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উশড়া িিা

শতামাশদরই মশতা অার এি
উড়নচণ্ডী

িিা শরশখশে উড়নচণ্ী। অবশেশ্ কিতু িশয় বশসশে। অবে্য না বশসও শতা আর উপায় হেে না। প্রায় 
কতনশ্ বের শিাকভভ, েিডাউন, অনোইন ক্াস, অনোইন এক্াম, এইসশবর চক্কশর শচনা প্রাত্যহিি 
জীবন্াই শতা ওর শ�ঁশ্ কগশয়হেে। আর িিাশতই বশে না, অেস মকতিষ্ক েয়তাশনর িারখানা, তাই 

�শর বশস যতসব ে্ফ্াকন, দুষ্ুকম চেশতই িািহেে। শসসব ে্ফ্াকন কিেু্া সামাে শদওয়া কগশয়হেে শতামাশদর 
জন্য এই বাক্ষিিীর িাজ্া ওর �াশড় চাকপশয় শদওয়ার পর শিশি। তশব, বেশত শনই, আমার শতা মশন িয়, িাজ্া 
ও মন্ িরশে না। অন্তত শতামাশদর িাে শিশি শয্ুিু সাড়ােব্ আমরা পাহচ্ছ তা শিশি শতা তাই মশন িশচ্ছ।

তশব উড়নচণ্ীর এই ব্যাশগ প্রকত বের আমরা শয সমতি শেখা ভশর কদহচ্ছ, শচষ্া িরহে, প্রকত বেরই, শসগুশোর 
ধরন-ধারন এি্ু-আধ্ু পােশ্ কদশত। এবারই শযমন, রিস্য িাহিকন আশে এগাশরা্া। আরও এি্া ব্যাপার এবাশর 
আমরা িশরহে। শিানও িকমিস রাকখকন এবাশর। না রাখার িারণ, আমাশদর মশন িয়, শতামরা িকমিস পড়শত কগশয় 
মূে সাহিত্য পড়ার আনন্্াই বুঝশত পারে না। এিবার আমরা শযমন েক্ষশণর েকক্তশেে িাহিকনহ্শি িকমিশসর 
আিাশর শতামাশদর িাশে শপঁশে কদশয়হেোম। শতামরা খুকে িশয়হেশে শস খবর জাকন। কিন্তু শতামরা জাশনা কি, 
সুিুমার রাশয়র এই মূে না্িহ্ পড়ার আনন্ আরও িত শবকে িশত পারত?

প্রকত বের শেখার ধরন-ধারন এইভাশব পােশ্ শদওয়ার অবে্য আশরি্া উশদেে্য আশে । উশদেে্য, শতামাশদর 
পেন্গুশো আশরি্ু ভাে িশর বুশঝ শনওয়া। তশব এই িাজ্াই এত্া ঝাশমোর িািত না, যকদ শতামরা এি্ু 
একগশয় এশস সরাসকর আমাশদর জানাশত িী শতামাশদর পেন্, শিান কজকনস্া আশরি্ু শবকে িশে ভাে োগত, বা 
শিান্া িম। এখন শতা জানাবার িত উপায়! উড়নচণ্ীর কনশজরই শতা আবার এি্া শফসবুিও আশে। শসখাশনও 
শতা জানাশত পাশরা। উড়নচণ্ীর মশতা শতামরাও এশসা না, শতামাশদর কনশজশদর এই বাক্ষিিীহ্শি আরও সুন্র 
িশর সাকজশয় কনশত।

১২ শসশটেম্বর, ২০২২



উপনদ্যানসকা

সূহচপত্র

চচতল বাদঘর গন্ধ
অমর কমত্র ৮
‘‘সারাকদন শয বাতাস বয়, শসই 
বাতাশসই নানারিম শোনা যায়। গন্ধ 
পাওয়া যায়। শোনা যায় কফসকফস, গরগর, 
শজাশর শজাশর, ফরফর। বাতাসই সব িিা 
বশয় আশন।” আমতেীর শসই সুবাতাশস 
িী গল্প বশয় এে?

দীপুমাকস, শমশসা, কমঠাই আর তপুর 
অকভযান এবার এই বাংোশতই। কবপ্লবী 
বাংোর ইকতিাশসর সশঙ্ িীভাশব তাশদর 
রিস্য অনুসন্ধান জহড়শয় শগে?

শরাগা, পাতো রাখােকজর িাশত িী 
ভী্ণ শজার! শসই জন্যই শবাধ িয় সবাই 
ওশি অত ভয় পায়। কিন্তু পাোশত ওশদর 
িশবই। দেজশনর বুকধির বে কি িারাশত 
পারশব না রাখােকজশি?

করয়া, ঋজু, অিটি এবার জহড়শয় পড়ে 
বধষিমাশনর রাজবাহড়র ইকতিাশসর সাশি। 
অিটিশদর কি শে্ পযষিন্ত এতকদশনর 
পুশরাশনা বাহড় শেশড় চশে শযশত িশব?

শমকরশদর িািার ব্যবস্া িে জািাশজর 
শসশিন্ড ক্াশস। কিন্তু জািাশজ শুরু িে 
এি নতুন গণ্শগাে। শমকররা কি পারশব 
আশমকরিায় শপঁোশত?

হিশর-শমাকত বাহড় শিশি শে্ পযষিন্ত 
পাকেশয়ই শগে। অশচনা েিশর কি তারা 
কনশজশদর জীবশনর কদো খুঁশজ পাশব? না 
আরও বহু মানুশ্র মশতা শভশস যাশব 
জীবন সমুশরি?

লাদ্দ্যৌষনি
যশোধরা রায়শচৌধুরী ৩৮

অপিরদণর পদর
সাগকরিা রায় ৫০

উপনদ্যাস

সূদর্যাদদয়র রঙ
অনন্যা দাে ১৪৬

গুপ্তিদনর ফাঁদদ
অকনন্্য ভুক্ত ১৮৪

হিদর দমানত
শদােনচাঁপা দােগুপ্ত ৭২

প্রনতনবম্ব
অকময় আদি ২২৮

রিসদ্য
১

রিসদ্য
২

রিসদ্য
৩

রিসদ্য
৪

এি কবশিশে িাকরশয় শগে চাঁদ কবকবর বাজ 
পাকখ। শসানার শসিে পাশয় কনশয় শিািায় িাকরশয় 
শগে শস? আর কি িখনও তাশি খুঁশজ পাওয়া 
যাশব?



বড়গল্প

‘ওঁশদর শমা্রশবা্্া শযন িাঁপশে এবং 
এি্ু শবকে দুেশে। ভু্ভু্ িশর চেশে 
হঠিই, কিন্তু এতক্ষণ শযরিম মসৃণভাশব, 
শস্টবে িশয়হেে, িঠাৎ শযন পুশরা শবা্্াই 
ঝাঁিাকন কদশচ্ছ বড্ড শবকে।’ শবা্্া কি 
তশব ডুশবই শগে?

রাশজ্য প্রচুর বন্ুি ঢুিশে। কিন্তু শিানখান 
কদশয় শয এই বন্ুশির আমদাকন িশচ্ছ তা 
ধরশতও পারশে না পুকেে। অনুমামা কি 
পারশবন এই সমস্যার সমাধান খুঁশজ শবর 
িরশত?

রামায়শণর িাত ধশর, পুরাশণর 
অকেগকেশত উঁকি কদশয় শুরু িে পুপুশের 
শু্য কবে ভাশসষিস জ্ায়ুর করসাচটি। এিশ�শয় 
পড়াশোনা শিশি শ্রিস করকেভ িরার 
দারুণ উপায় বাতশেশে শস কনশজই।

ইন্দ্র, অকনন্্য, িৃ্ আর করয়া এবার 
ভ্লগ িরশত যাশব ন্যােনাে োইশব্রকরশত। 
তুমুে বৃকষ্র রাত। করয়া আসশেও না, 
শফাশনও পাওয়া যাশচ্ছ না ওশি। করয়া কি 
তশব আসশব না?

যুবরাকন দুগষিাবতী শ�াড়া শিশি শনশম 
পিচারীর মুশখ ধীশর ধীশর জে েহড়শয় 
কদশতই মানু্হ্র েরীশর স্পন্ন জাশগ। 
শি এই ব্যকক্ত?

শলেন ডাইসশনর শেখা শে্ উপন্যাসহ্ 
আর পাওয়া যায়কন। শেখি কনশজই 
হডকে্ িশর শগশেন? করমকঝশমর িাশত 
আর শবকেকদন শনই, যা িরার দ্রুত িরশত 
িশব।

িকরশমািন দাশরাগার সশন্ি শিানও 
উগ্রপন্ীমূেি িাজিমষিই েশব্র উৎস। 
শ�াঁতনশি দাকয়বি কদশেন নজর রাখার। 
শ�াঁতন কি পারে রিশস্যর উশ্াচন 
িরশত?

শবানশি আ�াত িরা্া সশি্যর সীমা 
অকতক্রম িশরশে। কদয়া এর শে্ শদশখ 
োড়শব। শস বুঝশত পাশর না জঙ্শে 
দাঁহড়শয় বাবেু শিন কেস শদয়? িী শখাঁশজ 
ও?

জলপদের নননষদ্ধ এলাকা
নবিুমার বসু ৩১

ওয়ান শটার
অকভকজৎ তরফদার ৬৫

দলেন ডাইসদনর উপনদ্যাস
অনীে মুশখাপাধ্যায় ১০৮

এক বডীরাঙ্গনার কো
সবষিাণী বশন্্যাপাধ্যায় ২১১

পুপুল ও জটায়ুমঙ্গলম্
ইকন্রা মুশখাপাধ্যায় ১৬৭

দসই সন্ধদ্যায়
চুমকি ভ্াচাযষি ২৪৪

পািাড় ডাদক
গাগগী মুশখাপাধ্যায় ২১৯

জঙ্গলপুদর অদ্যাডদভঞ্ার
পোে বশন্্যাপাধ্যায় ১৩৬

রিসদ্য
৫

রিসদ্য
৬

রিসদ্য
৭

রিসদ্য
৮

রিসদ্য
৯



মায়াপুদরর মায়া কাণ্
রাশিে েীে ২৪৯

অদলৌনকক! অদলৌনকক!
শুভমানস শ�া্ ১৬১

ড্রপা পােদরর রিসদ্য
শুভায়ন বসু ১২৪

ঝাড়শনর শখাঁশজ ড্রয়াশরর কভতশর িাত 
শঢািাশতই খ্যাঁি িশর এি্া েব্। ঝাড়ন 
কি আবার খ্যাঁি িশর নাকি? ড্রয়াশরর 
কভতশর েুকিশয় িািা ও্া তশব িী?

খদ্যাঁক করা ঝাড়নটা
স্বপ্নময় চক্রবতগী ২৭

বড়গল্প

গল্প

শিাশিার পড়ায় মন বসশে না। শফাশন 
এি্া ওয়াকনষিং শমশসজ এশসশে। ওশডসা 
শজশন শফশেশে। বড়মামা িী িরশত চান 
এরপর?

দূর শিশি এি্া শোি শদৌহড়শয় আসশে 
একদশি। তার িাশত িী শযন এি্া 
রশয়শে। আশরি্ু িাশে আসশতই শবাঝা 
শগে কজকনস্া িী।

উইকেয়াম সাশিশবর ভূত �নে্যাশমর 
বাহড়র সিেশি ব্যকতব্যতি িশর তুশেশে। 
এমতাবস্ায় �নে্যাশমর েদ্মশবে কি 
ঠিাশত পারশব উইকেয়াম সাশিশবর 
ভূতশি? তাঁর সিেশি ব্যঙ্ িরার এই 
্্যাশঙ্া নাচ কি বন্ধ িরা সম্ভব?

সদানন্বাবু ঈ্ৎ শঠো কদশতই মিাপুরু্ 
ঝাড়া শমশর উশঠ শচাশখর পেশি অদৃে্য 
িশয় শগশেন শঝাশপর কভতশর। এত 
বয়শস এমন কবদু্যশতর গকত, ভাবাই যায় 
না। মিাপুরুশ্র সন্ধান কি আর িখনও 
পাশবন সদানন্?

ঘনশদ্যাদমর ঘহড়
শদাশয়ে বশন্্যাপাধ্যায় ২০০

রিসদ্য
১০

রিসদ্য
১১



জঙ্গদলর রাজা
মন্াক্রান্তা শসন ১৪৩

হডম বৃত্ান্ত
আবীর গুপ্ত ২০৭

এক কাঁনদ কলা
অকরন্ম বসু ১৭৮
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গল্প

নফচার

শয শিানও শদশেই আোদা আোদা দে 
িাশি। শিউ এশি সমিষিন িশর, শিউ 
ওশি। এখন প্রশ্ন এি্াই। বশনর রাজা 
িওয়ার জন্য কসংশির দশে িারা িািশব 
আর িাকতশি সমিষিন িরশব শি?

রুিানার সামশন একগশয় এে 
শেশেগুশো। রুিানা শজার গোয় জানান 
কদে, এখাশন শস তাশদর আসশত শদশব না। 
শেশেগুশো কি অত শো্ এি্া শমশয়র 
িিা শুনশব?

বা�্া এমন দাঁতমুখ কখঁহচশয় তািাে শয 
কবহচত্রমামার আত্ারাম খাঁচাোড়া িওয়ার 
শযাগাড়। সুরক্ষার জন্য মামা শবর িরে 
এি অকভনব উপায়।

কবজ্ানী কনেস শবাশরর িিা শি না জাশন। তাঁর 
শনাশবেজয়ী পুত্র অ্যাকগ শবাশরর নাম তুেনায় অশচনা 
সাধারশণর িাশে। শনাশবেজয়ী এই কপতা-পুত্র জুহ্র 
জানা-অজানা বহু গশল্পর সন্ধান কনশয় িাকজর এই 

কনবন্ধ।

আচ্ছা, শিউ কি জাশন ডাইশনাসশরর হডম হঠি িী রিম 
শদখশত? মুরকগর হডশমর মশতা কি? নাকি অক্রিশচর হডশমর 

মশতা? শ্শরাডাক্াইে আর ওকভর�াটেশরর হডশমর সাইজ কি এিই 
রিম? অকতিায় শিশি ক্ষুরি কবকভন্ন আিৃকতর ডাইশনাসশরর ফকসে 

িশয় যাওয়া হডশমর খবর কমেশব এই প্রবশন্ধ। 

িিা বো কনঃসশন্শি এিহ্ কেল্প। এি্ার 
পর এি্া েব্শি পুঁকির মশতা শগঁশি তশবই 
িিার মাো ততকর িরা সম্ভব। কিন্তু সবাই কি 
পাশর সুন্র ভাশব েব্চয়ন িরশত? িিা 

বোর এই কেশল্পর আসে রিস্য্া িী?


