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ভ�ৌতিক অল�ৌতকক



সম্াদলকর কথা

�ূি মালন হ� অিীি। যা আলর্ ছি� তকন্তু এ�ন ভনই। অথচ ভসই ভনই 
রালজ্র িাতসন্ারাই একসময় হলয় ওলঠ মানুলষর �লয়র কারি! িালদর 
তনলয় কি কাছহতন কি রহস্। নানা রূলপ �ূলিলদর অিস্ান। িলি ভস ভয 
রূলপ ভয �ালিই থাকুক না ভকন, �য় হ� িার ভসরা শততি। আিার ক�নও 
ক�নও ভস মানুলষর উপকারী িন্ু হলয়ও পালশ এলস দাঁডায়। এইসি নানা 
স্বালদর �ূিুলড র্ল্প তনলয়ই তিতর এই ‘ভ�ৌতিক অল�ৌতকক’ সংক�ন।

‘ভ�ৌতিক’ ও ‘অল�ৌতকক’ তিষয় দুল�াই একই সূলরে র্াঁথা। দুল�ালকই 
সাধারি িুতধিলি ভিাঝা যায় না। ভিাঝালনাও যায় না। একইসলগে এরা হ� 
আমালদর িড ভকৌিূহল�র জায়র্া। ভকউ �ূলি তিশ্বাস কলরন ভকউ িা 
কলরন না। িলি �ূলির উপতস্তি মালনই এক�া র্া িমিলম �াি, এক�া 
তশহরন জার্ালনা অনু�ূতি। এই ‘ভ�ৌতিক অল�ৌতকক’ সংক�লন স্ান 
ভপলয়লি িািাই করা িালরাছ� অিুর্ল্প, আ�ছ� ভিা�র্ল্প এিং পাঁচছ� িডর্ল্প।  

এই উলদ্ার্লক িাস্তিাতয়ি করা সম্ভি হি না, যতদ না তকিু �া� 
মানুলষর সাহায্ আতম ভপিাম। সক� ভ��ক-ভ�ত�কা (যাঁলদর ক�লমর 
ভিাঁয়ায় এিালরর ‘ভ�ৌতিক অল�ৌতকক’ পি্ব ঋধি হলয়লি) এিং অঙ্কন তশল্পী 
তিয়াসা �দ্র (যাঁর িুত�র �ালন প্রতিছ� র্ল্প জীিন্ত হলয় উলঠলি)— 
প্রলি্লকর প্রতি আতম কৃিজ্ঞ। আশা কতর এই ‘ভ�ৌতিক অল�ৌতকক’ 
সংক�লনর র্ল্পগুত� পলড আপনালদর �া� �ার্লি। 
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অ িু র্ ল্প
 ভনেহা আদক ১৩ ভনা�া
 ডক্টর সাম্ মণ্ড� ১৫ িাপ্পর...
 ভদি�ীনা তিশ্বাস ১৮ কা�চক্র
 অঙ্কন মুল�াপাধ্ায় ২0 রলসর ভ�াঁলজ
 ভমানাত�সা সাহা ভদ ২৩ রতিতপপাসু
 ভদিদু�া� কুণ্ডু ২৫ ভেরা
 ভকয়া চ্া�াজগী ২৮ ঘছড
 অল�ালকশ �ট্াচায্ব্ ৩0 স্বর্্বাদতপ
 তরয়া তমরে ৩২ আত�গেন
 প্রীিম গুহ ৩৪ ভ��াঘর
 তদয়া ভঘাষ ৩৬ তিনুর �ূি ভদ�া
 তিশ্বরূপ মজুমদার ৩৮ তনধু জ্াঠার আতি�্াি

ভিা � র্ ল্প
 নতন্িা তমশ্র চক্রিিগী ৪৩ ভসই রালি
 তিপু� মজুমদার ৪৮ অপরার্
 মধুতমিা মু�াজগী ৫৬ িতি

সূ ছচ প রে



 সঞ্জয় কম্বকার ৪২ রুম নম্বর তিনলশা দশ
 ভসৌমী গুপ্ত ৬৯ ঋিলশাধ 
 শঙ্কর চ্া�াজগী ৭৪ মুল�াশ
 উতরি ভদ ৭৮ সহযারেী 
 শান্তনু চক্রিিগী ৮৩ তসঁছড

ি ড র্ ল্প
 মহুয়া সমাদ্ার ৮৯ জীিন্ত কথা 
 অতমিা� সাহা ৯৮ তরসল�্ এক রাি
 মতঞ্জ�া চক্রিিগী ১১০ রলতি রাঙা রুদ্রাক্ষ 
 মমৃিা� নন্ী ১২২ ত�ততিহীন 
 তরয়া �ট্াচায্ব ১৩৫ অন্কালরর জীি


