
কি�উটার িমউিজক ে�াডাকশন ও িভ.এস.িট. ই�্ �ুেম�   

খ�কার জািহদ হাসান  

[ইিতপূেব% ‘ভাচু%য়াল ওয়া*% ও ভাচু%য়াল েটকেনােলািজর কথা’ িশেরানােম আমার একটা েলখা �কািশত হেয়িছল/ 

েযেহতু এই িনবে1ও ‘Virtual’ শ2িট বারংবার ব4বহার করা হেয়েছ, েসেহতু এর সং6ািট আবারও পাঠকবৃ�েক 

সিবনেয় 9রণ কিরেয় েদয়ার �েয়াজন রেয়েছ বেল মেন করিছ/ ‘Virtual’ শে2র বাংলা আিভধািনক অথ% 

‘কায%িস=’ বা ‘কায%কর >মতাস�?’/ ভাচু%য়াল সাম@ী িদেয় আপাতত কাজ চেল যায় এবং মূল উেBশ4 

অেনকাংেশ হািসল হয়, যিদও তা আসল সাম@ী নয়/ আেরকিট িবষয় হেDঃ এই িনবে1 �েয়াজেনর তািগেদ 

অেনক ইংেরিজ শ2 ব4বহার করেত হেয়েছ/]    
 

আেগর িনবে1 ইিতমেধ4ই উেHখ কেরিছ েয, বত%মান যুেগ িমউিজক ে�াডাকশেনর জগেত ব4াপকভােব 

কি�উটারিভিIক ‘ভাচু%য়াল Jুিডও েটকেনালিজ’ (VST)-এর আিবভ%াব ঘেটেছ/ বাLব জগত বা িরয়4াল ওয়াে*%র 

সনাতন হাড%ওয়4ার ইMারেফসেক সিরেয় িদেয় Oেমই ভাচু%য়াল ওয়াে*%র সফটওয়4ার ইMারেফস জায়গা কের 

িনেD/ বাজাের নানান ধরেণর সফটওয়4ার িসেকােয়�র িকনেত পাওয়া যােD/ এPেলােক Digital Audio 

Workstation (DAW)-ও বলা হয়/  আর এই �যুিRেক অবলSন কের ভাচু%য়াল িমউিজক ই�্ �ুেম� বা বাদ4-

যেTর েয িবশাল সমােবশ ও সংখ4াবৃি= �িতিনয়ত নীরেব ঘেট চেলেছ, তা সিত4ই িব9য়কর/ কি�উটারাUয়ী 

এই সফV ওয়4ারিভিIক ই�্ �ুেম�Pেলােক বলা হয় Virtual Studio Technology Instrument  বা সংে>েপ 

VSTi (িভ.এস.িট.আই)/  

 

ব4াপার হেD, �িতিট বাদ4যেTর আওয়ােজর একটা কের িনিদ%Y ধাঁেচর তর[াকৃিত বা waveform থােক/ এবং 

এেককিট বাদ4যেTর শে2র ওেয়ভফেম%র ধরণ এেকক রকম/ এই ওেয়ভফম%Pিল খুবই জিটল �কৃিতর/ আর 

িকছু িকছু বাজনার ে>ে\ এই ওেয়ভফম% আরও েবশী জিটল/ একটা উদাহরণ েদয়া যাক/ েযমন, একক একিট 

েবহালা বা solo violin-এর শে2র ওেয়ভফম% যেতাটা না জিটল �কৃিতর, অেনকPেলা েবহালার সি]িলত 

আওয়াজ (the chorus effect of the sound of a group of violins)-এর ওেয়ভফম% তার েচেয় অেনক 

েবশীমা\ায় জিটল। (পাgাত4 গান-বাজনার জগেত েবহালার এই ধরেণর সি]িলত েকারাস ইেফhেক সাধারণতঃ 

‘String’ বলা হয়, যিদও ‘String’ শে2র আরও অেনক অথ% রেয়েছ/) আেগর িনবে1 এ-ও উেHখ কেরিছ েয, 

ইেলক�িনi এবং শ2িব6ােনর সাহােয4 �িতিদন নতুন নতুন �াযুিRক গেবষণার ফেলই ভাচু%য়াল িমউিজক 

ওয়া*% বা অলীক বাজনার জগত িদন িদন আরও েবশী সমৃ= হেয় উঠেছ/ আিম ইেলিjক4াল ও ইেলক�িনi 



ইিkনীয়ািরং-এর ছা\, অিডও ইিkনীয়ািরং বা শ2িব6ােনর নই/ তেব শ2িব6ান সSে1 আমার িকছু 6ান 

রেয়েছ/ তা ছাড়া অm -লাইন সূ\ েথেক ভাচু%য়াল Jুিডও েটকেনােলািজ িবষেয় িকছুটা ধারণা লাভ কেরিছ/ সব 

িমিলেয় আমার েযটুকু মেন হয় তা েথেক বলেত পাির েয, অত4n উ?তমােনর েরকিড%ং ব4বoায় VSTi 

�েকৗশলীরা েকােনা িনিদ%Y একটা বাদ4যT (েযমন, প4ান-qুট) বা সি]িলত বাদ4যT (েযমন, উপের উিHিখত 

িrং) েথেক িনগ%ত শ2 েরকড% করার পর েসই আওয়ােজর ওেয়ভফেম%র চুলেচরা িবেsষণ কেরন এবং 

ইেলক�িনেiর সাহােয4 ঐ ওেয়ভফেম%র uবu অনুিলিপ (replica) ৈতির কেরন এবং িডিজটাল ব4বoার মাধ4েম 

তার বাজারজাতেযাগ4 একটা সফটওয়4ার �wত কেরন/ এে>ে\ VSTi ইিkনীয়ারেদর দ>তা ও কােজর মােনর 

ওপরই িনভ%র কের তাঁেদর �েচYা কতটুকু সফল হেব এবং ঐ িনিদ%Y বাদ4যেTর শ2 েশষ পয%n কেতাটা 

অিবকল বা আসল বাজনার মেতা েশানােব/ একজন বাদ4যTী (musician) বা বাদ4-রচিয়তা (music 

composer) তা Oয় করার পর কি�উটােরর সােথ uক-আপ করা একটা সাধারণ কেxালােরর কী-েবােড%র 

সাদাকােলা কী (key) ব4বহার কেরই িমউিজক ে�াডাকশন সফV ওয়4ােরর সাহােয4 ঐ বাদ4যেTর আওয়াজ সৃিY 

করেত স>ম হন/ বাজােনার বা েরকিড%ং-এর আেগ yধু �েয়াজনঃ েসই কািzত {িনর (েযমন, একক 

েবহালার, বা িrং-এর, বা বাঁশীর, বা স4ােiােফােনর) সিঠক |াগ-ইm িট েবেছ েনওয়া/ আবার িভ,এস,িট,আই, 

�েকৗশলীেদর ৈতির এ-রকম অসংখ4 {িনও রেয়েছ, েযPেলা িঠক িনিদ%Y েকােনা েমৗিলক অ4াকু} িটক বাদ4যেTর 

আওয়ােজর replica নয়, অথচ Pেণমােন েসPিলও কম নয়/ এPেলার যথাযথ ব4বহারও েকােনা গানেক খুব 

সমৃ= কের তুলেত পাের/   

 

কি�উটারাUয়ী ভাচু%য়াল Jুিডও েটকেনােলািজিভিIক িমউিজক কে�ািজশেন কেয়কিট উপােয় শ2 বা আওয়াজ 

ৈতির করা হয়/ এখােন চারিট উপায় ও উ~েসর কথা উেHখ করা হল/ �থমতঃ িভ,এস,িট,আই, �েকৗশলীেদর 

ৈতির উপেরাR ধরেণর হেরক রকম বােদ4র শ2, যা কি�উটােরর সােথ uক-আপ করা েকােনা সাধারণ 

কেxালােরর কী-েবাড% বািজেয় পাওয়া যায়/ ি�তীয়তঃ উ?ত ধরেণর িসm েথসাইজােরর ব4া� েথেক পাওয়া শ2, 

যা ঐ িসm েথসাইজােরর সাদা-কােলা রীড বািজেয় পাওয়া যায়/ তৃতীয়তঃ Oয় করা িমউিজক ে�াডাকশন 

সফV ওয়4ােরর সােথ পূেব%ই ৈতির েবশ িকছু িমউিজক লুপ (loop) িমউিজক ে�াডাকশন সফV ওয়4ার েকা�ািন 

েসৗজন4-উপহার িহেসেব েOতার হােত ধিরেয় েদয়। তাছাড়া অm -লাইন বাজােরও এই ধরেণর অসংখ4 লুপ ও 

Audio Sample পাওয়া যায়/ েসPিলও ব4বহার করা েযেত পাের/ তেব এই তৃতীয় উ~স েথেক �া� েরিডেমড 

লুপ বা অিডও স4া�্ �  ব4বহােরর একিট ঝুঁিক রেয়েছ (আিম Rhythm বা তাল বা ছ�িভিIক লুেপর কথা বলিছ 

না, সুরিভিIক িবিভ? বাদ4যেTর আওয়াজ-সমৃ= লুেপর কথা বলিছ)। কারণ েয গােনর িমউিজক কে�াজ করা 



হেD, তার েমজাজ, আবহ ও লেয়র সােথ যিদ সি?েবিশত (inserted) আগ�ক লুপ বা অিডও স4া�্ � িট 

মানানসই না হয়, তেব সবই Pেড়বািল হেব/ েসে>ে\ গান েশানার সময় িবদ� েUাতা ঐ সকল লুেপর 

জায়গাPেলােত মেন মেন ভীষণভােব েহাঁচট খােবন/ তার েচেয় বরং পয়সা খরচ কের যTী েডেক িকছু 

ঐিতহ4বাহী অ4াকু} িটক বাদ4যেTর বাজনা ব4বহার করা অেনক বুি=মােনর কাজ। এবং এই ঐিতহ4বাহী 

অ4াকু} িটক বাদ4যেTর বাজনাই হেD ভাচু%য়াল Jুিডও েটকেনােলািজিভিIক িমউিজক কে�ািজশেনর চার নSর 

উ~স/ গােনর েয অত4াবশ4ক অংশিট ক�িশ�ী �ারা গীত হয়, তােক িমউিজক কে�ািজশেনর পিরভাষায় 

‘Vocal’  বেল/ মাইেOােফােনর সাহােয4 েভাকােলর সি?েবশও ঘেট এই চার নSর উপােয়/     

 

কি�উটার �ীেন িমউিজক কে�ািজং িসেকােয়�র েখালা হেল েকােনা িনিদ%Y গােনর ে�ােজেhর িবিভ? �4াক 

দৃশ4মান হেয় ওেঠ/ �াম, তবলা, বাঁশী, গীটার, িrং, েভাকাল- �িতিট বাদ4যT ও শে2র ইেফেhর জন4 িভ? িভ? 

�4াক ব4বহার করা েযেত পাের/ �4াক �ধানতঃ দুই ধরেণর, অিডও এবং িমিড (Musical Instrument Digital 

Interface বা সংে>েপ MIDI)। অিডও �4ােক শ2 তর[Pেলা েদখা যায়/ িমিড �4ােক েকােনা দৃশ4মান শ2তর[ 

থােক না/ তার বদেল থােক িডিজটাল িস� ন4ােলর �তীক িচ�সমূহ/ অিডও ও িমিড �4ােকর এিডিটং আলাদা 

আলাদা প=িতেত করা হয়/ েমাট কথা, িমউিজক ে�াডাকশেনর জগেত ভাচু%য়াল Jুিডও েটকেনােলািজ এক 

িব|ব এেন িদেয়েছ/  

 

তারপরও কথা েথেক যায়/ Real World বা বাLব জগেতর ঐিতহ4বাহী অ4াকু} িটক বাদ4যেTর আওয়ােজর 

েকােনা তুলনাই হয় না/ তার েকােনা িবক� খুঁজেত যাওয়া এক ধরেণর েবাকািমই বেট/ তবু নানা টানােপােড়েন 

>তিব>ত আধুিনক জীবনযা\া �ণালীর সােথ খাপ খাইেয় েনয়ার এক ধরেণর �য়াস েথেকই েবাধ হয় 

উপেরাR ভাচু%য়াল Jুিডও েটকেনােলািজর আিবভ%াব বা জ�/ তা হেল িক বলা যায় আমরা ভুল পেথ চেলিছ? 

িকছুটা তা-ই/ তেব সব ঘটনারই িক� িবিভ?মুখী ব4াখ4া থােক/ মু�ার েসই এিপঠ-ওিপেঠর মেতা ব4াপার আর 

িক! আসল কথা হলঃ একটা গান েশষ পয%n yনেত েকমন লাগেছ, েসটাই সবেচেয় P��পূণ% ব4াপার/ গােনর 

বাণী ও সুর, িশ�ীর ক� ও গায়কী এবং সািব%ক িমউিজক কে�ািজশন বা বাদ4 রচনা যিদ উ?তমােনর হয়, 

েসে>ে\ গানিটর িমউিজক বা বাদ4 েকাm  প=িতেত রিচত হেয়েছ, মানুষ িক� তা েদখেত যায় না/ উপ-

মহােদেশর বত%মানকােলর মহা-�িতভাধর িমউিজক কে�াজার এ, আর, রহমােনর কথাই ধরা যাক/ তাঁর রিচত 

অিধকাংশ গােন িতিন ঐিতহ4বাহী সনাতন ধরেণর বাদ4যেTর পাশাপািশ উেHখেযাগ4 সংখ4ক িভ.এস.িট. 

ই�্ �ুেম� ব4বহার কের থােকন/ িক� তােত িক! িমউিজক কে�ািজশেনর উ~কষ%তা আর েমেলািডর Pেণই তাঁর 



গান yধু উপ-মহােদশ নয়, �ায় সারা িব�েকই জয় কের িনেয়েছ/ আবার লতা মুে[শকােরর েসই “একবার 

িবদায় েদ মা, ঘুের আিস” গানিটর কথাই ধরা যাক না েকন/ েকবলমা\ িশ�ীর সুধামাখা ক� আর yধু একিট 

একতারার আওয়ােজর সম�েয় এই েয কালজয়ী অপূব% গানিট রিচত হেয়িছল, তার আকাশচুSী জনি�য়তার কী 

ব4াখ4া হেত পাের??? উIরটা আমরা সবাই েবাধ হয় জািন/   

িসডনী, ১৭/০৮/২০১৪/    

 

 
                

 

 

 


