
ম্পাদকেয েরকভ  

 বাইযাকয বকে জফু থফু বফকে নো স্বাবাবফেতায অনুীরন চরকে। অজানা এ 
েতাকনয ভুকে রাগাতায তুবি মভকয জ থাোয া অজজন অত জ নে, তফু ভানুল 
রিকে, মম মায ভকতা েকয। বেন্তু তায মযাজাোয মেঁকে চকর মফিাকনায ভানবচত্রো বদকন বদকন 
মোে কে মাকে। আভযা মাকদয আভ-আদবভ ফবর তাযা ফাই ফড্ড মোে ৃবথফীয  ফাবন্দা 
এেন। অনযবদকে মগাো ভনুলযেুর মমন অদৃয এে জরমান বাবকেকে মমবে দুবদজকন আেঁধায 
মবযকে মৌঁকে মাকফ ুবদকনয ফন্দকয। আজ নে, আগাভীয মোনও এেবদন। ফাইকফকরয মই 
‘মনাোয মনৌো’য াযাফায মযকনায গল্প চরকে আজও। মনাোয মনৌো ভাপ্লাফকনয বদন ায 
েকয জীফকনয জবভন েুেঁকজ মকেবের। আয আভাকদয চােঁদ দাগয মতা ভনায মাফতীে 
ন্ত্রা লিমন্ত্র উকক্ষা েকয প্তবিঙ্গা বাবকেবের! মই বিঙ্গা আজও বাকে। শুধু গকল্প নে, 
ফাস্তকফও। ৪ বিকম্বয, েি-মাগরায দােঁিোনা ফজযা ‘বউবর’ ফযভুকযয ঘাে মথকে মবক 
াওোয োকন েুেকে মভাানায বদকে। JYS Foundation ও Sea Explorers Institute-
এয মমৌথ উকদযাকগ ংগবিত গঙ্গাফকক্ষ অববমান আজকেয াভবিে অবনশ্চেতায আফক এে 
প্রতীকেয ভকতা। বউবর’য এই অববনফ মাত্রাে াবভর কেকে আকযাীও, মেননা রুদ্র মনৌোয 
অনযতভ ভাবি। ওবদকে রুদ্র জুবনেকযয মনতৃকে আকযাী’য অনয এেবে দর বঙ্গাবররায কঙ্গ 
জুকি থাো ফকেদােঁিা বগবযবযা কথ ুযকনা যাস্তা োনবফন েকয এর, এই ে’বদন আকগ। ওযা 
মবরং মথকে বযবম্ব নদী মবযকে মভবরোবচং মগাম্ফা মৌঁকে ফকেদােঁিা বযায বদকে ােঁো শুরু 
েকয। অতীকত স্থানীেযা এই যাস্তা বদকে এে মরাোর মদফতায ভবন্দকয মাতাোত েযত। 
জােগাোয নাভ বের মদফীস্থান। কয এোন বদকে HMI মফেযাম্প মাওোয যাস্তাও চারু ে, 
বেন্তু মজাংবয  মগাচা-রা’য মের মথকে ফােঁকে কয মচৌবযবেোং মৌঁেকনায যাস্তাো জনবপ্রে কত 
এবে এেভে বযতযক্ত কে মাে। তাযয এেবদন ওই যাস্তা, ওই ভবন্দয, ফ াবযকে মাে। 
আকযাী’য াতজন বভকর াযাকনা যাস্তাো েুেঁকজ আযও েত েী েুবিকে ফাবিকে বপযর, ফ 
মানায অকক্ষাে।  
  
 অফয আজকেয বদকন ফকচকে ফি অববমান কেকে এবাকযস্ট ভাকদক। যােঁ, আভা-
িাফরাভ এক্সববিন। এত-বদকন আনাযা মজকন মগকেন ফ ফৃত্তান্ত। তযরূকয রকত-
াোকনায োযকে, মদফাব বফোকয মনতৃকে চায-জকনয ‘মিোবযং বিকগি’ মফবযকে কিবের 
নকবম্বকযয শুরুকত। বযবস্থবতয াজাকযা প্রবতফন্ধেতা ায েকয ওযা এেেু মদবযকত করও 



এবাকযস্ট াম্রাকজয ঢুকে কি, আকযাকেয াস্ত্র মভকন আভা-িাফরাভ বেকয অববমান েকয। 
প্রােঘাতী তুপাবন ফাতাক য য াবভে বযেল্পনা ফাবতর করও ২৮ নকবম্বয যাকত 
মদফাব, ভরে ও তযরূ বভকর েযাম্প-দুই মথকে মফবযকে কি পাইনার াবভে ুক। বেন্তু 
এে অবত-প্রবতেূর শতযপ্রফাকয ভুকে কি বকযয াভানয বনকচ মথকে ওকদয মপযায বদ্ধান্ত 
বনকত ে। ‘অববমাত্রীকে বনযাকদ বপকয আকত কফ, নইকর তায অববজ্ঞতা মরাকে জানকত 
াযকফ না’ – এই ভান াস্ত্রফােয ওযা বুকর মােবন। অথজাৎ, িুবরকত অজস্র গল্প বনকে বপযকে 
ফাই। ফি প্রাবপ্ত এই মম, গকল্পয অবাকফ জীফন বপকে কে মাকফ না।   
  অফককল এো বযষ্কায, এভন বদকনও অববমাত্রী েভ কিবন। অববমান চরকে, 

চরকফ। মাযা া েযকে, আকর তাযা ভজাে মেৌতুকে আভাকদয ভকনও া জুবগকে 

মাকে। এফং তাকদযই মদৌরকত িাৎ মোে কে মাওো ভানবচত্রো আফায ফি কত শুরু 

েকযকে।  

 

  


