
রহস্য কি কিবল  লুকিয়ে থাযি ক�ায়েন্ার পযিযে?
�া ছমছযম অকিজ্ঞতা কি লুকিয়ে থাযি কিবল িূযতর �যপের 

পাতা়ে?
না, অন্য কিাথাও ন়ে, এসবই কতা থাযি আমাযের জীবযন। আমার, 

আপনার অথবা অন্য কিানও এিজযনর। আর কসইসব রহযস্যর প্রকতই 
থাযি আমাযের েুম্মর আির্মণ। আর কসই আির্মণ কথযিই জন্ম কন়ে 
আড়িপাতা, িানপাতা, পরচচ্ার মত কনন্নী়ে কবর়েগুকল। কিন্তু কনন্নী়ে 
হও়ো সয্বেও এইসব স্বিাব কথযি কিন কবরত হযত পাযর না মানুর? 
আসযল এই না পারার ময্্যই কবা্হ়ে লুকিয়ে থাযি জীবযনর প্র্ান 
চাকলিাশকতি। যকে হঠাৎ িযর কিানও এিকেন জীবযনর যাবতী়ে রহস্য 
উ্াও হয়ে যা়ে, িী হ়ে তখন? তখন সামযন পয়ি থাযি এি আলু-
িাযত মাি্া জীবন, পয়ি থাযি কিবল প্রাত্যডহি কেনযাপযনর গ্াকন, 
পয়ি থাযি এিেু এিেু িযর কশযরর কসকেনডের কেযি এক�য়ে যাও়ো।

রহযস্যর প্রকত আির্মণই তাই জীবযনর প্র্ান চাকলিাশকতি। যা 
জাকন না, যা ডচকন না, তা কনয়ে প্রকতডে মানুরই এি িপেনার ফানুস 
ফুকলয়ে যা়ে প্রকতকন়েত। কিন্তু িপেনার ফানুস কফালাযত িপেনাশকতির 
েম লায�। কসই েম কতা সবার ময্্য সমানিাযব থাযি না। তাই 
কসই েযমর কযা�ান কেযত সাসযপন্স বাকর্মিীর বাৎসকরি আয়োজযনর 
এডে কবিতী়ে বর্ম। আমাযের কসৌিা�্য প্রথম বছর কথযিই সাসযপন্স 
বাকর্মিীযি পাঠি আপন িযর কনয়েযছন, িাযলাযবযস কফযলযছন। 
আর যাযি িালবাসা যা়ে তারই িুলত্রুডে কচাযখ পয়ি সবযচয়ে কবকশ । 
তাই আমাযের প্রথম বছযরর কসই সব িুল ত্রুডেযি আঙুল তুযল 
কেকখয়ে কেয়েযছন পাঠি-পাডঠিারাই। কসইসব িুল ত্রুডে যথাসা্্য 
সংযশা্ন িযর আমাযের এই কবিতী়ে বাকর্মিীর আয়োজন। আ�ামী 
কেযনও এইিাযবই কনযজযের িুল ত্রুডে সংযশা্ন িযর পাঠিযের 
চাডহো মযতা কনযজযের পালযে কনয়ে এক�য়ে কযযত পারব এই আশা 
কযমন আমরা রাকখ, আপনারাও রাখযবন প্রত্যাশা িকর।
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সূ হি প ত্র

িপেকবজ্ঞাযনর জ�ত এি আচিয্ম জ�ৎ, কয জ�ৎ অযনিসম়েই তার 
স্বপ্ালু কচাখ কেয়ে কবজ্ঞানীিূলযিও স্বপ্ কেখযত কশখা়ে 

আর কসই স্বপ্ই এিকেন পালযে কে়ে পৃকথবীর রঙ। 
এই জ�যত বাঙাকল পাঠযির প্রথম পোপ্মন িায্মত 
কপ্রযমন্দ্র কমযত্রর হাত ্যর। কিন্তু ইংযরকজ সায়েন্স 
কফিশন শব্ডের কয এমন এিডে আচিয্ম সুন্র 
আেযপৌযর বাঙাকল নাম হযত পাযর তা জানা কযত 

না কসই মানুরডে না থািযল, কযকন কপ্রযমন্দ্র কমযত্রর 
কিাল কথযি সযযনে কশশুডেযি তুযল কনয়ে তাযি কপঁযছ 

কেয়েযছন সাবালিযবির কচৌিাযঠ। মানুরডে অরিীশ ব্্মন। বাংলা 
িপেকবজ্ঞাযনর ব্যােনডে তারপর যারা ্যর কনয়েডছযলন, তাযের অন্যতম 
আযরি মহারথী অনীশ কেব। এই ক্া়িপযত্র ্রা রইল কসই আচিয্ম 
পকর্মার কিছু উজ্জ্বল প্রসঙ্।
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রূপিথা ১৯

নবশ্বদ়ীপ দদ

বাংলা িপেকবজ্ঞান ও অরিীশ ব্্মযনর 
‘ম্যাডযনস’ ২৪

অণ্যব দশঠ
িপেকবজ্ঞাযনর সুপারম্যান ২৭

পপাথ্য দদ
অনীশ কেব: স্মরযণ ও মনযন ৩১
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তপি বকন্দ্যপাপপাধদ্যপা়ে
ম্্যরাযতর িূতুয়ি বাত্া ৩৮
মাযেমাযেই আযস িূতুয়ি কফান। সাব্ান 
িযর কে়ে লাবণ্যযি। কি কস? আযেৌ কিানও 
শুিানু্্যা়েী? এত বছযরর এিসাযথ থািা, এত 
বছযরর িরসা, কনযজর হাযত �়িা সংসার তযব কি এবার কিযঙ 
কযযত চলল? 

সুজি দপাশগুপ্ত
ডা়েমন্ড ইজ ফযরিার ৭০
বন্ধ করযপ়োর শযপর িল্ট কথযি কিাডে োিার 
ডহযর �ায়েব! ডহযর কনয়ে কিউ বাইযর যা়েকন 
কনকচিত, অথচ কিতযর তন্ন তন্ন িযর খুঁযজও 
এমন কিানও িারচুকপ পাও়ো ক�ল না যাযত ডহযর কলািাযনা 
থািযত পাযর অথবা গুপ্ত পযথ বাইযর কনয়ে যাও়ো কযযত পাযর। 
এযিনবাবু কি আযেৌ পারযবন রহযস্যর কিনারা িরযত? প্রমথর 
তথ্য িী এমন ক্ু কেল এযিনবাবুযি? কচাখ রাখুন সুজন োশগুপ্তর 
‘ডা়েমন্ড ইজ ফর এিার’-এ।

অনভজ্পাি রপা়েকিৌধুর়ী
অযচনা মুখ ৮৬
রাহুল আর শরণ্যার ছা়িাছাড়িো ময্্য 
কিছুযতই কমযন কনযত পারযছ না তাযের বন্ধু 
ইন্দ্রনীল। এর ময্্য এি রাযত্র রাহুযলর বাড়িযত 
থািযত ক�য়ে কখাঁজ কপল এিডে রহস্যজনি ছকবর 
অ্যালবাযমর। অতীযতর কিছু রহস্যজনি মৃতু্যর সাযথ এতকেযনর 
বন্ধু রাহুল িীিাযব জড়িত?

জ়েদ়ীপ িক্রবততী
িানু তাকন্ত্রযির জঙ্যল ১২২
বকন্পুর, আচিয্ম এিো গ্াম, কযখাযন হঠাৎ 
�েযত শুরু িরল অদ্ভুত সব িাণ্ডিারখানা। 
ডেন্ু, পকপন, কছােন, িুচান, কেগু-র সযঙ্ কেখা 
হ়ে ‘ক�ালযমযল কলাি’ অলীযির। বকন্পুযরর 
সাম্প্রোক়েি সম্প্রীকত নষ্ট িরযত উযঠ পয়ি কলয�যছ কি বা িারা? 
পাডে্র কনতা বেন সামন্ত আর িালু ডাতিাযরর সযঙ্ িী িথা হ়ে 
অলীযির? িানু তাকন্ত্রযির জঙ্যল লুকিয়ে আযছ কিান রহস্য?

হিমপানরিনেকশপার দপাশগুপ্ত
মাডছ ১৬০
তুডহযনর হাতো কস কচযপ ্রল। তারপর 
তাযি কনয়ে সামযন এয�াযত লা�ল। তুডহযনর 
পায়ের নীচ কথযি সর সর িযর বাকল সযর যাযচ্ছ। জল 
উযঠ এযসযছ নাি পয্মন্ত। কেউ এযল তার শরীরো হাকরয়ে যাযচ্ছ 
জযলর তলাযত। তুডহযনর এবার কযন েমবন্ধ হয়ে আসযত লা�ল। 
কফরযত কি পারল তুডহন?

দদবকজদ্যপানত ভট্পািপার্য
কেিুযমশ ১৮৮
কফকজযসের নামিরা ছাত্র জ্যািব আকবষ্ার 
িযর এি োইম কমকশন—কতনতাস। তার 
কনশা সম়েযাত্রার মা্্যযম ইকতহাযসর প্রিৃত সত্যযি উে�ােন 
িরা। কিন্তু তার সম়েযাত্রা িতো প্রিাব কফযল মাকল্টিাযস্মর 
োইমলাইযন? ইকতহাস কি পালোযত পারযব জ্যািব! িী �যেডছল 
১৮১১ সাযলর ৭ ই নযিম্বর? 

শম়ীতপা দপাশ দপাশগুপ্ত
এিডে খুযনর বাযরামাস্যা ২১৮
কছযল কসনা়ে কযা� কেও়ো়ে আযমকরিা়ে �ীকত 
প্রা়ে এিা। কপ্রৌঢ়যবি কপঁযছ সুখ-েুঃযখর সঙ্ী 
ডহযসযব কবযছ কন়ে রসা়েযনর অ্্যাপি সুরঞ্জনযি। এরপর হঠাৎ 
এিো খুন, যা �ীকতযি োঁ়ি িকরয়ে কে়ে িডঠন সযত্যর মুযখামুকখ। 
অযচনা নম্বর কথযি কি কেসেে িযর �ীকতযি? িী হযব �ীকতর 
পকরণকত? 

িজরুল ইসলপাম
ডবল মকণ ২৫৪
রহস্য সামা্াযনর কষেযত্র মকণ মণ্ডযলর 
সাফযল্যর িথা কি না জাযন। সািযরে ননী 
মণ্ডলযি সযঙ্ িযর এবার কসই মকণ মণ্ডযলর েু’ডে অন্যরিম 
রহস্য সামা্াযনর �পে সাসযপন্স বাকর্মিীর পাতা়ে। 

উপিদ্যপাস-িকভলপা



হিরণ্ম়ে ভট্পািপার্য
নষেত্রযুযধের সসকনি ২৭৪
পৃকথবীর অযনি শব্ই কলেডড়োনরা জাযন না 
কযমন- জু়ো, �ুর িারণ ওযের ওখাযন খারাপ 
বযল কিছু কনই। কলেডড়োনরা কি সকত্যই খুব 
িাল? নাকি পুযরাোই ক্াঁিা? 

অরুণ িকট্পাপপাধদ্যপা়ে
রজনী কনরিাহীন ৩১৪
োইে কফউচাকরকস্টি কসকিউকরডেযি বুয়িা 
আঙুল কেকখয়ে েুঃসাহসী ব্যাংি ডািাকত। পযর 
এিই িা়েো়ে ডািাকত এিডে জুয়েলাকর কস্টাযর। 
পুকলশ ্যন্। বীযরন্দ্রবাবুর প্রকতযবশীর অদ্ভুত আচরযণর িারণ 
িী? সু্াির আে্যযি হসকপোযল মারযত কচষ্টা িযর কি বা িারা? 

আব়ীর গুপ্ত
এই মুখ মুযখাশ ৩৪৪
রঞ্জনবাবুর কফান কবযজ উঠল। কেকলি কথযি 
কসকবআই-এর ডচফ কমস্টার ঠািুর কফান 
িযরযছন। আসযল হাও়িা কস্টশযন এযস করেযন 
মৃত ক�ায়েন্াযের কেযখ রঞ্জনবাবু সযঙ্ সযঙ্ 
কসকবআই-এর েপ্তযর কফান িযর তা জাকনয়েডছযলন। তাযতই নতুন 
কিান কবপযের আশংিা িরযছন ডচফ? রহস্য সমা্ান িরযত 
ক�যল কবঁযচ কফরা যাযব কতা?

দমৌনল েুণ্ডু
ঈশ্বর সৃকষ্টর প্রাক্াযল ৩৬০
কস উন্মাযের মযতা হা হা িযর অ্হাকস কহযস 
�যরর এিো কিাযণ কসকরযব্রেযরর এিো 
ড্যাশযবাযড্ কিছু সুইচ ডেযপ কেল। আর সযঙ্ 
তীব্র সাইযরযনর শব্ আর এি �ণ্া সময়ের িাউন্ডাউন শুরু 
হল। কলকল়োন কচ়োযরর সযঙ্ ্রি্যাপ কেয়ে বাঁ্া। নুহা সম্ভবত জ্ঞান 
হাকরয়েযছ। িী হযব এবার কলকল়োযনর? 

মৃতুদ্যজি়ে দদবিপাথ
ছক্ভু কনরুযদেশ ৩৯০
মা চা়ে, আমার কছযল মানুর কহাি; বাবাও 
তাই। অযনি কিছু ইযচ্ছর যখন অযনিাংশ পূরণ 
হ়ে না, তখন সতকর হ়ে মযনর মাযে এি অপার শূন্যতা। এই 
শূন্যতা পূরযণর কখাঁযজ ছক্ভু কবকরয়ে পয়ি িলিাতা নাযমর এি 
কবশাল সমুযরির কেযি। তারপর? কসই শূন্যতা িী আযেৌ পূরণ হল 
তার মযনর? 

নবশ্বনজৎ সরেপার
অন্তজ্মাযলর মা়োজাল ৪০৮
প্রথযম সহজ কমল, হুকল়োনযের জ�যত 
আমন্ত্রণ। এরপযর কিউ মানযত না চাইযল 
আযস করেে। ওযের আসল অকিসকন্ধ িী? 
হারুোও কিমন কযন পালযে ক�যলন। কনযজর ডায়েকর কনযজ 
ডচনযতই পারযলন না। কবমল িীিাযব পাযব হুকল়োনযের সন্ধান? 

অনিন্দ্য ভুক্ত
কবে্যাস্াযন ি়ে ৪২৮
হঠাৎ িযরই কনযখাঁজ হয়ে ক�য়েযছন কছােিার 
এি বন্ধু অ্্যাপি আর প্রা়ে এিই সযঙ্ কসই 
িযলযজ জীবকবে্যার ল্যাবযরেকরযত কবনা কনাডেযশ 
এযসযছ এিডে িকিাল। এই েুই �েনা কি কিবল এি অাচিয্ম 
সমাপতন মাত্র নাকি েুয়ের ময্্য অাযছ কিানও কযা�সূত্র?

পূরব়ী গুহড়েপা
ব্রহ্ার কচাখ ৪৬০
পাথরো িী কযন বলযত চাইযছ তাযি। 
থমাযসর কচাখগুযলা আরও কবস্াকরত হয়ে 
আযস কযন। অসম্ভব িাযব মযর কযযত ইযচ্ছ 
িরযছ থমাযসর। ডহযরো কছাঁ়ো মাত্রই তার এই ইযচ্ছো কযন কচযপ 
বযসযছ মাথা়ে। কস ডহযরোযি করযখ এি কেৌয়ি ছাযের িাকন্মযশ 
ক�য়ে োঁ়িা়ে।... িী হল থমাযসর পকরণকত? 

স্বপি বকন্দ্যপাপপাধদ্যপা়ে
অমৃতা মৃতু্য রহস্য ৫৪

প্রতু্যযরর সামযনই অকনিেগ্ধ হয়ে মারা ক�যলন অমৃতা। কচাযখর 
সামযন কেখা �েনা কি কমথ্যা হযত পাযর? িীিাযব তাহযল 
অমৃতাযি কফর কেখযত কপল প্রতু্যর? ক�ায়েন্া কম�নাে কি 

পারযবন এই ্াঁ্াঁর সমা্ান িরযত?

রিসদ্য শ্রুনতিপাটে



রপাকজশ বসু
ডচযন ড্া�ন ৮২
...পরকেন রাযতই কফর অ�েন। আযলা জ্াকলয়ে কেখা ক�ল 
ড্া�নো িীিাযব আলমাকর কথযি কবকরয়ে এযস কশ্বতপাথযরর 
কমযে়ে �়িা�ড়ি খাযচ্ছ। িী অদ্ভুত িাণ্ড! প্রা়ে কমকনেখাযনি পর 
আলমাকরর কিাযণ ্াক্া কখয়ে থামল কসো। কস রাযত আর �ুম 
হ়েকন... 

সুনপ্র়ে দিৌধুর়ী
অলীি সন্ধান ১১৬
কিয়ির ময্্য কেয়ে মুখ বা়িাল েীযপ্তন্ু। তীব্র এিো ত্রাস 
কলয� রয়েযছ লাশোর কচাযখমুযখ। পরপর িয়েিো ছকব তুলল 
স্মাে্যফাযন। সাতকেযনর ময্্য চারযে খুন, তারময্্য কতনযে এিই 
িা়েো়ে। অথচ আর কিাথাও কিাযনারিম আ�াযতর ডচহ্নেুিু 
পয্মন্ত কনই। িী িরল এরপর েীযপ্তন্ু? 

নবকিপাদ দঘপাষপাল
আকম ও আমার মা ২৪৮
ঋতুর কচাখেুযো িয়ে কবস্াকরত। ও হাত ছাড়িয়ে কেৌয়ি নীযচ 
নামযত থািল। আকম, “ঋতু, ঋতু কযও না কলেজ, মাযি কতামার 
খুব েরিার…” বলযত বলযত খুব ্ীযর সুযস্ নীযচ নামযত 
থািলাম। েরজার চাকব আমার িাযছ।… িী হল এরপর ঋতুর? 

সুনমিতপা িপাথ
উকনশডে খুন এবং... ২৪১
এখনও পয্মন্ত উকনশডে খুন হয়েযছ। এবং প্রকতবারই 
মৃতযেহগুকলর মুণ্ডুডে বাযে বাকি সব অঙ্-প্রত্যঙ্ কেকলি ন�রীর 
কবকিন্ন এলািা কথযি উধোর হয়েযছ। খুকন এতই কবচষেণ কয 
তার সামান্য ডেকির সন্ধান পয্মন্তও িরযত পাযরকন পুকলশ। এখন 
উপা়ে?

অিিদ্যপা দপাশ
েুঃস্বযপ্র কনপযথ্য ২৩৪
ি়ে কজকনসো িী সাং�াকতি— িখন িীযস, কিাথা়ে, িার কথযি 
এ কজকনস উৎপােন হযব, বলা কবশ মুশকিল। কিন্তু তাই বযল 
স্বপ্? স্বপ্ কেখযতও কয কিউ ি়ে কপযত পাযর, এ িথা কবশ্বাস 
িরা ি়েকির রিযমর িডঠন! কিন্তু মানুর পা়ে এবং আমাযের 
রজতও কপয়েডছল। কিন্তু কিন? িী আযছ এর কনপযথ্য? 

হিনম নমত্র রপা়ে
কেও়োযলর ওপাযর ২৬৯
এযির পর এি অপমানজনি প্রশ্ন আসযছ প্রবীরবাবুর উযদেযশ, 
কিন্তু কতকন উত্তর না কেয়ে চুপ কিন? সবযচয়ে কপ্র়ে বন্ধু 
বযল যাঁযি মযন িযরন, কতকনই প্রবীরবাবুযি এইিাযব কবযরে 
িরযলন! নাকি আসযল অকিশাপ? কিন সব কপয়েও শাকন্ত কনই 
প্রবীরবাবুর?

ব়ি�পে

�পে

দশখর বসু
কনযখাঁজ মানুযরর বৃত্তান্ত ৬০
প্রাইযিে ইনযিকস্টয�ের কিৌকশি কমত্রর অকফযস কপশাোকর 
সাহায্য কনযত আযসন কমযসস করকন কসনগুপ্ত। তাঁর স্বামী েু’মাস 
্যর কমকসং। কতকন কি কবঁযচ কনই নাকি কিডন্যাপড্?

নবপুল দপাস
অস্ত্র কিাথা়ে ১৭৭
েরজার পালিা খুযল কযযতই এিরাশ আযলা োঁকপয়ে প়িল 
অজু্মযনর কচাযখ। জলপাই রযঙর কপাশাি, মাথা়ে েুকপ – েু’জন 
কলাি। কয েরজা আ�যল োঁড়িয়ে আযছ, তার হাযত এিো 
বন্ুিজাতী়ে অস্ত্র রয়েযছ। কচাযখর েৃকষ্টযত এিো ডহম কনষ্ুরতা 
রয়েযছ। িী হল এর পর অজু্মযনর? 

বরুণ িন্
কফসবুি করেন্ড ৩৩১
সম্ভবত কবারডম িাোযনার জন্যই মল়ে ল্যাপেপো ক�ফে 
িযরডছল রা্াযি। রা্া খুন হও়োর পযর কসই ল্যাপেপই কি 
সাহায্য িরযব খুকনযি ্রযত?

মিনজৎ গপাইি
পাচার রহস্য ১৪৮
কেকলির আইকব ডডপাে্যমন্ কথযি কমলো এযসযছ এিো 
আন্তজ্মাকতি পাচার চয্র ব্যাপাযর। তারা বাংলাযেশ কথযি 
িী মূল্যবান কবশ সামগ্ী িারযতর বড্ার কেয়ে প্রযবশ িরাযত 
চা়ে? কজকনসো সম্বযন্ধ যখন ্ারণাই কনই তখন এত আমোকন 
রফতাকনর ময্্য কসই কজকনস পাচার িরা িীিাযব আেিাযব 
ক�ায়েন্া সতুিা?



সুমি দসি
েুশমন ১৪১
বেুিবাবুর বন্ধু, কত্রকেযবন্দ্র রা়ে চ্বততীর কমউকজ়োযম সবযচয়ে 
েৃকষ্ট-আির্মণী়ে বস্তুডে ডছল এিডে পশুর মূকত্, যাযি এিিথা়ে 
বীিৎস-হাইকব্রড জন্তু বলা যা়ে। কসই মূকত্ই ি়েকির কবিীকরিা়ে 
পকরণত হল? আর কিনই-বা কত্রকেযবন্দ্রযি তাঁর পুযরাযনা বন্ধুর 
সাহায্য কনযত হল? 

অপূব্য মণ্ডল
আইন-আোলত ৫২
দগৌতম গক্পাপপাধদ্যপা়ে

িৃকত্রম বুকধেমত্তা ১৫৬
দুদ্যনতমপাি ভট্পািপার্যদ্য

বন্ধ �যরর রহস্য ৩৮৭
অংশুলপা দপাশগুপ্ত

রেরু ্াইম কস্টাকরজ ও আমরা ৪৫৭

এমআর দজমস 
অকিশাপ ২১০
অিুবপাদে: রপাজনষ্য গুপ্ত
পালযকির চারপাশ ক�যর খুব মৃেু আযলা। কসই আবছা আযলাযতই 
পালযকির উপর এিো অত্যন্ত অদ্ভুত ন়িাচ়িা কচাযখ প়িযছ। 
মযন হযচ্ছ স্যর করচাযড্র মাথাো কযন কবেু্যৎযবয� ন়িযছ 
সামযন-কপছযন, আর কসো ন়িযছ যথাসম্ভব িম আও়োযজ। 
অ্যাশ �াযছর িাছািাডছ শুযল নাকি অমঙ্ল হ়ে? 

আথ্যপার দেপািপাি েক়েল 
আঁ্ার েুয�্ম কব্রয�ডড়োর ৩০৬
অিুবপাদ: পপারনমতপা মুকখপাপপাধদ্যপা়ে
�যর েুিযত না েুিযতই কপছযনর েরজাো বন্ধ হয়ে ক�ল। 
ওপাযর তালার চাকব পয়ি যাও়োরও স্পষ্ট শব্ পাও়ো ক�ল। 
ব্যারযনর সহজ পাতা ফাঁযে পা কেযলন ইডেন কজরাড্। গ্্যান্ড 
আকম্মর অন্যতম কসরা কযাধো এবার িী িযর কবযরাযবন কসই 
ফাঁে কথযি?

অনুবাে

কফচার
সাসযপন্স কি শু্ু �যপে থাযি? কথা়িবড়িখা়িার 
সা্ারণ জীবযন কি এি চুল করামাঞ্চও জড়িয়ে থাযি 
না? করাজিার জীবযনর কবকিন্ন কেযি কমযশ থািা 
সকত্যিাযরর করামাঞ্চির কবরয়ের উপযর কলখা এবাযরর 
কফচারগুকল জবাব কেযব কসই প্রযশ্নরই।  

অরুণপাভ নবশ্বপাস
অকনমার কসই রাত ৪৭৫
রাস্া়ে সবসম়ে মুখ কেযি হাঁযে অকনমা। পা়িার অযনযিই 
তাঁযের কছযলযময়েযের অকনমার উোহরণ কেন। এমন কময়ে আর 
েুযো হ়ে না। পা়িা়ে সতকর হও়ো এই কচারা জনকপ্র়েতাই কি কশর 
অবক্ িাল হল অকনমার? 

মপারগপানর আনলঙ্পাম 
এিডে খুযনর র়িযন্ত্র ৩৪০
অিুবপাদ: দসৌরভ বকন্দ্যপাপপাধদ্যপা়ে
নতুন নাম কনয়ে, নতুন পকরচ়ে বাকনয়ে এি নতুন জা়ে�া়ে এযস 
করানাল্ড তার কতন নম্বর খুযনর পকরিপেনা়ে ব্যস্। এখাযন এযস 
কবশ িয়েিকেন পযর কস এডডযথর কেখা পা়ে। কেখামাত্রই করানাল্ড 
বুযে কফযল কয, এই হল তার পরবততী কশিার। িী হল তারপর? 

জদ্যপাে লন্ডি
কনিয়িবায�র কছযল ৪৪৯
অিুবপাদ: অনভষদ্যন্পা লপাহিড়ী দদব
আগুন ক�যর কছযলরা সব বযসযছ, আবার শুরু হয়েযছ কসই 
আকেম মন্ত্রপাঠ। কসই মযন্ত্রর শব্ িাল লায� না। ি়ে িযর ওই 
এিয�য়ে আও়োজোযি। শামানযি ক�যর তখন কবশ কিছু কময়ে 
কসই মযন্ত্রর তাযল তাযল নাচযত শুরু িযরযছ। কসই নাচ আকেম 
প্রিৃকতর আচিয্ম িাডহকনর মযতা।


