
শিহরন শবিতীয় বর্ষ-সংখ্যা ভূশিষ্ঠ হল। প্যাপ্তিনস্ক পযাঠক-পযাঠঠকযাদের িদন 
ভদয়র, ররযািযাদচের, শবস্মদয়র শিহরন জযাগযাদনযার জন্ এলএফ বুকস 
ইশডিয়যার পক্ষ রেদক আিযাদের এই শবিতীয় প্য়যাস— শিহরন শবিতীয় বর্ষ-

সংখ্যা। শিহরদনর প্েি সংখ্যাঠি প্কযাশিত হদয়ঠিল গত জুন িযাদস। শকন্তু তযা প্কযাি 
হবযার সদগে সদগেই পযাঠক পযাঠঠকযাদের িদ্্ শিহরদনর আশবভ্যাব সংখ্যাদক রকন্দ্র কদর 
রে উৎসযাহ-উদ্ীপনযা-ভযাললযাগযা-ভযালবযাসযার সৃশটি হদয়দি তযা রে আিযাদেরদক শিহরন 
শবিতীয় বর্ষ-সংখ্যা প্কযাি করদত প্বল উৎসযাহ জুশগদয়দি, তযা বলযাই বযাহুল্।

শকন্তু রকযান েযােু-িদ্রে একঠি নবীন বই বযা বযাশর্ষকী তযার প্কযািকযাদলর শকিু সিদয়র 
িদ্্ এিন পশরঠিশত বযা জনশপ্য়তযা লযাভ কদরদি? রহস্-ররযািযাচে শবরয় শনদয় বহু 
বই, পত্র-পশত্রকযা রতযা প্কযাশিত হদয় েযাদক... তদব? রকন তদব শিহরদনর শবিতীয় বর্ষ-
সংখ্যা কদব প্কযাশিত হদব তযা জযানযার জন্ পযাঠক-পযাঠঠকযারযা আিযাদের রফযান কদরদিন, 
রিল কদরদিন? 

তযাঁদের এই ভযাললযাগযা ভযালবযাসযা ও প্শ্রদয়র শপিদন রবি কদয়কঠি কযারণ আদি। 
ভয়-রহস্-ররযািযাচে শবরয়ক রে সব পত্র-পশত্রকযা প্কযাশিত হদয় েযাদক রসগুশল প্্যানত 
শিশু-শকদিযারদের িদনযারঞ্জদনর জন্। শকন্তু রসসব পশত্রকযাগুশল অশ্কযাংি সিয়ই 
প্যাপ্তিনস্ক পযাঠকদের িদন শিহরন জযাগযাদত সক্ষি হয় নযা বযা হঠছিল নযা তযাদের 
রলখযায় শবরয়বস্তুর সীিযাবদ্ধতযার কযারদণ। ঠঠক এই অভযাবিযাই পূরণ কদরদি ‘শিহরন’। 
প্যাপ্তিনস্ক ও প্যাপ্তবয়স্ক পযাঠকদের িদন শিহরন জযাগযাদনযা নযানযান শবঠিত্র ভযাবনযাজযাত 
গল্প-উপন্যাস শনদয় ‘শিহরন’ হযাশজর হদছি আপনযাদের সযািদন। শকন্তু ‘শিহরন’-এর 
ঈর্ষণীয় জনশপ্য়তযার  শপিদন সব রেদক গুরুত্বপূণ্ষ িযাশবকযাঠঠ হল—  গুণিযাদনর 
শভশতিদত রলখযা শনব্ষযািন এবং শিহরদনর পযাতযায় শবখ্যাত বযা সুপশরঠিত রলখকদের 
নযািযাশকিত রলখযা প্কযাদির সদগে ডযাদক আসযা প্শতশ্রুশতিযান নবীন রলখক-রলশখকযার 
রলখযা প্কযাি। তদব সব রক্ষদত্র িত্ একিযাই েযাদক—রলখযাঠি রেন শিহরদনর উপদেযাগী 
হয়। অে্ষযাৎ প্যাপ্তিনস্ক পযাঠক-পযাঠঠকযাদের িদন েযাদত রস রলখযা শিহরন জযাগযাদত, 
ররযািযাচে জযাগযাদত সক্ষি হয়। এই িযানেণ্ড বজযায় রযাখযার জন্ অদনক সিয় হয়দতযা বযা 
শকশচেৎ কদঠযারও হদত হয় ‘শিহরন’-এর সম্যােকিণ্ডলীদক। কযারণ, আিযাদের একিযাই 
লক্ষ্, শু্ু নযাদি ‘শিহরন’ নয়, প্কৃত অদে্ষই পযাঠকদের কযাদি শিহরন জযাগযাদনযা রলখযা 
রপঁদি রেওয়যা ও রলখযার গুণিযান বজযায় রযাখযা। 

শিহরদনর প্েি বর্ষসংখ্যার িদতযা এই শবিতীয় বর্ষ-সংখ্যার রক্ষদত্রও আিযাদের এই 
ভযাবনযার রকযানও ব্শতক্রি ঘদিশন। একঠি শবদির শনবন্ধ, রতদরযাঠি উপন্যাস-উপন্যাশসকযা, 
েিঠি বড় গল্প, রতদরযাঠি রিযািগল্প, িযারঠি শফিযার এবং তযাদের অলংকরণ— সব্ষত্রই 
রদয়দি গুণিযান বজযায় রযাখযার আিযাদের শনরন্তর প্য়যাদসর িযাপ। পযাঠক-পযাঠঠকযাদের 
েযাশব রিদন এবযার সম্যােকদকও কলি ্রদত হদয়দি। আদি আিযার রলখযা একঠি 
উপন্যাশসকযা।

কযাগদজর েযাি ক্রিব্্ষিযান, প্কযািনযার অন্যান্ ব্য়ভযারও প্শতশনয়ত রবদড় িদলদি। 
তবু তযারই িদ্্ পযাঁিদিযা পযাতযার হযাড্-বযাউডি ‘শিহরন’ শবিতীয় বর্ষ-সংখ্যার েযাি আিরযা 
বৃশদ্ধ কশরশন পযাঠক-পযাঠঠকযাদের সুশব্যাদে্ষ।

তযাহদল িলুন, পযাতযা উলদি পড়দত শুরু করযা েযাক। আিযাদের ্যারণযা ও শবশ্যাস, 
শিহরন শবিতীয় বর্ষ-সংখ্যার প্শতঠি পযাতযাই পযাঠক পযাঠঠকযাদের ররযািযাশচেত করদব, 
শিহশরত করদব।  শুদভছিযা সহ—
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চঞ্চলিুমার দঘাষ

গগেযার তীে্ষ পদের শিহরন

উপি্যাস-উপি্যািসিা

িবশেষ িিবন্ধ

গগেযার তীর ্দরই বযাস িদল৷ রযাস্যার একশেদক হর-শক-রপৌঠড়র 
গগেযা অন্শেদক নীল গগেযা৷ হর শক রপৌঠড় রপশরদয় বহুেূর পে্ষন্ত 
গগেযার ঘযাি৷ কত অজস্র আশ্রি, িশদির৷ েুগ েুগযান্তদরর তীে্ষভূশি 
এই হশরবিযার৷ তযাই হয়দতযা এত িশদির, ভক্তজদনর শভড়৷

রাশজে বসু
নরদকর বিযার

দীপািবিতা রায়
িৃত্্র িযানঠিত্র

সুোন্তিুমার িবশ্াস
ফল্গু্যারযা

সুিজত বসাি
শজঘযাংস ু

দদবদত্া বশন্্যাপাধ্যায়
নলজযাতক রহস্

শ্রীিজৎ সরিার
ক্য়যািযা

নীরজক্িযার হঠযাৎ রবি িনিদন। হযাদত 
কদিদজর িযাশব। রবয়যারযা রকউ রনই শপিদন। 
িযাশব শনদজই শনদয় এদসদি রেখযা েযাদছি...

পশবত্র শগশরদক রবি পিদি হদয়দি রিঘনযাদের। 
িিিদি পুশলি সুলভ রিহযারযা। শকন্তু 
ওপরিযালযাক নয়। কেযাবযাত্যায় বুশদ্ধর িযাপ...

হযাই রপ্যাফযাইল রকস কল্যাণ। খুব সযাব্যাদন 
পযা রফলদত হদব। একিযা ভযাল পেদক্ষপ 
অবি্ সরকযার ইশতিদ্্ই শনদয়দি...

রতযায়যাদল জড়যাদনযা রযায়শতর গযাদয়, উন্ুক্ত 
শভদজ কযাঁ্, ি্দল জড়যাদনযা আদরকিযা 
রতযায়যাদল, েশেও শকিু অবযা্্ রভজযা ি্দল...

রপ্দিি ঠযাক্র িযােযা নীি্ কদর অন্িনস্কভযাদব 
বলদলন, “ইউ আর রসযা রলেভযার! আপশন 
ঠঠকই ্দরদিন...

বৃদিযাবন সিস্ েযাশয়ত্ব-কত্ব্ পযালন কদর 
শনখুঁতভযাদব, িযাদেিদ্্ উপেযািক হদয় 
ররযাঠহতযাদশ্র িরীদরর রখযাঁজখবরও রনয়...
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হহমািরিিিশোর দােগুপ্ত
হশস্েি্ষন

রকৌশিক রযায়
রিযাদের রকযানও ে্যাি নযাই

উপি্যাস-উপি্যািসিা

মশিাজ আচার্ণ্য
শবরযাে জযাশতকযা

দদবািেস িট্টাচার্ণ্য
বযাতযাশব ও তযার সগেীরযা

এরাক্ী িয়াল মণ্ডল
শবিল্করণীর সন্ধযাদন

আিেস চক্রবততী
বীজযাত্যা

ি্্রযাদতর শকিু পদর একিযা রনৌকযা এদস 
ঘযাদি লযাদগ। আর রসিযা লযাগদতই অদনক 
রলযাক িুদি আসদত েযাদক...

কেযা হঠছিল শনরঞ্জনেযা িযাদন রঞ্জদনর রিজেযার 
সযাদে। িদিযারিশণ বযাজযার লযাদগযায়যা একিযা 
শরসদি্র গযা রঘঁদর ওদের এই ররস্ট্দরন্ট...

দদবলীিা চক্রবততী
ি্ুকরী

প্বল শ্যাদসর িযান আর রবঁদি েযাকদত 
িযাওয়যার প্বল আক্শতর এক অদ্ভুত ববপরীত্ 
শনদয় রকযালবযাশলি খযািদি ্দর...

ভযাশগ্স তযাদক স্ক্দল ভশত্ করযাদত িযা শনদয় 
শগদয়ঠিল, বযাবযা শনদয় রগদল রতযা স্ক্দলর 
খযাতযাদতও বযাতযাশব নযািিযাই উদঠ রেত...

রসৌশভক শনদজদক কদট্যাল করদত পযাদর নযা। 
অতশক্দত হযাত বযাঠড়দয় নযাতযানযার েুই বযাহুিূল 
রিদপ ্দর শনদজর শেদক আকর্ষণ কদর...

নীহযারবযাবু আচিে্ষ গযািঠিদক শনদজর িদখর 
সংগ্রহিযালযায় স্যান রেবযার জন্ নযাদিযাড়বযাদিযা। 
ভট্যািযাে্ষ িিযাই অনুভব করদলন এরপর...

রহযািযাশনির িদন হল শেদনর আদলযা েযাকদত 
েযাকদতই বযারযাদিযায় ক্যাদিরযািযা ভযাল কদর 
বশসদয় রফলযা েরকযার। তযাই রস...

‘শিহরন’ বযাশর্ষকীদত রলখযা পযাঠযাদত রগদল https://lfbooksindia.com ওদয়বসযাইদি 
শগদয় পযাবশলি উইে আস এবং অ্যানযাউন্সদিন্ট রসকিন রেখুন ভযাল কদর। 
রলখযা ইউশনদকযাড বযাংলযায় ওয়যাড্ ফযাইল এবং শপঠডএফ—েুই ফরি্যাদিই ই-রিল 
(liberfieri@gmail.com) িযারফত পযাঠযাদত হদব। এই বযাশর্ষকীর ববশিটি্ অনুেযায়ী 
একিযাত্র শবিযাে্ষ রলখযার গুণিযান। কিপদক্ষ ৩০০০ িব্দ সংখ্যা রেদক ২৫০০০ িব্দ 
সংখ্যার কিদবশি গল্প, অনুবযাে, বড়গল্প, উপন্যাস, উপন্যাশসকযা পযাঠযাদনযা েযাদব। 
রলখযাঠি অবি্ই সম্ূণ্ষ রিৌশলক, অপ্কযাশিত (রেদকযানও িযা্্দি) এবং পূব্ষবততী 
রকযানও রলখযার পশরিযাশজ্ষত হদলও িলদব নযা। সযা্যারণত রলখযা পযাঠযাদনযার ক্রিযানুসযাদর 
িদনযানীত (কিপদক্ষ ি’িযাস) রলখযা বযাশর্ষকীদত রযাখযা হদব।
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বড়গল্প

স্বপি বশন্্যাপাধ্যায়
িযায়যাবী হযাতিযাশন

অিিরুদ্ধ ধর
ক্ইন’স গ্যািশবি

বারীব্রত দগাস্বামী
ঈশ্দরর রির ইিযারযা

রািা বসু
রিকড় পযাদপর সযাত

োশ্তী দাস
রপ্দির রজযায়যাদর

ব্র্যাম দ্ািার
িযা
অনুবযাে: সবুজ হযালেযার

িীলাঞ্জি দােগুপ্ত
একঠি পশরকশল্পত িৃত্্র গল্প

আিেস িম্ণিার
িযারশিদল্যার রিদডল

অিিশিত ঋক্  রায়
ঠডদপ্িদন একযানদড়

সুদরি রেখল রসিযা সম্ূণ্ষ অদিনযা একিযা 
জযায়গযা। িদন হল কযািযাকযাঠি একিযা কবরস্যান 
আদি। িযাঁদের আদলযায় রিযাদখ পড়ল...

রিযাবযাইল রফযাদন বযাঠড়র শসশস ঠিশভর িযারদি 
ক্যাদিরযার িশব ফ্দি উঠল। শতন নম্বর ক্যাদিরযায় 
রেখযা রগল শতনঠি ল্যাব্যাডর কক্্রদক...

ি্যািলদক রডডবঠডিযার সযািদন েযাঁড় কশরদয় 
ররদখ অশফস ঘদর ঢ্কলযাি। ব্্ষিযান এস 
এদির লযাইন পযাওয়যাই েযায় নযা।...

শভভযান খুব দ্রুত িযানুরদক িদক শনদত 
পযাদর। আিযাদক ও-ই শনদয় এদস আলযাপ 
করযায় লশতফ, অশস্মত, ফযাগুদনর সযাদে...

পরশেন কশল ওর হযাসব্যাডি রসৌগতদক শনদয় 
আদস অরণ্ রসদনর ফ্্যাদি। এতশেন পর 
রেখযা হওয়যাদত সকদলই খুব খুশি...

রযাদগ ও উদতিজনযায় শবড়যালঠির প্শতঠি েযাবযা 
রেদক ্যারযাদলযা নখগুশল সম্ূণ্ষরূদপ রবশরদয় 
এদসঠিল।...

আশি িন্েদক রেখঠিলযাি। এই ক’িযাদসই 
কী অদ্ভুত রিহযারযা হদয়দি তযার। রসই সুগঠঠত 
রিহযারযা শুশকদয় েঠড়র িদতযা হদয় রগদি...

এখযাদন আসযার কযারণ স্যািুদয়ল কযাউদক নযা 
জযানযাদত বদলঠিল। বলদত বদলঠিল, রকবল 
প্যািীন ররযাি িহরিযা ঘুদর রেখদত এদসঠি...

এই ি্যাদনদল রঢযাকযার পর শবশভন্ন জযায়গযা 
রেদক ইন্টযাদরশস্টং শনউজ রজযাগযাদড়র জন্ 
পল্টনদক িযাদেিযাদেই রফযান করত সযাশন...
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অয়ি রাহা
আকযািগযাঠড়

বড়গল্প দোটগল্প

দোটগল্প

তৃরাঞ্জি গশ্াপাধ্যায়
িক্নত্রে

িীলাঞ্জি চশট্টাপাধ্যায়
রকঁদিযা খুঁড়দত

ইন্দ্রিীল সাি্যাল
রইল বযাশক পযাঁি

সুমি দসি
প্দজক্ট িরুত

েিম্ণলা হালদার বালা
পুঁয়যালী

োশ্ত সরিার
রযায় শভলযা

রঞ্জি দােগুপ্ত
বযাদণশ্র ওেযার রেযালযািল

দসৌিম গুপ্ত 
কযাশি্ষয়যাদে হযানযাবযাঠড়

রসশেনিযা আিযার স্পটি িদন আদি। রসই 
বদির িহদর িদন্ষদডযা আিদড় পদড়ঠিল। 
সবশকিু লণ্ডভণ্ড।

িিৎকযারলযাল রেখল তযার এই কেযার রিদর 
লক্ষ্মণ আর িুশনয়যার রিযাখিুখ রেদক েযাবতীয় 
রক্ত রক রেন শুদর শনল...

খুবই ব্স্তযার িদ্্ রেদক সিয় রবর কদর 
রযাজীব আজই শগদয়ঠিদলন অতীন সরকযাদরর 
বযাঠড়...

“বড় জযায়গযায় িযারদত সুশবদ্ হয়। িযােযা 
তযাক কদর িযারযা শরশস্ক। খুব নদড়।” হযাসল 
রলযাদবযাদসযানযাদরযা...

েযাদের িদন েুরশভসশন্ধ আদি, েযারযা কযাউদক 
খুন করদত িযায়, তযারযা এিযা ব্বহযার কদর রতযা 
খুব সহদজই পযাশলদয় রেদত পযাদর!...

অশনব্ষযাণেযার িদতযা রপযাড় খযাওয়যা ররেকযাদরর 
সগে নযা রপদল আশেত্র আসযাই হত নযা এই 
অদ্ভুত সুদির ররেশকং-এ।...

্ুি্যাি কদর নত্ন বযাঠড়র গৃহপ্দবি হল। 
রসই উপলদক্ষ্ গুরুদেব আত্যানদি স্যািী সুেূর 
হশরবিযার রেদক উপশস্ত হদলন।...

তযারপর রসই জযায়গযািযা। িযাঠির রকযান অতল 
রেদক সযািযান্ জল ি্ঁইদয় ি্ঁইদয় বযাইদর 
রবশরদয় আদস এখযাদন।

এই হদন্টড হযাউসিযা শনশরশবশল জযায়গযায়। 
গযাঠড়িযা রেিে অবশ্ রিদড় শেল। এরপর 
ওরযা িয় ররেদন েযাদব...
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দোটগল্প

িফচার

িফচার

অ্যামশব্রাস িবয়াস্ণ
আউল শক্রক শব্দজর ঘিনযা
অনুবযাে: অশভর্দিযা লযাঠহড়ী রেব

দদশবে মজুমদার
বযাঁশি

সুেীপ হযাজরযা
সফর

অস্ার িুি
শলিসিযাদরর পযাদয়র িব্দ
অনুবযাে: অক্দজ্যাশত েতি

িত্রশ্াতা মণ্ডল

েুদে্ষযাদগর রযাদতর অশতশে

শিবনযাে শবশ্যাস
কযাশ্ীর আদি কযাশ্ীদরই: বযারুদের গন্ধ 
আর রসৌদিদে্ষর হযাত ্দর

ি্যািলী আিযাে্ষ
শিহরন এবং শিহরদনর প্স্তুশত

অণ্ষব রিঠ
সব ভূত অদ্ভুত

অংশুলা দােগুপ্ত

েুই িযাকযায় েুশনয়যা েি্ষন

ওই শব্জ, ওখযানকযার ররলদরযাড আর িযাদনদলর 
্যাদর পযাদি েযাদকই রেখযা েযাদব, রসনযাই রহযাক 
বযা নযাগশরক, তযাদক ফযাঁশস রেওয়যা হদব...

রে কদরই রহযাক আজ তযাঁদক জযানদতই হদব 
রক বযাঁশি বযাজযাদছি। বযাতযাদসর গশতর সদগে েুদ্ধ 
কদর েু’পযা এশগদয় েযাঠছিদলন...

আরও শকিুিযা রেদতই আদলযার উৎসিযা 
েৃশটিদগযাির হল তযার। িিযাল হযাদত একজন 
রলযাক শপিন ঘুদর েযাঁঠড়দয় রদয়দি...

তযাঁদের রিযাদখর সযািদনর েৃি্িযা সশত্ই 
ভয়ংকর, কযারণ তযাঁরযা শলিসিযাদরর কবদরর 
সযািদন রপঁদি শগদয়দিন...

রসশেন বুশেশন এই বযাগযানবযাঠড়দত রযাশত্রবযাদসর 
শসদ্ধযান্ত আিযাদক রকযান পশরশস্শতর সম্ুখীন 
করদত িদলঠিল...
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