


 
 

 
প্ল্যাটিনাম অটিযান 

 

সম্পাদনা 
টদলীপ কুমার সসাম 
শুভিনু্দ দাশমুন্সী 

 
 

  
ঘনাদা ক্লাব 

 

           
 



সূটিপত্র 
িূটমকা ৭ 
 
পবষ ১ |  কথা  
ঘনশযাম-িটরতকথা — সপ্রভমন্দ্র টমত্র  ১৫ 
ঘনাদা এল সকাথা সথভক: সািাৎকার — টকন্নর রায় ১৯ 
Premendra Mitra's Science Fiction — A K Ganguly  ২২ 
 
পবষ ২ |  স্রষ্টা  
সপ্রভমন্দ্র টমত্র: জীবনকথা — সুটমতা িক্রবতষী ২৭ 
ঘনাদার ছটব ও অটজত গুপ্ত — প্রণভবশ মাইটত ৩৪ 
 
পবষ ৩ |  সশানা  
ঘনাদার সরাতারা — প্রজ্ঞা পারটমতা ৩৯ 
আড্ডা বা ববঠটক সমজাজ ও ঘনাদা — শুিাটশস িামারু ৪৮ 
ঘনাদার না-সলিা র্ভেরা — সপ্তটর্ষ িযািাজষী ৫৩ 
 
পবষ ৪ |  সদিা  
টতটন ও তাাঁর মুি — শুভিনু্দ দাশমুন্সী ৬১ 
মঙ্গভল পা: কটমকভস ঘনাদা — সর্ৌতম কমষকার  ৬৫ 
 
পবষ ৫ |  পড়া  
টবজ্ঞাভনর মজা ও ঘনাদা — মানসপ্রটতম দাস ৭৫ 
ঘনাদাসী মহািারত — অটনবষাণ সদ ৮০ 
নব-কুরুভিভত্র ঘনশযাম — টনমষালয কুমার সঘার্ ৮৯ 
 
পবষ ৬ |  ঘনাদা: টিভর পড়া  
টকভশার জ্ঞান টবজ্ঞান পটত্রকায় প্রকাটশত ঘনাদা ক্লাব টবর্ভয় টকছু সলিা (১৯৮৩–১৯৮৬)  
ঘনাদা ক্লাব (১৯৮৬) প্রথম পবষ  ৯৭ 



ঘনাদা-টবর্য়ক প্রবন্ধ  
জুন ১৯৮৬-সত টকভশার জ্ঞান টবজ্ঞান পটত্রকায় প্রকাটশত   
ঘনাদা ক্লাব টবর্ভয় টকছু সলিা   
ঘনাদা ক্লাব — সমরটজৎ কর ১১৩ 
টবজ্ঞানী ঘনাদা — টিতীন্দ্রনারায়ণ িট্টািাযষ ১১৮ 
ঘনাদার সিাজনটবলাস — লীলা মজুমদার ১২৬ 
বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর সলন — অতটস সসন ১৩১ 
ঘনাদার টবশ্বপটরক্রমা — টসদ্ধাথষ সঘার্ ১৩৬ 
ঘনাদা ও মহািারত — টকন্নর রায় ১৪০ 
ঘনাদা ও টবভশ্বর সনতৃবর্ষ — জয়ন্ত দত্ত ১৪৪ 
 

ঘনাদাভক টনভয় কটবতা   
ঘনাদায়ন — অটনল কমষকার ১৪৭ 
ঘনাদার সদিা পাওয়া — অটরটজৎ দত্ত ১৪৯ 
অথ ঘনাদা জন্মকথা — পূভণষনু্দ টকভশার বযানাটজষ ১৫১ 
 

সিীক ঘনাদা  
ঘনাদার প্রথম র্ে মশা এবং িীকা ও বযািযা — ধরণী সঘার্ ১৫৩ 
 

পবষ ৭ |  ঘনাদা আভছন  
‘ঘনাদা’সক টনভয় এক ‘ববপ্ল্টবক আভন্দালন’-এর সূিনা — সর্ৌতমরঞ্জন বসু ১৭১ 
ঘনাদা ক্লাভবর বতষমান ও িটবর্যৎ কমষসূটি — টদলীপ কুমার সসাম ১৮২ 
দৃশয-রাবয মাধযভম ঘনাদা — টদলীপ কুমার সসাম ১৮৫ 
অনুবাভদ ঘনাদা — টদলীপ কুমার সসাম ১৮৯ 
ঘনাদার র্ভের মানটিত্র: ঘনাদা ট্রযাভিলর্ — প্রদীপ কুমার সসনগুপ্ত ১৯২ 
টনবষাটিত ঘনাদা-র্ভের সারসংভিপ — শুিাটশস িামারু ১৯৮ 
টনবষাটিত ঘনাদা-র্ভের িীকাকরণ — সমীরণ িট্টািাযষয ২১৪ 
ঘনাদার সংলাপ: গুলগুলাইয়া — সদবাঞ্জন সসনগুপ্ত ২৩১ 
ঘনাদাভক টনভয় কােটনক রিনা: মূটতষ — জয়ভদব গুপ্ত ২৪৪ 
 

পবষ ৮ | টিত্রণ, প্রচ্ছদ ইতযাটদ  
পটরটশষ্ট ১: ঘনাদার র্ে, উপনযাস এবং বইভয়র তাটলকা ২৫১ 
পটরটশষ্ট ২: ঘনাদার র্ভের বইগুটলর প্রচ্ছদসমূহ ২৫৬ 
পটরটশষ্ট ৩: ঘনাদার র্েগুটল সথভক প্রাপ্ত টিত্রসমূহ ২৬৮ 



িূটমকা 
 

 

 

 

 

 

নাদার পাঁিাত্তর! সস আবার কী! সতমন আবার হয় নাটক! ঘনাদার র্ভের 
রাঘবভবায়াল িক্তকুল সথভক িুভনাপুাঁটি িক্তভদর সকভলর জানা মানবসিযতার এমন 
সকাভনা ঘিনা সনই, যা টতটন জাভনন না। মানবসিযতার প্রায় সমবয়টস টযটন, তাাঁর 

আবার পাঁিাত্তর একভশা কী! আসভল এই িটরত্রটির সভঙ্গ আমাভদর পটরিভয়র পাঁিাত্তর বছর 
এটি। কারণ, আজ সথভক টঠক সপৌভন একভশা বছর আভর্ এভহন এক আিযষ িটরত্রভক 
সপভয়টছল বাংলা টশশু টকভশার সাটহতয। তভব শুধু টশশু টকভশার সাটহভতযই নয়, আসভল এমন 
একটি িটরত্র, বাংলা সাটহভতয সব অভথষই অটিনব।  

সিভব সদিার মভতা বযাপার, এই ঘনাদা এক আিযষ ফ্র্যাঞ্চাইটজ। শুধু শহভর নয়, শুধু বাংলাভত 
নয়, শুধু সদভশ নয়, সারা পৃটথবীভত তাাঁর দুটনয়াদাটর। ইটতহাভসর নানা টবটিত্র ঘিনাভক এক-
একটি নতুন নতুন আটঙ্গভক টিটনভয় টদভত টতটন অটিতীয়। টবজ্ঞাভনর সিনা আর আভধা সিনা 
তথয আর সতযভক নতুন সিাভি সদভিন ঘনাদা। তভব টতটন টক শুধু সাই-িাইভয়র নায়ক? তা 
নয়, টতটন এক অটবস্মরণীয় আড্ডাধারী। বাঙাটলর আড্ডাবাজ মভনর সভঙ্গ তাাঁর টনতয 
যাতায়াত। আসভল বহুমাটত্রক বভলই তার বযািযা আর টবভের্ভণও নানা মুটনর নানা মত। 
এভহন একটি কাল্ট টির্ারভক নানা সিাভি সদিা আর টিভর সদিার প্রভয়াজন সথভকই এই 
সংকলভনর িাবনা। 

এইবাভর এক অনয কথা। এইবার উলভিা পভথ সবাঝা দরকার, এই ঘনাদার মভধযই এমন 
সবশ টকছু িাটরটত্রক ববটশষ্টয আভছ, যা তথাকটথত নায়ক হওয়ার পভি সবশ প্রটতবন্ধক। 
সযমন, ধরা যাক, ঘনাদার সিহারা সরার্া, লম্বা, শুকভনা হাড়-বারকরা এমন এক টকটসভমর, 
যা সদভি তাাঁর বয়স আন্দাজ করা এভকবাভরই অসম্ভব। সলিক সপ্রভমন্দ্র টমত্রর বণষনা অনুযায়ী 
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