
Basic Elements of Filming 

 

What is a Scene? 

ছীন্ ফা দৃশ্য:  

স্থান, কাল অৰু কাময্ৰ প্ৰভবদ  নুসৰৰ কৰা কাৰহনীৰ সৰু সৰু খণ্ডক ছীন্ বফালা হয় ৷ ছীন্ ফা 

দৃশ্যআ কাৰহনীৰ বকাভনা এটা সভয়ত, বকাভনা এটা কাময্ সংঘৰটত বহাৱা ৰনৰদ্ষ্ট ঠাআ ফা টবূৰভ ফা 

সজ্জাক ফুজাআ ৷ এআ ৰবফযৰি ভঞ্চ নাটকৰ ৰা অহৰণ কৰা হহভছ ম’ত এভকাটা ংক বফভলগ 

বফভলগ ঠাআত (বকৰতয়াফা এভক ঠাআভতও হ’ফ াভৰ) সংঘৰটত বহাৱা বকআফাটাও দৃশ্যত ৰফবি হ’ফ 

াভৰ ৷ ভাত্ৰ এটা শ্বভটভৰও এভকাটা ছীন হ’ফ াভৰ ফা এভকটা ঘটনাভক ৰনৰৰৰফৰিন্নবাভৱ ংকণ কৰা 

ফা বদখুওৱা কাআফাটাও শ্বভটভৰও এটা ছীন গৰঠত হ’ফ াভৰ ৷   

Scene defines the place or setting where the action is laid (take place/ arranged). This expression 

is borrowed from stage productions, where an Act may be divided into several scenes, each of 

which is set in a different locale. A scene may consist of one shot or series of shots depicting a 

continuous event.  

What is a Shot? 

শ্বট: 

এখন চলৰিত্ৰ ফহুভতা শ্বটৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ৷ ফৰণ্ত কাৰহনীৰ এভকা এভকাটা ৰনৰদষ্্ট ভূহূৰ্ত্ত্, বসআ ভূহুৰ্ত্্ত 

উৰস্থত থকা প্ৰভতযকজন চৰৰত্ৰ, সজ্জা অৰু সংঘৰটত কাময্ক বালকক বদখা বাৱা হ’ফৰ ফাভফ    

প্ৰভতযকভটা শ্বটৰ বেত্ৰভত বকভভৰাভটা সভফ্াৰ্ত্ভ ঠাআত স্থান কৰা ফা ৰখাভটা ৰত প্ৰভয়াজনীয় ৷ এটা 

বকভভৰাআ ৰফৰাভৰফহীনবাভৱ (এভকলভগ) বৰকড্ কৰা এভকাটা দৃশ্য ফা দৃশ্যাংশ্ক শ্বট ফুৰল বকাৱা হয় ৷ 

প্ৰভতযক শ্বভটআ এভকাটা বট’ক (Take) ৷ বমৰতয়া সজ্জা ফা set-up ৰ এভকা সালসলৰন নকৰাকক, ৰকফা 

কাৰৰকৰী ফা নাটকীয় বূলৰ ফাভফ এভকটা কাময্ ফা Action ৰ শ্বট ুনৰফাৰ বলাৱা হয় বতৰতয়া ৰছৰ 

শ্বটৰফলাকক ৰৰ- বট’ক (Re-Take) বফালা হয় ৷ মৰদ (এভকটা Action ভৰ ুনৰ বটক বলাৱা হয় ৰকন্তু)  

set-up ৰ সাভাণযও ৰৰফত্ণ কৰা হয় বমভন, বকভভৰাৰ স্থান ৰৰফত্ণ, বলন্স সলৰন কৰা হয় ফা বসআ 

ঠাআভত নয action কৰা হয় বতভে তাক ৰৰ বটক ফুৰল বকাৱা নহয়, বসআভটা নতুন শ্বট হ’ফ ৷   

A motion picture is made up of many shots. Each shot requires placing the camera in the best 

position for viewing players, setting and action at that particular moment in the narrative. Shot 

defines a continuous view filmed by one camera without interruption. Each Shot is a Take. When 

additional shots of the same action are filmed from the same set up- because of technical or 



dramatic mistakes- the subsequent shots are called Re-takes. If the set-up is changed in any way- 

camera moved, lens changed or different action filmed – it is a new shot, not a re-take. 

What is a Sequence? 

ৰচকুভৱন্স: 

ৰচকুভৱন্স হ’ল ছীন ফা শ্বটৰ স্বয়ং- সমূ্পণ্ এভকাটা শ্ৃংখলা (ফা শ্ংখলাৰ ৰফবাজন) ৷ এটা ৰচকুভৱন্স, 

ভাত্ৰ এটা setting বতা সমূ্পণ্ হ’ফ াভৰ ফা তাত কাআফাটাও setting থাৰকফ াভৰ ৷   

A sequence is a series of scenes, or Shots complete in itself. A sequence may occur in a single 

setting or, or in several settings.  

 

Types of Camera Angle 

The camera angle determines both audience point of view and area covered in the shot. A screen 

story is a series of continuously changing images which portray events from a variety of 

viewpoints.  

দশ্্ভক এটা দশৃ্য ফা দৃশ্যাংশ্ ৰকদভৰ বদৰখফ অৰু ৰকভান বদৰখফ (ফা দৃশ্য ফা দৃশ্যাংশ্ৰ অকাৰ) 

বসয়া ৰঠক কভৰ বকভভৰা এংগভল ৷ চলৰচত্ৰৰ কাৰহনী ফণ্নাৰ দ্ধৰত মৰদ পৰহিঁয়াআ বচাৱা মায়, আয়াৰ 

ভুল উজীফয হ’ল-  ৰফৰবন্ন দৃৰষ্টভকাণৰ ৰা ংকণ কৰা ৰকছুভান ঘটনাৰ, ৰফৰতবাভৱ সলৰন হহ 

থকা ছৰফৰ শ্ৃংখলা ৷ 

There are three major types of Camera Angle. They are- 

1. Objective  

2. Subjective 

3. Point of View 

ভুলতঃ ৰতৰন প্ৰকাৰৰ বকভভৰা এংগল অভছ ৷ বসয়া হ’ল-  

1. ৱভজৰিৱ ফা ফস্তুৰনষ্ঠ ফা হনফ্যৰিক 

2. চাৱভজৰিৱ ফা ফযৰিৰনষ্ঠ 

3. আন্ট- ৱ-  ৰবউ ফা দৃৰষ্টভকাণমিু 

Objective Camera Angles: 

The Objective camera films from a sideline viewpoint. The audience views the event through the 

eyes of an unseen observer, as if eavesdropping. Cameramen and directors sometimes refer to 



this candid camera treatment as the audience point of view. Since they do not present the event 

from the viewpoint of anyone within the scene, objective camera angles are impersonal. Most 

motion picture scenes are filmed from objective camera angles. 

ৱভজৰিৱ ফা ফস্তুৰনষ্ঠ ফা হনফ্যৰিক বকভভৰা এংগল: 

ৱভজৰিৱ বকভভৰা এংগলত দৃশ্যগ্ৰহণ এৰট একাষৰীয়া স্থানৰ ৰা কৰা হয় ৷ এভন এংগলত দশ্্ভক 

ঘৰট থকা দৃশ্য বকাভনা এজন দৃশ্য ময্ভফেকৰ দৃৰষ্টভৰ ফা চকুভৰ বদখা ায়, বতওিঁ বমন, 

দৃশ্যবাভৱ, ঘৰট থকা ঘটনাৰাৰজৰ প্ৰভতযকভুহুভৰ্ত্্ নুসৰণ কৰৰ থাভক ৷ ৰনভদ্শ্ক অৰু 

বকভভৰাভভভন, দৃশ্যত উৰস্থত থকা চৰৰত্ৰআ গভ বনাভাৱাকক বলাৱা এভন দৃৰষ্টৰ বকৌশ্লক ফহুসভয়ত 

দশ্্কৰ দৃৰষ্ট ফুৰল কয় ৷ ৰমভহতু এভনধৰণৰ এংগলত ঘৰটত ঘটনাসভুহ, দশৃ্যত উৰস্থত থকা বকাভনা 

চৰৰত্ৰৰ দৃৰষ্টভৰ বদখা বাৱা নামায় বসভয়ভহ ৱভজৰিৱ বকভভৰা এংগল হনফ্যৰিক ফা আমাত বকাভনা 

ফযৰিৰফভশ্ষৰ ৰিত্ব নাথাভক ৷ সাধাৰনভত, চলৰচত্ৰৰ বফৰছবাগ দৃশ্যৰ বেত্ৰভতআ ৱভজৰিৱ বকভভৰা 

এংগভলভৰআ ফযৱহাৰ কৰা হয় ৷ 

 

 Subjective Camera Angles: 

The Subjective camera films from a personal viewpoint. The audience participates in the screen 

action as a personal experience. The viewer is placed in the picture, either on his own as an 

active participant or by trading places with a person in the picture and seeing the event through 

his eyes. The viewer is also involved in the picture when anyone in the scene looks directly into 

the camera lens – thus establishing a performer viewer eye-to eye relationship.  

চাৱভজৰিৱ ফা ফযৰিৰনষ্ঠ বকভভৰা এংগল: 

চাৱভজৰিৱ বকভভৰা এংগল বকাভনা এক ফযৰিগত দৃৰষ্টভৰ ফা দৃৰষ্টভকাণৰ ৰা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ দশ্্ভক 

দ্াত ঘৰট থকা ঘটনাত ফা ঘটনাৰাৰজত ৰনজৰ লগত বহাৱা ঘটনা ফা ৰনজৰ ৰবজ্ঞতাৰ দভৰ 

ংশ্গ্ৰহণ কৰৰফ াভৰ ৷ ঘটনাৰট প্ৰতযেবাভৱ বদখা াআ ৷ চাৱভজৰিৱ বকভভৰা এংগলৰ বেত্ৰত 

দশ্্কৰ স্থান, চাআ থকা ছৰফখনৰ ৰবতৰভত থাভক, বকৰতয়াফা দশ্ক্জন ৰনভজআ সৰিয় ংশ্ীদাৰ 

ৰহচাভ থাভক অৰু বকৰতয়াফা দশ্্ভক, বকাভনা চৰৰত্ৰৰ ঠাআত থাৰক বসআ চৰৰত্ৰৰ চকুভৰ ফা দৃৰষ্টভৰ 

ঘটনাৰট প্ৰতযে কভৰ ৷ বকৰতয়াফা মৰদ দৃশ্যৰটত থকা বকাভনা চৰৰত্ৰআ ফা ৰবভনতাআ বানটীয়াবাভৱ 

বকভভৰাৰ বলন্সকল চাআ বতৰতয়াও দশ্ক্ দশৃ্যৰটৰ েবু্ি হহ ভৰ ৷ এভন কৰৰভল চৰৰত্ৰৰটভয় ফা 

ৰবভনতাজভন বাভন বাভন দশ্ক্ৰ চককুল বচাৱাৰ দভৰ হয় ৷  

 



 Point of view Camera Angles: 

Point-of-view or simply P.O.V. camera angles record the scene from a particular player’s/ actors 

viewpoint. The point of view is an objective angle, but since it falls between the objective and 

subjective angle, it should be placed in a separate category and given special consideration. A 

point of view shot is as close as an objective shot can approach a subjective shot and still remain 

objective. The camera is positioned at the side of a subjective player- whose viewpoint is being 

depicted- so that the audience is given the impression they are standing cheek-to cheek with the 

off screen player.  The viewer does not see the event through the player’s eyes, as in a subjective 

shot in which the camera trades places with the screen player. He sees the event from the 

player’s viewpoint, as if standing alongside him. Thus the camera angel remains objective, since 

it is an unseen observer not involved in the action. An on screen player looking at the player, 

whose viewpoint is depicted, looks slightly to the side of the camera- not into the lens.        

আন্ট- ৱ-  ৰবউ ফা দৃৰষ্টভকাণমিু বকভভৰা এংগল: 

আন্ট- ৱ-  ৰবউ বকভভৰা এংগল (চভকুক ৰ.’.ৰব.) বকাভনা এক চৰৰত্ৰৰ ফা ৰবভনতাৰ দৃৰষ্টভৰ ফা 

দৃৰষ্টভকাণৰ ৰা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ আন্ট- ৱ- ৰবউ বকভভৰা এংগল একধৰণৰ ৱভজৰিৱ বকভভৰা 

এংগভলআ ৷ ৰকন্তু ৰমভহতু এআধৰণৰ এংগল ৱভজৰিৱ বকভভৰা এংগল অৰু চাৱভজৰিৱ বকভভৰা 

এংগলৰ ভাজভত থাভক বসভয়ভহ আয়াৰ বেণী ৰফবাজন বফভলগকক কৰৰ ৰফভশ্ষবাভৱ অভলাচনা কৰা হয় 

৷ এটা ৱভজৰিৱ শ্বট, চাৱভজৰিৱ শ্বটৰ এভকফাভৰ কাষত থাৰকও ফা ৱভজৰিৱ শ্বট এটা বলাৱাৰ 

ধৰণত প্ৰায় চাৱভজৰিৱ শ্বটৰ দভৰআ লগা হহও ৰস ৱভজৰিৱ শ্বভটআ হহ থকাৰ ৰম ৰস্থৰত বসয়াআ   

আন্ট- ৱ-  ৰবউ শ্বট ৷ এভন শ্বট বলাৱাৰ সভয়ত ৰমজন ৰবভনতাৰ দৃৰষ্টভকাণৰ ৰা শ্বটভটা বলাৱা 

হয়, বকভভৰাভটা বতওিঁৰ এভকফাভৰ কাষত ৰখা হয় মাভত দশ্্ভক বসআ ৰবভনতাজন ফা চৰৰত্ৰআ বদখাৰ 

দভৰআ সন্মূখৰ ঘটনাৰাৰজ বদখা বাৱাৰ দভৰ নুবৱ কভৰ ফা ক’ফ াৰৰ বম দশ্্ক বসআ ৰবভনতা ফা 

চৰৰত্ৰৰ এভকফাভৰ ৰনকটতভ স্থানত ৱস্থান কৰাৰ দভৰ লাভগ ৷ ৰকন্তু আয়াত দশ্্ভক সন্মূখৰ ঘটনাৰাৰজ 

বসআ ৰবভনতাজনৰ দৃৰষ্টভৰ ফা চকুভৰ বনভদভখ ৰমভটা চাৱভজৰিৱ এংগলৰ বেত্ৰত প্ৰভমাজয হয় 

(ৰকয়ভনা তাত বকভভৰাভটা বসআ ৰবভনতাজনৰ ঠাআত ৰখা হয় )৷ দশ্্ভক বমন ৰবভনতাজনৰ কাষভত 

ৰঠয় হহ থাৰক,বতওিঁৰ দৃৰষ্টভৰআ সন্মূখৰ ঘটনাৰাৰজ বদখা ায় ৷ ৰমভহতু দশ্্ক, দৃশ্য ময্ভফেকৰ 

ৰূভতআ থাভক, দৃশ্যভটাত ৰনভজআ জৰিত নহয়, বসভয়ভহ এআ বকভভৰা এংগলভটা ৱভজৰিৱ এংগভলআ  

হহ থাভক ৷ দ্াত থকা অন বকাভনা চৰৰত্ৰআ, ৰম চৰৰত্ৰৰ দৃৰষ্টভকাণ শ্বটভটাত বদখুওৱা হয়, বসআ 

চৰৰত্ৰকল চাফকল হ’বল, বানটীয়াবাভৱ বকভভৰাৰ বলন্সকল নাচাআ বকভভৰাৰ সাভানয কাষকল চাফ 

লাভগ ৷  

       Subject Size, Subject Angle and Camera Height. 



বকভভৰা এংগল ৰনধ্াৰৰত হয় বকাভনা এক ৰনৰদ্ষ্ট সভয়ত বকভভৰাআ ফা বকভভৰা বলভন্স বৰকড্ কৰৰফ লগীয়া ৰৰসৰ অৰু 

দৃৰষ্টভকাণৰ দ্বাৰা ৷ বকভভৰা সংস্থানৰ ঠাআ (placement) (অৰু বলন্সৰ প’বকল বলভে) ছৰফত েবূ্ি হ’ফলগীয়া 

ৰৰসৰ অৰু দশ্্ভক ৰক দৃৰষ্টভকাণৰ ৰা ঘটনাৰাৰজ বদখা াফ বসয়া ৰনধ্াৰণ কভৰ ৷     

Subject Size 

ৰফষয়ফস্তুৰ অকাৰ:  

এটা শ্বট লওিঁভত বকভভৰাৰ ৰম বেভ বলাৱা হয় বসআ বেভ অৰু সম্পূণ্ বেভৰ ভাজত ভুল ৰফষয়ফস্তুভটাৰ অকাৰৰ সম্পক্ৰ  

ওৰত ৰনব্ৰ কৰৰ শ্বটভটাৰ প্ৰকাৰ ৰনধ্াৰণ কৰৰফ াৰৰ ৷ ছৰফৰ অকাৰ ৰনব্ৰ কভৰ ৰফষয়ফস্তু অৰু বকভভৰাৰ ভাজৰ দুৰত্ব 

অৰু ফযৱহৃত বলন্সৰ প’বকল বলেৰ ওৰত ৷ বকভভৰা, ৰফষয়ফস্তুৰ ৰমভাভনআ ওচৰকল মাফ ছৰফৰ অকাৰ ৰসভাভনআ ডাঙৰ 

হ’ফ; ওভলাটাকক বকভভৰা ৰমভাভন দুৰকল মাফ ছৰফৰ অকাৰ ৰসভাভন সৰু হ’ফ ৷ অভকৌ, ফযৱহৃত বলন্সখন ৰমভাভনআ দীঘল 

হ’ফ ছৰফৰ অকাৰ ৰসভাভনআ ডাঙৰ হ’ফ; ফযৱহৃত বলন্সখন ৰমভাভন ছুৰট হহ মাফ ৰসভাভনআ ছৰফৰ অকাৰ সৰু হহ মাফ ৷ 

ৰকন্তু, ভনত ৰখা বাল বম, ৰফষয়ফস্তু অৰু বকভভৰাৰ দুৰত্ব ফা ফযৱহৃত বলন্সৰ প’বকল বলভে শ্বটৰ প্ৰকাৰ ৰনধ্াৰৰত নকভৰ 

৷ শ্বটৰ প্ৰকাৰ ৰনধ্াৰণ কভৰ-  ৰচত্ৰগ্ৰহণ কৰৰফলগীয়া ৰফষয়ফস্তু অৰু এটা বেভত ৰচত্ৰগ্ৰহণ কৰা সম্পূণ্ ৰৰসৰৰ লগত 

ভুল ৰফষয়ফস্তুভটাৰ (ছৰফৰ) অকাৰৰ সম্পকআ্ ৷  

Distance of the camera from the subject, or lens focal length does not determine the type of shot filmed. 

The shot should be defined with regard to the subject matter, and its image size in relation to the overall 

picture area.  

 

Extreme Long Shot: (ELS) 

Extreme long Shot ত দুৰৰ ৰা এটা ৰফশ্াল ৰৰসৰ ৰচৰত্ৰত কৰা হয় ৷ আয়াত সম্পূণ্ বেভৰ ভাজত ৰফষয়ফস্তুভটা 

ৰত সৰুকক বদখা বাৱা মায় ৷ ঘটনা সংঘৰটত বহাৱা ফা হ’ফলগীয়া বগাভটআ ঠাআৰখৰন সাধাৰনভত এভন শ্বটত বদখুওৱা হয় 

৷ এভন ডাঙৰ বেভৰ শ্বট সাধাৰণভত ভুল কাৰহনী অৰম্ভ বহাৱা ফা চৰৰত্ৰ অৰদৰ ৰৰচয়ৰ অগভতআ ৰদয়া হয় 

মাভত বগাভটআ ৰৰভফশ্ভটাৰ হসভত দশ্্ক ৰৰৰচত হ’ফ াভৰ অৰু ঘৰটত হ’ফ লগীয়া ঘটনাৰ ভুডৰ হসভত 

দশ্্কক একাত্ম বহাৱাত সহায়ক হয় ৷ Establishing Shot ৰহচাভ এভন শ্বট ৰত উভমাগী ৷ এভন শ্বট 

সাধাৰণভত বকাভনা ওখ ঠাআৰ ৰা ফা এৰ’বেন ফা বহৰলকপ্টাৰ অৰদৰ ৰা ল’বল বফৰছ অকষ্ক হয় ৷ 

 Long Shot (LS): 

Long Shot, ELS তকক ৰকছু ওচৰৰ ৰা বলাৱা হয় ৷ আয়াত বগাভটআ area of action েবূি্ হয় ৷ ঠাআখন, ভানুহ ফা 

চৰৰত্ৰ অৰু দৃশ্যভটাত থকা ফাকী অচফাফ ত্ৰ সকভলা আয়াত বদখা বাৱা মায় মাভত দশ্্ভক হ’ফ লগীয়া ঘটনাটৰাৰজৰ 

ঠাআৰখৰন, জৰিত থকা অৰদৰ এক সভযক ধাৰণা াফ াভৰ ৷ মৰদ এভন শ্বটৰ ৰফষয়ফস্তু বকাভনাফা ভানুহ হয় বতৰতয়া 

আয়াত বগাভটআ ভানুহভটাক বদখা বাৱা মাফ ৰকন্তু ভানুহভটাৰ শ্ৰীভৰ বগাভটআ বেভ cover নকভৰ ৷ বেভৰ ৰবতৰভত থাভক ৷ 

long Shot ক Wide Shot (WS) ফুৰলও জনা মায় ৷ বকৰতয়াফা medium long shot (ৰফভশ্ষকক বটৰলৰবজনৰ 

বেত্ৰত) ৰ ফযৱহাৰ হয়, ম’ত চৰৰত্ৰভটা সম্পূণ্কক বদখা বাৱা মায় ৰকন্তু বগাভটআ setting বদখা বাৱা নামায় ৷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


