আমার প্রিয় ৫০প্রি বই
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
িথমমই বমল রাপ্রি, ককউ কেন মমন না কমর এই পঞ্চাশপ্রি বইময়র বাইমর আমার প্রিয় বই কনই, অবশযই
আমে, এই বইগুমলা প্রদময় আপ্রম শুরু কমরপ্রে। ককউ এক নজর কদিমলই বুঝমে পারমব সমকালীন
বাাংলামদমশর কলিকমদর ককামনা বই এিামন কনই (শুধু শাহীন আিোমরর োলাশ বইপ্রি করমিপ্রে, ককউ এিা
পড়মলই বুঝমে পারমব ককন োাঁর বইিা আলাদাভামব করমিপ্রে।) মমন হমে এই োপ্রলকাপ্রিমে অমনমকর আগ্রহ
আমে কেিা কদমি আপ্রম অসম্ভব িুপ্রশ হময়প্রে। সমকালীন কলিকমদর বইময়র নাম কদয়া হমল েপ্রদ ভুমল কামরা
নাম প্রলিমে ভুমল োই, প্রকাংবা এিমনা পড়া হয়প্রন বমল েপ্রদ কামরা নাম কদওয়া না হয় োহমল কসই কলিমকর
উপর আমার পক্ষ কথমক অমনক বড় অনযায় করা হমব, আপ্রম কসিা করমে চাই না, কসজনয এই োপ্রলকায়
োমদর ককামনা বইময়র নাম কনই। সমকালীন কলিকমদর নাম আপ্রম আমরকিু প্রচন্তা ভাবনা কমর কদব।
এিা সপ্রেযকামরর প্রিয় বইময়র োপ্রলকা হমল এক কলিমকর অমনক বই চমল আসমো, প্রকন্তু ইো কমর একজন
কলিমকর মাত্র একিা কমর বইময়র নাম প্রদময়প্রে। োপ্রলকায় ককান বই আমে এমসমে, ককানিা পমর এমসমে
োর কপেমন ককামনা প্রনয়ম কনই, এপ্রি পুমরাপুপ্রর এমলামমমলা!
এিামন আমরকিা প্রবষয় আপ্রম সবাইমক মমন কপ্ররময় প্রদমে চাই। আমার কামে কে বইগুমলা ভামলা
কলমেমে কসিা সবার ভামলা লােমে হমব, প্রকাংবা সবাইমক কজার কমর হমলও কসগুমলা পড়মে হমব কসিা
এমকবামরই সপ্রেয নয়। োর কেিা ভামলা লােমব, কস কসিা পড়মব। কী পড়মে কসিা প্রনময় কামরা মমন কেন
প্রবন্দুমাত্র হীনমনযো না থামক। একজন প্রকেু একিা পড়মে কসিাই হমে বড় কথা।
উপনযাস
1.

East of Eden : John Steinbeck
এপ্রি প্রনিঃসমন্দমহ আমার সবমচময় প্রিয় উপনযাস। ককউ েপ্রদ মমন কমর কলিমকরা কীভামব প্রলমি কসিা
কবাঝার জনয কস জীবমন একিা মাত্র বই পড়মব োহমল োর এই বইিা পড়া উপ্রচে। আমে থামকই
সাবধান কমর প্রদই, বইিা কবশ কমািা। বাাংলা অনু বাদ আমে কীনা জানা কনই, প্রকন্তু আপ্রম সবাইমক
বলব, বাাংলা অনু বাদ থাকমলও পড়মে চাইমল এিা কেইনমবমকর প্রনমজর কলিা ভাষামেই পড়া
উপ্রচে। অসাধারণ একিা উপনযাস! অসাধারণ!

2.

For Whom the Bell Tolls : Ernest Hemingway
আপ্রম িথমবার েিন এই বইিা পমড়প্রেলাম, েিন প্রবস্মময় আপ্রম এমো অপ্রভভূ ে হময়প্রেলাম কে পড়া
কশষ কমর সামথ সামথ আবার কোড়া কথমক পড়মে শুরু কমরপ্রেলাম। বাাংলামদমশ আমে কীনা জাপ্রন না,
প্রকন্তু মমন হয় পপ্রিম বাাংলায় ভামলা বাাংলা অনু বাদ আমে।

3.

Three Comrades : Erich Maria Remarque
েপ্রদও এপ্ররক মাপ্ররয়া করমাকক প্রবিযাে োর “অল ককায়াময়ি ইন দা ওময়োনক ফ্রন্ট” বইময়র জনয প্রকন্তু
োর কলিা আমার সবমচময় প্রিয় বই হমে “প্রি কমমরডস”। বন্ধুমের উপর এমো সু ন্দর বই মমন হয়
িুব কম কলিা হময়মে।

4.

কপ্রব : োরাশঙ্কর বমন্দযাপাধযায়
আপ্রম জপ্রন না আজকালকার কেমলমমময়রা োরাশঙ্কর বমন্দযাপাধযাময়র বই পমড় কীনা। আমরা োাঁর বই
পমড় বড় হময়প্রে। ককান বইময়র নাম কদব কসিা প্রনময় একিু প্রিধার মামঝ প্রেলাম কশষ পেকন্ত এিাই
প্রদলাম। এই বইময় কসই প্রবিযাে লাইনপ্রি আমে, “কালা েপ্রদ মন্দ হমব কো, েমব ককশ পাপ্রকমল
কামন্দা ককন হায়...”

5.

পমথর পাাঁচাপ্রল : প্রবভূ প্রেভূ ষণ বমন্দযাপাধযায়
সেযপ্রজে রাময়র কলযামন পমথর পাাঁচাপ্রলর নাম সবাই শুমনমে। েমব প্রসমনমা কথমক বইিা আমার
অমনক কবপ্রশ প্রিয়।

6.

পদ্মা নদীর মাপ্রঝ : মাপ্রনক বমন্দযাপাধযায়
োাঁর ককান বইময়র নাম কদব কসিা প্রনময় অমনক জল্পনা কল্পনা করমে হময়মে। কশষ পেকন্ত পপ্ররপ্রচে
বইিাই প্রদময়প্রে। (আমামদর পুমরা পপ্ররবামরর প্রিয় কলিক মাপ্রনক বমন্দযাপাধযায়, োর প্রপেমন একিা
চমৎকার েল্পও আমে।)

7.

পমথর দাবী : শরৎচন্দ্র চমটাপাধযায়
আজকালকার কেমলমমময়রা কী শরৎচমন্দ্রর বই পমড়, নাকী োর উপনযামসর উপর প্রহন্দীমে তেপ্রর করা
“কদবদাস” প্রসমনমাপ্রি কদমিই িুপ্রশ? শরৎচমন্দ্রর প্রকেু বই না পড়মল বাাংলা ভাষায় কলিা উপনযামসর
প্রমপ্রি ভাবিুকু কবাঝা োমব না। বলা কেমে পামর শরৎচন্দ্র প্রেমলন কসই সময়কার হুমায়ু ন আহমমদ,
অসম্ভব জনপ্রিয়!

8.

Three man in the boat : Jerome K. Jerome
অমনমকই মমন করমে পামর, পৃ প্রথবীমে এমো বই থাকমে, হুি কমর এই বইিার নাম ককাথা কথমক
চমল এমলা? আসমল এি আমামদর পাপ্ররবাপ্ররক ভামলাবাসার বই। আমার বাবা এই বইিা পমড়
কশানামেন, আমরা মা-ভাইমবান বাবামক প্রিমর বমস কসিা শুমন কহমস কুপ্রি কুপ্রি হোম। বাাংলা অনু বাদ
আমে, নামিা েেদূ র মমন পমড় “এক নাময় প্রেনজন, কুত্তািা ফাউ”!

9.

Carry on, Jeeves : P. G. Wodehouse
উডহাউস পড়মে হমল একিু প্রভন্ন ধরমনর কসন্স অফ প্রহউমার থাকমে হয়, জাপ্রন না সবার কসিা আমে
কীনা।

10.

My Universities : Maxim Gorky
আপ্রম েিন বইিা পড়মে শুরু কমরপ্রেলাম েিন কভমবপ্রেলাম মযাপ্রিম কোপ্রকক বু প্রঝ োর সপ্রেযকামরর
প্রবশ্বপ্রবদযালময়র কাপ্রহনী বলমেন। পড়ার পমর বু মঝপ্রেলাম আসমল কোপ্রকক ককামনা প্রবশ্বপ্রবদযালময় পড়ার সু মোে
পানপ্রন, সাধারণ শ্রপ্রমমকর মে বড় হময়মেন। এই পৃ প্রথবীিা হমে োাঁর প্রবশ্বপ্রবদযালয়। মুপ্রিেু মের সময় বইিা
আমার কামে প্রেল, দু িঃসমময় প্রিমক থাকার সাহমসর জনয আপ্রম েিন বইিা পড়োম। ইমে কমর এিামক জীবনী
প্রহমসমব না করমি উপনযাস প্রহমসমব করমিপ্রে।

11.

প্রেপ্রথমডার : বুেমদব বসু
েিন বইিা িথমবার পমড়প্রেলাম, েিন অনযরকম একিা উপনযাস মমন হময়প্রেল। এিন পড়মল
ককমন লােমব জাপ্রন না। শুমনপ্রে বুেমদব বসু নাপ্রক আমামদর মুপ্রিেু মের প্রবপমক্ষ প্রেমলন, কস জনয
োর উপর এমপ্রনমেও আপ্রম একিু প্রবরি। প্রকন্তু বইপ্রি কো ভামলা কসিা আপ্রম অস্বীকার কপ্রর
কীভামব?

12.

Vagabonds : Knut Hamsun
িুবই প্রমপ্রি একিা উপনযাস। প্রকন্তু নরওময়র এই কালজয়ী সাপ্রহপ্রেযক নাৎপ্রস সমথকক প্রেমলন। োর
বইিা রািা প্রিক হল কীনা, বুঝমে পারপ্রে না, প্রকন্তু ককউ কো অস্বীকার করমে পারমব না, এিা িুবই
প্রমপ্রি একিা বই।

13.

The Adventures of Tom Sawyer : Mark Twain
তশশমব এই বইিা পমড় আমার পুমরা প্রচন্তার জেৎিা পালমি প্রেময়প্রেল। অবাক হময় কভমবপ্রেলাম
এমো সু ন্দর প্রকমশার উপনযাস হমে পামর? বলা োয় আপ্রম সারা জীবন “িম সয়ার”এর মে একিা
বই কলিার কচিা কমর এমসপ্রে।

14.

The Tin Drum : Gunter Grass
বইিা েমথি ইন্টামরপ্রোং প্রকন্তু প্রবজ্ঞামনর প্রবষয় প্রনময় প্রসপ্ররয়াস সমসযা আমে। কদপ্রি কক কবর করমে
পামর। (অমনক কলিক অবশয ইো কমর ভুলভাল অবাস্তব কথা বমল কসিামক োলভরা একিা নাম
কদয়: “জাদু পরাবাস্তবো”। বইগুমলা অসাধারণ োই আমরা কমমন কনই।)

15.

লাল কোলাপ : তসয়দ শামসু ল হক
িুবই কোি একিা বই। এিা পমড় আমার এে ভামলা কলমেপ্রেল কে ভময়র কচামি বহুপ্রদন প্রিেীয়বার
পপ্রড়প্রন, েপ্রদ আমের মে ভামলা না লামে? প্রকেু প্রদন আমে আবার পমড়প্রে, আমের মেই ভামলা
কলমেমে। (এই অসাধারণ কলিক আমামক োাঁর কলিা একিা বই উৎসেক কমরমেন, প্রবশ্বাস হয়?)

16.

িমদামষ িাকৃে জন : শওকে আলী
আপ্রম জাপ্রন না, এই অসাধারণ উপনযাসিা ককমন কমর এমোপ্রদন আমার কচামির আড়ামল রময়
প্রেময়প্রেল। মাত্র কসপ্রদন আপ্রম িথমবার পমড়প্রে। িাচীন বাাংলার কিক্ষাপমি কলিা অেযন্ত আধু প্রনক
একিা উপনযাস।

17.

The Color Purple : Alice Walker
এই বইিা প্রনময় িুব সফল প্রসমনমা হওয়ার কারমণ বইিা কচামির আড়ামল রময় কেমে। আমার ধারণা
বইিার ককামনা েুলনা কনই। িচপ্রলে ইাংমরজীর কিক্ষাপমি “ভুল” বানান আর “ভুল” উচ্চারমন পুমরা
বইিা কলিা হময়মে, বই পড়ািাই একিা অপ্রভজ্ঞো।

18.

Volokolamsk Highway : Alexandr Bek
প্রিেীয় মহােু মের উপর কলিা রাপ্রশয়ান বই। আমামদর সময় রাপ্রশয়ান বইময়র অপ্রে চমৎকার অনু বাদ
কপোম, অমনক সি কমর পমড়প্রে। েু মের উপর এরকম বই আপ্রম িুব কম পমড়প্রে।

19.

Matilda : Roald Dahl
করাল্ড ডাল হমেন আমরকজন অসাধারণ কলিক োর বই পমড় আমার িায় মাথা িারাপ হময় োবার
অবস্থা। একিা বই কথমক আমরকিা বই আমরা কবপ্রশ ভামলা। সবমচময় মজার হমে োর কোি
েল্পগুমলা, েপ্রদও এিামন আপ্রম বাচ্চামদর একিা বই প্রদময়প্রে।

20.

The Amphibian : Alexander Belyaev
বইময়র োপ্রলকায় একমাত্র সাময়ন্স প্রফকশান। বইপ্রি কেরকম চমকিদ বইময়র কলিক আমলিান্দার
কবলাময়মভর জীবনিাও কসরকম চমকিদ। আমার “কসপ্ররনা” বইপ্রির মূ ল চপ্ররত্রও এই বইময়র
চপ্ররমত্রর মে।

21.

Little House on the Prairie : Laura Ingalls Wilder
আমমপ্ররকায় েিন িথম বসপ্রে েমড় উিপ্রেল কসই সময়কার কাপ্রহনী। অমনকগুমলা বইময়র এিা
িথমপ্রি। আপ্রম তশশমব পাবপ্রলক লাইমেপ্ররমে বমস বমস এর বাাংলা অনু বাদ পমড়প্রেলাম। মাত্র প্রকেু প্রদন
আমে জানমে কপমরপ্রে কসই বইগুমলা অনু বাদ কমরপ্রেমলন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। েপ্রদ আমে
জানোম োহমল োাঁমক আপ্রম বলমে পারোম োাঁর অনু বাদগুমলা তশশমব আমামদর কমো আনন্দ
প্রদময়মে।

22.

Death in the Andes : Mario Vargas Llosa
িুবই শপ্রিশালী কলিক। োর কলিা একিা বই পড়মলই কবাঝা োমব, এই কলিকমদর কযানভাস কমো
বড় আর আমামদর কলিমকরা কে একিা কোি কযানভামস কলিামলপ্রি কমরন।

23.

োলাশ : শাহীন আিোর
শুরুমে কেিা বমলপ্রেলাম, আমার একমাত্র বাাংলামদমশর সমসামপ্রয়ক কলিমকর বই। বীরাঙ্গনামদর প্রনময়
কলিা বই, আমেই বমল রাপ্রি বইিা পড়া হমল মমন হমব বুকিা কফমি োমে।

24.

One Hundred Years of Solitude : Gabriel Garcia Marquez
এই বইময়র নাম না প্রদমল সবাই আমামক প্রনময় নাক প্রশিকামব!! িাটা করলাম, আসমল োরা পৃ প্রথবীর
কসরা বই পড়মে চায় োমদর সবারই এই বইিা পড়া উপ্রচে। বাাংলা অনু বাদ আমে প্রকন্তু অনু বাদিা
ককমন জাপ্রন না। ভামলা অনু বাদ না হমল বই পমড় লাভ কনই। বইিা েমথি কমািা এবাং চপ্ররত্রগুমলার
নাম মমন রািা কমািামুপ্রি জপ্রিল বযাপার। প্রকন্তু বইিার কাপ্রহনী এে চমকিদ কে না পড়া পেকন্ত কসিা
বমল কবাঝামনা োমব না। (আমে কথমক সাবধান কমর প্রদই, িচুর জাদু পরাবস্তবো আমে!)

25.

একা এবাং কময়কজন : সু নীল েমঙ্গাপাধযায়
সু নীল েমঙ্গাপাধযায় প্রনমজর হামে আমামক আর ইয়াসমীনমক এই বইিায় অমিাগ্রাফ প্রদময়মেন। আপ্রম
অবপ্রশয কসই জমনয এই বইিার নাম প্রদইপ্রন, নাম প্রদময়প্রে োর কারন এই বইিা োাঁর কলিা আমার িুব
প্রিয় একিা বই। েিন এই উপনযাসিা ধারাবাপ্রহক ভামব কদশ পপ্রত্রকায় কবর হমো, েিন আপ্রম
বুভুমক্ষর মে পমরর সাংিযার জনয অমপক্ষা করোম।

26.

বাপ্রলকা বধূ : প্রবমল কর
িুবই সু ইি বই। েমব সমাজ সমচেন মানু মষরা কম বয়সী কমময়র প্রবময় কদওয়ার জনয আজকাল
প্রবরি হমে পামরন!

27.

Omar Khayyam : Harold Lamb
এপ্রি ওমর তিয়ামমর জীবনীর উপমর কলিা প্রকন্তু োরপমরও এিামক আপ্রম উপনযামস জায়ো প্রদময়প্রে।
এিা কে ককামনা উপনযাস কথমকও কবপ্রশ চমকিদ। ভামলা বাাংলা অনু বাদ থাকার কথা।

28.

The Insulted and Humiliated : Fydor Dostoyevosky
দস্তাময়ভপ্রির একিা বই না পড়া পেকন্ত রাপ্রশয়ান সাপ্রহেয পড়া পপ্ররপূ ণক হয় না। অমনকগুমলা বই কথমক
ককানিা কবমে প্রনব কসিা প্রনময় আমামক একিু প্রচন্তা ভাবনা করমে হময়মে। (দস্তাময়ভপ্রির জীবমন
ভয়াংকর অপ্রভজ্ঞো আমে। ফায়াপ্ররাং কিায়াড কথমক কবাঁমচ প্রফমর এমসমেন!)

29.

কেপ্ররলা কথমক সম্মু ি েু মে : মাহবুব আলম
মুপ্রিেু মের উপর আত্মজজবপ্রনক উপনযাস। পড়া হমল পুমরা েু মের একিা েপ্রব পাওয়া োয়। বইপ্রি
আমার প্রিয়, মুপ্রিমোো এই মানু ষপ্রি আমরা কবপ্রশ প্রিয়।

কপ্রবো
1.

রূপসী বাাংলা : জীবনানন্দ দাশ
কপ্রবোর এক দু ইপ্রি বই না প্রদমল ককমন হয়? সবারই এই বইময়র অন্তে একিা কপ্রবো মুিস্ত করা
উপ্রচে। (আপ্রম একবার কিাষণা প্রদময়প্রেলাম, ককউ েপ্রদ সবগুমলা কপ্রবো মুিস্ত কমর আমামক জানায়
োহমল োমক আপ্রম একিা বই উৎসেক করব।)

2.

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর তিয়াম : কাজী নজরুল ইসলাম (অনূ প্রদে)
ককউ এিা পড়মল প্রনমজর অজামন্তই এই অসাধারণ রুবাইয়াৎগুমলা আওড়ামে থাকমব। কক না শুমনমে,
“এক কসারাহী সূ রা প্রদও, একপ্রি রুপ্রির প্রেলমক আর...”

ভ্রমন কাপ্রহনী
1.

কদমশ প্রবমদমশ : তসয়দ মুজেবা আলী
রসমবাধ শব্দপ্রির অথক কী ককউ েপ্রদ জানমে চায় োহমল োমক এিা পড়মে হমব।

েল্প
1.

েল্পগুে : রবীন্দ্রনাথ িাকুর
আপ্রম মমন কপ্রর একজন েেক্ষণ পেকন্ত রবীন্দ্রনাথ না পড়মে েেক্ষন কস পুমরাপুপ্রর বাঙাপ্রল হমে
পারমব না। োর ভাষা কপ্রিন মমন হমলও কজার কমর পড়মে হমব। েল্পগুমের েল্পগুমলামে একই
সামথ আমে বুপ্রেমত্তা, রসমবাধ আর অসাধারণ ভাষা। সবগুমলা না পড়মলও প্রকেু েল্প সবাইমক পড়মে
হমব, পড়মেই হমব।

2.

বরোত্রী : প্রবভূ প্রেভূ ষণ মুমিাপাধযায়
প্রবভূ প্রেভূ ষণ বমন্দযাপাধযায় নয়, প্রবভূ প্রেভূ ষণ মুমিাপাধযায়! এই বইপ্রিও আমামদর পাপ্ররবাপ্ররক বই, আমার
বাবা পমড় কশানামেন আর আমরা কোল হময় বমস শুনোম। িুবই মজার একিা বই।

3.

েল্প সমগ্র : হুমায়ু ন আহমমদ
আপ্রম মমন কপ্রর হুমায়ু ন আহমমমদর সবকমশ্রষ্ঠ কলিা হমে োর কোিেল্পগুমলা। ককউ েপ্রদ োর একিা
অসাধারণ উপনযাস পড়মে চায় আপ্রম োমক বলব “মধযাহ্ন” বইিা পড়মে। (আমার মামঝ মামঝ
প্রনমজরই প্রবশ্বাস হমে চায় না আপ্রম োর আপন ভাই!)

4.

The Arabian Nights : Grosset & Dunlap
আমেই বমল রাপ্রি আপ্রম আপ্রদ এবাং অকৃপ্রত্রম আরবয রজনীর কথা বলপ্রে। পপ্রিমামদর লিু কমর কফলা
শিক কাি প্রডজপ্রন িাইমপর আরবয রজনীর কথা বলপ্রে না।

5.

The Adventures of Sherlock Homes : Arthur Conan Doyle
প্রকেু প্রডমিকপ্রিভ েল্প না থাকমল ককমন হয়? আর প্রডমিকপ্রিভ েল্প আথকার ককানান ডায়াল কথমক
ভামলা কক প্রলিমে পারমব? (প্রকেু ভূ মের েল্পও কদওয়া উপ্রচে প্রেল, কদয়া হল না।)

নন-প্রফকশান
1.

Sapiens : Yuval Noah Harari
সবাই এেপ্রদমন প্রনিয়ই এিা পমড় কফমলমে। এই বইিা েে মজার োর কলিা অনযগুমলা কসরকম
না। আপ্রম অবপ্রশয এই বইময় োর প্রবজ্ঞান প্রনময় প্রবমেষমণর সবপ্রকেু মানমে পাপ্ররপ্রন, প্রকন্তু োমে প্রকেু
আমস োয় না, সবাই সবপ্রকেু কো প্রনমজর মেই বযািযা করমব। সবার এই বইিা অবশযই পড়া উপ্রচে।

2.

Black Holes & Time Warps : Kip S. Thorne
প্রবজ্ঞান প্রনময় একিা বই না প্রদমল ককমন হয়? আর প্রবজ্ঞান প্রনময়ই েপ্রদ পড়ব োহমল ব্ল্যাক কহাল আর
িাইম কমপ্রশন প্রনময় ককন নয়? (আপ্রম েিন কযালমিমক প্রেলাম, প্রকপ থমনকর অপ্রফস প্রেল আমার
অপ্রফমসর িুব কামে! েিন োর মাথায় লম্বা চুল প্রেল, এিন নযাড়া! ২০১৭ সামল কনামবল িাইজ
কপময়মেন।)

ইপ্রেহাস
1.

The Rise and Fall of the Third Reich : William Shirer
প্রবশাল বই। ককউ পড়মে চাইমল কমািামুপ্রি আিিাি কবমধ বসমে হমব। েমব পমড় কশষ করমে
পারমল বুমক থাবা প্রদময় বলমে পারমব, আপ্রম “আপ্রম রাইজ এন্ড ফল অফ থাডক রাইি” পমড়প্রে।

2.

Forgotten Ally: Chinas World war II : Rana Mitter
প্রিেীয় মহােু মের কথা বলা হমলই সবাই ইউমরামপর েু মের কাপ্রহনী বমল, প্রকন্তু চীন রাপ্রশয়ার কী
ভয়ানক অপ্রভজ্ঞো হময়প্রেল োর কথা ককউ বমল না। এিা চীমনর কাপ্রহনী, পপ্রিমা কলিক বমল
কপ্রমউপ্রনজম প্রনময় একিু এলাজকী আমে প্রকন্তু োরপমরও অমনক েথয পাওয়া োমব।

3.

Rape of Nanking : Irish Chang
এই বইিা প্রলমি আইপ্ররশ চযাঙ সু ইসাইড কমরপ্রেমলন। একিা বই প্রলমি ককন একজন মানু ষ সু ইসাইড
কমর কসিা জানমে হমল এই বইিা পড়মে হমব।

4.

একাত্তমরর প্রদনগুপ্রল : জাহানারা ইমাম
বাাংলামদমশর সবার এই বইিা পড়মেই হমব। আমার পড়মে অমনক কি হময়মে, অনযমদর ককমন
লােমব জাপ্রন না। আপ্রম জাহানারা ইমামমক বমলপ্রেলাম, পড়মে এমো কি হয় কে আপ্রম এিা পমড়
কশষই করমে পাপ্রর না। েিন জাহানারা ইমাম আমামক বমলপ্রেমলন, েুপ্রম প্রচন্তাও করমে পারমব না
কীভামব আপ্রম বুমক পাথর কবাঁমধ এই বইিা প্রলমিপ্রে।

5.

মুপ্রিেু মের ইপ্রেহাস : মুহম্মদ জাফর ইকবাল
িুবই প্রবনময়র সামথ প্রনমজর একিা বই প্রদলাম, এিা বই নয়, একিা পুপ্রস্তকার মে। মাত্র ২২ পৃ ষ্ঠার
বই, অমনক িািািািুপ্রন কমর প্রলমিপ্রেলাম!

6.

Witness to Surrender : Siddiq Salik
পাপ্রকস্তানীমদর কচামি মুপ্রিেু মের ইপ্রেহাস পড়া একিা অনযরকম অপ্রভজ্ঞো!

জীবনী / আত্মজীবনী
1.

অসমাপ্ত আত্মজীবনী : বঙ্গবন্ধু কশি মুপ্রজবুর রহমান
ভাপ্রেযস এই বইিার পাণ্ডুপ্রলপ্রপিা রক্ষা কপময়প্রেল োই আমরা এই অসাধারণ মানু ষিার প্রচন্তা ভাবনার
জেমে একিুিাপ্রন উাঁপ্রক প্রদমে কপমরপ্রে। আপ্রম এই বইিামক মমন কপ্রর রাজনীপ্রে কশিার একিা
পািযবই।

2.

Surely you are Joking Mr. Feynman : Richard Feynman
কযালমিমক আপ্রম ফাইমযানমক কপময়প্রেলাম, এই বইিামে েিন আপ্রম োর অমিাগ্রাফ প্রনময়
করমিপ্রেলাম। অসম্ভব মজার একিা বই। প্রবজ্ঞানীরা কে মজার মানু ষ হমে পামর এই বইিা োর
িমাণ।

3.

Muhammad : Karen Armstrong
কযারন আমকস্ট্রাং েিন এই বইিা প্রলিমে শুরু কমরপ্রেমলন েিন সবাই োমক বমলপ্রেল, সবকনাশ!
এরকম কাজ করমে কেও না, মুসলমানরা কোমামক িুন কমর কফলমব। বইিা িকাশ হবার পর কদিা
কেল, মুসলমানরাই এিন োমক সবমচময় কবপ্রশ ভামলাবামস!

4.

Long Walk to Freedom : Nelson Mandela
কনলসন মযামন্ডলার আত্মজীবনী না পড়মল একজন সপ্রেযকার কনোর আত্মেযামের কথা পুমরাপুপ্রর জানা
োয় না।

কপ্রমক
1.

Calvin and Hobbes : Bill Watterson
বইময়র োপ্রলকায় আপ্রম একিা কপ্রমক প্রদময় করমিপ্রে? আমার কী মাথা িারাপ হময়মে? না, আমার
মাথা িারাপ হয়প্রন। এই কপ্রমকগুমলা না পড়মল, েপ্রবগুমলা না কদিমল পড়া অসমাপ্ত কথমক োমব।

