
ঘনাদা �াব: বতর্মান ও ভিবষয্ৎ কমর্সূচী 
(এি�ল ২৫, ২০২১) 

ঘনাদা �াব কলকাতায় নতুন কের চালু হেয়েছ দীঘর্িদন ব� হেয় পেড় থাকা পুেরােনা �ােবর ধারাবািহকতােক 

বজায় েরেখ। �ায় ৩৫ বছর পর গত ১৫ই েসে��র, ২০১৯ ঘনাদা �ােবর �থম সে�লন আবার নতুন রূেপ 

িফের এেলা। নতুন উৎসাহউ�ীপনা ও দৃি�ভি�র সাহােযয্ ে�েম� িমে�র অমর সৃি� ঘনাদা চির�িটেক নানা 

ভােব যুেগাপেযাগী কের সারা পৃিথবীর পাঠেকর কােছ েপৗঁেছ েদওয়াই এই �ােবর মূল লক্ষয্। এই লক্ষয্ িনেয় 

ঘনাদা �াব ইিতমেধয্ই অেনকগুেলা কমর্সূচী িনেয়েছ। 

• ওেয়বসাইট ও েফসবুকঃ ইিতমেধয্ একিট ওেয়বসাইট ও েফসবুক এর েপজ ৈতরী হেয়েছ। 
েফসবুেকর মাধয্েম �ােবর সৃি�শীল কাজগুেলা সকেলর কােছ েপৗঁেছ যাে�। 

https://www.ghanada.com 

https://www.facebook.com/GhanadaClub 

• েহায়াটসঅয্াপ �প: এর মাধয্েম ইিতমেধয্ই ১৫০ সদসয্ িবিশ� একিট �প ৈতরী হেয়েছ। েযখােন 

�িতিনয়ত ঘনাদা সং�া� কাজ এবং মেতর আদান �দান হেয় চেলেছ। 

https://bit.ly/ghanada-club-whatsapp 

• ইউিটউব চয্ােনল: ঘনাদার সম� (৬৮িট) গ�ই পাঠ হেয় গয্ােছ। সুখবর এটাই েয িবিভ� েলােক 

২,২১,৭০০ এর েবশী বার এগুেলা েদেখেছন সবর্েমাট ৬১,৭০০ ঘ�া সময় ধের এবং ২৪০০ এরও 

েবিশ জন সাবস�াইব কেরেছন। ইংিরিজেতও কেয়কিট গ� পাঠ করা হেয়েছ। 

https://www.youtube.com/GhanadaStories 

• ঘনাদার �ােভলগ: ঘনাদা েকাথায় েকাথায় অিভযােন িগেয়িছেলন েসইসব জায়গার িববরন িদেয় ময্াপ 

ৈতরী এর উেদয্াগ েনওয়া হেয়েছ। 

https://www.ghanada.com/travelogue/ 

• ইংেরজী অনুবাদ: �ায় ২০ িট গে�র ইংেরজী অনুবাদ বই িহেসেব �কািশত আেছ। বািক ৪৮ িট 

গে�র মেধয্ আপাততঃ ৩০িট গে�র অনুবাদ করা হেয়েছ। Penguin India এর সােথ কেথাপকথন 

হে� ১৫িট গ� িনেয় Ghanada Omnibus নােম বইিটর �থম পবর্ �কাশ করার জনয্।  ইিতমেধয্ই 

আমরা �াথিমক স�িত েপেয়িছ। আশা করা যায় েয ২০২১-এই এিট �কাশ হেব। পের অনয্ 

ভাষােতও এই েচ�া করা হেব। 

https://www.ghanada.com/translations/ 

• কিমকস: এখনও পযর্� ১০িট গ� কিমকস রূেপ �কািশত আেছ। আমরা  এরই মেধয্  ৫িট 

কিমকসেক নতুন আি�েক অিডও িভসুয়াল রূপ িদেত েপেরিছ। 

https://bit.ly/ghanada-av-comics 

• উইিকিপিডয়া েপজ: অেনক তথয্ িদেয়  করা হেয়েছ ঘনাদার উইিকিপিডয়া েপজ। 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghanada 
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• গ�গুিলর টীকাকরণ: ঘনাদার গে�র মেধয্ িবিভ� ঐিতহািসক ঘটনা, েভৗেগািলক �ান এবং ৈবজ্ঞািনক 

আিব�ােরর সংিক্ষ� িববরণ বা সটীক বয্াখয্া করা হে�। ইিতমেধয্ ৩০িট গ� টীকাযু� করা হেয়েছ। 

https://www.ghanada.com/annotations/ 

• েরিজ�াডর্ েসাসাইিট: ঘনাদা �াব েক একিট েরিজ�াডর্ েসাসাইিট িহেসেব গঠন করা এবং সভয্ 

করার িনয়মাবলী ও আনুষি�ক আইন ৈতরী করা। জানুয়ািরর �থেম জমা েদওয়া হেয়েছ। 

• ঘনাদা সম�: ঘনাদা-র ��া ে�েম� িমে�র সাক্ষাৎকার এবং এ সং�া� িবিভ� িবজ্ঞাপন, অনয্েদর 

েলখা বই, সাক্ষাৎকার – সংকিলত কের দুই মলােট �কােশর েচ�া করা হেব। 

• ঘনাদা লাইে�রী ও িমউিজয়াম: শালর্ক েহামেসর আদেল একিট লাইে�রী ও িমউিজয়াম িনমর্াণ করা। 

েক বলেত পাের ঘনাদা তাঁর পুরেনা েমসবািড়েত নতুন বািস�ােদর িনেয় চেলও েতা আসেত পােরন 

েকােনািদন! 

https://www.ghanada.com/annotations/

