গুরুর গাইড
গুরুচণ্ডা৯র চটি বই
বড় বড় বইয়ের ঘ্যামা ঘ্যামা বযাপার, যেমন গড়ন যেমনই দাম।
গুরুচণ্ডা৯ টনয়ে এয়েয়ে চটি বই, ো একাধায়র েস্তা ও পুটিকর।

নেটে পত্রিকা নতা ত্রিলই, খাট াখা িাপা কাগজ, বইপি নকে? আপাতত: উটেশ্য একোই, আরও
নবত্রি সংখযক পাঠটকর কাটি নপ ৌঁিটো। আর দীর্ঘট য়াদী লক্ষ্য হল একত্রে ত্রবকল্প গণ াধ্য ততত্রর
করা। এখে এসব শুেটল রত্রসকতা টে হটত পাটর। ঢাল নেই তটরায়াল নেই, বড় বড় কথা টে
হটত পাটর। ত্রিধ্াহীে ত্রিটে হাসুে, ক্ষ্ত্রত নেই। রাগ-ফাগ করবো, বরং আ রাও সটে ন াগ নদব।
ত্রকন্তু হাত্রসঠাট্টার কাত্রেঘভ্যাল নিষ হটল টোগত বাসো এো নথটকই াটব, ন , বাজার অথঘেীত্রতর
ধ্রাবাৌঁধ্া খাদয-খাদক সম্পটকঘর বাইটর নবত্ররটয় এটস এ ে এক আস্তাো বাোব আ রা, ন খাটে ক্র ি:
ুটি াটব নলখক ও পাঠটকর ত্রবস্তীণঘ বযবধ্াে। পাঠকই নলখক হটব, ত্র ত্রিয়ার জগটত থাকটবো নকাে
বযকরণত্রিক্ষ্ক, ক্লাসরুট থাকটবো ত্র ত্রিয়ার াস্টার িাইটয়র জন্য নকাে ত্রবটিষ প্ল্যােফ ঘ।
এসব আটদ হটব ত্রকো, গুরুিণ্ডা৯ ত্রেকটব ত্রকো, নস পটরর কথা, ত্রকন্তু দু পা নফটল নদখটত নদাষ কী?

www.guruchandali.com
~~~~
গুরুচন্ডা৯ guruchandali

+91 9330308043

guruchandali@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান
অনলাইনঃ collegestreet.net
কলকাতাঃ সু প্রকাশ বইঘর (কলেজ স্ট্রীট, পুুঁ টিরালের উলটাদিলক)
দেজ, ধ্যানপ্তিন্দু , উিু েশ, দে িু ক দটার
চুুঁচুড়াঃ প্তিেযার্থী, কৃষ্ণনগরঃ সংকলন
ঢাকাঃ সংহপ্তত, প্তিপ্তেত, িাপ্ততঘর
দিঙ্গালু রু ও দচন্নাইঃ িইঠেক

মিোদীনমিক্স
ত্রলটখটিে লন্িে স্কুল অফ ইকেত্র টের অধ্যাপক ত িীি র্েক এবং উদয়ে ুখাত্রজঘ। অনুবাদ কটরটিে অধ্যাপক
নস য িাহীে।
গত পাৌঁি বিটর অথঘে ীত্রত র কী হাৌঁত্রড় র হাল, ত্রিটর ত্রিটর নদটখটিে এবং প্রত্রতত্রে িব্দ ওজে কটর ত্রলটখটিে।
২০ োকা

কুিুমদর মরোিহর্ষক গল্পসিূহ - জয়ন্তী অমিকোরী
এ এক োরীর জীবটের েুকটরা গটল্পর স াহার, ার স য়সী া গত সেটরর দিক নথটক এই েতুে িতক। স য়ো
দ্রুত পেবদটলর, রঙিো সাদাকাটলা খবটরর কাগজ নথটক ইন্োরটেে আর ঝকঝটক নকবল ত্রেত্রভ্টত বদটল াবার
োই টেত্রবল। আেটপ টর জীবে আর তার বদটল াবার কাত্রহেী ধ্রা আটি এই েুকটরা গটল্পর রস য় নিাটট্টা ঝুত্র ড়ত্রেটত।
১৫০ িাকা

পোড়োতুততো চোাঁদ - ইন্দ্রোণী
িঙ্খ নর্াষ বটলত্রিটলে, 'আ রা খে সত্রতযকাটরর সংট াগ িাই, আ রা খে কথা বত্রল, আ রা ত্রঠক এ েই ত্রকিু
িব্দ খুৌঁটজ ত্রেটত িাই, এ েই ত্রকিু কথা, া অটের স্পটিঘর টতা এটকবাটর বুটকর ত্রভ্তটর ত্রগটয় নপ ৌঁিয়। পাত্রর ো
হয়টতা, ত্রকন্তু খুৌঁজটত তবু হয়, সবস টয়ই খুৌঁটজ ন টত হয় িটব্দর নসই অভ্যন্তরীণ স্পিঘ ।" নসই নখাৌঁজ এই গল্প
সংকলটে।
৭০ িাকা

সর্ষেদানায়, ইর্েডানায় - অচল সসসি
ভ্রমণকাটিটন, টকন্তু শুধুই ভ্রমণকাটিটন নে। এ বইয়ে আয়ে এক যনশার গয়পা, যে যনশা অন্যয়দরও যনশা ধটরয়ে টদয়ে
পায়র।
250 িাকা

মনরুমিতের উপোখ্যোন ও অনযোনয কোমহমন - অির মিত্র
বে কািকটলর ত্রেরীহ শ্রত্র ক তবরাগীটক রাটত পুত্রলি তাটক তার বাত্রড় নথটক তুটল ত্রেটয় ায়, ত্রকন্তু পটর বটল
তবরাগীটক নতাটলইত্রে । এই উপন্যাস তার সতয অনুসোটের এক হৃদয় ত্রবদারক বৃোন্ত।
১৩০ িাকা

মতোিোর সতে মখ্লো - মিপুল দোস
টমোয়ক আগুয়ন জ্বাটিয়ে মারয়ে যচয়েটেি োর স্বামী। বুয়ক যপাড়া ঘ্ায়ের েন্ত্রণা টনয়ে টমো আর উদােীন শাশ্বে
টগয়েটেি এক আশ্চেয মানুয়ের কায়ে। শাশ্বে টমোর যখািা বুক যদখয়ে যচয়েটেি। পুয়ড় োওো, উঁচুটনচু, বীভৎে
মাাংয়ের দিার যভেয়র যকান কুসুম ফুয়ি টেি? শীেঘ্ুম যেয়ক যেয়গ উয়ে শাশ্বে টক যপয়েটেি যেই যেৌরভ?
80 িাকা

অমতনোটকীয় – একক
একটকর গল্পসংকলে "অত্রতোেকীয়"। বীভ্ৎস, রুদ্র, অদ্ভুত-আত্রদ সকল রটসর প্রত্রত নলখটকর একো নক তুকপ্রবে
আগ্রহ আটি তা নবি স্পষ্ট। তটব, া ত্রভ্ন্নতা এটে নদয় পাঠ অত্রভ্ জ্ঞতায় তা হটলা, আেটপ টর ত্রহংসার সহজ ও িীতল
আত্মীকরণ। ত্রঠক হরর বা নগার েয়, একেু উৌঁিু তাটর বাৌঁধ্া এই কাত্রহত্রে ালার ূল সুরত্রে ওই র্টরায়া বাঙাত্রল
ত্রে টস ন্দট ঘয।
৬০ িাকা

তর্কাগুসল, চসিতাবলী ও আখ্যানসমূহ - ির্লাল
কারাগার ও বধযভূটমর আখযানকার টিখয়েন, োঁর টিেীে আখযানটি। টিখয়েন, “একটি ময়িাপাখযায়নর অটকটিেকর
অাংশ িয়ে োকার স্বয়ে টিখয়ে োটক। না পূরণ িয়িই বা ক্ষটে কী?”
১৭০ িাকা

মজুিিত্ন - তন্বী হোলদোর
এ এক অন্য জগৎ। এখাটে ফটরস্ট বাংটলার নি ত্রকদাটরর নিটলর বউ নবহুলা, স্বা ীর ো লত্রখন্দর। এখাটে ন থর
নকায়ােঘাটরর ািাপালায় রাবটণর নব হয় সীতা। ত্রভ্ ত্রখত্রররা নগটয় ওটঠ একবার ত্রবদায় নদ া র্ুট র আত্রস। এখাটে
ত্রবহার নথটক নসাোগাত্রি র্ুটর আসা ন টয়র ো গো। এখাটে সকাল অন্য রক । রাত অটিো। অজাো ানুষ, অটিো
গল্প, অপটরর জগৎ। অন্য ভ্াষা অন্য সুটর এই অেন্য উপাখযােগুত্রল নগৌঁটথটিে তন্বী হালদার।
১৩০ িাকা

লক্ষ্মীর পোাঁচ ো৯ - সম্পোদনোাঃ যত োিরো রোয়তচৌিুরী
লক্ষ্মীর পাৌঁি া৯ ত্রিরািত্ররত লক্ষ্মীর পাৌঁিাত্রলটক পুেেঘবীকরটণর এক প্রয়াস। লক্ষ্মীর পাৌঁ িাত্রল র পয়ার িন্দত্রেটক অত্রবকৃত
নরটখ ত্রবষয়বস্তুত্রেটক সম্পূণঘ পাটে ত্রদটয় নলখা হটে েতুে একত্রে পাৌঁিাত্রল। এটক পযাৌঁি াত্রল ও বলা ন টত পাটর, বা
পযারত্রি। নলাকত্রিটক্ষ্ও বলা ন টত পাটর, বা সাবভ্ািঘে । ত্রল খটিে োো প্রজটের ত্রহলা ও পু রুষ কত্রবরা।
৬০ িাকা

মসজনস অি মিতেয়োল - দিয়ন্তী
নদিভ্াগ ও তাৌঁ র পত্ররবাটরর ত্রভ্টে নিটড় আসার, েতুে জত্র টত নবৌঁটি থাকার লড়াইটয়র স্মৃত্রতর আখযাে। সটে উটঠ
এটসটি নদিভ্াটগর ত্রলত্রখত ইত্রতহাটসর নরফাটরন্স। নদিভ্াটগর ইত্রতহাস, বা স্মৃত্রতকথার থা থ ুগলবন্দীর যাত্রজক
স্পটিঘ এই বইটয় নদিভ্াটগর স্মৃত্রতকথাই ইত্রতহাস হটয় উটঠটি আর ইত্রতহাস হটয় উটঠটি আখযাটের ত্রবষয়।
১১০ িাকা

মনতজর িোছোই - িলয় রোয়তচৌিুরী
ত্রেটজর বািাই বলটত তাই আ ার পিটন্দর বািাই েয়; ারা সা টে নেই তাটদর নতা বািাই করার সুট াগ নেই।
সুতরাং ারা নিাটখর সা টে পড়ল, তাটদর নথটকই নবটি ত্রেলু । নবত্রি কথা বলটত িাই ো। বলটল আবার অন্যান্য
তক া িাপাটো হটত পাটর নলখাগুটলার ওপর, ন ে নদ্রাহ, নরটবল, ত্রবপ্ল্ব, প্রত্রতষ্ঠােত্রবটরাধ্ী, ন েগেী ইতযাত্রদ
ইতযাত্রদ। পাঠক ত্রেটজই ভ্াবুে।
ভ্াবো াটে নকবল কপাটলর ভ্াৌঁ জ েয়, ুিত্রক নেষও নতা তাইই।
১৬৫ িাকা

নোগমরকপমি ও মিতটন ন কযোম্পাঃ আসোতি নোগমরক ততরীর িৃত্তোন্ত - সম্পোদনোাঃ মদিমর্ষ দোস, স্বোতী রোয়,
মসোিনোথ রোয়
এে আর ত্রস আ াটদর এক ৪০ লাত্রখ ােত্রবক সঙ্কে উপহার ত্রদটয়টি। সাটথ সাটথ ত্রি নভ্াোর, বিঘার পুত্রলি, ত্রবটদত্রি ট্রাইবুোল,
ত্রিটেেিে কযাম্প, অত্ররত্রজোল ইেহ্যাত্রবোন্ে ইতযাত্রদ িব্দাবলীর সাটথ পত্ররিয় কত্ররটয় ত্রদটে। এই বই পাঠকটক এেআরত্রস ও
ত্রি নভ্াোর সংক্রান্ত হয়রাত্রের সাটথ পত্ররিয় কটর নদটব। সংখযাগুরুর হাটত সংখযালর্ুর অতযািাটর রাষ্ট্র কী ত্রবপজ্জেক ভ্ূত্র কা
ত্রেটত পাটর বইটয়র নলখাগুত্রল তা পত্ররষ্কার কটর নদত্রখটয়টি।

৩০ িাকা

তোহোতদর কথো
ত্রবরাে ত্রবরাে প্রতীত্রক ত্রবপ্ল্ব েয়। রটকে ত্রবজ্ঞাে বা ত্রব াে িালো েয়। নিাটো নিাটো নপিা, নত ে নকাটো বাধ্াও
নেই ঢুটক পড়টত তবু ন ে ন টয়টদর জন্য অেত্রধ্গ য। নসইসব এলাকায় িুপিাপ ঢুটক পড়টিে ন টয়রা। নকাটো
প্রিার, নগ রবগাথা, এবং সবঘাটপক্ষ্া া গুরুত্বপূণঘ , স াজ-সংসাটরর প্রত্রত ত্রবরাে নকাটো অত্রভ্ট াগ িাড়াই, নেফ ত্রেটজর
নজাটর। এ বই তাৌঁট দরই ত্রেটজর ভ্াষায়, তাহাটদরই কথা।
70 িাকা

রংনোম্বোর - মহরণ মিতত্রর সতে কতথোপকথন
ত্রিল্পী ত্রহরণ ত্র টির দীর্ঘ প্রটনাের পবঘ, প্রয়াত নলখক অদ্রীি ত্রবশ্বাটসর সংটগ, সংট াজে ত্রহটসটব একত্রে দীর্ঘ ূলযবাে
সাক্ষ্াতকার, ত্রবষাণ বসুর নেওয়া। নদটির িত্রব, ত্রবটদটির িত্রব নথটক হালত্রফল ত্রিত্রজোল আেঘ । িত্রবর জগৎ-এর একো
সাত্রবঘক ত্রিি উটঠ এটলা ত্রিল্পী ত্রহরণ ত্র টির সাটথ এই অকপে সাক্ষ্াৎকাটর। সাক্ষ্াৎকার ত্রঠক েয়, এ এক ত্রিল্পআড্ডা। সাটথ ত্রহরণ ত্র টির ঞ্চ-প্রেদ-ত্রসটে া-ত্রিল্পজীবে। প্রেদ - ত্রহ রণ ত্র ি।
২৫০ োকা

মিোমদতকয়োর - কোর িুনোফো মিম , জনগণ, নো কতপষোতরট মকোম্পোমনগুতলোর?
সম্পোদনোাঃ িোাঃ পুণযব্রত গুণ ও সতয ম িরোিন
২০১৮-র নফব্রুয়াত্রর টত প্রধ্াে ন্ত্রী েটরন্দ্র ন াত্রদর সরকার ত্রবটশ্বর সবঘবৃহৎ (এ েোই দাত্রব) স্বাস্থ্য ত্রব া প্রকল্প নর্াষণা
কটরটি, ার লক্ষ্য ভ্ারটতর জেসংখযার অটধ্ঘকটক ত্রব ার আওতায় ত্রেটয় আসা। ত্রকন্তু এই প্রকল্পত্রে ত্রক বাস্তব? োত্রক
শুধ্ুই ি ক, াটত লাভ্ নকবল াি কটপঘাটরটের? তথয ও ত্রবটেষণ সহ ত্রল খটিে স্বো ধ্ন্য ত্রিত্রকৎসক, স্বাস্থ্য ও
স াজক ঘীরা।
৪৫ িাকা

কুরিোমন অথিো কোমনষভ্যোল - োকযমজত ভ্ট্টোচোযষ
গল্পো নপ্রট র হটত পারত, হটত পারত রাজেীত্রতর। ু ুধ্াে দুই বা পন্থী িািটগাষ্ঠীর পারস্পত্ররক, অত্রবশ্বাস, সটন্দহ
এবং অনুরাটগর ন িন্দ্ব ুখর নোটত নভ্টস ত্রগটয় হঠাৎ কটরই ত্রেটখাৌঁ জ হটয় ায় একত্রে নিটল। গল্পো ত্রেিক একো
উটের কাত্রহেী ত্রহটসটবও ভ্াবা ন টত পারত। ন রুভ্ূত্র টত এক স্বেটতায়া েদীর স্বপ্ন শুকটো হৃৎত্রপটণ্ডর টধ্য লালে
কটর িটলটি। এই স স্ত রক হটয় ওঠার সম্ভাবোগুটলাটক স টে ত্রেটজর আত্রস্ত টে লুত্রকটয় রাখাটক কুরবাত্রে বলা ায়।
হয়ত বলা ায় কাত্রেঘভ্ যালও।
110 িাকা

তনাঃ তের পত্রগুচ্ছ - কথো ও োঃ অমভ্মজৎ। ছমি, ভ্োিনো ও মনতদষ নোাঃ অচষন।
ানুটষর ন ে পত্ররত্রিত্রত র বণঘালীটত রটঙর নিষ নেই। গুরুিন্িা৯ দীর্ঘত্রদে ধ্টর এই কযালাইটিাটস্কাত্রপক তবত্রিটির োো
ত্রদক ত্রেটয় োো নলখা প্রকাি কটর িটলটি। নসই বহ াে ধ্ারাবাত্রহকতার অংি এই বই ত্রে।
৩০০ িাকা

আগুনপাহাড় - সপনািী ঠািুি
শির েখন িয়ে ওয়ে টনয়েই একিা িারয়মাটনোম। শটপাং ময়ির আয়িার টপেয়ন অন্ধকার োো। একিু পয়রই
টভটখটরবাোর। টভটখটরয়দর টশশুরা টবটি কয়র যদে এনটেওর উপিার, গরম যোয়েিার।
20 িাকা

আশালতা - অমি সমত্র
অমর টময়ের োো শুরু ১৯৭৪এ। ৪১ বের পার কয়র এই োংকিয়ন উটেয়ে এয়নয়েন োঁর নানা েময়ের গল্প।
90 িাকা

সদনগুসল, িাতগুসল - সসিত বর্্যাপাধ্যায়
'টদনগুটি রােগুটি' যচারায়রায়ে আমায়দর ভাটেয়ে টনয়ে োয়ব। যকাোে? যেই িটদশ োনা োকয়ি এ যিখা যো আর
উপন্যাে িেনা।
70 িাকা

অনুষ্ঠান প্রচার্ি সবঘ্ন ঘটায় দুঃসখ্ত - শািযসজৎ ভট্টাচার্ে
যফয়ি আো নব্বইয়ের কাটিটন, নব্বইয়ের প্রেয়ের এই যিখয়কর কিয়ম। যে কাটিটন যেমন বযটিগে যেমনই
রােননটেক।
৭০ িাকা

সসর্মান দয ননলসন - নিাশনািা সমশ্র ও সচিসিৎ সামন্ত
বাাংিা ভাোে এই প্রেম গ্রাটফক কটবোর বই টকনা যে টবেয়কয না ঢুয়ক বিা োে, যরখা ও শয়ের টবভয়ে এই যোয়টা
বইটি অনন্যোধারণ। যরখা কখনও আধুটনক ও কািাকািা, কখনও েুটির ময়ো যপিব।
৪০ িাকা

ন ািা নিশাল - ির্লাল লাসহসড়
এক রময দুপুয়রর যরায়দ টপে যেটকয়ে এক টনিঃশ্বায়ে এই যোি উপন্যােটি পয়ড় যফিা েম্ভব নে। ভাটগযে নে !
এভায়বই টকেু টকেু আখযান োয়দর কাটেয়ন্যর অন্তরায়ি অক্ষয়রর রাইয়ফিটিয়ক উদযে কয়র যবঁয়চ োকুক।
60 িাকা

িাশ্মীি, িাজননসতি অসিিতা, ণতন্ত্র ও জনমত - সমঠুন নভৌসমি
কাশ্মীয়রর আখযান এক অদ্ভুে আখযান। ‘পায়পযটিভ একিা অদ্ভুে বযাপার। যবড়ার এপায়র যে েন্ত্রােবাদী, ওপায়র যে
যদশয়প্রমী। ওপায়র যে দখিদার, এপায়র যে যবয়নয়ভায়িন্ি প্রশােক। টকন্তু যকাোও টক যকায়না অবয়েটিটভটির অবকাশ
যনই?’ বইয়ের ভূটমকা যেয়ক।
60 িাকা

বস্টর্ন বংর্ - বনে সি
‘এই টডয়েম্বর মায়েই সুপ্রীম যকায়িযর রাে আবার নেুন কয়র আমায়ক টিটমনাি কয়র টদয়েটেি’। বস্টন যেয়ক
কিকাো, আয়মটরকা যেয়ক ভারয়ে, এক ‘অন্যরকম’ েুবয়কর অন্যরকম রচনা। ধারাবাটিক টিয়েয়ব প্রকাটশে িয়েটেি
গুরুচণ্ডা৯য়ে। টকেু পটরবটেয ে পটরমােযে রূয়প এবার বই িয়ে।
50 িাকা

সনবোসচত ল্পপাঠ – (প্রথম, সিতীয় খ্ণ্ড)
দুই বাাংিার গল্প ধয়র োয়ে দুই মিায়ির ময়ধয। ধয়র োয়েন ৮৫ েন েীটবে গল্পকার, োক্ষাৎকার েি। সুটবশাি
এরকম এক োংকিন দুই বাাংিায়েই প্রেমবার।
400 িাকা

এি বযা ৯০ – ১৯ সট িসবতাি বই
েব্বইটয়র দিটকর ১৯ জে কত্রবর ১৯ত্রে বই, একই সটে ।
অেন চিবেযী, অাংশুমান কর, আেযনীি মুখাটেয, কল্পটেয বয়দাপাধযাে, চটিি ভটাচােয, পারটমো মুটি, প্রেূন যভৌটমক,
টমেুি দত্ত, েয়শাধরা রােয়চৌধুরী, যরাশনারা টমশ্র, শটমে রাে, শান্তনু রাে, শুয়ভন্দু চয়টাপাধযাে, োেযক রােয়চৌধুরী,
োমযব্রে যোোরদার, োেন কর যভৌটমক, সুমন মান্না, যোমনাে রাে,টিয়দাি ভটাচােয।
330 িাকা

আদালত-সমসডয়া-সমাজ এবং ধ্নির্য়ি ফাাঁসস - নদবাসশস নসনগুপ্ত, প্রবাল নচৌধ্ুিী, পির্মশ ন াস্বামী
যিোি পায়রখ খু য়নর টেক পয়রই ধনঞ্জে যবপাত্তা বয়ি গুেব েটড়য়েটেি। পুটিশ ধয়র টনয়েটেি যে খুনিা যে -ই
কয়রয়ে, নািয়ি পািাি যকন! এই বইয়ে েমস্ত েেয টবয়েেণ কয়র যদখয়ে চাওো িয়েয়ে যে খুনিা েটেযই যক
কয়রটেি। উয়ে এয়েয়ে এক টবকল্প েম্ভাবনার কো।
110 িাকা

িৃহৎ নযোতনোপুরোণ - সসিত িতদোপোিযোয়
ত্রসেুরবাসীটদর জন্য ত্রলত্রখত ত্রসেুরবাসী বরদািরণ রত্রিত ত্রসেুট রর ভ্ূত্র পুট ির ইত্রতহাস, এ খাৌঁত্রে ত্রদত্রি াল োগরায়
নজার থাকটল তটবই খাওয়া াটব।
৯০ িাকা

অ(ন)নয মহীন (১)
মিীয়নর যঘ্াড়াগুটি েম্পয়কয শুধু এইিুকু োনা োে, যে, েত্তয়রর দশয়কর যকায়না এক েমে নাকেিা বা যবিািার
যকায়না এক অিয়ি উৎপিাাং যনয়ম এয়েটেি এই অোনা উড়ন্ত বস্তুরা। পুয়রায়না যঘ্াড়ারা, নবীন িাটু ও দুদযান্ত
পক্ষীরােরা যেই উড়ন্ত োয়নর ব্ল্যাকবায়সা খুিয়েন।
১১০ িাকা

স্বািয (অ)বযবিা - সম্পাদনাুঃ পূণযব্রত গুণ
স্বাস্থ্য এখন মূিে পণয, পুঁটের চারণয়ক্ষে এবাং মৃগোভূটম।এই অদ্ভুে বযবস্থ্াে নাগটরয়কর যক্ষাভ যমিায়ে রায়ের যকানও
কােযকর উয়দযাগ যনই, পটরবয়েয আয়ে যকবি এয়কর পর এক ফাঁপা যঘ্ােণা। আর স্বাস্থ্যকমযীয়দর, টবয়শে কয়র
টচটকৎেকয়দর েনগয়ণর যরায়ের োময়ন দাঁড় কটরয়ে যদওো।
120 িাকা

িামান নবসব - সবপুল দাস
এই উপন্যাে আেয়ি োদুবাস্তবোর আড়ায়ি এক আধুটনক পয়ের পাঁচাটির আখযান টনমযায়ণর টদয়ক এটগয়ে যগয়ে,
যেখায়ন ঘ্রপািায়না বািক আবার উৎয়ের টদয়ক োো শুরু কয়র।
৬০ িাকা

ওই মসণময়, তাি িাসহসন - িসবশংিি বল
এই যেই যিখা, োর েম্পয়কয েদীপন চয়টাপাধযাে বয়িটেয়িন, "ভোবি ভায়িা যিখা, একমাে যমিাফর যপঁো েুয়িার
মে উড়ন্ত – ভােমান – েবু স্বাধীন নে – আেয়ি টনয়ে উড়য়ে পায়রনা িাওোে ওড়াে।"
60 িাকা

মর্হর্িাদার্িা - সসিত বর্্যাপাধ্যায়
এ কাটিটনর েব ঘ্িনাই কাল্পটনক, কারণ, আেনার ময়ধয যকায়না েযান্ত মানুে োয়কনা, আর মৃয়ের শিয়র যবঁয়চ োয়ক
শুধু প্রত্নেত্ত্ব।
70 িাকা

সবাি জনয স্বািযুঃ নর্ স্বপ্ন সসতয িিা র্ায় - পুণযব্রত গুণ সংিসলত
োরা বাাংিা েবার েন্য স্বাস্থ্য প্রচার কটমটির উয়দযায়গ গণ কনয়ভনশয়নর বিৃোমািা, ো পিভায়ব যদখাে, েবার
েন্য স্বায়স্থ্যর দাবী এয়কবায়রই অিীক না, বরাং রায়ের নাগায়ির ময়ধযই।
60 িাকা

নখ্দন্ত -- িলয় রোয়তচৌিুরী
ক্র িঃ িরীরী উচ্চারণ নথটক েেিীলতায় এটস পড়টি এই আখযাে, এবং আশ্চ ঘভ্ াটব হটয় উঠটি স স টয়র
ত্রবশ্বরাজেীত্রত র কট ন্ে াত্রর।
70 িাকা

অবান্তি পাঠশালা -অনুবাদ- জয়া সমত্র
েত্তয়রর দশয়ক িাোর টেটরয়শক েরুণ-েরুণী 'টনয়খাঁে' িয়েটেয়িন, আয়েয টন্িনার নানারকম বদীশািাে। যেরকমই
এক যগাপন বদীশািার টববরণ 'দা টিিি স্কুি'। টিয়খয়েন যেই নরয়কর এক অটধবাটেনী। যেন অন্য ভাোর আয়রক
িন্যমান, ো অনুবাদ কয়রয়েন েো টমে।
100 িাকা

সমসির্ল বাদল সিিাি -- অদ্রীশ সবশ্বাস
এিাই একমাে োক্ষাৎকার, যেিাে যকবিমাে অেনমি ও োর পশ্চাদপি, ভাবনার গয়ড় ওো, রােনীটে ও রােনীটের
ফাঁয়দ-পড়া নািক ও স্বোং বাদি েরকার।
৪০ িাকা

অসুখ্ সািান -- ঈসিতা পালর্ভৌসমি
েমকাটমো োরুক বা না োরুক, েয়ে রাখুন এই হ্যান্ডবুকটি। যস্কপটিকযািয়দর কোয়ক গুটি যময়র পড়য়ে োকুন
আমায়দর োয়েশনাবিী, েয়ে োকুন একদম যশে অটে।
৩০ িাকা

প্রসঙ্গ ধ্ষেণ
অটধক টববরণ টনষ্প্প্রয়োেন। ধটেযো এবাং ধটেযেয়দর (হ্যাঁ , পুরুেয়দরও ধেযণ িে), টনেস্ব উপিটি, আর আয়রা টকেু
অন্যান্য িুকয়রা-িাকরার োংকিন রইি এখায়ন।
40 িাকা

অরূপ মতোিোর এাঁতটোকোাঁটো -- িলয় রোয়তচৌিুমর
কািী নথটক কলকাতা, তবষ্ণটবর খঞ্জত্রে নথটক ত্রজত্র নহেত্রিে। নককাবউত্রদ নথটক স্বণঘটকিী যািত্রলে। এ এক অন্য
আকাটি উড়াে, া নিো হটলও দূরবতঘ ী। কাল্পত্রেক হটলও বাস্তব।
70 িাকা

কোরোগোর িিযভ্ূমি ও স্মৃমতকথকতো -- কতলোল
স্মৃত্রত। তার প্রত্রতবাটরর বয়াে সা ান্য বদটল বদটল ায়। । তথয েয়, তত্ত্ব েয়, সেটরর দিটকর স্মৃত্র তকথকতা ধ্রা
রইল দুই লাটের টধ্য।
১২০ িাকা

লো জিোি মদমল -- িীক িুতখ্োপোিযোয়
ত্রেতান্তই নরাজকার পথ িলার ফাৌঁটক ফাৌঁটক একো িহরটক ন ভ্াটব ত্রিটে নেওয়া ায়, নসই নিেবার প্রটিষ্টাই করা
হটয়টি এর প্রত্রত পটবঘ।
50 িাকা

অপ্রকোম ত িমরচঝোাঁমপ -সম্পোদনো- তুর্োর ভ্ট্টোচোযষ
নকবল একত্রে িীটপর ো াি েয়, ত্ররঝঝাৌঁত্রপ প্রাণ ও অত্রধ্কার হতযার একত্রে ত্রেকৃষ্টত উদাহরণ। তার ইত্রত হাস,
লড়াই ও পরাজটয়র অত্রভ্ জ্ঞতা ত্রেটয়ই এই বই। এর ো 'অপ্রকাত্রি ত ত্ররিঝাৌঁত্রপ', কারণ, ত্ররিঝাৌঁত্রপ র সম্পূ ণঘ ইত্রতহাস
এখেও অপ্রকাত্রি তই।
200 িাকা

নখ্র্িাবাসনা -- সসিত বর্্যাপাধ্যায়
শুয়ন কাইন্ডটি আঁেয়ক উেয়বন না, যে, যমায়ি ২০১০ োয়ি েে িয়িও এই আধায়খঁচড়া কািাটনটি আদয়ে যেই
যমগা উপন্যায়েরই েয়িাদর, োর নাম কারুবােনা...
১০০ িাকা

আিোর মযৌনতো
পুরুষ এবং োরীর এক াত্রিক ন ে আখযাটের আড়াটল অজে দৃ টশ্যর জে হয়। জে হয় পাওয়া, অপ্রাত্রি,ত্রেঃসেতা
এবং নবদোর। "আ ার ন েতা"র এই সংস্করটণ আরও বটড়া আকাটর ত্রেটজটদর এসব অত্রভ্জ্ঞতা, অনুভ্ূত্রত র কথা
ত্রলটখটিে এইসব ানুষরা, াৌঁরা “নেে” েে।
১১০ িাকা

িোংলো কোিযগীমতর অনয িোরো
নসাপা নথটক েগর ত্রফটলাট ল। সত্রলল নি ধ্ুত্রর নথটক প্রতুল ুট খাপাধ্যায়। রঞ্জে প্রসাদ নথটক োগত্ররক। এ হল
কাবযগীত্রতর অন্যধ্ারা। বাংলা গাটের েতুে বাত্রড়, া শুধ্ু ফুল ফল ও পাতা েয়। এ হল বাংলাগাটের েতুে র্রকন্না,
েতুে এক য় েত্রসংহ গীত্রতকার ইত্রতবৃে।
30 িাকা

আমাি িািাবাস শাহবা এবং অনযানয -- আসসফ মসহউদ্দীন
ফযাটেবাদ নে, েরুরী অবস্থ্া নে। ইোটি না, মধযপ্রাচয না। আয়ন্তাটনও গ্রামটশ নে, নাটেম টিকমে নে। যেিবদী
টেয়িন আমায়দর পায়শর বাটড়র কেন। যরফ নাটস্তকোর “অপরাধ”এ। পড়ুন একটবাংশ শোেীর যেিখানার টচটে।
30 িাকা

িণষসংকর -- মিপুল দোস
গটল্পর টর াওয়া েদীর বাৌঁটক এক পেু র ণী হুইল নিয়াটর বটস - হাটত আশ্চ ঘ পুষ্প ঞ্জরী- প্রখর নরাটদ শুত্রকটয়
ায়, ত্রঝ ত্রর ত্রঝত্রর বৃত্র ষ্টটত অথবা নরাদ ন দুটর েতুে ঞ্জরী ফুটে ওটঠ। কথার ঢাটল পাহাড় োটি, নঢউ ভ্াটে ত্রিধ্া।
কযাট রা ার হত্রদি পায় ো।
১৩০ িাকা

অতলৌমকক মপ্রি ও নৃ ংস হতযোর রহতসযোপনযোস – িলয় রোয়তচৌিুরী
হাংত্রর বা অযাংত্রর েয়, নলখক নিটয়ত্রিটলে, একত্রে রঙিটঙ বেতলার বই। আকৃত্র তটত ত্রিটেকত্রেভ্ ও প্রকৃত্র তটত অন্তর্ঘ াতী।
70 িাকা

কোঠপোতোর ঘর -- কুলদো রোয়
িায়াটস্পাত্ররক নলখাটলত্রখ ত্রবষটয় সল ে রুিত্রদ এক জায়গায় বটলত্রিটলে – সী ান্ত নপত্ররটয় আসা েতুে স াটজ
আ াটদর টে হয় আ রা বুত্রঝ তিত ভ্ুবটের বাত্রসন্দা। কুলদা রাটয়র নলখায় নসই ন্ত্রণা এটসটি একদ অন্য ভ্াটব।
90 িাকা

নপর্লিাি লুঙ্গী -- আর্নায়াি শাহাদাত
এখায়ন যোোর আয়ে। ভািা আয়ে। ধায়নর গভয িে। টিো পক্ষী আয়ে। আর কিেকােীর িায়ি যপয়িকাডয িুে ীর
আিাপ ওয়ে। এই যপয়িকাডয িুেী পয়র ঈদ্গায়ি োয়ব কিম ফরােী।
40 িাকা

খ্ান্ডবদাহন -- সসিত বর্্যাপাধ্যায়
েবার উপয়র, এ যেই বযটি-যিখয়কর বযটিগে আখযান, যে টকেুিা টবপ্লবী খাটনকিা টিয়কি-টবয়শেজ্ঞ, োমান্য টশশু
ও বাটকিা কািাপািাড়, স্লাইি আয়মটরকান।
80 িাকা

ব্র্িি সান্ধ্যভাষা -- সসিত বর্্যাপাধ্যায়
এই যেই োন্ধযভাো, োর প্রত্নোটিক খনয়ন পাওো যেয়ে পায়র িীপান্তয়রর যবদনা, টশল্পটবপ্লয়বর রিস্য। এই বইটি
যেই েম্ভাবয খনয়নরই উপিমটণকা।
40 িাকা

হাম্বা -- সসিত বর্্যাপাধ্যায়
িাম্বা টবয়রায়ির এক যগাপন যকাড। আত্মািীন অবস্থ্ার আত্মা, েনোর আটফম। গরু রচনা আমায়দর ভটবেবয িয়িও
িাম্বাই আমায়দর টভটত্ত। িাম্বা েবযশটিমান, কারণ ইিা িাম্বা।
৫০ িাকা

আমাি সত্তি – দীর্প্তন
“...ো,টদাষ নদই ো কাউটকই। আত্র ত্রেটজই নতা বাত্রলটত ুখ গুৌঁটজ। সংস্কৃত্রতর জগটত ারা খুব ে ত্রদটয় ইট জ
িড়াত্রেটেে - কত্রবতা, গাে, োেক, নোংরা পাজা া, কাটে নগাৌঁজ া ত্রবত্রড় , অত্রবন্যস্ত িুল, নসাোগাত্রিটত উেেতা, াত্রদযক
কাে- এ ারটজন্সীর এক গুৌঁটতা এটদর সবাইটক লযাংটো কটর ত্রদটয়ত্রিটলা। ুখ নগাৌঁজ ার জন্য অত বড় রুভ্ুত্র আর
ত্রিটলা ো...” - ডান যেয়ক বাম, টিটভ টবেকয যেয়ক যদোি টিখন, েকয়িরই আয়ে টনেস্ব েত্তর। এই েত্তরটি যিখয়কর
টনেস্ব।
২৫ িাকা

আমাি উন্মন বাদযিি -- ইন্দ্রনীল নঘাষদসিদাি
গল্প নে, আখযান। আখযান নে, উপকো। োঁরা কুযাশা-যঘ্রা বদর ভায়িাবায়েন, ভায়িাবায়েন ধাবমান অয়শ্বর
োবিীি েদ, এই অয়িৌটকক নাগটরক উপকো োঁয়দর এক টভন গ্রয়ি যেই নেুন িীয়পর েন্ধান যদয়ব।
20 িাকা
~~~~

