Basic Guitar

Romo Romio

উৎসর্ গ

আমার মা
শ্রদ্ধাভাজনেষু
যিযে তার সমস্ত আন া যিনে আমানে আন াযেত েনরনেে

অেুবদ্ধ_______________________
‘ববযসে যর্টার ’ বইটট প্রোযিত হন া। বইটট মনোনিার্ সহোনর পড়ন সঙ্গীত

সম্পনেগ অনেে ধারো হনব । শুধু ো বুনে পনড় বর্ন বোে মমার্
গ ববাো
গ
িানব ো।
যর্ওযরগুন া পড়ার পািাপাযি গুরুত্বপূর্ অেু
গ
িী ে েরন ভা ফ পাওো িানব।
সঙ্গীত হন া এে প্রোর জ্ঞাে িা যিগ্ধ আন ার মত। সে বন্ধুনির শুনভচ্ছা
জাোই।
বরানমা বরাযমও
সঙ্গীত র্নবষে
জুে, ২০১৮
িূরভাষ ০১৭৪৩১০৫২৬০

বরানমা বরাযমও
চ্যানে আই বর্ট বসট রে ববষ্ট য ড যর্টাযরষ্ট
সংর্ীত যিক্ষে, ব খে, সংর্ীত র্নবষে
প্রোিো : বসনেম্বর , ২০১৮

গিটারেে ছড়া ও কগিতা
যর্টার ের্া বন িব্দ েনর । েরম আঙ্গু ন র স্পনি গববনজ উনে সুনর সুনর,তান ববতান
েনে আেনে। যর্টার এেজে মােুনষর ভান া বন্ধু বনট। সুখ-িুুঃখ,হাযস-তামািা ,বপ্রমববিো এে ের্াে মনের বিনোনো অবস্থার বি বোে সমনে এই বন্ধুর সানর্ বিোর েরা
িাে । েযবতা,র্ল্প বিমে মে ভান া েনর, বতমযে যর্টার । ভান া যর্টার বাজানোর জেয

অনেে জ্ঞােচ্চ্গা প্রনোজে । যর্টার সম্পযেগত র্ল্প,েযবতা,আটটগ নে , যবযভন্ন য নজন্ড
যর্টাযরষ্টনির জীবে োযহেী, বার্ী ইতযাযি ।
েযবতা : আমার যর্টার
________বরানমা বরাযমও
সঙ্গীত-আমার যিগ্ধ আন া
েেতানর হে মে বর ভান া
েরম আঙ্গু ন র স্পনি বানজ
গ
সুর বিা া বিে হৃিে মানে ।
যর্টার আযম ভান া বন্ধু
িুজে যমন সুনরর যসন্ধু
আমার মে তার সুর
হারাই বমারা বহুিূর ।
মনের ভাষাে বানজ বি
মধুর িনব্দ বফানট বস
ববাবা ভাষা বুেনত পানর
বিভানব চ্াই বানজ তানর ।
সুনখর সার্ী িুুঃনখর সার্ী
সবক্ষনর্ তার সানর্ মাযত
িখে তখে িুজে যমন
িু মে েযর এেই যিন ।
যর্টার আমার বপ্রনমর ভাষা
হিে বেনমর ভা বাসা
যর্টার আমার বশ্রষ্ঠ বন্ধু
বন্ধু আমার সুনরর যসন্ধু ।
এেহানত যপে এে হানত তার
বস বি আমার বন্ধু যর্টারযর্টার আযম ভান া বন্ধু
িুজে যমন সুনরর যসন্ধু ।

একজন ভার া গিটাগেষ্ট হরত হর

অরনক গিক খেয়া

োেরত হয়

এেজে ভান া যর্টাযরষ্ট হনত হন অনেে যিে বখো রাখনত হে । শুধু যর্টার বাজজনে ভান া
যর্টারবািে হওো অনেে েষ্টসাধয । যর্টার বাজানোর জেয হানত অনেে িজির প্রনোজে ।
এজেয বযাোম অনেে োিের
গ । মার্া ঘাটটনে যর্টার বাজানত হে এজেয পুটষ্টের খাবার িরোর

। সুর আনস মে বর্নে অেুভূযত বর্নে । আর এই অেুভূযত প্রধাে বেন্দ্রস্থ প্রেৃযত । প্রেৃযতর
ভা বাসা ও ভ্রমে সুের অেুভূযত সৃটষ্ট েরনব মনে । োে যিনে আমরা শুযে । যর্টানরর িব্দ বা সুর
অর্বা র্াে বিাোর বক্ষনে বহোযরং বা শ্রবেিজিটা প্রখর হওো প্রনোজে।
ভান া যর্টাযরষ্ট হওোর সাতটট উপাে ও অভযাস :
#মেশ্চক্ষুনত_বিখা : েী সমনে মনের বচ্ানখ বিনখা তু যম যে বাজজনেযেন । বেটনবানডগর বোে
বানর েী বোট আনে েল্পোে বিনখা।
#োল্পযেে_শ্রবে : যে যে বাজাও বসগুন া মনে মনে বিাোর বচ্ষ্টা েনরা ।
যফংর্াযরং,েডগ,স্ট্র্যাযমংনের সাউন্ডগুন া বেমে বিাোে এগুন া েল্পোে বিানো ।
#েতু ে_যেেু_ততরী_প্রযতযিে : যেনজর বেযেং উন্নযতর জেয যেনজ যেনজ েতু ে েতু ে োজ ততরী
েনরা । যর্টানরর বেডনবানডগর অনেেগুন া েযব যপ্রন্ট েনর সানর্ রানখা । বসই েযবর উপর েেিা
েনর বসগুন া বাজানোর বচ্ষ্টা েনরা ।
#জযাম : সবসমে েতু ে েতু ে যমউজজযিোেনির সানর্ জযাম েনরা । তারা যেভানব যপযেং েনর,
বোে বটেযেেস্ এ যর্টার বে েনর বখো েনরা।
#বরেডগার_ও_বরেযডগং : যর্টার বাজানোর সমে হানতর োনে বরেডগার রানখা। বাজানত বাজানত
যেেু ভান া ার্ন বরেযডগং েনর বফন া। প্রনোজনে মনে রাখার জেয যভযডও বরেযডগং েনরা
#ইনরাভাইজজং : সবসমে েতু ে েতু ে েডগ বপ্রানেিনের সানর্ ইনরাভাইজজং েনরা। অপ্রচ্য ত
বে গুন ানে প্রচ্য ত েরার বচ্ষ্টা েনরা।
#চ্াটগ _ততরী : এেটা যেযিষ্ট সমনের জেয চ্াটগ ততযর েনরা । বিমে যেেু যেেু য নজন্ড যর্টাযরষ্টনির
ও বযান্ড যসন েিে, তানির সম্পনেগ জাো, তানির এযা বামগুন া সংেহ েরা ইতযাযি। এোড়া
যেনজ যে যে চ্চ্গা েরনব এেটা তায ো ের ।
ভা যর্টার বাজানোর ১০টট টটপস
জ্ঞাে হন া মজস্তনের বখারাে । এই জ্ঞােনে োনজ াযর্নে আমরা উন্নযত েযর । জ্ঞানের ভান্ডার িুব গ
হন বোে যেেু আেত্ত েরা িাে ো । সফ তা অজগে েরা অসম্ভব হনে িাড়াে । অেযযিনে যচ্ন্তা হন া
এোেীনত্বর বন্ধু । এই বন্ধু আমানির েতু ে েতু ে পযরেল্পো সৃটষ্ট েনর আমরা যে েরনবা যে যসদ্ধান্ত বেব
।
অতএব আমরা িযি বোে সুর সৃটষ্ট েযর অর্বা যর্টার অেুিী ে েযর বসটট আমানির জ্ঞােও যচ্ন্তািজি

যময নে আেত্ত েরনত হনত । তাহন ির্াির্ যিক্ষা াভ েরা সম্ভব হনব। যর্টার বাজানোর অনেে যেেম
োেুে োনে । এই যেেমোেুনের পািাপাযি অনেে যেেু জাোর আনে ।িত যর্উযরেযা যবষে জাো িানব
তত প্রােটটেযান সুযবধা হনব ।

+++ ভা

গিটাে িাজারনাে ১০টট টটপস +++

#এে প্রযতযিে েমপনক্ষ ২৫ যমযেট Warm up েরনত হনব
#িুই Chromatic scale অনেে ববযি প্রােটটস েরনত হনব
#যতে হাজানররও ববযি Strumming রনেনে । েতু ে েতু ে Rhythm pattern যিখনত হনব
#চ্ার বিনোে যেেু বাজানোর সমে Tap (পানে োউন্ট েনর) েনর বাজানোর অভযাস েরনত হনব
#পাাঁচ্ যর্টানরর পািাপাযি অেযােয ইন্সট্ রুনমন্ট বাজানো জােনত হনব
#েে র্ানের বিনোে অংি বা এেটু শুনে অেয র্াে বিাোর অভযাস তযার্ েরনত হনব । সম্পূর্ গ
র্াে অবিযই শুেনত হনব
#সাত সব ধরনের র্াে শুেনত হনব
#আট যবনের বশ্রষ্ঠ যর্টাযরনষ্টর সম্পনেগ অনেে জােনত হনব
#েে Rhythm sense বৃজদ্ধর জেয যমউজজনের যবনটর সানর্ এেটু েৃতয প্রােটটস অনেে োনজ
যিনব
#িি অনেেক্ষে যর্টার বাজানোর পর ববাযরং ার্ন যর ানের জেয Flamenco বাজানো বা
বিাোটা িাযন্তপূর্ ।গ

গিটাে গনরয় খসো িশটট জনগিয় উি্ধৃগত খ েরকে

েে তারযবযিষ্ট িন্ত্র । এটট বিখনত প্রাে ববহা ার মনতা, তনব আোনরর ববহা ার বচ্নে বড়। যর্টার
িুই প্রোর স্পযাযেি ও হাওোইে । বতগমানে বক্ষনে এটট ববি জেযপ্রে এেটট বািযিন্ত্র ।
● ঈের জােনতা পৃযর্বীনত যর্টার আযবোর হনব তাই যতযে মােুনষর িুটট হাত যিনেযে ।
● AGE , BAD , CAFE , DAD , EGG, FACE , GAB .এগুন া Word েে, সবগুন া বমজর Chord
● চ্ার যমযেনটর বতামার এেটট যর্টার সন ার Tempo িযি 60 BPM হে তাহন সম্পূর্ সন
গ
াটা
৩৬০ বার শুেন পুনরা এেযিে বেনট িানব
● িারা E বত যর্টার টটউে েনর তানির বমজাজ 440 আর িারা D# এ টটউে েনর তারা হন া 420
● যর্টার ও যমউজজে এই িুইনে মানেই বেিা । বেিা মানে যর্টার ও যমউজজে ো ।
● Power chord এর বেিা টা বড়ই ভোবহ
● সাধারর্ মােুনষর োনে (#) এটা হযাি আর যর্টাযরষ্টনির োনে িাপ গ
● তারযবহীে যর্টার েগ্ন বমনের মত বিখাে
● যর্টানরর িযি িুইটা হাত র্ােনতা াভ হনতাো োরে বস বুজদ্ধহীে। তারপনরও িযি তার বেইে
র্ােনতা াভ হনতাো োরে বস েসা। তারপনরও িযি তার োে র্ােনতা াভ হনতাো োরে মে
বেই। আর এসব যেেু বেই বন ই যর্টার জানে তার জেয মােুষই বশ্রষ্ঠ । মােুষ োড়া পৃযর্বীর
সমস্ত যর্টার েীরব, িব্দহীে, অর্হীে।
গ
● ‘যর্টার’ বোে বস্তু েে । এটা আমার মতই এেজে,আমার আনরেটট রূনপর প্রোনির মাধযম

সুন্দে িান করপাজজশরনে আটটট তথ্য

র্াে হন া মনের বখারাে । িার বভতর র্াে বেই বস অেুভূযতহীে । সুর হন া র্ানের প্রার্ । আর
সংর্ীত বসই সুরনে রং মাযখনে এেটট রূপিাে েনর তা হন া র্ানের । এেটট র্াে যিল্পীর োনে
সন্তানের মনতা । র্াে সৃটষ্টেরা সম্পূর্ বমধার
গ
উপর যেভগর েনর। সটেে বমধা ও যেেু
বর্াপেীেতার সমন্বনের সৃষ্ট এেটট র্াে খুব সহনজ যহট হনে বিনত পানর । তাই র্াে পপু ার বা
যহট হবার যেেনমর সানর্ আটটট বর্াপে সুে ও তর্য বজনে যেে.....

● য যরে : র্ানের ের্াগুন া য খুে সহজ-সর ,সুের,স্পষ্ট ও সাব ী । এমেভানব ের্াগুয
সাজজনে য খুে বিে মােুনষর ঘটোমাে জীবনের সানর্ যম র্ানে । বপ্রমযবরহ,বখািাভজি,তিেজেে জীবে বা সমাজ সম্পনেগ য খনত পানরে ।
● সংর্ীত : র্ানের যমউজজে সবসমে বতগমাে বজোনরিনের উপর যেভগর েনর র্ানে । এবং
শ্রযতমধুর সুর সবসমে সবজেীে
গ
এর োনে েহেনিার্যতা পাে । বসনক্ষনে বম যডনে ববযি
প্রাধােয যিে ।
● সুর : এেটট র্ানের সবনচ্নে প্রর্ম যিে হন া সুর । র্ানের সুর ভান া ো হন বস র্ােটট
েখনোই মােুনষর হৃিে স্পি েনরো
গ
। তাই এমে সুর েরুে বিে মােুনষর হৃিে েুনে িাে। ববযি
ববযি আরযপজজও/সা র্া পা বযবহার েরুে সুর ও সংর্ীনত ।
● বে যেবাচ্ে
গ
: সহজ ও সুের এেটট র্ানের জেয ববযসে বমজর বে অর্বা যরন নটড মাইের
বে চ্েে েরূে। োে ও মজস্তষ্ক জটট িব্দ শুেনত বপন মনের মনধয জটট তার রুপ বিে ।
ববযসে বমজর বে বা রার্ যব াবন র শুদ্ধ স্বরগুন া শুদ্ধ সুরােৃযতর ফন বসগুন া বম যড
বিাোে। বম যড সেন ভা বানস ।
● এেেতা : র্ানের মুখ,স্হােী,অন্তরা বা সঞ্ছারীর মনধয এমে বোট্ট এেটট এেেতা ততযর েরুে
বিে মােুনষর মুনখ মুনখ ঐ এেে টট প্রোি পাে । মােুষ যেনজর অজানন্ত গুেগুে েনর।
● র্ানের বটনম্পা বা ে : খুব ববযি বলা যেংবা খুব ববযি ফাস্ট র্ানের অনপক্ষাে মধযম নের
র্ােগুন া সবসমে জেযপ্রেতা বপনে র্ানে । র্ড় অেুপানত ৭০ - ১৪০ বটনম্পার মনধয র্ানের
বটনম্পা যেবাচ্ে
গ
উৎেৃষ্ট ।
● যডউনরিে : র্ানের সমে খুব অল্প অর্বা খুব ববযি বিে ো হে বসযিনে বখো রাখনত হনব ।
তনব ৩ ০০ — ৫০০ যমযেনটর মনধয র্ানের সমে যেধারর্
গ েরুর্ ।
● র্ানের যিনরাোম : অবিযই র্ানের োম যেবাচ্নে
গ
ববযি িৃটষ্টপাত েরনত হনব । িুনবাধয
গ িব্দ
পযরহার েরুে । খুব সহজ সুের এেটট োম চ্েে েরুে।

গিটাে খসন্স িাড়ারনাে খকৌশ

পৃযর্বীনত এত পযরমাে জ্ঞাে পনড় আনে িা েুযড়নে সমে জীবে বিষ েরা িানব ো। এর জেয
ভা উপাে হন া হানতর োনে বিসব পাওো িাে বসসব বিখা এবং প্রযতযেেত এেনপ্রযরনমন্ট
েনর েতু ে যেেু বিখা। যর্টার অনেে ইন্টানরটষ্টং এেটট ইন্সট্রনমন্ট। বুজদ্ধ ঘাটটনে অনেে স্বল্প
সমনে ভান া যর্টার বে েরা িাে। িযি মনোনিার্ ও সুষ্েু জ্ঞানে যেনজর িক্ষতার সাহািয বসটট
আেত্ত েরা িাে। যেেু সহজ উপাে আনে বিগুন া বেইনে যিন েেযফনডন্ট ব নব বাড়নব এবং
েেযফনডন্ট ব নব বাড়ন প্রােটটস মনোনিার্ আসনব উৎফুল্লতার সযহত।
বাং ানিিী বযানন্ডর র্াে পুনরানো যিনের বযানন্ডর র্াে গুয র এেটা য ষ্ট েনরা। বিমে
এ ,আর,যব, আেগ,বজমস, মাই স,যফডবযাে ইতযাযি । এররেম িিটা বযান্ড যসন ক্ট েনর প্রযত
সপ্তানহ এেটা েনর বযান্ড শুনে বিষ েনরা । ভা

ার্া র্াে গুয বোট েনর রানখা ।

বিিাত্মনবাধে র্াে বিিাত্মনবাধে র্াে গুয সবসমে বযযতক্রম ধরনের হনে র্ানে। এই
র্ােগুয র মনধয এেট্রা যেেু বোট র্ানে বিসব তু ন েযডগংনের এেটা ভান া এেটা ধারর্া ততযর
হনব। এোড়া েতু ে েতু ে ইন্সট্ রুনমনন্টর সানর্ পযরচ্ে বমন । তা জ্ঞাে বৃজদ্ধ পাে।
আধুযেে র্াে ‘েযফ হাউনসর বসই আড্ডাটা’র মত অনেে জেযপ্রে র্াে রনেনে। বিই র্ােগুয
বন্ধু-বান্ধব যমন এযােুটষ্টে যেনে র্াওো হে এমে ধরনের র্াে গুয র বেি েযডগংস েনর রাখা
বিে িখে তখে বিনোে সমনে যেনজনে যপ্রপানরিে রাখা িাে।
েেসাটগ বিখা : বাজানোর বর্নে বিখন মজস্তষ্ক ববযি োজ েনর। প্রযতটা যমউজজযিোনের
বাজানোর ধরে আ ািা। বোট চ্ুজজং আ ািা , েডগ বাজানোর স্টাই আ ািা । তাই ববযি েনর
েেসাটগ বিখা উযচ্ত। এনত যেনজর মােযসেতা ও সাহযসেতা বৃজদ্ধ পাে।
ওনেবসাইট ঘাটাঘাটট : প্রযতযেেত ইন্সট্ রুনমন্ট আপনেট হনচ্ছ। এেটা বোম্পাযের যবযভন্ন
যসযরনজর যর্টার রনেনে। তাই সবসমে ইন্সট্ রুনমনন্টর বখাজ খবর রাখা বোে যসযরনজর যর্টার
বেমে সাউন্ড বোোয টট বেমে। এেটা যমউজজযিোনের বহোযরং বসন্স িত ভান া হনত ানর্
তার ভা ইন্সট্রনমনন্টর প্রযত তনতা আেগষর্ বৃজদ্ধ বপনত র্ানে। তাই ওনেবসাইনট বিো যবযভন্ন
যসযরনজর যর্টানরর বখাজ খবর বিো বসন্স বৃজদ্ধনত সহােে হনব।
পাশ্চাতয এভারেীে সং : বাইনরর বিনি ‘হযান া’, ‘পযারাডাইস যসটট’, ‘টাইটাযেে’, ‘যহনরা“, ‘বমার
বিে আই েযাে বস’ ইতযাযি র্ানের সম্পনেগ সুষ্েু জ্ঞাে অবিযই র্ােনত হনব। এই র্ােগুন াই
ইংয ি র্াে বতা ার ববজমযান্ট ততরী েনর। তাই েমপনক্ষ ১০-১৫টা র্াে প্রাইনমরী ব নভন
ির্াির্ শুেনত হনব, যিখনত হনব, মুখস্থ েরনত হনব।

গিটাে িাকটটরসে পাশাপাগশ অনযানয কাজ

যর্টার বাজানো সহজ যেন্তু ভান া যর্টার বাজানো েটেে। সারাযিে প্রােটটস েরন ই ভান া
যর্টাযরষ্ট হওো িােো। যর্টার প্রােটটনসর পািাপাযি অনেে বেৌি অব ম্বে েরনত হে।
খাবার : যর্টার বাজানোর জেয আঙ্গু ন অনেে িজির প্রনোজে । যবনিষ েনর ৩ োম্বার ও ৪
োম্বার আঙ্গু ন ববযি িজির িরোর হে। িরীনর িজি বৃজদ্ধর জেয পুটষ্টের খানিযর ভূ যমো
অপযরসীম । এোড়া ভান া খাবার মেনে প্রফুল্ল রানখ। মে প্রফুল্ল র্ােন পযরষ্কার বসন্স ততরী হে
ও প্রােটটনস মনোনিার্ বনস। পুটষ্টের খাবানরর মনধয আঙ্গু র, ডায ম, ে া,
যডম,িুধ,ডা ,ডাব,বো া,মাংস, বখজুর ইতযাযি িরীনর িনর্ষ্ট িজি বিার্াে যর্টার বাজানোর
সহােে।
এোরসাইজ : বখো েনর বিখনব পাশ্চাতয বিনির যর্টাযরষ্টরা বযড যবল্ডার হনে র্ানে। যর্টার
বাজানোর জেয হানতর বাহুর িজির প্রনোজে হে। এোড়া ইন েটট্রে যর্টার বাজানত হে। িরীনর
Testosterone এর অনেে প্রনোজে হে। র্ড় অেুপানত এেটট ইন েটট্রে যর্টারনরর ওজে ৫-৭
পাউন্ড হনে র্ানে। প্রযতযিে বযাোম েরন িরীর স্বাস্থয মে ভান া র্ানে। যর্টার বাজানোর জেয
বযড ব ঙ্গু নেজ যবিা অবিাে রানখ। বাযড়নত বা জজনম এোরসাইজ েরনত পানরা। প্রযতযিে
যবনেন হাটনত পানরা বসই সানর্ বতামার ব সে গুন া যেনে ভাবনত পানরা।
ইংয ি : প্রােটটস এযােুটটে যর্টারনে আমরা যতেভানব ব নত পাযর ির্া- বা । যর্টার বিনহতু
ওনেষ্টার্ ইন্সট্
গ
রুনমন্ট তাই এর ভাষাও হনচ্ছ ইংয ি। তু যম যমউজজে ব ঙ্গু নেজ পড়নব স্টাফ
বোনটিে জােনত তখে প্রচ্ুর ইংয নির প্রনোজে হনব। যর্টানরর সব ভাষা ইংনরজীনত। এোড়া
ইংনরজী যিক্ষার ফন বতামার মনের মনধয এেরেম উৎসাহ উদ্দীপো ততরী িা বতামার যর্টার
প্রােটটনস মনোনিার্ী েনর তু নব আেনের সযহত।
সাধারে জ্ঞাে : সাধারে জ্ঞাে বতামানে অসাধারে েনর তু নত হনব। যর্টার প্রােটটনসর
পািাপাযি বতামানে যর্টার যবষেে অনেে খুটটোটট সাধারে জ্ঞাে জােনত হনব। বিমে যর্টার
যে,বোর্া বর্নে উৎপযত্ত, েত রেনমর যর্টার রনেনে, যবখযাত বযানন্ডর োম,যবখযাত যর্টাযরনষ্টর
ইযতহাস, েত রেম স্টাইন যর্টার বাজানো িাে ইতযাযি ইতযাযি ।
বমযডনটিে : বমযডনটিে এমে এে প্রোর িজি িা বতামার অন্তনরর আন ানে প্রস্ফুটটত েনর
বতামার আত্নানে জীবন্ত েনর। যমউজজে যেনে বমযডনটিে েরন যমউজজে আনরা সহজ হনে
িানব বতামার োনে। ধযানে জ্ঞাে বানড়। প্রােৃযতে িজি বতামার সানর্ সবসমে র্ানে। তু যম

যর্টানর বিসব সুর বাজাও বসসসব যর্টানরর বোটস গুন া প্রেৃযত বর্নে এনসনে। যর্টানরর বোটস্
গুন া মূ ত যবযভন্ন পশুপাযখর স্বর বর্নে সৃটষ্ট । যমউজজে বমযডনটিে েরন বতামার বচ্ানখর
সামনে সুর বভনস ববড়ানব। োনের োনে বচ্ো অনচ্ো পযরযচ্ত অপযরযচ্ত সুর বাজনব। তু যম
বতামার ইনচ্ছ মত যমউজজে েরনত পারনব। যেনজর মনের মত েনর যর্টার বাজানত পারনব।

গিটাে িাজারনাে গকছু সমসযাে সমাধান

তু যম বতামার েডগ প্রােটটনসর সমে ভা সাউন্ড ো হওোর ফন হতাি হনোো। তু যম বতামার
যফঙ্গার বস্ট্র্ের্্ মজবুত েনরা। উন্নযত হনবই।
মােুষ মােই ভু । যর্টার বাজানোর সমে তু যম ভু েরনতই পানরা এটাই স্বাভাযবে। প্রােটটস
েরার সমে ভু হন বতামার মে খারাপ হনে িাে। ফন প্রােটটনস বতামার টেেমনতা মনোনিার্
বনস ো। তু যম উপ জদ্ধ েনরা ভু হনতই পানর। তু যম শুধু এো েও সবাই ভু েনর মানে মানে।
যেনজর মানে আত্নযবোস র্নড় তু ন া।
তু যম িযি যর্টার বাজানোর সমে বযর্া অেুভব েনরা অর্াৎ
গ বেনট আঙ্গু

বসান আঘাত পাও

তনব াইটার যস্ট্র্ং বযবহার েরনত পানরা। এনত ভা সাউন্ড বোোয টট পানবো তনব বযর্াহীে
ভানব সহনজই বাজানত পারনব।
প্রর্ম প্রর্ম যর্টার বিখার সমে বতামার বাজানোনত অনেে যমউট সাউন্ড হনত পানর বাজ েরনব
বতামার বেযেংনে। এনত যবরি হবার যেেু বেই। তু যম মনের সানর্ যর্টানরর বন্ধুত্ব েনরা। যর্টানরর
বেটনবানডগর সানর্ বতামার আত্নার সম্পেগ স্থাপে েনরা। বেনটর মােখানে আঙ্গু

যিনে

এমেভানব বচ্নপ ধরনব বিে তু যম অেুভব েনরা যস্ট্র্ংনে যপযেং েরন ই ববনজ উেনব। এভানব
তু যম েনরায ং েনর বুনে বুনে পযরষ্কার সাউন্ড ততযর েনর অেুিী ে েরনত পানরা।
িাড়ানো বাজানোর বচ্নে বনস প্রােটটসটা আরামিােে। অনেনের প্রার্যমে পিানে
গ িাযড়নে
বাজানত সমসযা হে। িযি তু যম এযােুটষ্টে যর্টানর প্রােটটস েনরা তাহন তু যম এর পািাপাযি
ইন েটট্রে যর্টানরও বতামার ব সে গুন া প্রােটটস েনরা। তু যম িযি বনস যর্টার বাজাও তাহন

তু যম িাযড়নেও যর্টার বাজানব। বতামার বেযেং েনরা পাওোর অনেে বাড়নব। ধীনর ধীনর
বতামার জড়তা গুন া োটনব এবং তু যম প্রখর হনে উেনব।

গিটাে খশোে গিঙ্গাগেিং িাকটটরসে জনয এটট কার্কেী
য

যবযর্োর যর্টার বিখার সমে ববযির ভার্ যিক্ষার্ী ১ ২ ৩ ৪ যফঙ্গাযরং প্রােটটস েনর। যেন্তু প্রর্ম
অবস্থাে ১ োম্বার বেনট ১ োম্বার আঙ্গু , ২ োম্বার বেনট ২ োম্বার আঙ্গু , ৩ োম্বার বেনট ৩
োম্বার আঙ্গু , ৪ োম্বার বেনট ৪ োম্বার আঙ্গু
টেে মনতা বনস যেন্তু ৩,৪ আঙ্গু

টেেমত বনস ো। হেনতা ১,২ োম্বার আঙ্গু টা

যেনে অনেনের সমসযা হে।

যফঙ্গাযরং প্রােটটস িীঘ সমনে
গ
অেুিী ে েরা ববাযরং যেন্তু এর উপোযরতা পনর অনেে। তাই
যফঙ্গাযরং প্রােটটনসর সমে যবরজি মনোভাব িুর েরনত হনব। বরং আেনের সযহত মজা যেনে
যেনজর অেুিী েটট ির্াির্ভানব অেুিী ে েরনত হনব। এনত প্রযতটা এোরসাইনজর তৃপ্ততা
অেুভব েরনত পারনব। প্রযতটট সমে আেনের সযহত োটনব। প্রযতটট সমে েতু ে মনে হনব।
অেুিী ে : অেুিী েটট ৬ োম্বার তানরর এে োম্বার বেট বর্নে শুরু েরনত হনব । ৬ োম্বার
তানর ১ োম্বার বেনট ১ োম্বার আঙ্গু
বেনট ২ োম্বার আঙ্গু

ধনর এেটট ডাউে বস্ট্র্াে। এবার ৬ োম্বার তানর ২ োম্বার

ধনর এেটট আপ বস্ট্র্াে। এভানব ৫,৪,৩,২ তানর বাজাে যেনচ্ োমনত

হনব। ১ োম্বার তানর আসার সমে ১,২ বেনটর সানর্ ৩ োম্বার বেট িুি হনব ৩ োম্বার আঙ্গু ন র
সাহািয ডাউে বস্ট্র্াে েরনত হনব। ১,২,৩ বস্ট্র্াে েনর ২,৩,৪,৫ োম্বার তার পিন্ত
গ অেুিী ে
েরনত হনব। ৬ োম্বার তানর ১,২,৩ োম্বার বেট বাজানোর সমে ৪ োম্বার বেট িুি েরনত হনব ৪
োম্বার আঙ্গু ন র দ্বারা আপ বস্ট্র্াে েনর। এবার ১,২,৩,৪ ডাউে আপ ডাউে আপ যপযেং েনর
৫,৪,৩,২,১ োম্বানর বাজজনে োমনত হনব। ববযসে যর্টার বিখার যফঙ্গাযরং প্রােটটনসর জেয এটট
অনেে োিেরী
গ
ও সহজ এোরসাইজ।

গিটারেে অঙ্গ-িতরঙ্গে গকছু শরেে সিংগিত ির্না
য

যবযর্োররা ববযসে যর্টার বিখার জেয প্রর্ম ধানপ অনেে যেেমোেুে যিনখ র্ানে। এর মনধয
যর্টানরর অনেে গুরুত্ব্পূর্।গ যর্টানরর ভাষাগুন া ইংনরজীনত বি িব্দ দ্বারা প্রোি েরা হে তার
মানে বাং াে প্রোি েরন শুেনত অি্ভুত ানর্। যর্টানরর সানর্ বযবহৃত িব্দগুন া সম্পনেগ
জােনত হনব ির্াির্ ভানব। এই িব্দগুন া বোে যমউজজযিোে বা যর্টার সম্পযেগত োনরা সানর্
ের্ার ব ার সমে ের্ার মানে বযবহার হনে র্ানে। যর্টানরর অঙ্গ-প্রতনঙ্গর যেেু িনব্দর সংযক্ষত
বর্ো
গ আন াচ্ো েরা হন া।
Body : যর্টানরর মনধয যর্টার বযড হন া প্রধাে অংি। যর্টানরর অনেে যেেু বযডর সানর্ সম্পৃি
র্ানে। বিমে Bridge, pickup, Saddle ইতযাযি ।
Bridge : তানরর উচ্ু-যেচ্ু বযান নন্সর জেয যেজ বযবহৃত হনে র্ানে। যর্টানরর যস্ট্র্ংনের যেনচ্ ও
বযডর মনধয অবস্থাে েনর যেজ।
Pickup : যপেআপ হন া তানরর মনধয চ্ুম্বে বপচ্ানো এেটট জজযেস। িখে তানর িব্দ ভাইনেট
েনর তখে যপেআপ সাউন্ড ট্রান্সফার েনর ইন েটট্রে যসর্েযান র সাহািয এযাম্পযেফাোনর
বানজ। যবযভন্ন যর্টানর যবযভন্ন রেম যপেআপ বযবহার েরা হনে র্ানে।
Neck : যর্টানরর ঘাড়। বহডনস্টানের সানর্ ম্বা এেটট অংি যর্টানরর বযড পিন্ত
গ যবস্তৃত র্ানে।
বেনের অপরযিনে বেডনবাডগ র্ানে।
Volume : যর্টানরর মনধয যবযভন্ন ধরনের ভয ওম েব র্ানে। বিমে Tone, Bass, Trible । এগুন া
দ্বারা যর্টানরর সাউনন্ডর যেেুনেন্সী েমাবাড়া েরা হে এযানম্পর সাহািয ।

Fretboard : বেটনবানডগর অপর োম যফঙ্গারনবাডগ। বিখানে বতামার আঙ্গু

বচ্নপ যস্ট্র্ংনে বস্ট্র্াে

েনর যবযভন্ন বোট বাজানো হে। বেটনবাডগ োনের ততযর।
Fret : এেটা স্টযান্ডাডগ যর্টানর ২৪টা বেট র্ানে। প্রযতটট বেনটর সাউন্ড যভন্ন যভন্ন । প্রযতটট বেনট
এেটা েনর বোনটর োম রনেনে।
Tuning key : বহডনস্টানের মনধয ৬ টট চ্াযবর মত রনেনে। এগুন া ঘুযরনে যর্টার টটউে েরনত
হে। এই চ্াযবগুন ানে টটউযেং যে ব া হে।
Headstock : এটট হন া যর্টানরর মার্া। বহডনস্টানে যর্টার টটউে েরার জেয েেটট টটউযেং যে
রনেনে। এোড়া ম্বা এেটট বেে বহডনস্টানের সানর্ বযড সংিুি েনরনে ।
Sound hole : এযােুটষ্টে যর্টানর বযডর মনধয বর্া েনর যেেু অংি বড় যেদ্র রনেনে। এনে সাউন্ড
বহা ব া হে। সাউন্ডনহা র্াোর োরনে এযােুটষ্টে যর্টানর স্ট্র্যাযমং েরন বজানড় বিাো িাে।
ইন েটট্রে যর্টানর সাউেন্ডনহা বেই।

টযার ন্ট গিটাগেষ্ট হওয়াে গকছু খকৌশ

♠ িুইটট পদ্ধযতনত যর্টার যিখনব। প্রর্মটট হন া ভান া এেজে যসযেের য ড যর্টাযরনষ্টর োনে
যিখনব অর্বা এোনডমীনত। যদ্বতীেটট হন া যেনজ োনে যেনজ যিখনব।
♠ বতামার োনে িযি এেটা যেনজর এযােুটষ্টে যর্টার র্ানে তনব তানে ঘনর বেী েনর বরনখ
িাও এবং বাজানবও ো। পযরযচ্ত বন্ধুনির োনে যর্টার ধার োও েনেেযিনের জেয। প্রােটটস
েনরা বসটট যিনে। এনত যবযভন্ন েতু ে েতু ে যর্টানরর সানর্ পযরযচ্ত হনব। যবযভন্ন বেটনবানডগর
সানর্ বতামার হানতর সম্পেগ ততযর হনব ।
♠ যবযভন্ন জাের্াে জাের্াে যেেুযিে েনর আড্ডা িাও বিখানে যর্টার যেনে র্াে বাজো হে।
তানির বন্ধু হও। তারা যে র্াে েনর যেভানব র্াে সব যমউজজেযা আচ্রেগুন া ক্ষয রাখনব।
♠ েেসানটগ িাও মে াযর্নে উপনভার্ েনরা। বস্টনজ সাউন্ড বযান ন্স বর্নে শুরু েনর বিষ
পিন্ত
গ বিনখা। যমউজজযিোেরা যে বাজাে, যে েনর তানির বেযেং স্টযাই , ের্া ব ার ধরে
সবযেেু বখো েরনব।

♠ যবযভন্ন য ড যর্টাযরনষ্টর সানর্ পযরচ্ে হও। িারা যর্টার যিখনে তানির সানর্ বন্ধুত্ব েনরা। িার
োনে বিমে ব সে পাও যিনখ োও প্রােটটস েনরা।
♠ বযানন্ডর প্রােটটস রুনম িাওোর বচ্ষ্টা েনরা। িারুর্ উৎসাহ বাড়নব বতামার।
অনেে যেেু যিখনত পারনব বসখানে।
♠ ইউটটউনব যবযভন্ন য নজন্ডারী যর্টাযরনষ্টর টটউনটাযরো বিনখা। বতামার প্রনোজেীে যেেু
বসখাে বর্নে বিনখা এবং যেনজনে বিখাও।

গিটারেে পাশাপাগশ Genre সপরকয জানা উগিত

Genre এর বাং া প্রযতিব্দ ঘরাো। সাধারে অনর্ সংর্ীনতর
গ
যবযভন্ন ধারা বা স্বািই হন া জোর।
বিমে ক্ল্যাযসেযা যমউজজে এে প্রোর জোর। এরেম পপ,রে,জযাজ,ব্ ুজ ইতযাযি জোনরর
যেজস্ব এেটা েনর স্বাি রনেনে। জোনরর সানর্ ইন্সট্ রুনমনন্টর সম্পেগ রনেনে। বিমে
ক্ল্যাযসেযা জোনর তব া,বসতার,হারনমাযেআম বযবহার হনচ্ছ। এখানে বমটা যর্টার বযবহার
েরার যেেম বেই। িযি এরুপ যেেু ঘনট তাহন এেনপ্রযরনমন্টা যমউজজে হনে িানব।
#Rock : রে এেটট জেযপ্রে জোর। যমউজজে জর্নত অযধোংি র্াে রে জোনরর অন্তরভুি।
এই জোনরর মনধয উচ্ছাস উদ্দীপো র্ানে। যর্টার,যেনবাডগ, ড্রামস্,ববজ ইন্সট্ রুনমন্ট এই
জোনরর প্রধাে িন্ত্র । রে জোনরর মনধয অনেেগুন া বশ্রর্ীেরে রনেনে। বিমে Melo Rock,
Hard Rock, Progressive Rock ইতযাযি
#Pop : পপ এে প্রোর ফযাজি জোর। চ্টপনট,উৎফুল্লতা অর্বা আবার েখনো মাে আযভমানের
অেুভূযত প্রোি েনর এই জোনর। িুরন্ত,বখোয পো, উিাসী অেুভনবর মনধয beaten হনে র্ানে
র্ােগুন া।
#Blues : ব্ ুজ এে প্রোর বঘার,এে প্রোর উন্মািো,এে ধরনের মাতা সুর। িরীনরর মনধয এে
প্রোর swing বখ া েনর ব্ ুজ জোর বাজানোর সমে। পাশ্চাতয বিি গুন ানত ব্ ুজ অনেে
জেযপ্রে জোর।
#Classical : ক্ল্যাযসেযা জোর এেটট িজিিা ী জোর। এই জোর বভনঙ্গ বভনঙ্গ অনেে
জোনরর উৎপযত্ত হনেনে। ক্ল্যাযসেযা জোনরর মূ ইন্সট্ রুনমন্টস্ হন া তব া, বািী, বসতার,
হারনমাযেআম,তােপুরা ইতযাযি ।

#Metal : বমটা হন া Progressive metal, Black metal, Trash metal, Death metal ইতযাযি জোর।
Distortion যর্টার হন া এই জোনরর মূ তবযিষ্ট।যহংসা, ঘৃর্া, বক্ষাভ , ব াভ, সমাজ, অেযাে
অতযাচ্ার ইতযাযির অেুভূযত এই জোনর প্রোি েনর র্ানের য যরনে, যমউজজে েনম্পাজজিনে।

ভার া গিটাে িাজারনাে অরনক গপগকিং খ সন অনুশী ন কো িরয়াজন

যফঙ্গাযরং অেুিী নের সানর্ সানর্ যপযেং প্রােটটস েরাটাও অতযাবিযে। োরে তু যম বামহানতর
অেুিী ে দ্বারা শুধু ভান া যর্টার বাজানত পানরাো। বতামার বামহানতর বটেযেেযা
োজগুন ানে সাহানিয েরনব বতামার যপযেং হযান্ড অর্াৎ
গ ডােহাত। ডােহানতর যপযেং েনরান
বতামার বামহানতর বেনট্রট হযান্ড োজ েরনব। অর্াৎ
গ ভান া যর্টার বাজানোর জেয বতামার
উভে হানতর ির্াির্ অেুিী ে িরোর ।
যপযেং ব সে : বতামার বামহাত ফাো র্ােনব। বেডনবানডগ যেেু ধরনত হনবো। যর্টানরর
সবগুন া যস্টং ওনপে র্ােনব। ব খার সমে বা যচ্নে বোে বোনটর ওপর িযি ° এই জড্রযের প্রতীে
র্ানে তাহন ঐ তারনে ওনপে যস্ট্র্ং মনে েরনত হনব। বিমে A° মানে ৫ োম্বার A ওনপে
যস্ট্র্ংনে ববাোনো হনেনে।
এবার ৬ োম্বার তানর ডাউে বস্ট্র্াে েনরা এবং ১ োম্বার তানর আপ বস্ট্র্াে েনরা। তারপর ৫
োম্বার তানর ডাউে বস্ট্র্াে েনরা এবং ২ োম্বার তানর আপ বস্ট্র্াে েনরা। এবার ৪ োম্বার তানর
ডাউে বস্ট্র্াে েনরা এবং ৩ োম্বার তানর আপ বস্ট্র্াে েনরা। এভানব ওনপে যস্ট্র্ং গুন ানত ৬-১, ৫২,৪-৩ ডাউে আপ যপযেং েনর অেুিী ে েনরা িতক্ষর্ পানরা। এই অেুিী েটট বতামার যস্ট্র্ং
যেযপং এবং েযাযেং প্রােটটনসর জেয যবনিষ ভূ যমো রাখনব।

গপগকিংরয়ে জড়তা কাটারনাে জনয গুরুত্বপূর্ অনু
য
শী ন

যরিম বর্নে য নড িাওোর সমে বোট ভূ

হনে িাে, টাইযমং টেেমত হেো,তা বেনট িাে,যরিম

বিষ ো হনতই য নড িাওোর প্রবর্তা ইতযাযি সমসযার সম্মুখীে হনত হে প্রর্ম প্রর্ম। যেন্তু এ
সমসযা বোে সমসযাই ো িযি টেেমত আনরা যেেু ভান া ভান া ব সে অেুিী ে েরা হে।
প্রােটটনসর বিষ বেই প্রােটটনসর যবেল্প বেই। িতনবযি গুরূত্বপূর্ বগ সেগুন া মনোনিার্ যিনে
অেুিী ে েরা িানব তনতা ববযি যেনজর প্রযত েেযফনডন্ট বাড়নব ও ভান া যর্টার বাজানোর
জেয িক্ষতা হনে উেনব। যেেু অেুিী ে আনে বিসব প্রােটটস েরন খুব দ্রুত ভান া ফ পাওো
িাে।
ব সে : ৬ োম্বার তানর ওনপে যস্ট্র্ংনে ডাউে বস্ট্র্াে,২ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে , ৩ োম্বার
বেনট ডাউে বস্ট্র্াে। এবার ১ োম্বার তানর ওনপে যস্ট্র্ংনে ডাউে বস্ট্র্াে,২ োম্বার বেনট আপ
বস্ট্র্াে , ৩ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে।
তারপর ৬ োম্বার তানর ওনপে যস্ট্র্ংনে ডাউে বস্ট্র্াে,২ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে , ৩ োম্বার বেনট
ডাউে বস্ট্র্াে। এবার ২ োম্বার যস্ট্র্ংনে ৫ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে,৭ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে ,
৮ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে।
তারপর আবার ৬ োম্বার তানর ওনপে যস্ট্র্ংনে ডাউে বস্ট্র্াে,২ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে , ৩
োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে। এবার ৩ োম্বার যস্ট্র্ংনে ৯ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে,১১ োম্বার
বেনট আপ বস্ট্র্াে , ১২ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে।
তারপর ৬ োম্বার তানর ওনপে যস্ট্র্ংনে ডাউে বস্ট্র্াে,২ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে , ৩ োম্বার বেনট
ডাউে বস্ট্র্াে। এবার ৪ োম্বার যস্ট্র্ংনে ২ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে,৪ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে ,
৫ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে।
তারপর ৬ োম্বার তানর ওনপে যস্ট্র্ংনে ডাউে বস্ট্র্াে,২ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে , ৩ োম্বার বেনট
ডাউে বস্ট্র্াে। এবার ৫ োম্বার যস্ট্র্ংনে ৭ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে,৯ োম্বার বেনট আপ বস্ট্র্াে ,
১০ োম্বার বেনট ডাউে বস্ট্র্াে।
সূে : ৬ োম্বার তানরর E F# G বোটগুন া অেযােয প্রযতটট যস্টংনের E F# G বোটগুন ানে বেন্দ্র
েনর অেুিী েটট েরনত হনব।

গিটাে অনুশী ন কোে পাশাপাগশ গিগভন্ন িার্ী অরনক অনুরিের্া খিয়

• সুর মানেই বি র্াে তা যেন্তু েে। সুর মানে িব্দ। বিমে যর্টানরর িব্দ, ভানোয নের িব্দ,
যপোনোর িব্দ,র্ানের িব্দ
• জীব ও জড় পিানর্রগ মনধয যে অি্ভূত ভা বাসা। তু যম যর্টারনে ভা বাসা/আনবর্ িাও যর্টার
বতামানে যমটষ্টসুর বিে।
• এযােুটষ্টে যর্টার েখনো পাযেনত ডুনব ো,সুর সার্নর বভনস চ্ন । পার্র ডুনব িাে।
• তু যম িত বতামার যর্টার বেযেং বপ্রানেস েরনত র্ানো বসই সানর্ বতামার যচ্ন্তা ভাবো তনতা
বাড়নত র্ানে" ! অর্াৎ
গ যর্টার বতামার এমে এেজে বন্ধু বি বতামানে বুজদ্ধমাে েনর তু নব...
• যর্টার বিখার প্রার্যমে পিানের
গ
ব সে গুন া প্রােটটস েরনত েরনত বতামার ববাযরং ার্নব।
অনেে েটেে বভনব অনেনে এই পিানে
গ যর্টার বাজানো বেনড় বিে। তাই প্রার্যমে পিানের
গ
ব সে গুন ার সানর্ তু যম ববযসে যতেটট সহজ েডগ (বিমে D A G) যিনখ বফন া। এই যতেটট েডগ
যিনে অনেে র্াে বাজানো শুনে তু যম ভীষে আেজেত হনব এবং এই আেনে তু যম আনরা েতু ে
যেেু যিখনত চ্াইনব।
• আমার োনে এেটা যেউট বমনের হাযসর বচ্নে এেটা মেমরা হনে যর্টার বাজানো মুখ অনেে
পেে ।

খছাট্ট একটট Arpeggio িাকটটরসে দ্বাো তু গম দ্রতিামী হরত পারো

তু যম বি িন্ত্র যিনে প্রযতযিে প্রােটটস েরনো তার োম যর্টার । তিেজেে যর্টার প্রােটটস েরার
ফন তু যম সামনের যিনে অেসর হনত চ্ন নো। প্রযতযিে যেতয েতু ে জজযেস যিখনো। েতু ে
েতু ে অেুিী নের সানর্ পযরচ্ে হনচ্ছা। বসখাে বর্নে অনেেগুয প্রােটটনসর জেয ভান া
আবার যেেু সংখযে জ্ঞাে বাযড়নে বতান । যর্টার বেৌি ী িন্ত্র। যবযভন্ন বেৌি দ্বারা আেত্ত েরার
বচ্ষ্টা েরনো। যেেু অেুিী ে যেেু বেৌি দ্বারা দ্বারা তু যম দ্রুতর্ামী যর্টাযরষ্ট হনত পানরা। বতামার
প্রােটটস, বটেযেেস্ ও বুজদ্ধর দ্বারা তু যম িক্ষতা অজগে েরনত পানরা।
অেুিী ে : এেিুইযতে এেিুইযতে এেিুইযতে েনর প্রােটটসটট েরনত হনব। প্রর্ম এেিুইযতে
যতে হন া, ৬ োম্বার যস্টংনের যতে োম্বার বেনট ডাউেনস্ট্র্াে,৫ োম্বার যস্টংনের িুই োম্বার বেনট
ডাউেনস্ট্র্াে এবং ৫ োম্বার যস্টংনের পাচ্ োম্বার বেনট আপনস্ট্র্াে ।
এবার, যদ্বতীে এেিুইযতে যতে হন া, ৪ োম্বার যস্টংনের পাচ্ োম্বার বেনট ডাউেনস্ট্র্াে,৩ োম্বার
যস্টংনের চ্ার োম্বার বেনট ডাউেনস্ট্র্াে এবং ৩ োম্বার যস্টংনের সাত োম্বার বেনট আপনস্ট্র্াে।
বিনষর এেিুইযতে যতে হন া, ২ োম্বার যস্টংনের আট োম্বার বেনট ডাউেনস্ট্র্াে,১ োম্বার
যস্টংনের সাত োম্বার বেনট ডাউেনস্ট্র্াে এবং ১ োম্বার যস্টংনের িি োম্বার বেনট আপনস্ট্র্াে ।
সূে : এই প্রােটটস টট যরভাস প্রােটটস
গ
েরনত হনব অর্াৎ
গ বিভানব প্রােটটস েনরনো তার উনটা ।
এটট এেটট আরযপজজও, G বমজর আরযপজজও। G বমজনরর আরযপজজও বোটগুন া হন া GBD .

িািং ায় Chromatic খের ে স্বেগুর া ও স্বে পগেগিগত
বাং াে বক্রানমটটে যমউজজে স্বরগুন া হন া স ঋ র জ্ঞ র্ ম হ্ম প ি ধ র্ ে স।গ এখানে সাতটট
স্বর শুদ্ধ এবং বাযে পাচ্টট স্বর অশুদ্ধ/যবেৃত/বোম ।

স = শুদ্ধ সা
ঋ = বোম বর
বর = শুদ্ধ বর
জ্ঞ = বোম র্া
র্ = শুদ্ধ র্া
ম = শুদ্ধ মা
হ্ম = েযরমা
প = শুদ্ধ পা
ি = বোম ধা
ধ = শুদ্ধ ধা
র্ = বোম যে
যে = শুদ্ধ যে
শুদ্ধ স্বর : শুদ্ধ স্বরগুন া হন া স র র্ ম প ধ ে । অর্াৎ
গ সা বর র্া মা পা ধা যে। শুদ্ধ স্বর বমাট
সাতটট। আোরমাজেে পদ্ধযতনত ষড়জ,ঋষভ, প্রভৃ যত শুদ্ধ স্বর বে ব খা হে স র র্ ম প ধ ে ।
যেন্তু উচ্চারে েরা হে সা বর র্া মা পা ধা যে বন । ববযসে বমজর বে (রার্ যব াব ) এই
স্বরগুন ার যচ্হ্ন।
যবেৃত বা বোম : স্বর ঋ জ্ঞ হ্ম ি র্ এই পাাঁচ্টট স্বরনে ব া হে যবেৃত বা বোম । ববযসে বমজর
বে (রার্ যব াব ) বানি অেযােয বে গুন ানত, মাইের বেন এই স্বরগুন া বযবহার হে।
শুদ্ধ স্বর বমাট সাতটট। যবেৃত বা বোম স্বর বমাট পাচ্টট। শুদ্ধ স্বর ও বোম স্বর যমন
বক্রানমটটনের বেন র র্েে। এই ১২টট স্বর যমন ই সব রার্ রাযর্র্ীর উৎপন্ন ।

আঙ্গুর ে খশপ িশস্ত কোে অনুশী ন (Wider Arpeggios Fingering)

প্রার্যমে পিানে
গ বেডনবানডগ আঙ্গু

বসানো যেনে সমসযা হে। ১ ও ২ োম্বার আঙ্গু

সহনজ বনস িাে যেন্তু ৩ ও ৪ োম্বার আঙ্গু
হানতর আঙ্গু

বেডনবানডগ

সহনজ আসনত চ্াে ো বা সমসযার সম্মুখীে হনত হে।

বড় র্ােন অনেনের এই সমসযাে পড়নত হেো। প্রােটটনসর সাহািয আঙ্গু ন র

বিপ বড় েরা িাে এবং িূনরর বোনটর িূরত্ববতী সমসযা সমাধাে েরা িাে।
অেুিী ে ৬ োম্বার তানরর যতে োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু
তানরর সাত োম্বার বেনট চ্ার োম্বার আঙ্গু
িুই োম্বার আঙ্গু

যিনে ডাউেনস্ট্র্াে ।

যিনে ডাউেনস্ট্র্াে,৬ োম্বার

যিনে আপনস্ট্র্াে,৫ োম্বার তানরর পাাঁচ্ োম্বার বেনট

এবার, ৫ োম্বার তানরর যতে োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু
সাত োম্বার বেনট চ্ার োম্বার আঙ্গু
োম্বার আঙ্গু

যিনে ডাউেনস্ট্র্াে,৫ োম্বার তানরর

যিনে আপনস্ট্র্াে,৪ োম্বার তানরর পাাঁচ্ োম্বার বেনট িুই

যিনে ডাউেনস্ট্র্াে ।

সূে : এটট এেটট আরযপজজও বটেযেেস্। এই প্রােটটনসর প্রর্ম পযাটােটা
গ যে G বমজর
আরযপজজও। G বমজনরর আরযপজজও বোটগুন া হন া GBD এবং পনরর পযাটােটট
গ যে C
আরযপজজও বটেযেেস্ C বমজনরর আরযপজজও বোটগুন া হন া CEG ।

গিটারেে খেডরিারডযে সমস্ত E খনাটগুর া

স্টযান্ডাডগ যর্টানরর টটউযেং হন া E A D G B E। অর্াৎ
গ স্টযান্ডাডগ যর্টার E বত টটউে েরা হে।
বেডগনবানডগর বোটস্ গুন া দ্রুত মুখস্ত েরনত পারন ভান া যর্টার বাজানো অনেে তাড়াতাযড়
সম্ভব। অনেনে যর্টার বাজানতই বেডনবানডগর বোটস মুখস্ত হনে িাে। অনেনেই চ্াটগ েনর,গুনে
গুনে যবযভন্ন বেৌি দ্বারা বোটস্ গুয মুখস্থ েনর। অর্বা যেনজর েনেেটট ভান া ার্া বোটস
মুখস্থ র্ােন বাযেগুন া পনর এমযে মুখস্ত হনে িাে।
বোে যস্ট্র্ংনের বোে বেনট E বোট : ৬ োম্বার ওনপে যস্ট্র্ং E। ৬ োম্বার যস্ট্র্ংনের োম্বার বেনট E
বোট। ৬ োম্বার যস্ট্র্ংনের চ্জিি োম্বার বেনট E বোট।
৫ োম্বার যস্ট্র্ংনের সাত োম্বার বেনট E বোট। ৫ োম্বার যস্ট্র্ংনের উযেি োম্বার বেনট E বোট।
৪ োম্বার যস্ট্র্ংনের োম্বার বেনট E বোট। ৪ োম্বার যস্ট্র্ংনের বচ্ৌদ্দ োম্বার বেনট E বোট।
৩ োম্বার যস্ট্র্ংনের েে োম্বার বেনট E বোট। ৩ োম্বার যস্ট্র্ংনের এেুি োম্বার বেনট E বোট।
২ োম্বার যস্ট্র্ংনের োম্বার পাাঁচ্ বেনট E বোট। ২ োম্বার যস্ট্র্ংনের সনতনরা োম্বার বেনট E বোট।
১ োম্বার ওনপে যস্ট্র্ং E। ১ োম্বার যস্ট্র্ংনের োম্বার বেনট E বোট। ১ োম্বার যস্ট্র্ংনের চ্জিি োম্বার
বেনট E বোট। সবযময নে এেটা স্টযান্ডাটগ যর্টানর বমাট ১৪টট E বোট রনেনে।

A Minor খের ে খনাটগুর াে কডযগুর া

A মাইের বে টট খুব োিেরী
গ
এেটট বে । বতমযে A মাইের েডগটট এেটট োিেরী
গ
েডগ। A
মাইের েডগটটর এেই রেম েডগ হন া C বমজর। অর্াৎ
গ A মাইের বেন র বোটগুন া এবং C
বমজর বেন র বোটগুন া এেই। এই েডগ যিনে অনেে সুের র্াে েনম্পাজ-েরা িাে বিমে,
বতমযে এই েনডগর বে যিনে ইনরাভাইজ েরা িাে। A মাইের বেন র বোটগুন া হন া A B C
D E F G । A minor েনডগর Triads গুন া হন া ACE। A মাইের বেন র বোটগুন ার েডগগুন া
হন া :
• A minor
• B diminished
• C Major
• D minor
• E minor
• F major
• G major

গিটাে িাকটটস কেরত কেরত খিাগেিং হর

কের্ীয়

ভ্রমর্ েনরা : িীঘক্ষর্
গ
যর্টার বাজানত বাজানত েখনো অ স ানর্,েখনো ববাযরং ানর্।
ববাযরংনেস োটানোর জেয ভ্রমর্ েরন ভান া যরনেসনমন্ট পাওো িানব।
খাও : যর্টার বাজানোর জেয অনেে এোজজগর প্রনোজে। ভান া খাবার বখন মে উৎফুল্ল র্ানে।
অ সতা বেনট যর্নে প্রােটটনস মনোনিার্ বনস।
ইন্সট্ রুনমন্টা বিানো : যবরজি ভাব োটানত বম যড ভান া সাহািয েনর। যবযভন্ন ইন্সট্ রুনমন্টা
বিানো। এনত মনোনিার্ী হনব এবং আেহ বাড়নব।
বমযডনটিে েনরা : বমযডনটিে েরন আত্মশুজদ্ধ হে। মনের ভে,জড়তা বেনট িাে। প্রেৃযতর
িজি বিনহ প্রনবি েনর। তু যম িখেতখে বিভানব ইনচ্ছ যেনজনে গুযেনে যেনত পারনব।
ধমচ্চ্গ
গ া : ধমচ্চ্গ
গ ার যবেল্প বেই। মনের সে স্বপ্ন,চ্াযহিা ,আোঙ্ক্ষা পূরর্ েনর প্রভু । প্রভু সন্তুষ্ট

ো র্ােন েখনো ইনচ্ছ পূরে হেো,সাফ যতা অজগে েরা িােো। এোড়া সংর্ীত হন া সাধোর
জজযেস । ধযােসাধনে ঈের ুযেনে র্ানে। ধমচ্চ্গ
গ া েরন মে ভান া র্ানে। বোে প্রোর
ববাযরংনেস র্ানেো।

িুই নাম্বাে গরিংরয় C major খে

প্রযতটট বেনট C বোটটট রনেনে। ২ োম্বার যস্ট্র্ংনের এে োম্বার বেট হন া C। বতামানে অবিযই
এেটট তানরর সারর্াম যিখনত হনব। এর ফন তু যম বসতার স্টাইন ,এেতারা/বিাতারা স্টাইন ,
লাইযডং যর্টার স্টাইন যর্টার বাজানত পারনব। এোড়া যবযভন্ন বটেযেেযা বক্ষনে োনজ ার্নব।
C এেটট েমে বোট। C বমজর বে C বমজর েডগ অনেে োিেরী।
গ
যর্টানরর স্টযান্ডাডগ টটউে
বা বোট E বর্নে শুরু হে বতমযে হারনমাযেআম,যপোনো বত C বর্নে বোট শুরু হে।
C বমজর বে এই অেুিী েটট হন া ২ োম্বার যস্ট্র্ংনে সানরর্ামাপাধাযেসা।গ ২ োম্বার তানরর এে
োম্বার বেট হন া সা,২ োম্বার তানরর যতে োম্বার বেট হন া বর, ২ োম্বার তানরর পাাঁচ্ োম্বার বেট
হন া র্া,। ২ োম্বার তানরর েে োম্বার বেট হন া মা, ২ োম্বার তানরর আট োম্বার বেট হন া পা,২
োম্বার তানরর িি োম্বার বেট হন া ধা,২ োম্বার তানরর বানরা োম্বার বেট হন া যে,২ োম্বার
তানরর বতনরা োম্বার বেট হন া সাগ ।

গ ড গিটাে, গেিম গিটাে ও ইর কটিক গিটাে গক ?

য ড যর্টার : য ড এর ইংনরজজ রূপ হন া Lead। বি য ড যর্টার বাজাে তানে য ড যর্টাযরষ্ট ব া
হে। য ড এর আনরেটট োম হন া সন া (Solo)। েতগুন া বোট যেনে এেটট সন া ততযর হে।
সন া এে প্রোর সুনরর মতই। এেটা র্ানের বিমে সুর রনেনে বতমযে এেটা সন ার সুর রনেনে।
বি বিভানব তার সন ার বোট গুন া সাজাে তার সন া বসই রুপ সুর আোর ধারে েনর।
যরিম যর্টার : যরিম এর ইংনরজজ রূপ হন া Rhythm। বি যরিম যর্টার বাজাে তানে যরিম
যর্টাযরষ্ট ব া হে। ববযসেযায যরিম যর্টাযরষ্টরা এেটা সম্পূর্ র্ানের
গ
যরিম বাজজনে র্ানে অর্াৎ
গ
স্ট্র্যাযমং েনর। এোড়া ষ্ট্র্যাযমংনের পািাপাযি েযাযেং েনর, বোট বোট োউন্টার য ড বে েনর।
এেজে যরিমার সম্পূর্ র্ানের
গ
সানপাটগ বিে তার েডগ বপ্রানেিনের সাহািয । অর্াৎ
গ এেজে

যরিম যর্টাযরষ্ট ভান া বযাে যর্টাযরষ্ট।
ইন েটট্রে যর্টার : তু যম োনের ততযর বি যর্টারটট বাজাও তানে Wooden guitar, Acoustic guitar
বা Spanish guitar বন । এযােুটষ্টে যর্টানরর বযড বমাটা র্ানে। বযডর সাউন্ড বহা উন্মুি র্ানে
িার সাহািয সাউন্ড ববর হে। ইন েটট্রে যর্টানর সাউন্ড বহা বেই। সাউন্ড বহান র মুখটট বন্ধ
র্ানে এবং বসখানে যপে আপ র্ানে। যপে আপটট াইে আউট হনে েযানবন র সাহািয
এযাম্প্য ফাোনর াইে ইে হে। এবং এযানম্পর সাহািয আমরা ইন েটট্রে যর্টানরর সাউন্ড
শুেনত পাই। েেসানটগ র বস্টনজ মযাজেমাম সমনে ইন েটট্রে যর্টার বাজানো হে।

গিটাে িা গমউজজক সপগকযত িার্ী খতামাে গমউজজক জ্ঞান িৃজি কেরি

♠ রাত িুই প্রোর। অনধে
গ মাস পূযর্মার
গ
রাত এবং অনধে
গ মাস অমাবসযার। পূযর্মার
গ
রাত
আেনের র্ল্প, যর্টার বাজজনে র্াে র্াওোর রাত। অমাবসযা রাত শুধুই প্রােটটনসর
♠ তু যম িযি ো বজনে-বুনে যর্টার প্রােটটস েনরা তাহন তু যম বেব িজির অপচ্ে েরনো।
বতামার অেুিী নের পািাপাযি যমউজজে জ্ঞাে অজগনের বচ্ষ্টা েনরা
♠ Good night ব া মানেই ঘুযমনে িাওো ো। Good night ব া মানে বন্ধুর োনে যবিাে বন
যর্টার যেনে বসা
♠ বেউ যর্টার যবজক্র েনর টাো উপাজগনের জেয, বেউ যর্টার যিনখ সুর উপাজগনের জেয ।
♠ মােুনষর দ্বারা েখনো ‘যর্টার’ আযবষ্কার েরা সম্ভব েে। এটা সম্পূর্ ঈেনরর
গ
বিো যচ্ন্তা !
♠ সোন আমার যর্টানরর োস্তা হন া যেেু েযাযেং, িুই-এেটা আরযপজজও, এেটা সফট্
স্ট্র্যাযমংনের সানর্ বম যড েডগ বপ্রানেিে ও এেটা পুনরানো যিনের র্াে।

গিটারেে খেডরিাডয গথ্ওগে

তু যম িযি বেডনবাডগ সম্পনেগ জানো, বেডনবানডগর বোর্াে বোে বোট রনেনে জানো অবিযই
তু যম ভা যেেু েরনত পারনব। তু যম িযি সযতযই যমউজজে যেনে ইনরাভাইজ েরনত চ্াও,
ইনরাভাইনজর যে বাড়ানত চ্াও তাহন বেডনবাডগ সম্পনেগ ভান া ধারর্া রানখা। বেডনবাডগ
সম্পনেগ ভা ধারর্া র্ােন তু যম স্বাধীেভানব বতামার যর্টানরর বেডনবানডগর বেনট বেনট
বঘারাঘুযর েরনত পারনব।
ওনপে বোট : বেটনবানডগর বোে বানর হাত ো বযসনে যবো বাধাে উন্মুি যস্টংগুন ানে ওনপে
যস্ট্র্ং বন । ওনপে যস্ট্র্ং গুন া টটউযেং বোটস যহনসনব সজ্জিত র্ানে।
বার মুখস্ত : ওনপে যস্ট্র্ংনের পর বর্নে বেট শুরু হে। বেনটর অপর োম বার। এে োম্বার বেনট
েেটট বোটস রনেনে। বিমে েে োম্বার তানরর এে োম্বার বেট F, পাাঁচ্ োম্বার তানরর িুই োম্বার
বেট A#, চ্ার োম্বার তানরর এে োম্বার বেট D#, যতে োম্বার তানরর এে োম্বার বেট G#, িুই
োম্বার তানরর এে োম্বার বেট C এবং এে োম্বার তানরর এে োম্বার বেট F। প্রযতটট বানরর
বোটগুন া আ ািা । এভানব বার যহনসব েনর প্রােটটস েনরও যর্টার বিখা অনেে সহজ হনব।
বেট : এেটট স্টযান্ডাডগ যর্টানর ২৪টট বেড র্ানে। ২৪টট বেড যেনে সম্পূর্ এেটট
গ
বেডনবাডগ।
বেডনবানডগর প্রযতটট বেনড পৃর্ে পৃর্ে সাউন্ড রনেনে। এই সাউন্ড গুন ার পৃর্ে পৃর্ে োম
রনেনে। বিমে A,B,C,D ইতযাযি। এই রেম ১২টট বোট রনেনে যর্টানর। এই বানরাটট বোট যিনে
সম্পূর্ বেডনবাডগ
গ
সাজানো।

যসনঙ্গ বোট : প্রর্নম তু যম বিনোে এেটট বোনটর োম জানো। বিমে ধনরা E। এবার তু যম গুনে
গুনে অর্বা এোরসাইনজর সাহািয যর্টানরর সমস্ত E বোটগুন া যচ্যহ্নত েনরা। এভানব যবযভন্ন
বোট যেনে চ্চ্গা েরনত র্ােন এেসমে বোটগুন ার সাউন্ড োনে বনস িানব এবং বোট সম্পনেগ
আইযডো হনব ও বেডনবাডগ মুখস্ত হনে িানব।
বেডনবাডগ চ্াটগ : ইন্টারনেট বর্নে বেডনবানডগর চ্াটগ যপ্রন্ট েনরা অনেেগুয । প্রােটটনসস সমে
চ্াটগ টট পানি রানখা, িখে ইনচ্ছ বচ্াখ বু াও। বোর্াে েত োম্বার বেট রনেনে গুনে গুনে ববর
েনরা, বমনমারাইজ েনরা। এভানব মনোনিার্ যিনে যর্টানরর বেডনবাডগ যেনে র্নবষর্া েরনত
র্ােন তু যম বেডনবাডগ যেনে িক্ষতা অজগে েরনব ও যর্টার অনেে সহজ হনে িানব বতামার
োনে।

গিটাে নর জ িাড়ারনাে জনয কুইজ
১/ এেটট স্টযান্ডাডগ এযােুটষ্টে যর্টানর েতটট যস্ট্র্ং র্ানে ?
ে) ৪টট
খ) ৫টট
র্) ৬টট
ঘ) ৭টট
২) ডােহানত বি বোট বস্ত যিনে যর্টার বাজানো হে তার োম যে ?
ে) যপে
খ) টটউোর
র্) প্রনসসর
ঘ) এযাম্প
৩/ এেটট এযােুটষ্টে যর্টানরর টটউযেং যে েেটট ?
ে) ৫ টট
খ) ৬ টট
র্) ৭ টট
ঘ) ৮ টট

৪/ Note এর বাং া প্রযতিব্দ যে ?
ে) বোট
খ) র্াে
র্) স্বর
ঘ) সুর
৫) Rhythm এর বাং া প্রযতিব্দ যে ?
ে) তা
খ) ে
র্) মাো
ঘ) অষ্টে
৬) বাং ানিনির জেযপ্রে যিল্পী ‘বজমস’ এর জন্ম বোর্াে ?
ে) পাবো
খ) ঢাো
র্) বভা া
ঘ) েওর্া
৭/ য নজন্ডারী যর্টাযরষ্ট ‘যস্টভ ভাই’ এর জন্ম েত সান ?
ে) ১৯৬০ সান
খ) ১৯৬১ সান
র্) ১৯৬২ সান
ঘ) ১৯৬৩ সান
৮) জে বপ্রটুযস বোে বযানন্ডর য ড যর্টাযরষ্ট ?
ে) জড্রম যর্নেটার
খ) যপি বলানেড
র্) বোরযপেেস
ঘ) বমটায ো
৯) মাটটগ োইডমযাে বোে বযানন্ডর যর্টাযরষ্ট যেন ে ?
ে) আইরে বমনডে
খ) র্ােস্ এন্ড বরানজস্

র্) েুইে
ঘ) বমর্া বডটর্্
১০/ ভান া যর্টার বাজানোর জেয যে প্রনোজে ?
ে) যমউজজে যর্ওযর বিখা
খ) যমউজজে বস্টাযর বিখা
র্) র্াে বিাো
ঘ) েেসাটগ বিখা

গভতরেে শজি কারজ

াগিরয় গিটাে িাজাও

♠ সটেে জাের্াে বপৌোনো হন া যেনজর বমধার ফ , অেুিী নের ফ । এযর্নে বিনত হন
তধি সহোনর
গ
অেুিী ে েনরা।
♠ তু যম অনেে ভান া যেেু েরনত চ্াও, ভান া যর্টার বাজানত চ্াও। এই চ্াওো বতামানে
উি্বুদ্ধ েরনব। ভা ভানব তু যম বতামার ব সেগুন া পাে েরনত পারনব।
♠ তু যম ক্ষমতার অযধোরী সযতযই এেজে অসাধারর্ মােুষ। ভান া যর্টার বাজানোর জেয
সে গুে বতামার বভতর আনে। বতামার হাত িুনটা যেনজর। যেনজর মত েনর গুযেনে তু যম
বতামার সুযবধা মত প্রােটটস েনরা। সফ হনবই।
♠ যেনজর উপর যবোস বরনখা তু যম পারনব। বতামার বচ্ানখর সামনেই অনেনেই ভান া যর্টার
বাজানচ্ছ। ওরাও অেুিী ে েরনে, বমধা খাটানচ্ছ। ওনির বর্নে তু যম ববযি অেুিী ে েরন ,তু যম

ববযি বমধা খাটান তানির বর্নে তু যম ববযি ভান া েরনব। আত্মযবোস রানখা যেনজর মানে।
♠ যেনজনে মনেপ্রানর্ েহে েনরা। আত্মজজজ্ঞাসা, আত্মজ্ঞাে োনজ ার্াও। জাোর বচ্ষ্টা
েনরা অযধে,বচ্ষ্টাবাে হও। বিভানব প্রােটটস েরন তু যম ভা বাজানব বসভানব সব েনরা।
বেযতবাচ্েতার বীজ যেনজর মানে েখনো বুেনত যিনব ো। তু যম এেসমে ভান া যর্টার
বাজানবই।

করডযে Arpeggio খনাটস/Minor chord Traids

ববযসে মাইের েনডগর বে বা Aeolian এর সারর্ানমর স্বরগুন া হন া সা বর জ্ঞা মা পা িা
যর্ সা। সা হন া ১,বর হন া ২,জ্ঞা হন া ৩, মা হন া ৪, পা হন া ৫,িা হন া ৬, যর্ হন া ৭ ।
এই মাইের সারর্ানমর ১ ৩ ৫ হন া বমজর েনডগর সূে অর্াৎ
গ সা জ্ঞা পা। এই সা জ্ঞা পা
হন া আরযপজজও।
A মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : ACE
A# মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : A#C#F
B মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : BDF#
C মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : CD#G
C# মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : C#EG#
D মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : DFA
D# মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : D#F#A#
E মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : EGB
F মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : FG#C
F# মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : F#AC#

G মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : GA#D
G# মাইের েনডগর Arpeggio বোটস : G#BD#

খিগনিং ক্লাস গিগিনাে গিটাে খ সন

তু যম িযি এেপাটগ সন া যর্টাযরষ্ট বা ববজজষ্ট হও তাহন ইযতমনধয যর্টানরর টটউযেং,বে
যর্ওযর,েডগ চ্াটগ ,যমউজজে বোনসরগ ডাোোম ইতযাযি সম্পনেগ বজনেনো। তু যম িযি যবযর্োর হনে
র্ানো তাহন অবিযই এসব সম্পনেগ জােনত হনব। প্রযতটট বক্ষনে বস্টপ বাই বস্টপ বতামানে
এযর্নে বিনত হনব। যর্টার ব সে শুরূ েরার পািাপাযি বতামানে যবযভন্ন যর্টার সম্পযেগত তর্য,
যেেমোেুে, বেৌি ইতযাযি সম্পনেগ জােনত হনব।
যর্টার বিখা : যর্টানরর পযরযধ এনতা বড় বি তু যম বজনে বিষ েরনত পারনব ো। তাই সবসমে তু যম
যবযর্োর। এর মনধযই যেনজনে ইন্টারযমযডনেট, এডভান্সড্ বমাড বশ্রর্ীেরর্ েরনত হনব যেনজর
বপ্রানেস বুনে।
যর্টার ব সে : যর্টানরর যবযভন্ন ব সে দ্বারা তু যম প্রােটটস েরনব। প্রযতযিে েতু ে েতু ে ব সে
যিখনব। বতামার এোরসাইড ও অেুিী নের দ্বারা তু যম প্রখর হনে উেনব।
যর্টার ডাোোম : যর্টার বিখার অনেে যেেমোেুে আনে। অনেনেই অনেেভানব যর্টার যিনখ।
তু যম বোে পদ্ধযতনত যর্টার যিখনো বা বোে পদ্ধযতনত যর্টার যিখনব এর জেয প্রচ্ুর জ্ঞাে
অজগে েনরা। যর্টার বিখার প্রচ্ুর ডাোোম আনে এগুন া জােনত বচ্ষ্টা েনরা।
ব খা ও বাজানো : তু যম িখে যর্টার বাজাও বা অেুিী ে েনরা বসটট হন া বাজানো বা াইভ
বেযেং। এবং তু যম িখে বোনো ব সে ব নখা বা পনড়া বসটট হন া য যপবদ্ধেরর্। বতামার ব খা
ও বাজানো হন া যর্ওযরটটেযা ও প্রােটটেযা ।
যর্টার টটউযেং : যর্টার বাজানোর পূনব সবসমে
গ
যর্টার টটউযেং েরনত হনব। পযরষ্কার টটউযেং
েরার পর যর্টার বাজানত হে সবিা।
গ তাোড়া অনেেক্ষর্ যর্টার বাজানোর পর যর্টানর টটউযেং
বচ্ে েনর যেনত হে। অনেে সমে যর্টার বাজানত বাজানত টটউযেংষ পনড় িাে। টটউযেংহীে
যর্টার বাজানোর বচ্নে বিাযপচ্ েনর ঘনর যর্টার সাজজনে রাখা উত্তম।

িাকটটস কোে জনয গকছু গুরুত্বপূর্ Chord
য
Progression

বে বিখার পর েডগ যে,যেভানব েনডগর র্েে হে,েনডগর সানর্ েনডগর সম্পেগ প্রভৃ যত জােনত
হে। বসই সানর্ েডগ যর্ওরী বজনে অেুিী ে েরনত হে। যবযভন্ন েডগ বিখার পর েডগ বপ্রানেিে
জােনত হে। যবযভন্ন স্টযাযমংনের সাহািয প্রােটটস ের৳নত হে।
অসংখয েডগ বপ্রানেিে রনেনে। গুরুত্ব্পূর্ যেে
গ
ু েডগ বপ্রানেিে বিো হন া। র্ানের সন ার
বযােআপ অর্বা ইনরাভাইজজং েরার জেয, র্ানের েনডগর স্ট্র্ােচ্ার বাোনোর জেয,
অেুিী নের জেয এবং যর্যসনসর জেয েডগ বপ্রানেিেগুন া গুরুত্ব্পূর্।গ এেটট েনডগর সানর্
িুইটট েনডগর িুিনে 3 chord relation বন । আবার এেটট েনডগর সানর্ যতেটট েনডগর িুিনে 4
chord relation বন । এভানব বনড়া বনড়া েডগ যরন িে ততযর েনর অেুিী ে েরন েযডগং বসন্স
বৃজদ্ধ পাে।
♠

3 chord relation

A+D+E
B7 + A7 + A
C + E + Am
D7 + D + G
E+C+D
G+C+D

♠

4 chord relation

Am + G + F + E
Bm + F# + G + A
C + F + Dm + G
Dsus2 + D + Dsus4 + D
D + F#m+ G + A
A + E7 + A7 + E
♠

5 Chord relation

A + C#m + Bm + D + E
E + F#m + G#m + A + B
Em + F + C + G + D

গিটারে পুরোরনা গিরনে িযারেে িান কভাে

বাং ানিনির যমউজজনের স্বর্ সমে
গ
হন া আযির িিে- েিই িিে। এসমনে যপওর এযােুটষ্টে
যফ যেন া র্াে গুন ানত। বযানন্ডর র্ােগুন া যে অসাধারর্। যেেু র্াে যে সহজ েডগ
বপ্রানেিনের উপর, যেন্তু র্ােগুন া চ্মৎোর । র্ানের সন াগুন ানত যে অল্প অল্প বোট অর্চ্
খুবই ইউযেে।
যর্টানর এযােুটষ্টে র্াে েভার েরনত চ্াইন বসই সমনের র্ােগুন া েভার েরা ববষ্ট আইযডো
হনব। শুধু র্ানের েযডগং তু ন যেনজ গুে গুে েনর র্াইন ও বসন্স বযাপে বৃজদ্ধ পানব। এোড়া
বেি যমউজজে সমনন্ধ ধারর্া হনব।
পুনরানো জেযপ্রে ১০ টট বযানন্ডর র্াে
• বসই তু যম - এ আর যব
• িানর িা - আেগ
• মা - বজমস
• যফযরনে িাও - মাই স্
• পরী - ি েুট
• হৃিে জুনড় - উইযেং
• আমার েন্ঠস্বনর - প্রযমযর্উস
• সর তার প্রযতমা - চ্াইম
• েী িত িুুঃখ তত - ভাইযেংস
• শ্রাবনের বমঘ - যডফানরন্ট টাস্

ভা

গকছু কেরত হর

সি ধেরনে িান শুনরত হরি, কভাে হরি

যর্টার শুধু ইংয ি র্াে বাজানোর জেয েে, যর্টার মানে শুধু বযানন্ডর র্াে েে। যর্টার মানে
সবযেেু। বি যর্টার সম্পনেগ জানে বস এেপাটগ , যেুঃসনেনহ বস টযান ন্ট যর্টাযরষ্ট। টযান ন্ট
যর্টাযরষ্টরা যমউজজে েন নজর অনন্বষনর্ র্ানে সবসমে। তারা েতু ে েতু ে জজযেস যিখার
জেয প্রস্তুত । িারা ববনে ববনে ব সে যিনখ,র্াে বিনখ তার শুধু যেযিগষ্ট এেটট বৃনত্তর বভতনর
র্ানে। ভা যেেু েরনত হন সব ধরনের র্াে শুেনত হনব, েভার হনব।
প্রর্নম ১০টট আধুযেে র্াে এযােুটষ্টনে োভার েনরা। এই র্াে গুন া শ্রযতমধুর। বতামার বহোযরং
স্বচ্ছ হনে উেনব। েযডগং বসন্স মারাত্মে ভানব বাড়নব। তারপর ১০টট বযানন্ডর র্ানের তায ো েনর
োভার েনরা। এভানব এে পিানে
গ ইংয ি র্ানের য ষ্ট েনর যেনজর িক্ষতা অজগে েনরা। এখানে
জেযপ্রে িিটট র্ানের তায ো বিো হন া। এই র্ােগুন ার েযডগং েরার বচ্ষ্টা েনরা।
পযরযচ্ত ১০টট আধুযেে র্ানের তায ো
• সুের সুবর্ :গ সাযবো ইোসযমে
• ইটষ্টিনের বর র্াযড়টা : রুো াে া
• ভান া আযে ভান া বর্নো : েেে চ্াপা
• আমাে বডনোো : সাযমো বচ্ৌধুরী
• তু যম আমার প্রর্ম সো : িাযে া জাফর
• আযম সাত সার্র পাযড় : আযবিা সু তাো
• এই বমঘ া যিনে এে া : বহমন্ত মুনখাপাধযাে
• েযফ হাউনজর বসই আড্ডা : মান্না বি
• বাযি শুনে আর : িচ্ীেনিব বমর্গ
• বজযাৎিা েনরনে আযড় : যিপ্রা বসু

গিটাে টটউগনিং এে জনয ভার া গকছু এযাপস

তু যম বতামার যর্টার বমাবাই এযাপনসর সাহািয যর্টার টটউে েরনত পানরা। সটেে টটউযেং োড়া
যর্টার বাজানো টেে েে। এনত ববসুনরা হে এবং বহোযরং এর অনেে সমসযা হে। তাই ির্াির্
যর্টার টটঊযেং েনর যর্টার বাজানো উযচ্ত। তু যম বি িন্ত্র বা এযাপস দ্বারা যর্টার টটউে েনরা তানে
টটউোর ব া হে। বমাবাইন র বে বস্টানর যর্টানরর অনেে টটঊোর রনেনে। তার মনধয ববষ্ট যেেু
এযাপনসর োম বিো হন া। এগুন া বমাবাই বমাবাইন ডাউেন াড েনর বমাবাইন র সামনে
যর্টার বরনখ টটউযেং েরা িানব।
• Pitchlab
• Guitar tuna
• Da tuner lite
• Pro guitar tuner
• Tuner & Metronome
• Chromatic Tuner free-n-track

খিগসক ওরপন Chord

• A বমজর েডগ : ৪ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট যতে োম্বার আঙ্গু
বসাও । এই ৩ টা আঙ্গু

বসাও, ৩ োম্বার তানর িুই

বসাও এবং ২ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট চ্ার োম্বার আঙ্গু

বচ্নপ ধরন A বমজর েডগ হনে িানব।

• B বমজর েডগ : ৪ োম্বার তানর চ্ার োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট যতে োম্বার আঙ্গু

বসাও, ৩ োম্বার তানর চ্ার

বসাও ,২ োম্বার তানর চ্ার োম্বার বেনট চ্ার োম্বার আঙ্গু

এবং ১ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু

বসাও । এই ৪টা আঙ্গু

বসাও

এেসানর্ বচ্নপ

ধরন B বমজর েডগ হনে িানব।
• C বমজর েডগ : ৫ োম্বার তানর যতে োম্বার বেনট যতে োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু
বসাও । এই ৩ টা আঙ্গু

বসাও, ৪ োম্বার তানর িুই

বসাও এবং ২ োম্বার তানর এে োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু

এেসানর্ বচ্নপ ধরন C বমজর েডগ হনে িানব।

• D বমজর েডগ : ৩ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট যতে োম্বার আঙ্গু
বসাও । এই ৩ টা আঙ্গু

বসাও, ২ োম্বার তানর যতে

বসাও এবং ১ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু

এেসানর্ বচ্নপ ধরন D বমজর েডগ হনে িানব।

• E বমজর েডগ : ৫ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট যতে োম্বার আঙ্গু
বসাও । এই ৩ টা আঙ্গু

বসাও, ৪ োম্বার তানর িুই

বসাও এবং ৩ োম্বার তানর এে োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু

সানর্ বচ্নপ ধরন E বমজর েডগ হনে িানব।

• G বমজর েডগ : ৬ োম্বার তানর যতে োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু
বসাও । এই ৩ টা আঙ্গু

বসাও এবং ১ োম্বার তানর যতে োম্বার বেনট যতে োম্বার আঙ্গু

সানর্ বচ্নপ ধরন G বমজর েডগ হনে িানব।

• A মাইের েডগ : ৪ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট যতে োম্বার আঙ্গু
বসাও । এই ৩ টা আঙ্গু

বসাও,৩ োম্বার তানর িুই

বসাও এবং ২ োম্বার তানর এে োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু

সানর্ বচ্নপ ধরন A মাইের েডগ হনে িানব।

D মাইের েডগ : ৩ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু
োম্বার বেনট চ্ার োম্বার আঙ্গু
বসাও। এই ৩ টা আঙ্গু

বসাও,৫ োম্বার তানর িুই

বসাও, ২ োম্বার তানর যতে

বসাও এবং ১ োম্বার তানর এে োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু

সানর্ বচ্নপ ধরন D মাইের েডগ হনে িানব।

E মাইের েডগ : ৫ োম্বার তানর িুই োম্বার বেনট িুই োম্বার আঙ্গু

বসাও,৪ োম্বার তানর িুই

োম্বার বেনট এে োম্বার আঙ্গু

বসাও। বাযেসবগুন া তার ওনপে। এই ২ টা আঙ্গু

সানর্ বচ্নপ

ধরন E মাইের েডগ হনে িানব।

E খমজে ওরপন সারেিামা

E বমজর এেটট বম যড েডগ। E বমজনরর েডগ বপ্রানেিে ততযর েনর তু যম বম যড ইনরাভাইজ

েরনত পানরা। প্রর্নম বতামানে E বমজনরর েনডগর বোটগুন া মনে রাখনত। ই বমজর েনডগর
বোটগুন া হন া EG#B।
E বমজনরর বে : ৬ োম্বার তার ওনপে হন া সা, ৬ োম্বার তানরর িুই োম্বার বেট হন া বর, ৬
োম্বার তানরর চ্ার োম্বার বেট হন া র্া, ৫ োম্বার তার ওনপে হন া র্া, মা োম্বার তানরর িুই
োম্বার বেট হন া পা, ৪ োম্বার তানরর এে োম্বার বেট হন া যে, ৬ োম্বার তানরর িুই োম্বার বেট
হন া সাগ

গিঙ্গাে খরনথ্ (Finger Strength)

যফঙ্গার বস্ট্র্ের্্ হন া সবগুন া আঙ্গু ন র িজির জেয অেুিী ে। এে োম্বার
আঙ্গু ন র জেয, িুই োম্বার আঙ্গু ন র জেয, যতে োম্বার আঙ্গু ন র জেয,চ্ার োম্বার
আঙ্গু ন র জেয এই যফঙ্গার বস্ট্র্ের্ প্রােটটস টট। এই অেুিী েটট ডাউে বস্ট্র্াে
এবং আপ বস্ট্র্াে েনর প্রােটটস েরনত হনব ।
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