় সিলল চৗধরুী 

anঘাত ছিবিটর নাম বদেল 1989 ী ােb শিম া নাম িদেয় িরিলজ করা হয় শিম া 1989 
ei সnুরবেনর মানেুষর কািহনী 
শানাi শান 

aনরুাধা পাড়oয়াল সিলল চৗধরুী  1322-
0103 

হারােণর নাত 
জামাi  
1991 হi সামােলা ধান হা কােsেত দাo 

শান 
মাnা দ o সমেবত সিলল চৗধরুী   

আর কতকাল বেলা কতকাল সiব  aনরুাধা পাড়oয়াল সিলল চৗধরুী   
আয়ের o আয়ের o ভাiের o 
ভাiের 

হমn মেুখাপাধ ায় o 
সমেবত 

সিলল চৗধরুী   

তামার বেুক খেুনর িচh খুঁ িজ হমnী ukা সিলল চৗধরুী   
ei দশ ei দশ আমার ei দশ anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী   মহাভারতী 

1994 চলেছ আজ চলেছ কাল শািn নাi 
দেশ 

িশবাজী চে াপাধ ায় সিলল চৗধরুী   

duরn duরn যৗবন মধভুরা duরn 
মৗবন 

হমnী ukা সিলল চৗধরুী  uধ ুিফেli 
আেছ 

o জীবন জীবন র তাের িচনেত 
পারলাম না 

পণূদাস বাuল সিলল চৗধরুী  uধ ুিফেli 
আেছ 

eকা eক শেূন  তািকেয় বেস বেস আশা ভাঁ সেল সিলল চৗধরুী  ছিব 
aসমাp 
রকড 

apকািশত 

সi সময় 
1994 িদন গল িদন গল মােসর পর বছর আশা ভাঁ সেল সিলল চৗধরুী 

o নীল আকাশ uেড় uেড় মেঘ 
মেঘ 

anরা চৗধরুী সিলল চৗধরুী 

     
sপন আমার হল সারা eখন tuিম 
কাথায় 

তruণ বেn াপাধ ায় সহঃ 
গীতা মেুখাপাধ ায় 

সিলল চৗধরুী সােরগামা  

     
 

 


