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সারসাংশেপ: 
বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর জগশত পি-পত্রিকার একত্রি ত্রবশিষ ভূত্রিকা আশে। একিা সিয় বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিতয নীত্রতকথা, িাসযশকৌতুক, জীবজন্তু 
ও রূপকথার িশযযই সীিাবদ্ধ ত্রেল। পরবততীকাশল এই সশবর বাইশর ববত্ররশয় এশস ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর িশযয অ্যাডশভঞ্চার, রিসয, বগাশয়ন্দা, কল্পত্রবজ্ঞান ও 
কত্রিক্স খুব সিশজই জায়গা কশর নেয়। বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর বেশি এই পত্ররবততনিা খুব সিশজই আিরা বেখশত পাই ‘শুকতারা’ পত্রিকার ওপর 
নজর রাখশল। কারণ স্বাযীনতার ত্রিক পশরই ১৯৪৮ ত্রিস্টাব্দ বথশক আজ পর্তন্ত েীর্ত সিয় যশর প্রকাত্রিত িশয় আসশে এই পত্রিকা। পত্রিকাত্রির বর্শিতু ৭৪-ত্রি 
বষত অ্ত্রতক্রান্ত তাই এই েীর্ত সিশয়র ওপর নজর রাখশল বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিতয ও তার ক্রিত্রববততশনর যারাত্রি খুব সিশজই আিাশের নজশর আশস। এর 
পািাপাত্রি ‘শুকতারা’র সাত্রিতয সম্ভারশক ঐতিহাতিক পদ্ধতির ত্রভত্রিশত এবাং অ্নযানয সিসািত্রয়ক বোিশের পি-পত্রিকার সশে তুলনািূলক আশলাচনার িযয 
ত্রেশয় বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতয এই পত্রিকার ভূত্রিকা কতিুকু তা আিরা িূল প্রবশে বখাোঁজবার বচষ্টা করব। 
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বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর ত্রবকাশি পি-পত্রিকার একত্রি ত্রবশিষ ভূত্রিকা আশে। বোিশের জনয পি-পত্রিকার সূচনা িশয়ত্রেল 
ঊনত্রবাংি িতাব্দীর শুরুর লগ্ন বথশকই। র্ত্রেও বাাংলায় প্রকাত্রিত প্রথি পত্রিকা ‘ত্রেগেিতন’শক (১৮১৮) পুশরাপুত্রর বোিশের পত্রিকা 
বলা র্ায় না, তবুও এই পত্রিকায় ত্রকেুত্রকেু বোিশের জনয বলখা স্থান বপত। তশব এখানে বোিশের জনয বর্ সিস্ত বলখা োপা 
িত তা ত্রেল িূলত তথযশকত্রিক ও জ্ঞানিূলক, বর্িন — ‘চুম্বক পাথর সম্বশে বণতনা’, ‘চীন বেশির িিাপ্রাচীর’, ‘ত্রিনু্দস্থাশনর 
ইত্রতিাস’ প্রভৃত্রত। অ্থতাৎ এখাশন বোিশের জনয বলখা প্রকাত্রিত িশলও পি-পত্রিকার িাত যশর ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর সূচনা 
ত্রকন্তু এই সিয় বথশক িশয় ওশিত্রন। এরপর বোিশের জনয আরও ত্রকেু ত্রকেু পি-পত্রিকা প্রকাত্রিত িশয়শে — ‘পশ্বাবলী’ (১৮২২), 
‘জ্ঞাশনােয়’ (১৮৩১), ‘ত্রবেযােপতণ’ (১৮৫৩) প্রভৃত্রত। ‘পশ্বাবলী’ ত্রেল জীবজন্তু ত্রবষয়ক বোিশের পত্রিকা। ‘জ্ঞাশনােয়’ ও ‘ত্রবেযােপতণ’-
এ প্রকাি বপত নীত্রতকথা, ইত্রতিাস ও ন াটন াট কত্রবতা। এর ত্রকেু পশর ১৮৬০ ত্রিস্টাশব্দ ত্রিস্টান ভানতাকুলার এডুশকিান 
বসাসাইত্রির উশেযাশগ প্রকাত্রিত িল ‘সতযপ্রেীপ’। এই পত্রিকার প্রথি সাংখযার ভূত্রিকাাংশি সরাসত্রর উশেখ করা িল — 

“শি ত্রপ্রয় বালক ও বাত্রলকাগণ; বতািাশের ত্রনত্রিশিই এই পত্রিকা প্রস্তুত িইশতশে।...শতািরা বর্ন 
বুত্রিশত পার এই জশনয সরল বাকয প্রশয়াগ কত্ররব ও িশনারিয পাশি ইিা পত্ররপূত্ররত থাত্রকশব।”১ 

অ্থতাৎ এখাশন জাত্রনশয় বেওয়া িল বর্ এই পত্রিকাত্রির Target Reader িল বোিরা। ‘সতযপ্রেীপ’ বোিশের কাশে জনত্রপ্রয় 
িওয়ার কারশণ পত্রিকাত্রি অ্ত্রবত্রিন্নভাশব পাোঁচ বের প্রকাত্রিত িশয়ত্রেল। তবুও বেখা র্ায় এই পত্রিকায় সাত্রিতয গুণসম্পন্ন বলখা 
প্রায় ত্রেল না বলশলই চশল, বরাং এই পত্রিকার একত্রি সুপ্ত উশেিয ত্রেল ত্রিস্ট যশিতর প্রচার লাভ। বর্িন, ‘র্ীশুর কার্তয’, ‘পযাশলষ্টাইন্’ 
‘ত্রিশুগশণর প্রত্রত িীশষ্টর বপ্রি’ প্রভৃত্রত বলখাগুত্রলই তার উোিরণ। বলাবাহুলয, এই ‘সতযপ্রেীপ’ পত্রিকার সিসিশয় বোিশের জনয 
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‘রিসয সন্দভত’ (১৮৬৩), ‘অ্শবায বেু’ (১৮৬৬), ‘ত্রবশ্বেপতণ’ (১৮৭২), ‘বালকবেু’ (১৮৭২), ‘বালক ত্রিততষী’ (১৮৮১), ‘আর্তযকাত্রিত্রন’ 
(১৮৮১) ইতযাত্রে প্রকাত্রিত িশলও ত্রবশিষ জনত্রপ্রয়তা পায়ত্রন। 

এরপর প্রিোচরণ বসশনর সম্পােনায় ১৮৮৩ ত্রিস্টাশব্দ প্রকাত্রিত িল ‘সখা’ পত্রিকা। এই পত্রিকায় উশপিত্রকশিার রায়শচৌযুরীর 
‘িাত্রে’, ‘যূিপান’, ‘িাকড়সা’, ‘শকনারাি ও ববচারাি’, ‘শিয়াশলর গল্প’ প্রভৃত্রত োড়াও আরও অ্শনক গল্প-কত্রবতা-েড়া প্রকাত্রিত 
িশয়শে। পি-পত্রিকার িাযযশি বাাংলায় বোিশের জনয িূল বর্ সাত্রিতযকশিতর সূচনা, তা শুরু িল ‘সখা’র িযয ত্রেশয়ই। ত্রকন্তু সাত্রিতয 
গুণসম্পন্ন রচনার সূচনা িশলও বোিশের গল্প িাশনই নীত্রতকথা, বকৌতুক, জীবজন্তু ও রূপকথা — এই যারণার বাইশর ‘সখা’ 
ববত্ররশয় আসশত পাশরত্রন, বলা ভাশলা ববত্ররশয় আসশত চায়ত্রন। বকন ববত্ররশয় আসশত চায়ত্রন বসত্রি স্পষ্ট কশরই ‘সখা’র প্রথি 
সাংখযার প্রস্তাবনায় জাত্রনশয় বেওয়া িয় — 

“সখা, ত্রপতািাতার উপশেি এবাং ত্রিেশকর ত্রিো েুইই প্রোন কত্ররশব।”২ 

অ্থতাৎ নীত্রতকথা ও উপশেশির িাযযশি ত্রিশুশের ত্রিো প্রোন করাই ত্রেল ‘সখা’র উশেিয। এর ত্রকেু পশর ১৮৯৫ ত্রিস্টাশব্দ 
ত্রিবনাথ িাস্ত্রীর সম্পােনায় প্রকাত্রিত িল ‘িুকুল’। এই পত্রিকার জনযও কলি যশরত্রেশলন উশপিত্রকশিার রায়শচৌযুরী ও 
বর্াগীিনাথ সরকাশরর িত বযত্রিত্ব। তশব এই সিশয় বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিতয নীত্রতকথা, বকৌতুক, জীবজন্তু, পশুপাত্রখ ও 
রূপকথার বাইশর ববত্ররশয় এশস নতুন বকাশনা ত্রবষয় ত্রনশয় ভাববার প্রশচষ্টা বকাশনাভাশবই বেখায়ত্রন। 

এরপর ত্রবাংি িতাব্দীর প্রারশম্ভ উশপিত্রকশিার রায়শচৌযুরীর সম্পােনায় প্রকাত্রিত িল ‘সশন্দি’ (১৯১৩)। পত্রিকাত্রি বোিশের 
কাশে খুব তাড়াতাত্রড় জনত্রপ্রয় িশয় উিল। ‘সশন্দশি’র বলখকশগাষ্ঠীর িশযয ত্রেশলন — রবীিনাথ িাকুর, অ্বনীিনাথ িাকুর, 
সশতযিনাথ িাকুর, সুকুিার রায়শচৌযুরী, ত্রপ্রয়ম্বো বেবী, কাত্রলোস রায়, বর্াগীিনাথ সরকার এবাং সম্পােক উশপিত্রকশিার 
রায়শচৌযুরী প্রিুখ। তশব ‘সশন্দি’ অ্ত্রবত্রিন্নভাশব প্রকাত্রিত িয়ত্রন, ১৯২৫ ত্রিস্টাশব্দ ‘সশন্দি’ সািত্রয়কভাশব ত্রকেুত্রেশনর জনয বে 
িশয় র্ায়। তারপর ১৯২৯ ত্রিস্টাব্দ বথশক ‘িনেশ’ পুনরায় প্রকাত্রিত িশত শুরু করশলও ১৯৩৩-৩৪ ত্রিস্টাব্দ নাগাে আবার বে 
িশয় র্ায়। 

‘সশন্দি’ োড়াও স্বাযীনতা পূবতবততী ত্রবাংি িতাব্দীশত আরও কশয়কত্রি উশেখশর্াগয পি-পত্রিকা বোিশের কাশে খুব জনত্রপ্রয়তা লাভ 
কশরত্রেল, এর িশযয আশে — সুযীরচি সরকাশরর সম্পােনায় ‘শিৌচাক’ (১৯২০), বপ্রিাঙু্কর আতথতী ও চারুচি রাশয়র সম্পােনায় 
‘রাংিিাল’ (১৯২০), নশগিনাথ গশোপাযযাশয়র সম্পােনায় ‘পার্ব্তনী’ (১৯১৮), বপ্রশিি ত্রিশির সম্পােনায় ‘রাংিিাল’ (১৯৩৭) 
প্রভৃত্রত। 

লেণীয় ত্রবষয় এই সিয় বথশক বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিতয যীশর যীশর অ্নয ত্রেশক  বাোঁক ত্রনশত শুরু করল। এই বাোঁক বেশলর 
িূল কাণ্ডারী ত্রেশলন বিশিিকুিার রায়। ১৯২৩ ত্রিস্টাশব্দ ‘শিৌচাক’-এ যারাবাত্রিকভাশব প্রকাত্রিত িল অ্যাডশভঞ্চার উপনযাস ‘র্শকর 
যন’। এই উপনযাশসর ত্রবিল ও কুিার চত্ররিদ্বয় িশয় উিল জনত্রপ্রয়। এোড়াও ত্রবভূত্রতভূষণ বশন্দযাপাযযাশয়র অ্নবেয অ্যাডশভঞ্চার 
উপনযাস ‘চাোঁশের পািাড়’ (আষাঢ় ১৩৪২) ও ‘িরশণর ডঙ্কা বাশজ’ (শপৌষ ১৩৪৪) ‘শিৌচাক’ পত্রিকায় যারাবাত্রিকভাশব প্রকাত্রিত 
িয়। এই সিয় বথশকই যীশর যীশর বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিতয নীত্রতকথা, বকৌতুক, রূপকথা ইতযাত্রে ত্রবষশয়র বাইশর ত্রগশয় ত্রিশু-
ত্রকশিার িশন জাত্রগশয় তুলল অ্যাডশভঞ্চাশরর বনিা। 

ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতয এই বাোঁক বেশলর পর বথশক নীত্রতকথা, বকৌতুক, রূপকথা ইতযাত্রে আখযাশনর পািাপাত্রি অ্যাডশভঞ্চার, 
বভৌত্রতক, অ্শলৌত্রকক, বগাশয়ন্দা, কল্পত্রবজ্ঞান -- এই সিস্ত যারার আখযান পি-পত্রিকায় প্রাধােয নপনি লাগল। ১৯৩১ ত্রিস্টাব্দ 
বথশক বেব সাত্রিতয কুিীর প্রত্রত বের একত্রি কশর বোিশের জনয পুশজাবাত্রষতকী প্রকাি করশত থানক। বসই সিস্ত পুশজাবাত্রষতকীর 
সূত্রচপশির ত্রেশক নজর রাখশল রূপকথা, নীত্রতকথা গশল্পর পািাপাত্রি বভৌত্রতক, রিসয-শরািাঞ্চ গল্পগুত্রলর আত্রযকয ত্রেল বচাশখ পড়ার 
িত। 

বাাংলার ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর এই পত্ররবততশনর যারা স্বাযীনতা পরবততী বোিশের পি-পত্রিকাশত খুব ববত্রি িািায় বেখা 
ত্রগশয়ত্রেল। শুযু তাই নয়, তখন কশয়ক বের আশগই বিষ িশয় ত্রগশয়শে ত্রদ্বতীয় ত্রবশ্বরু্দ্ধ। সেয বেি স্বাযীন িশয়শে। স্বাযীনতার 
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পশরই বেিভাগ, উদ্বাস্তু সিসযা -- এই সবত্রকেুরই প্রভাব বর্িন পশড়ত্রেল বৃিৎ বৃশির সাত্রিশতয; তার পািাপাত্রি ত্রিশু-ত্রকশিার 
সাত্রিশতযও এর প্রভাব র্শথষ্ট লে করা ত্রগশয়ত্রেল। স্বাযীনতা পরবততী বোিশের পি-পত্রিকার পাতায় নজর রাখশল এর বহু 
উোিরণ খুোঁশজ পাওয়া র্াশব। ত্রিশপালাইত বতইন সাত্রিতয সিাশলাচনার বেশি ঐত্রতিাত্রসক পদ্ধত্রতর (Historical Criticism) 
কথা বশলশেন। এশেশি সাত্রিতযশক ত্রবচার করশত িশব বেি, কাল ও জাত্রতর (Race, Milieu, Moment) সশে ত্রিত্রলশয়। 
আিাশের আশলাচয ‘শুকতারা’ পত্রিকার একাত্রযক গল্পশক এই তত্ত্ব ত্রেশয় আশলাচনা করশত পাত্রর। বর্িন ‘শুকতারা’র প্রথি বষত, 
প্রথি সাংখযায় প্রকাত্রিত িয় শিলবালা বর্াষজায়ার বলখা ‘শসবক’ গল্পতট। তখন সেয ত্রদ্বতীয় ত্রবশ্বরু্দ্ধ ও ভারশতর স্বাযীনতার 
সাংগ্রাশির লড়াই বিষ িশয়শে। বসই সূি যশরই প্রথি সাংখযার প্রথি গল্পশতই উশি এল ভয়াবি রু্শদ্ধর প্রসে। ত্রকন্তু িশন রাখশত 
িশব এই পত্রিকার Target Reader িল বোিরা। তাই রু্শদ্ধর ভয়াবিতার পািাপাত্রি ডািার চত্ররিত্রির িযয ত্রেশয় বেখাশনা িল 
িানবতা ও কততবযশবায। রু্দ্ধ ত্রনশয় গল্প ‘শুকতারা’র পরবততী অ্শনক সাংখযাশতই বেখা বগশে; গশজিকুিার ত্রিশির ‘সত্রতযকাশরর 
গল্প’, বসৌরীিশিািন িুশখাপাযযাশয়র ‘িকুনী-শেবতা’ (আষাঢ়, ১৩৬৪) ইতযাত্রে গল্পগুত্রল তার উোিরণ। রু্দ্ধ োড়াও বসৌরীিশিািন 
িুশখাপাযযাশয়র ‘বাোঁশুত্রলর বেউশল’ গশল্প পাই অ্গাস্ট আশন্দালশনর বণতনা — 

“১৯৪২ সাল। রশি রাঙা িশয় বগল রাজপথ, গুত্রল চলল পাড়া গাোঁশয়র বাোঁি বাগাশন। ইাংশরজ পুত্রলি 
খানাতোিী চালাশত এশস বেশলশের ত্রপত্রিশয় লাি করল, বিশয়শের করল অ্সম্মান”।৩ 

এোড়াও ’৪৩-এর েুত্রভতশের প্রসে প্রতযেভাশব আশস শিলজানন্দ িুশখাপাযযাশয়র ‘েত্ররদ্র-নারায়ণ’ গশল্প। এই গশল্প বোট্ট বরবার 
েৃত্রষ্টশকাণ বথশকই বেখা িশয়শে পুশরা পত্ররত্রস্থত্রতত্রিশক। বসই জনয এখাশন েুত্রভতশের নৃিাংসতা নয়, বরাং বোট্ট বরবাই উপলত্রি কশর 
— ‘জীশব বপ্রি কশর বর্ই জন/ বসই জন বসত্রবশে ঈশ্বর’। তাই গশল্পর বিশষ বোট্ট বরবার িশন ত্রবশ্বাস জন্মায় — ‘র্ারা গরীব, 
র্ারা বখশত পায় না, তারাই ভগবান’।৪ আবার ১৯৪৭-এ স্বাযীনতা পরবততী সিশয়র উদ্বাস্তু সিসযা ত্রনশয় নীিাররঞ্জন গুপ্ত বলশখন 
‘ভয়’। এখাশন একত্রি ববড়াশলর িশতাই একত্রি পত্ররবাশররও বাসস্থান সম্পশকত বকাশনা ত্রনশ্চয়তা থাশক না। এইভাশব ‘শুকতারা’র 
অ্শনক গল্প, কত্রবতা ও উপনযাসশকই ঐত্রতিাত্রসক পদ্ধত্রতর দ্বারা ত্রবচার করা র্ায়। স্বাযীনতার পূশবত এই যরশনর সািাত্রজক-
রাজতনত্রতক ত্রবষয়বস্তু ত্রনশয় বোিশের জনয গল্প বলখার বর্ চলিা সশবিাি শুরু িশয়ত্রেল ‘শুকতারা’র িাত যশর বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার 
সাত্রিশতয তা প্রভূত পত্ররিাশণ ত্রবস্তার লাভ কশর। 

এইবার ‘শুকতারা’ পত্রিকার অ্ত্রবভতাব সম্পশকত একিু আশলাচনা প্রশয়াজন। সালিা ১৯৪৮। তখন বেি সেয স্বাযীন িশয়শে। 
জনত্রপ্রয় ‘সশন্দি’ পত্রিকা বে িশয় ত্রগশয়শে ববি কশয়ক বের আশগই। বাাংলায় তখন বর্ কত্রি বোিশের পত্রিকা প্রকাত্রিত িশি 
তাশের িশযয ‘শিৌচাক’ োড়া অ্নয পত্রিকাগুত্রলর ভত্রবষযৎ ত্রনত্রশ্চত কশর ত্রকেুই বলা র্ায় না। ত্রিক এই সিশয়ই তৎকালীন বড় 
পাবত্রলত্রিাং িাউস বেব সাত্রিতয কুিীর বথশক িযুসূেন িজুিোশরর সম্পােনায় প্রকাত্রিত িল বাাংলার ত্রিশু-ত্রকশিারশের জনয একত্রি 
িাত্রসক পত্রিকা —‘শুকতারা’; র্া আজও সশগৌরশব প্রকাত্রিত িশয় চশলশে। এই পত্রিকার উশেিয ও শবত্রিষ্টয সম্বশে জানাশত ত্রগশয় 
প্রথি সাংখযার ‘আিাশের কথা’য় বলখা িয় — 

“বাাংলার বেশলশিশয়রা—একখাত্রন িাত্রসকপি বারকরবার জনয বতািরা আিাশের কাশে অ্নুশরায কশর 
আসত্রেশল অ্শনকত্রেন র্াবৎ; ত্রকন্তু ইশি থাকশলও বতািাশের বস অ্নুশরায রাখশত পাত্ররত্রন এতত্রেন। 

বেি এখন স্বাযীন—ত্রবশেত্রি িাসশনর অ্বসান িশয় বগশে, এিনই শুভ সিশয় বতািাশের  বসই অ্নুশরায 
আিাশের িশনর বকাশণ আরও তীব্র িশয় বেখা ত্রেশয়শে! কাশজই এই “শুকতারা”র উেয়।”৫ 

‘শুকতারা’র প্রথি সাংখযার সূত্রচপশির ত্রেশক নজর রাখশলই ববািা র্ায় বোিশের পি-পত্রিকা তথা বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতয 
এতট একত্রি অ্ত্রভনব সাংশর্াজন। এই পত্রিকার প্রথি সাংখযাশতই যারাবাত্রিকভাশব প্রকাত্রিত বিশিিকুিার রাশয়র উপনযাস ‘প্রিাশন্তর 
আশগ্নয়দ্বীপ’-এ র্িশে ত্রবিল-কুিার ও জয়ন্ত-িাত্রনক চত্ররশির একি আত্রবভতাব। উপনযাসত্রির পশে পশে অ্যাডশভঞ্চার, রিসয, কল্প-
ত্রবজ্ঞান এই সিস্ত ত্রকেুই ত্রিশল-ত্রিশি একাকার িশয় ত্রগশয়শে। এশসশে ত্রবশেত্রি ঔপনযাত্রসক H.G. Wells-এর বলখা ‘The Island 
of Dr. Moreau’ বইত্রির প্রসে। বলা বাহুলয, ওশয়লস-এর বলখা এই বইত্রির তশথযর ওপর ত্রভত্রি কশরই োোঁত্রড়শয় আশে পুশরা 
উপনযাসত্রি। 
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এোড়াও ‘শুকতারা’র প্রথি সাংখযায় ত্রবজ্ঞান ত্রবষয়ক বলখা ‘পুব-আকাশির েুয়ার বখাশল বক?’ এবাং সুত্রনম্মতল বসু (‘লঙ্কা েিন’), 
প্রিথনাথ রায় বচৌযুরী (‘আবািন’), কাত্রলোস রায় (‘শুকতারা’), ও বগৌত্রর বেবীর বলখা (‘গাি ভারশতর জয়’) কত্রবতা প্রকাত্রিত 
িশয়শে। শুযু তাই নয় ত্রবশেত্রি কাত্রিত্রনশক ত্রনশয় গল্পকথা ‘সাযনায় পাষাণ কথা কয়’, জীবজন্তু ত্রবষয়ক রচনা ‘ওরা বকিন কশর 
বাোঁশচ?’, স্বাস্থয চচতা ত্রবষয়ক ত্রনবে ‘ত্রভড় কশরা না বকউ’ ও সেয প্রয়াত িিাত্মা গােীশক ত্রনশয়ও একত্রি েীর্ত ত্রনবে প্রকাত্রিত 
িশয়ত্রেল। প্রথি সাংখযার এই সূত্রচপিই প্রিাণ কশর বেয় বোিশের পি-পত্রিকার জগশত ‘শুকতারা’ ত্রেল পুশরাপুত্রর স্বতন্ত্র, ত্রেল 
নতুশনর সম্ভবনা। কারণ ত্রবশেত্রি সাত্রিতয বা বলাককথাশক আত্রিকরণ এবাং বততিান সিাজ ও পত্ররত্রস্থত্রতশক বোিশের কাশে তুশল 
যরার বচষ্টা এর আশগ বকাশনা বোিশের পত্রিকায় ত্রবশিষভাশব বেখা র্ায়ত্রন। আর তাই ‘শুকতারা’র প্রথি সাংখযার শবজ্ঞাত্রনক 
ত্রনবেত্রিশত পাই নতুশনরই সোন — 

“কাশজই ‘শুকতারা’ বলশত বকবল বভাশরর তারাশকই বুিায়—শস বর্ন বভাশরর আশলার অ্গ্রেূত।”৬ 

‘শুকতারা’ বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর জগশত সত্রতযই বর্ বভাশরর আশলার অ্গ্রেূত বসত্রি আরও কশয়কত্রি েৃত্রষ্টশকাণ বথশক 
বেখাশনা র্ায়। এই পত্রিকার পরবততী সাংখযাগুত্রলর ত্রেশক নজর ত্রেশল বেখা র্ায় ত্রবশেত্রি সাত্রিশতযর সরাসত্রর অ্নুবাে এবাং বেীকৃত 
রূপ বেওয়ার কাজ শুরু িশয়ত্রেল বজার কেশি। বিশিিকুিার রায় ও সুযীিনাথ রািা ত্রেশলন এই কাশজর িুখয পত্রথকৃৎ। আসশল 
ত্রবশেত্রি সাত্রিশতযর সশে বোিশের পত্ররচয় কত্ররশয় বেওয়ািাও ত্রেল এই পত্রিকার একত্রি িুখয উশেিয। এই প্রসশে কশয়কত্রি 
ত্রবখযাত ত্রবশেত্রি উপনযাশসর নাি করা বর্শত পাশর ; বর্িন, িযাত্ররশয়ি ত্রবচার বস্টা-এর বলখা ত্রবখযাত উপনযাস ‘Uncle Tom’s 
Cabin’ অ্বলম্বশন নৃশপিকৃষ্ণ চশট্টাপাযযাশয়র সাংত্রেপ্ত অ্নুবাে ‘িিকাকার কুত্রির’ (আত্রশ্বন, ১৩৫৯) ও আগাথা তিতির নলখা 
তিখযাি উপেযাি ‘And Then There Were None’ অ্বলম্বশন বিশিিকুিার রাশয়র যারাবাত্রিক উপনযাস ‘িারাযশনর দ্বীপ’ 
(ফাল্গুন, ১৩৫৮) প্রভৃত্রত িল তার উোিরণ। ‘িারাযশনর দ্বীপ’ উপনযাসত্রি ত্রবশেত্রি উপনযাশসর বেীয় রূপ। কারণ এই উপনযাশসর 
কাত্রিত্রন আগাথা ত্রক্রত্রস্টর িশলও চত্ররশির নািগুত্রল বাঙাত্রল র্রানার। এগুত্রলও এক যরশনর পুনত্রনতিতাণ। এোড়াও, Arthur Conan 
Doyle-এর ‘The Brown Hand’ গল্প অ্বলম্বশন কলকািা ও হুগলী নেলার নপ্রক্ষাপনট অ্ত্রিতাভ ভট্টাচার্তয বলশখন ‘কািা িাশতর 
বলাশভ’ (তবিাখ, ১৩৬১)। আবার, August Dertich ত্রলত্রখত ‘The Sheraton Mirror’-এর বেীয় রূপ ত্রেশয় পশরিচি 
ভট্টাচার্তয বলশখন ‘আয়নার কুিক’ (শ্রাবণ, ১৩৫৯) প্রভৃত্রত। আর শুযু প্লি নয় ত্রবশেত্রি চত্ররশির নাশিরও অ্নুকরণ বেখা ত্রগশয়শে 
বকাশনা বকাশনা গশল্প। বর্িন নারায়ণ সানযাশলর বলখা ‘সালতক বিব’ গল্পত্রিশত বগাশয়ন্দা বিব’র পত্ররচয় করাশত ত্রগশয় ত্রতত্রন ত্রবশ্বখযাত 
বগাশয়ন্দা সালতক বিািশসর নািত্রি বযবিার কশরশেন। এোড়াও, ‘শুকতারা’ পত্রিকার ১৩৭৮-এর বপৌষ সাংখযায় আত্মপ্রকাি র্শি 
ষষ্টীপে চশট্টাপাযযাশয়র অ্ির সৃত্রষ্ট ‘পাণ্ডব বগাশয়ন্দা’। ‘পাণ্ডব বগাশয়ন্দা’-র কাত্রিত্রনগুশলার িশযয বিৌত্রলকত্ব থাশকলও এই পাোঁচ খুশে 
বগাশয়ন্দা (বাবলু, ত্রবলু, বভাম্বল, বাচু্চ, ত্রবচু্চ) ও একত্রি কুকুশরর (পঞু্চ) জুত্রির সশে তিনেতশ তশশু-তকনশার িাতহতিযক Enid Blyton-
এর সৃষ্ট একত্রি কুকুর (Timothy) ও পাোঁচ রিসয সোনী জুত্রির (Julian, Dick, Georgina, George, Anne) বহুলাাংশি ত্রিল 
পাওয়া র্ায়। বাাংলায় ত্রবশেত্রি সাত্রিশতযর ও চত্ররশির এই যরশনর অ্নুকরণ ও অ্নুসরণ ‘শুকতারা’র পূশবত অেয বকাশনা বোিশের 
পি-পত্রিকায় ত্রবশিষ লে করা র্ায় না। 

শুধু তিনেতশ িাতহিযই েয় িংসৃ্কি িাতহিযও ন াটনের কান  পতরনিতশি হয় এই পতিকায়। নেমে, কতিির িমীশ্বনরর (আেয 
নক্ষমীশ্বর) নলখা িংসৃ্কি োটক ‘চণ্ডনকৌতশকম্’ অিলম্বনে েৃনপন্দ্রকৃষ্ণ চনটাপাধযায় নলনখে ‘চণ্ড নকৌতশক’ (ফাল্গুে ১৩৬১), আিার 
ভানির োটক ‘স্বপ্নিািিেত্তম্’ অিলম্বনে অেুপমা নেিী নলনখে ‘স্বপ্নিািিেত্তা’ (কাতিযক, ১৩৬৩) । শুযু তাই নয়, আচােযয েণ্ডীর 
োনমই এই পতিকায় প্রকাতশি হয় ‘েশকুমারচতরিম্’-এর (ফাল্গুে ১৩৬৩) সাংত্রেপ্ত অ্নুবাে। আিনল ত্রবশেত্রি সাত্রিশতযর পািাপাত্রি 
সাংসৃ্কত সাত্রিশতযর সশেও বোিশের পত্ররচয় কত্ররশয় বেওয়ািাও ত্রেল এই পত্রিকার একত্রি িুখয উশেিয। 

এোড়াও, ‘শুকতারা’য় সত্রতযকাশরর বেিীয় উপকরণ ত্রনশয় িযুসূেন িজুিোর ত্রলখশতন ‘অ্ির বীরকাত্রিনী’ আখযান। এর িশযয 
কশয়কত্রি িল, ‘জািরাজা সুরাজিল’, ‘িকাত্রর সাতকত্রণত’, ‘িত্রর ত্রসাং নাশলায়া’ প্রভৃত্রত। আসশল এই পত্রিকাত্রি সেয স্বাযীনতার পশরই 
প্রকাত্রিত িশি। পরাযীনতার র্ন্ত্রণা তখনও িুশে র্ায়ত্রন বেিবাসীর িযয বথশক। তাই স্বাযীনতা সাংগ্রািী ত্রকাংবা ভারতীয় বীরশের 
বীরগাথা ত্রিশু-ত্রকশিারশের কাশে গল্পিশল পত্ররশবিন কশর তাশের িশযয বেিাত্মশবায জাত্রগশয় বতালাও একত্রি উশেিয ত্রেল এই 
পত্রিকার। আর তাই ‘শুকতারা’য় যারাবাত্রিকভাশব প্রকাত্রিত িশয়শে ‘শসানার ভারত’ আখযান ও ‘বুত্রড় বালাশির তীশর’-র িশতা 
নািক। এোড়াও এই পত্রিকায় িারজাশনর অ্যাডশভঞ্চার কাত্রিত্রনও প্রকাত্রিত িনয়ন  ত্রনয়ত্রিতভাশব। 
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লক্ষণীয় ঊনত্রবাংি িতাব্দী ও ত্রবাংি িতাব্দীর প্রথিাশযতর ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর সশে স্বাযীনতা পরবততী ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর 
িূল তফাৎ িল — স্বাযীনতা পরবততীকাশলর ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিত্রতযকরা ত্রিশুশক বনিাতই ত্রিশু ত্রিশসশবই বেখশেন না। তাোঁরা বততিান 
প্রজন্মশক আলাপ কত্ররশয় ত্রেশত চাইশেন বত্রিতত্রবশশ্বর সশে। তাই তাোঁরা অ্যাডশভঞ্চারত্রপ্রয়তা ত্রকাংবা ত্রনভতীকতার েৃষ্টান্ত তুশল আনশে 
পত্রিকার পাতায়। স্বাযীনতার আশগ বেশির ত্রকশিার ও রু্বকশের িশযয এইরকিই এক সািত্রসকতার প্রশয়াজন িশয় পশড়ত্রেল। 
বসই সূিযশরই বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর এই পত্ররবততন বশল আিাশের যারণা। 

অ্যাডশভঞ্চার, অ্শলৌত্রকক, বগাশয়ন্দা ও রিসয গল্প োড়াও এই সিশয় ত্রিশু-ত্রকশিারশের কাশে কল্পত্রবজ্ঞাশনর কাত্রিত্রন খুব জনত্রপ্রয় 
িশয় ওশি। ‘শুকতারা’র পাতাশতও এই যরশনর গশল্পর ত্রনেিতন র্শথষ্ট লে করা র্ায়। পূশবত অ্দ্রীি বযতশনর প্রশফসর নািবলু্ট 
চশক্রর কাত্রিত্রন (‘শবলুন পািাশড়র ত্রবত্রচি কাত্রিনী, আত্রশ্বন ১৩৭৯ বোব্দ) প্রকাত্রিত িশয়শে এবাং বততিান সিশয় ত্রিিাত্রদ্রত্রকশিার 
োিগুপ্ত (শবাত্রয়াং-২০৫০, শ্রাবণ ১৪২২), শসকত িুশখাপযযায় (িশডল চাোঁশের খুশে ডািার, শ্রাবণ ১৪২৩), অ্নীি বেব (ত্রবপশে 
পশড় আপনাশক বলত্রে, আত্রশ্বন ১৪২১) ও অ্ত্রভজ্ঞান রায়শচৌযুরীর বলখা কল্পত্রবজ্ঞাশনর গল্প এই পত্রিকায় ত্রনয়ত্রিতভাশব প্রকাত্রিত 
িশয় আসশে। 

তশব এই কথাও িশন রাখশত িশব ‘শুকতারা’য় বোিশের জনয বর্িন অ্যাডশভঞ্চার ও রিসয-শরািাঞ্চ গল্প ববত্রি প্রকাি বপত তার 
পািাপাত্রি রূপকথার গশল্পর চল কশি বগশলও বততিাশনও ত্রকন্তু এই যরশনর গল্প প্রকাত্রিত িয়। বর্িন সম্প্রত্রত জািতাত্রন উপকথা 
‘The enchanted Princess’ অ্বলম্বশন সাগর বেবনাশথর বলখা ‘ববিবতীর পশথ’ (তবিাখ, ১৪২৩) গশল্প বেত্রখ  রাজকুিার 
বিইন্স বর্াড়ায় চশড়, অ্শনক বাযা বপত্ররশয় উদ্ধার কশরশে রাজকুিারী ত্রবম্ববতীশক। আবার আজারবাইশনর বলাককথা অ্নুসাশর 
ত্রবশ্বত্রজৎ অ্ত্রযকারীর বলখা ‘পাষাণ বালক’ (তবিাখ, ১৪২৩) গশল্প এশসশে ঐত্রতিাত্রসক চত্ররি শতিুর লঙ। এই গশল্প বেত্রখ “িাতৃভূত্রির 
সম্মান রোর জনয একিা বািা বেশলর িার বখশত বখশত পাথর িশয় র্াবার কাত্রিত্রন”৭। এোড়াও, জাপাত্রন উপকথা অ্বলম্বশন 
িৃতুযঞ্জয় বেবনাশথর বলখা ‘েয়ালোেু ও ত্রিাংসুশি বুশড়া’ (তবিাখ, ১৪২৩) গশল্প বেখাশনা িশয়শে ত্রিথযাচার এবাং ত্রিাংসার দ্বারা কখনই 
িিৎ কাজ সম্পন্ন িশত পাশর না। আবার পাত্রকস্তাত্রন উপকথা অ্বলম্বশন শসয়ে বরজাউল কত্ররশির বলখা ‘আত্রল সাশিশবর উোরতা’ 
(তচি, ১৪২৩) গল্পত্রিশত স্বীকার করা িশয়শে রূপকথা রাশজযর পরীশের অ্ত্রস্তত্ব। অ্থতাৎ, পুরাতন ঐত্রতিযশক সশে ত্রনশয় নতুন ত্রকেু 
সৃত্রষ্টর েৃষ্টান্ত শতত্রর করার পশথ অ্গ্রসর িশয়শে ‘শুকতারা’ পত্রিকা। আর তাই এখাশন রূপকথা, নীত্রতকথা, পশুপাত্রখ, জীবজন্তু ও 
বকৌতুশকর পািাপাত্রি সিান তাশল তাল ত্রিত্রলশয় প্রকাি বপশত থাশক ত্রবশেত্রি সাত্রিশতযর বেীকরণ, অ্নুবাে, অ্শলৌত্রকক, বভৌত্রতক, 
কল্পত্রবজ্ঞান, বগাশয়ন্দা এবাং অ্যাডশভঞ্চার গল্প ও উপনযাস। 

বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর জগশত ‘শুকতারা’ পত্রিকার কথা বলশত ত্রগশয় এই পত্রিকায় প্রকাত্রিত কত্রিশক্সর কথা আলাোভাশব 
না বলশল একিা বড় ত্রেক বাত্রক বথশক র্ায়। কত্রিক্স বলশত আিরা র্া বুত্রি বসত্রি িল েত্রবশত গল্প। নারায়ণ বেবনাশথর সৃষ্ট 
কত্রিক্স ত্রসত্ররজ ‘িাোঁো-শভাোঁো’ ও ‘বাোঁিুল-ত্রে-শগ্রি’, জুরান নাশথর ‘ত্রবচু্চর জােুিত্রি’ বাাংলার ত্রিশু-ত্রকশিারশের কাশে আজও 
সিানভাশব জনত্রপ্রয়। নারায়ণ বেবনাথ োড়াও িয়ূখ বচৌযুরী, তুষার চযািাজতী এই পত্রিকায় ত্রনয়ত্রিত কত্রিক্স সৃত্রষ্ট কশরশেন। 
‘শুকতারা’র প্রিশে তুষার চযািাজতীর ‘িৃতুয িােল বাশজ’, ‘আরজুয়ার ডাত্রকত্রন িন্ত্র’ ও নারায়ণ বেবনাশথর বগাশয়ন্দা বকৌত্রিক 
কত্রিক্স যারাবাত্রিকভাশব প্রকাত্রিত িশয়শে। তাই সব ত্রেক ত্রেশয় ত্রবচার কশর বেখশত বগশল বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর তথা 
বাাংলা কত্রিক্স ত্রসত্ররশজর জগশত ‘শুকতারা’ পত্রিকার একত্রি ত্রবশিষ ভূত্রিকা আশে। 

এবার আসা র্াক এই পত্রিকার ত্রনয়ত্রিত ত্রবভাগগুত্রলর প্রসশে। বহুকাল ‘শুকতারা’য় ‘সম্পােকীয়’-এর বেশল বলখা িত ‘োেুিত্রণর 
ত্রচত্রি’। বসখাশন সম্পােশকর গুরু-গম্ভীর বিবয নয়, বরাং বোিশের সশে আলাপচাত্ররতার একত্রি িাযযি ত্রেল এই ‘োেুিত্রণর ত্রচত্রি’। 
এোড়াও, ‘ত্রচত্রিপি’  ত্রবভাশগ পািকরা তাশের ভাশলালাগা, খারাপলাগা ইতযাত্রে সিস্ত ত্রকেুই িন খুশল জানাশত পারত। আর ‘িজার 
পাতা’ ত্রবভাশগ িজার বখলা, যাোঁযা, িব্দ েক ইতযাত্রে এখনো োপা িয়। ‘শতািাশের পাতা’ ত্রবভাশগ প্রকাত্রিত িয় বোিশের আোঁকা 
ও েড়া। তিনশষজ্ঞনের পরামশয নেিার েেয ত্রেল ‘িশনর জানালা’ ত্রবভাগ। তশব বততিাশন ‘শতািাশের পাতা’ ও ‘িজার পাতা’ 
ত্রবভাগত্রি থাকশলও ‘োেুিত্রণর ত্রচত্রি’র বেশল এখন ‘সম্পােকীয়’ বলখা িয়। আর ‘ত্রচত্রিপি’ ও ‘িশনর জানালা’ ত্রবভাগত্রি ত্রকেুকাল 
আশগই বে িশয় ত্রগশয়শে। এগুত্রল োড়াও ‘শুকতারা’ পত্রিকার একত্রি গুরুত্বপূণয ত্রবভাগ এখশনা ত্রনয়ত্রিতভাশব প্রকাত্রিত িশয় 
আসশে, বসত্রি িল পুরসৃ্কত ত্রবভাশগর জনয গল্প। প্রত্রত সাংখযাশতই সৃ্মত্রত-সাত্রিতয গল্প প্রত্রতশর্াত্রগতার জনয একত্রি ত্রবষয় ত্রনত্রেতষ্ট কশর 
বেওয়া িয়। বসই ত্রবষশয়র ওপর ত্রলত্রখত প্রথি, ত্রদ্বতীয় ও তৃতীয় স্থানাত্রযকারী গল্পগুত্রল প্রকাত্রিত িয় ‘শুকতারা’র পাতায়। এই 
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যরশনর নতুন নতুন ত্রবষয় ভাবনা পািশকর সশে পত্রিকার একত্রি ত্রনত্রবড় সম্পকত গশড় তুলশত সািার্য কশর। তাোড়াও এই 
শবত্রিষ্টযগুত্রলই এই পত্রিকাত্রিশক আরও বিৌত্রলক কশর বতাশল। 

শুরু বথশকই ‘শুকতারা’-র বলখকশগাষ্ঠী ত্রেল খুব সিৃদ্ধ। প্রথি ত্রেশক এই পত্রিকার বলখক বগাষ্ঠীর িশযয ত্রেশলন বিশিিকুিার 
রায়, সুযীিনাথ রািা (সবযসাচী), সুত্রনম্মতল বসু, ত্রবিলচি বর্াষ, বসৌরীিশিািন িুশখাপাযযায়, িত্ররনারায়ণ চশট্টাপাযযায়, িয়ূখ 
বচৌযুরী, নারায়ণ বেবনাথ, কাত্রলোস রায়, ত্রিবরাি চক্রবততী, সতযত্রজৎ রায়, শসয়ে িুস্তাফা ত্রসরাজ, সুনীল গশোপাযযায়, সিশরি 
িজুিোর, সঞ্জীব চশট্টাপাযযায়, সুত্রচিা ভট্টাচার্ত, অ্ত্রনল বভৌত্রিক, আিাপূণতা বেবী, লীলা িজুিোর, নত্রলনী োি, নীশরিনাথ চক্রবততী, 
পত্রবি সরকার, িানশবি পাল প্রিুখ৷ বততিাশন এই পত্রিকায় ত্রলশখ চশলশেন িীশষতনু্দ িুশখাপাযযায়, প্রফুে রায়, িীশরন চশট্টাপাযযায়, 
বিখর বসু, ত্রিত্রেব চশট্টাপাযযায়, অ্নীি বেব, ত্রিিাত্রদ্রত্রকশিার োিগুপ্ত, অ্ত্রভজ্ঞান রায়শচৌযুরী, শসকত িুশখাপাযযায়, ত্রিত্রির ত্রবশ্বাস 
প্রিুখ সাত্রিত্রতযক৷  

এই পর্তন্ত আিরা ‘শুকতারা’ পত্রিকা ও তার পূবতবততী সিশয়র পি-পত্রিকা ত্রনশয় আশলাচনা করলাি। এইবার আিরা ‘শুকতারা’র 
সি-সিশয় প্রকাত্রিত কশয়কত্রি গুরুত্বপূণত পি-পত্রিকার সশে তুলনািূলক প্রসে বিশন আশলাচনা বিষ করব। িশন রাখশত িশব 
‘সশন্দি’ পত্রিকা বে িশয় ত্রগশয়শে ১৯৩৪ ত্রিস্টাশব্দ। ১৯৪৮-এ ‘শুকতারা’র সিয়কাশল ববি কশয়কত্রি বোিশের পত্রিকা প্রকাত্রিত 
িশলও ‘শিৌচাক’ োড়া অ্নয পত্রিকাগুত্রলর র্ািাপথ ত্রকন্তু সুেূরপ্রসারী িয়ত্রন; ‘শোিশের িিল’ (১৩৫৪), ‘ত্রকশিার’ (১৩৫৪), ‘ইস্পাত’ 
(১৩৫৫), ‘আিাশের বলখা’, ‘সাযনা’, ‘শসৌরভ’, ‘নতুন িানুষ’ ইতযাত্রে পত্রিকাগুত্রল িল তারই উোিরণ। তশব ‘শুকতারা’ র্খন 
বতশরা বশষত পা ত্রেশয়শে তখন সতযত্রজৎ রায়, নত্রলনী োি ও সুভাষ িুশখাপাযযাশয়র সম্পােনায় আবার নতুন কশর প্রকাত্রিত িল 
‘সশন্দি’ পত্রিকা (১৯৬১)। এই ‘সশন্দশি’র পাতাশতই ‘ববযাির্ািীর ডাশয়ত্রর’ গশল্পর িযয ত্রেশয় বাাংলা কল্পত্রবজ্ঞাশনর জগশত প্রশফসর 
িঙু্কর আত্মপ্রকাি র্শি। এোড়াও এই পত্রিকায় প্রকাত্রিত িশত থাশক বফলুোর অ্যাডশভঞ্চার। এই সিয়কাল বথশক সতযত্রজৎ 
রাশয়র অ্লাংকরশণ ও শবত্রচশিযর সিািাশর ‘সশন্দি’ পত্রিকা বোিশের কাশে খুব বর্ জনত্রপ্রয়তা লাভ কশরত্রেল তা বলবার অ্শপো 
রাশখ তাই স্বীকার করশতই িয় ‘শুকতারা’র প্রথি বতশরা বের বোিশের কাশে জনত্রপ্রয় পত্রিকা বলশত ত্রেল ‘শিৌচাক’ ও ‘শুকতারা’, 
ত্রকন্তু এরপর বথশক প্রত্রতশর্াত্রগতািা আরও ববশড় উিল। তারপর আবার েীশনিচি চশট্টাপাযযাশয়র সম্পােনায় ১৯৬৮ ত্রিস্টাশব্দর 
অ্শটাবশর প্রকাত্রিত িল বোিশের জনয িাত্রসক পত্রিকা ‘ত্রকশিার ভারতী’। আবার ‘শুকতারা’র ২৫ বেশরর একেি বিষ লশগ্ন 
প্রকাত্রিত িল ‘আনন্দশিলা’ পত্রিকা। এই পত্রিকাশতও প্রকাত্রিত িশত থাশক বফলুো, িঙু্ক ত্রকাংবা কাকাবাবুর িত কাত্রিত্রন। অ্থতাৎ 
র্ত ত্রেন বর্শত লাগল বোিশের পি-পত্রিকার জগশত প্রত্রতশর্াত্রগতা ততই বাড়শত লাগল। এই স্বাস্থযকর প্রত্রতশর্াত্রগতায় পুষ্ট িশত 
থাকল বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিতয। তাই সিশয়র সশে সশে গল্প চয়ন বথশক শুরু কশর সিস্ত ত্রকেুশতই ফুশি উিশত থাকল 
নতুনত্ব ও শবত্রচশিযর বোোঁয়া। তশব এখন আর ‘সশন্দি’ পত্রিকা ত্রনয়ত্রিত প্রকাি িয়না। বততিাশন বোিশের বর্ কত্রি গুরুত্বপূণত পি-
পত্রিকা আশে তার িশযয ‘শুকতারা’, ‘আনন্দশিলা’ ও ‘ত্রকশিার ভারতী’ িল অ্নযতি। এশের িশযয েীর্তকাল যশর প্রকাত্রিত িশয় 
আসা একিাি বোিশের জনয পত্রিকা িল ‘শুকতারা’। 

সবশিশষ িশন রাখশত িশব ‘শুকতারা’শতই নারায়ণ গশোপাযযাশয়র বিত্রনো, ষষ্টীপে চশট্টাপাযযাশয়র পাণ্ডব বগাশয়ন্দা, ত্রিবরাি 
চক্রবততীর িষতবযতন-শগাবদ্ধতন, িীশষতনু্দ িুশখাপাযযাশয়র বগাশয়ন্দা বরোচরণ, অ্দ্রীি বযতশনর প্রশফসর নািবলু্ট চক্র, িানশবি পাশলর 
বভৌত্রতক উপনযাস ও গল্প, বিশিিকুিার রাশয়র জয়ন্ত-িাত্রনক ও ত্রবিল-কুিাশরর কাত্রিত্রন োড়াও বভৌত্রতক গল্প ও উপনযাস প্রকাত্রিত 
িশয়শে। এোড়াও বততিাশন ত্রিিাত্রদ্রত্রকশিার োিগুশপ্তর সুেীপ্ত-শিরিযাশনর অ্যাডশভঞ্চার কাত্রিত্রন, নারায়ণ বেবনাশথর িাোঁো-শভাোঁো ও 
বাোঁিুল ত্রে বগ্রি ত্রনয়ত্রিতভাশব আজও প্রকাত্রিত িশয় চশলশে। বাাংলা ত্রিশু-ত্রকশিার সাত্রিশতযর িত্রণিাত্রণকয এইভাশবই েত্রড়শয় ত্রেত্রিশয় 
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