
(একটি পুরন ো োক্ষোৎকোর)  

 অ্যোডনেঞ্চোর স্পোিটন জনর জোয়গো অ্ম্ভব গুরুত্বপূ ট। যটি জ বন জোয়গোিো ট নয় বড্ড 
স্োনেো আনছ। আমরো েুন যোই, জন শুরু  ো ন অ্যোডনেঞ্চোর স্ ো িূনরর কথো, পৃটথবীিোই স্চ ো ন ো 
 ো। পৃটথবীিো স্য এ  বড়, এ  টবসৃ্ত  কী কনর জো  োম যটি  ো কম্বো, স্েপুটচ, গোমো, মযোটগো , স্েক, 
টিথ-রো মুদ্রযোত্রোয় স্বটরনয় পড়ন  ।  
 প্রশ্ন নে, জ ট নয় এ  ো কো  আনছ স্ক ? কোরণ এগোনরোজন র একটি ি ৫৬ েুি ম্বো 
খড়-বোাঁল-স্োগ ো-িটড়’র স্ ৌকো ‘টলউট’ ট নয় গঙ্গোয় স্েননছ ক’টি  আনগ (৪ টডনম্বর)। বরমপুনরর 
স্েটরঘোি স্থনক িোাঁড় িো ো শুরু নয়নছ, এবোর বোবুঘোনির ‘ট এক্সনলোরোট ই টিটিউি’-এ স্পৌঁছ বন (১১ 
টডনম্বর)। একিু টপছন র কথো বট।   
 ১ স্েব্রুয়োটর ১৯৬৯। ককো োর ‘স্ম  অ্ে য়োর’ স্জটি স্থনক আন্দোমোন র উনেনল স্েনটছ 
একিো োমো য টবল েুনির কোনের স্ ৌকো। প্রবোি-প্র ীম টমটর স্  স্টির  োম টিনয়টছ ‘কন ৌটজ আংনর, 
টলবোটজর অ্মোী এক স্ ৌ-স্ ো’র  োনম। স্ ৌকোয় য়োর টছন  িুজ , েোর ীয় স্ ৌবোট ীর অ্টেোর 
জজট অ্যোবোিট টডউক এবং ককো ো টবশ্বটবিযোনয়র গনবক  স্রোটয়ং চযোটিয়  টপ োকীরঞ্জ  চনটোপোধ্যোয়। 
পনর িুজ  টডউক-টপ োকী  োনম টবখযো  নয় যো । িোরুণ প্রটলক্ষণ প্রস্তুট  ই যোটি ট নয়ই র ো টিনয়টছন  
াঁরো, টকন্তু জন েোোর টি  োন ক পর স্থনক স্ ৌকো ট নখোাঁজ। ম্ভোবয বরকম স্চষ্টো কনর াঁনির ট লো ো 
 ো টমন  আকোলপনথ অ্ ুন্ধো  চোোন ো য়। স্ এক স্রোমোঞ্চকর কোট ী বনি। টিনক টডউক-
টপ োকী’র স্ টত্রলটিন র এক অ্টবশ্বোয ড়োই, এটিনক োধ্োরণ অ্টেযো নপ্রমীনির ীমোী  উৎকণ্ঠোর পরীক্ষো। 
অ্বনলন িুই  রুণ মোটঝ াঁনির োনধ্র টডটঙ্গখো ো ট নয় স্পোিটনেয়োনর স্পৌঁছ  এবং ইট ো গনড় ।  
  



 গ বছর স্ই ইট ো-গড়ো স্ ৌকোযোত্রোর ৫০ ম বট স্পটরনয় স্গ ট িঃলনে। অ্বলয টপ োকীরঞ্জ  
পটরকটি  ‘ট এক্সনলোরোট ই টিটিউি’ টে’বছর  ো ো অ্টেযোন র ম ব  বযবস্থো কনর  োাঁর স্বপ্ননক 
বোাঁটচনয় স্রনখনছ  আজ। পুনরোন োনির য়ন ো মন  আনছ, ১৯৮৪-স্  এই টপ োকী যখ  আবোর স্ ৌকো ট নয় 
ইনন্দোন টলয়ো পোটড় স্িয়োর পটরকি ো কনর স্েননছ   খ ই আচমকো এক িুঘটি োয় াঁর মৃ ুয য়। টকন্তু 
ট এক্সনলোরোটনির মৃ ুয য়ট , ই টিটিউি ধ্োরোবোটক অ্টেযো  কনর স্গনছ গ  োনড় ট   িলক ধ্নর। 
ংস্থোর ব টমো  কণটধ্োর ‘স্  টজং স্ োরনগ পুরষ্কোর’ পোয়ো প্রবোিপ্র ীম একজ , শ্রী  োপ স্চৌধু্রী। ইট ই 
১৬ জো ুয়োটর ২০১৩-য় পোাঁচ ঙ্গীনক ট নয় টডউক-টপ োকীর পনথ স্ ৌকো েোটনয় ৩ স্েব্রুয়োটর াঁরো 
স্পোিটনেয়োনর স্পৌঁনছ যো । ১৯৬৯-এ গড়ো ইট োনর পু রোবৃটি কনর  ট ট    োাঁর পোাঁচ যোত্রী। ই 
বছরই আনরোীর  রনে স্ য়ো  োয়ক  োপ স্চৌধু্রীর একটি োক্ষোৎকোর আনরোীর বোৎটরক পটত্রকোয় 
প্রকোটল  য়। োক্ষোৎকোর ট নয়টছন   মো, টপটি, ুলোন্ত  রুদ্রপ্রোি।  
 আজ যখ  JYS এবং ট এক্সনলোরোট ই িীটিউি-এর স্যৌথ উনিযোনগ ুন্দরী ‘টলউট’ স্েননছ 
গঙ্গোয়, যখ   রুণ মোটঝ-মোল্লোরো িোাঁড় স্িন  বরমপুনরর ঘোি স্থনক  র টরনয় আনছ বোবুঘোনির টিনক, 
 খ  আনরোী E-মযোনগর পো োয় স্ই পুরন ো োক্ষোৎকোনরর মূ অ্ংলটি   ু  কনর প্রকোল করো ’।   
** 
আনরোীিঃ  শুরুন ই একিো র স্বীকোনরোটি কনর রোটখ। আমরো মুদ্র ম্বনন্ধ টকছু জোট   ো। ু রোং 
  আপট  আপ োর অ্টেযোন র গি বন যোনব । আমোনির মন  স্কো  প্রশ্ন এন আপ োনক 
  যখ   খ  টবরি করব। য়  প্রশ্নগুনো আপ োর কোনছ স্বোকোর মন ো স্লো োনব। 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  (টি  স্ন) আটম জোট , পোোনড়র োনথই আপ োনির িকট। স্বল, আটমই বব। 
আনরোীিঃ   োর আনগ একিো প্রশ্ন, আপট  এই স্পলোন  এন  কী কনর? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  জনর স্ লোিো বরোবর টছ; টকন্তু এিো স্য একটি  স্পলো নয় িোাঁড়োনব, স্িো কখ   
  েোটবট । বন  পোনর , আটম গোইন  গোইন  গোনয় । 
আনরোীিঃ  নক্ষয যোবোর পনথ একিো িোটিটং পনয়ন্ট থোনক। আপ োনির স্ ম  স্কো  ট টিটষ্ট শুরুর 
  পনয়ন্ট টছ? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  স্য স্কো  অ্টেযোন র একিো িোনগটি, উনেলয, বো উপযুি ময় থোনক। স্বোনর  
  আন্দোমো  অ্টেযো  টছ স্বোমী টবনবকো নন্দর জনের োধ্টল বট পূরনণর জ য শ্রদ্ধোঞ্জট এবং 
  ট এক্সনলোরোর ই টিিুনির রজ জয়ন্তী উিযোপ । অ্টেযোন র বো টো টছ, ‘স্র অ্ন্তরোয় 
  মু্মনখ অ্গ্রর ’ - স্য বো টো স্বোমীটজ েোর বনটর যুব মোনজর উনেনলয বনটছন । 
   
  আেো, আপ োরো যখ  পোোনড় যো , টেক কনর  স্য এ  োজোর েুি উেব, োটমি করব 
  এবং স্িোর শুরু ট নয় েোব ো-টচন্তো কনর । আটম গঙ্গো ট নয় বহুটি  ধ্নর কোজ কনরটছ। 
  স্ক  ো,  ট টি েোনব আমোনির যোত্রো গঙ্গোর উৎ স্গোমুখ স্থনকই য়ো উটচৎ। টকন্তু খোন  
  র যোেটিং করো যোয়  ো। খো  স্থনক স্েক কনর আর ট নচ  োমন  য়। গঙ্গোর উৎ  
  স্থনক আটম ডোিো কোনকলো  কনরটছ, ছটব ট নয়টছ। স্মোিোমুটি রুদ্রপ্রয়োনগর কোছ স্থনক  
  র যোেটিং ম্ভব। টরদ্বোর স্থনক ককো ো – গঙ্গোর এই ২৫৫০ টকটম জপথ কোয়োটকং- 
  এর জ য উপযুি। 



আনরোীিঃ  আেো,  আজকো স্ ো আকছোর আন্দোমো  যোত্রো য়, স্ ম্বনন্ধ টকছু বনব ?   
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  মযোপ স্িখন বুঝনব , েোর বনটর ট  টিক মুদ্র টিনয় স্ঘরো। ু রোং একিো টবলো  
  স্কোিোই  আমোনির আনছ, স্যিো আমরো টবটেন্নেোনব বযবোর কনর থোটক। এখ  মুদ্র  
  ট নয় অ্ন ক টরোচট নে। অ্ন নকই আন্দোমো  যোয়। স্িো খবর  য়। খবর নে কীরকম 
  স্েন-এ আপট  যোনে ,  োর প্রযুটিগ  ুটবনধ্ ক িো টকংবো স্ই যোত্রো একনিটড নে 
  টক ো। স্মটর  জগন র কোনছ স্িোই স্কৌ ূ, স্িোই খবর।  োটবকরোই স্বোনঝ স্কোন্  
  মুদ্রযোত্রো ক িো লি, ক িো টবপজ্জ ক। 
আনরোীিঃ  অ্থটোৎ আপট  বন  চো  স্য আপ োনির মুদ্রযোত্রো বটোনথট কটে  টছ? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  অ্বলযই! আমরো স্গটছ িূণট মযো ুয়যো স্বোি ট নয়, অ্থটোৎ স্কব িোাঁড় এবং পোনর পর 
  ট েটর কনর। অ্বলয এই অ্ যোধু্ট ক মনয় বনচনয় প্রনয়োজ ীয় স্লোবো পটজলট ং টনিম, 
  কিো, মযোপ-চোিট, ই যোটি টছ। স্গুনো এই স্বোনির  ু োয় টমট মোম টরনকোয়োরনমন্ট 
  বন  পোনর । আমোনির মুদ্রযোত্রোর ময় স্িনখটছ অ্নেটয়ো, ট উটজযোন্ড ই যোটি টবটেন্ন 
  স্িল স্থনক স্ই স্বোি-এ স্পোিটনেয়োর যোত্রো নয়নছ। এক অ্নেটয় অ্টেযোত্রীিনর নঙ্গ 
  কথো নয়নছ। নির পোাঁচজন র অ্টেযোন  কুটড়নকোটি িোকো খরচ নয়নছ। শুধু্  োই  য়, 
  নির স্েনন আমোনির চোইন  অ্ন ক আধু্ট ক এবং োম্প্রট ক যন্ত্রপোট  মজুি টছ। 
আনরোীিঃ  মোন , আপ োনির কোনছ স্রকম ুবযবস্থো টছ  ো?  
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  আনগই বনটছ, ংটক্ষপ্ত প্রযুটি ট নয় মযো ুয়যো স্বোনি অ্টেযো ই আমোনির চযোনঞ্জ টছ। 
  আপ োনির যটি স্টকপ্টোনর চটড়নয় পোোনড়র মোথোয় স্পৌনছ স্িয়ো য়, স্িো অ্যোডনেঞ্চোর 
  বো যোয় টক!  নব পটিমবঙ্গ রকোনরর আটথটক অ্ ুিো , স্িটরনিোটরয়ো প্রনিোকনর  
  বযোপোনর েোর ীয় স্ ৌবোট ীর নযোটগ ো আমোনির প্রেূ  োোযয কনরনছ। টকন্তু অ্নেটয় 
  িনর ই কুটড় স্কোটি িোকোর অ্িিো আমোনির কোনছ ধ্োরণো ী । 
আনরোীিঃ  আপ োনির যোত্রোপথিো ংনক্ষনপ বনব ?  
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  গঙ্গোোগনর কটপমুট র আশ্রম স্থনক বনঙ্গোপোগর নয় আন্দোমো । মোয়ো মোনরর স্কোনণ টচ 
  -অ্টধ্কৃ  স্কোনকো আইযোন্ড ধ্নর আন্দোমোন র প্রথম দ্বীপ যোন্ডে আইযোন্ড। এক কথোয় 
  িোই আমোনির রুি। 
আনরোীিঃ  আপ োনির যোত্রোর অ্বকোনল আপ োরো স্কো  িোটড কনর ট ? মোন , বন  চোইটছ  
  স্কোিো ইনকোটজ, স্মটর  এ েোয়র নমন্ট, স্মটর  অ্যোট মযো োইে ই যোটি আর টক।  
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  পবট োনরোী টননব আপ োরো জোন  , নক্ষয স্পৌঁছন  স্গন ট নজর জীব  বোাঁচোন ো আর 
  ট রোপনি গন্তনবয স্পৌঁছোন ো ছোড়ো খুব টকছু মোথোয় থোনক  ো। এম টক কযোনমরোন  ছটব স্ োো 
  পযটন্ত েুন টগনয়টছোম। স্বল ক’টি  পর একিো খোবোনরর স্কৌনিো স্থনক কযোনমরোিো  
  আটবষ্কোর করবোর পর মন  নয়নছ - আনর, ছটব  ুন  নব স্ ো! 
আনরোীিঃ  আপ োনির মুদ্রযোত্রো অ্টেযো  আর আমোনির পবট োটেযো ,  িুনিোর মনধ্য  েোৎ স্কোথোয়? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  অ্ন ক  েোৎ আনছ।  নব স্মোেো কথোিো , পোোনড় আপ োরো স্িপ বোই স্িপ এনগোন  
  পোনর । টবপনি পড়ন টেনর আন  পোনর । টকন্তু একবোর নপ  ট-স্  পড়ন আর 
  থোমো যোনব  ো। আপ োনক এনগোন ই নব। 



আনরোীিঃ  আপ োনির যোত্রোপনথর যোজোডট ট নয় িু'এক কথো বু ।  
 োপ স্চৌধু্রীিঃ স্ স্ ো অ্ংখয।  নব  িীর যোজোডট আর মুনদ্রর যোজোডট িূণট আোিো। যটি  
  এোোবোি স্থনক গঙ্গোর দিঘটয ধ্নর আটম  ো োেোনব িোটড কনরটছ, টকন্তু বনঙ্গোপোগর েীণ 
  আ নপ্রটডনেব। বনঙ্গোপোগনরর খোমনখয়োীপ োর জ য  োনক টবশ্বো করো যোয়  ো।  
আনরোীিঃ  টডজোিোর মযোন জনমনন্টর জন য আপ োনির কোনছ কী কী টছ? অ্থটোৎ স্েয়োর, একিট  
  স্েন টকংবো SOS পোেোবোর বযবস্থো ...? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  নয়িোর টরনপোনিটর জ য VHF ই যোটি রঞ্জোম থোকন গুনোর টিনকোনয়টি কম। স্েয়োর 
  একিোই টছ। বড় খরচোনপক্ষ বন আর স্ য়ো য়ট । কথো টছ চটল্লল-পঞ্চোল টকটম গযোপ 
  স্রনখ স্কউ আমোনির েনো করনব। টকন্তু য়ট । চোজট স্ে করবোর কথো মোথোয় স্রনখ  
  মোনঝমনধ্যই GPS বন্ধ কনর টিন  টে। 
আনরোীিঃ  আর খোবোর-িোবোর এবং জ...? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  স্মোি িু’ল টিোর জ স্ য়ো নয়টছ। প্রট টি  প্রন যনকর জন য স্িড় টিোর জ বরোে 
  টছ। েোই িুট  টছ। বটনল বোজোর করো নয়নছ ডোয়মন্ড োরবোর স্থনক এবং বটনল 
  জ স্ য়ো নয়নছ গঙ্গোোগনরর কটপমুট  স্থনক। এমোনজটটির জ য মুনদ্রর খোবোর টছ  
  বনি,  নব  ো প্রনয়োজ  য়ট । রোন্নোর জ য টচরোচটর  স্কনরোট  স্িোে ট নয় টগনয়টছোম। 
   নব রোন্নো নয়নছ গঙ্গোয়। মুনদ্র স্ োকোর পর একিো বন্দনর। গেীর মুনদ্র রোন্নো য়ট । 
আনরোীিঃ  একিো অ্ে িয েযোক প্রশ্ন। আপ োর টক মন  য়, আপ োনির এ ধ্রনণর অ্টেযো  যনথোটচ  
  টমটডয়ো োইপ পোয়ট ? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  এ বযোপোনর আমোর বযটিগ  স্ক্ষোে স্ ই।  নব যো, কোয়োটকং আর টরেোর র যোেটিং   
  অ্যোডনেঞ্চোর স্পোিটনর পপুোর ইনেন্ট। স্গুনো ট নয় মো োমোট  ন আন্দোমো   
  এখ  প্রচোনরর আড়োনই রনয় স্গনছ। এই জো ীয় অ্যোডনেঞ্চোর স্পোিট প্রচোনরর আড়োন 
  থোকোর কোর  টোনব বো স্যন  পোনর, এন  িলটক স্ ই, স্ ই স্রকম লযোমোর। আমরো 
  টেনর আবোর পর শ্রী মি  টমত্র মোলয় বযটিগ েোনব রোইিোট স্ডনক আমোনির ম্বধ্ট ো 
  টিনয়টছন । আটম বব, এ ধ্রনণর স্পোিটন এন মো ুনর মো টক োর আমূ পটরব ট  
  য়। স্িো আপ োনির পবট োনরোনণর স্ক্ষনত্র ট য। 
আনরোীিঃ  অ্বলযই। এবোর আপ োনির স্বোি, পোটিটটপযোন্টট  আর টপ্রপোনরল  ট নয় যটি টকছু বন । 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  স্বোনির  োম ইটন্দরো। ম্বোয় ো োল েুি, চড়ো োনড় ছয় েুি। েোইবোর লোনর দ রী  
  স্োনয়োর িোইনপর স্বোি। স্রোটয়ং এবং স্ইটং করো যোয়। এিো েোর ীয় স্ ৌবোট ীর স্বোি। 
  এর পো কযো েো কোপনড়র দ রী। আমোনির প্রস্তুট র জন য প্রোয় এক বছর স্নগটছ। 
  যোবোর আনগ টবটেন্ন ক্লো করন  নয়নছ। লোরীটরক অ্ ুলী  স্ ো টছই। মুদ্রোটেযোন র 
  আনগ ি ট বটোচ  করোিো গুরুত্বপূণট। ছ’জ  ট বটোটচ  িনযরো ন  অ্ীম মন্ড, টলবু 
  মোইট , রূপক িি, পুনে  োমন্ত, আটম এবং রোডোর  কটমউট নকল  টনিম এর  
  িোটয়নত্ব টছন  ইটন্ডয়ো  স্ টের  রে স্থনক আশুন ো কুমোর টং। 
আনরোীিঃ  স্যোগোনযোনগর িোটয়ত্ব পুনরোিোই টছ শ্রী এ স্ক টং-এর োন ? 



 োপ স্চৌধু্রীিঃ  এ বযোপোনর আমরো বোই পোরিলটী টছোম, টকন্তু মূ িোটয়ত্বিো স্ ো একজ নক ট ন ই য়। 
  এিো টিম-স্গম। আপ োনির পবট োটেযোন  স্কোয়োিটোর মোিোর থোকবোর অ্থট এই  য় স্য বোটক 
  স্কউ রোন্নোবোন্নো োমোন  পোনর  ো। যোই স্োক, কুটপ স্থনক  িীপনথ েোিো ন এটগনয় 
  যোয়ো এবং স্জোয়োর ন স্ োঙর করো য়। গঙ্গোয়  োইি স্ টেনগলো  য়  ো, কোরণ চযোন  
  ংকীণট, প্রচুর চড়ো, ই যোটি। স্লবোনরর ম  কথো য় ককো ো স্পোিট েোি-এর পোইি 
  স্েন রূকো-র োনথ। রো ‘অ্ নক’ বন। স্ই ংবোি েোর ীয় স্ ৌবোট ী এবং  
  পনর আমোনির অ্টেন েনরোয়োডট করন  বো য়। স্বনরন োর পর স্োনো স্থনক বোইল  
   োটরখ পযটন্ত স্যোগোনযোগ িূ ট টবটেন্ন টছ। 
আনরোীিঃ  আন্দোমো  অ্টেযো  ট নয় টপ োকীর স্খো আপ োনির ক িুকু োোযয করন  স্পনরনছ? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  আন্দোমো  িনকট টপ োকী বো টডউক খুব স্বলী  থয টিনয় স্যন  পোনর ট । টনব ম   
  রোস্তো ট টরল টিন র।  নব আমরো লীন র স্ঝোনড়ো োয়ো স্পনয়টছ যনথষ্ট। বোইনল জো ুয়োরী 
  স্বোি মুনদ্র পড়ন ই পো স্খোো ’, এবং ঝনড়র স্রল স্বল স্বোঝো স্গ  খ । রবীন্দ্র োথ 
  েোকুনরর স্ছোি গি ‘বনড়ো খবর’-এর ঝগড়ো, িোাঁড় বড়  ো পো বড়, স্ই প্রঙ্গ মন  এ। 
  আটম টকন্তু বব মুনদ্র পো বড়। পো স্খোো ন ই আমোনির স্বোি স্ উনয়র মোথোর উপর 
  টিনয় চোটি স্মনর স্মনর স্িৌড় োগো। যখ   খ  টবরোি স্ উনয়র  োয়  টনয় যোবোর  
  ম্ভোব ো স্থনক যোয়।  খ  শুধু্ আমোনির মন  টে েোাঁটকোনের আোমীর মন ো – উনেছ 
  মোন ই মরণ। 
আনরোীিঃ  শুন টছ রোন র মুনদ্রর িৃলয  োটক অ্পোটথটব! 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  একটি  রোটত্র োনড়  য়িো স্থনক িলিোর টিনক েোৎ মন  ’, স্য  যুদ্ধ স্ক্ষনত্র িোাঁটড়নয় 
  আটছ। িূনর েোনরর আনোগুনো স্য  চক্রবুয দ রী কনর আমোনির টিনক এটগনয় আনছ। 
  এনকবোনর স্য  যুদ্ধ শুরুর আনগর মুূ ট। এ গুনোর মনধ্য অ্বলয মোত্র িুটি েোর আমোনির 
  স্বল কোছ টিনয় যোটে। 
আনরোীিঃ  আপ োনির স্বোনি োচট োইি স্গোনছর টকছু টছ  ো? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  রোন  গেীর মুনদ্র আনো জ্বোোন ো ট নধ্। 
আনরোীিঃ   োন অ্ য স্েন-এর নঙ্গ স্কোোইড করবোর ম্ভোব ো থোকনব  ো? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ স্িো স্রডোর এর মোধ্যনম ট খুাঁ  কনরো করো যোয়। মজোর বযোপোর, য়োটক-িটকন   
   োমখো োর একটি েোর বোরবোর আমোনিরনক বননছ টেনর স্যন । রো ক্রমোগ  বনছ 
  আমরো অ্ন ক িূর-মুনদ্র চন এনটছ, এেোনব গেীর মুনদ্র যোয়ো যোয়  ো, আমরো টক 
  পোগ, ই যোটি। এটিনক আমরো মোন  স্বোঝোবোর স্চষ্টো করটছোম স্য এিো আমোনির রুি, 
  আর বোরবোর স্চাঁচোটেোম, স্ টে, স্ টে...। এরপর রো আমোনির েযোগিোন  িচট স্েন  
  স্িনখ। েোনরর স্োনকরো স্কোি গোডট এবং স্ টে এই িুনিোর েযোগ খুব েোেোনব স্চন   
  এবং েয় পোয়। আমরো শু ন  পোটেোম, রো গো  োটমনয় ট নজনির মনধ্য ট চু স্বনর  
  কথো বটছ।  খ  আমরো মুনদ্র প্রোয় চটল্লল পঞ্চোল টকটম স্বটরনয় টগনয়টছ। পোরনো যো 
  স্েটি টননব আমোনির নঙ্গ োইে জযোনকি, বয়োর, লোয়োর, ুইম ুযি টছ। 



আনরোীিঃ  িযনির স্কো  অ্ুখ-টবুখ য়ট ? 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  স্ৌেোগযক্রনম অ্টেযোত্রীনির কোর-ই ো নেোক, ট-টকন  ই যোটি য়ট ।  নব  
  লোরীটরক অ্বস্থো খুব ুনখর টছ  ো। গোনয় স্েোস্কো পনড়টছ, ইউটর  ো টে, স্ই নঙ্গ 
  জ্বোো। খোয়ো িোয়ো বন  যো টছ  ো বই বোাঁটচনয় বোাঁটচনয় খোয়ো টে, এম টক জিো 
  পযটন্ত। স্বোনির স্যখোন  বন প্রথম শুরু কনরটছোম স্ল টি  পযটন্ত স্খোন ই একেোনব 
  বন থোকন  নয়টছ। কোরণ, িোাঁড়োনই মন  টে মুনদ্রর প্রব োয়ো আমোনিরনক 
  ঝোপিো স্মনর স্েন স্িনব। এছোড়ো এন  স্বোনির বযোোি  ষ্ট য়। আমোনির মনধ্য  
  অ্ন নকই ট নজনক স্বোনির নঙ্গ িটড় টিনয় স্বাঁনধ্ স্রনখটছ। 
 
  মুদ্রনক মোনঝ মোনঝ বড় একনঘাঁনয় োনগ। চোরটিনক জ, জ আর শুধু্ জ। আর টকছুই 
  স্ ই। মোনঝ মনধ্য মন  নয়টছ - ট য টক আমরো যোটে? এর প্রমোণ কী?  িীন  স্যম  
  িুটিনকর পোড় স্িনখ স্বোঝো যোয়, যোাঁ, এনগোটে। টকন্তু এখোন  কী স্িনখ বুঝব? আমোনির  
  GPS-এ স্িখো যোনে রোস্তো খুব দ্রু  স্ল নয় আনছ। স্চোনখর োমন  স্কবই জ। ধ্ন্দ 
   ো স্ ো?  োর উপর  খ  স্যোগোনযোগ টবটেন্ন। শুধু্ এটগনয়ই চনটছ। গনড় ২০০০ টমিোনরর
  মুনদ্রর গেীর োয় স্ োঙর করবোর উপোয় স্ ই। GPS অ্  কনরটছোম আধ্ঘন্টো  অ্ন্তর  
  অ্ন্তর। টকছু টক্রটিকযো জোয়গোয় পন নরো টমট ি অ্ন্তর, বযোিোটর বোাঁচোন োর জন য।  
  স্লন অ্বলয অ্ন ক বযোিোরী স্বাঁনচ যোয়। 
  পাঁটচনল জো ুয়োরী মন  নয়টছ - আর বোাঁচব  ো, মযোপ বনছ ১৪০° স্কোট করন  নব।  
  টকন্তু মুনদ্রর োয়োর িমক  ো করন  টিনে  ো। ১৮০° স্থনক ১৯০° স্  স্কোট নে। 
  ১৪০° করবোর স্চষ্টো করনই ঝনড়র িোপি আর স্ উনয়র আঘো  স্বোিনক প্রোয় গো ধ্োক্কো 
  টিনয় ঘুটরনয় টিনে। স্লন েোবোম এই রকম চন  থোকন আর এগন ো যোনব  ো। বরং 
  স্যেোনব স্বোি যোনে,  োই স্যন  টিই। 
আনরোীিঃ  টকন্তু শুন টছ গট পনথর টডগ্রীর োমো য স্রনের নই স্বোি অ্ য টিনক চন স্যন  পোনর। 
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  আমোনির োনর োমন  কিো বোন ো আনছ। স্বোনির নঙ্গ কিো োই -আপ করো  
  থোনক, যো স্িনখ গট পনথর অ্যোনঙ্গ স্বোঝো যোয়। একময় িূনর একিো কোনো মন ো টকছু 
  স্িখন  স্পোম। ছ’জন র মন ই আলোর আনো জ্বন উে। মন  পনড় স্গ েোনস্কো-ডো- 
  গোমোর উিমোলো অ্ন্তরীপ আটবষ্কোনরর কথো। আন গুনো টছ জোোজ - টব্রো,  
  জযো টজয়োং, জোগুয়োর। আমরো স্েনবটছোম োঙর, কোরণ  খ  আমরো টছোম লোকট-স্জো -এ। 
আনরোীিঃ  আপ োনির নঙ্গ লোকট টরনপযোন্ট টছ?   
 োপ স্চৌধু্রীিঃ   ো টছ। পনর আমরো এক ঝোাঁক োঙর স্িনখটছোম, স্বল িুনর। আক্রমণ কনরট । ু রোং 
  অ্ থটক টরনপযোন্ট ছটড়নয় নির টবরি করবোর ইনে য়ট ।  নব, োঙনরর বযোপোনর  
  আমরো খুব নচ   টছোম, োমো য ম খোবোনরর িুকনরো মুনদ্র স্েটট । েূিোবনলনর  
  বিোই টছ স্বোনির টে র। বোইন োকুোনর যখ  জোোজগুনোনক স্িখোম, স্বল েো  
  োগ। রোই প্রথম আমোনির নঙ্গ স্যোগোনযোগ কনর। রো বন স্য েোর ীয় স্ ৌবোট ী  



  আমোনির স্খোাঁনজ চোরপোল স্ োপোড় করনছ। রো আমোনির খবর স্ টেনক েনরোয়োডট কনর 
  স্িয়। জোগুয়োনরর টংক েো টছ। জোগুয়োর আমোনির গট  স্কম  টছ,  ো স্িনখনছ।  
  জোগুয়োনরর বিবয,  োনির গট নবগ ছয়  টিকযো মোই আর আমোনির, মোন  ইটন্দরো-র 
  গট  োনড়-ো   টিকযো মোই। (এক  টিকযো মোই = প্রোয় ১.৮৪ টকটম)। ঐ  
  জোোজগুনো চন যোয়োর আনগ জযো টজয়োং-এর কযোনপ্ট  আমোনির উনেনলয যোুি জো োয়। 
  স্ল িুটি  স্যোগোনযোগ পুনরোপুটর টবটেন্ন টছ। আন্দোমো  স্ োকোর আনগ একটি পনকি মন ো 
  জোয়গো আনছ, স্পোিটনেয়োর স্যন  স্গন আমোনির বোমটিক টিনয় স্যন  নব, টকন্তু স্বোনির 
  গট  বনছ, ডো  টিনক। টিনক আনছ জোনরোয়োনির দ্বীপ এবং স্টন্টন  দ্বীপ, স্যটি  
  েযজগন র কোনছ মো ুবটজট  অ্ঞ্চ। পনর টবকোটজকোমো  োনম স্কোি গোনডটর একটি  
  স্েন আমোনির স্িখন  পোয়।  োরো আমোনির একিট কনর ট নয় যোয়।  নব  োরো  
  মোনঝ মোনঝ স্কো  দ্বীনপর আড়োন টগনয় আমোনির গট  স্িনখনছ, স্িনখনছ আমরো স্কম  
  কনর স্ টেনগি কনর টেক জোয়গোয় স্পৌঁছন  পোটর। রো ট   চোর ঘন্টো অ্ন্তর আমোনির 
  োনথ য়োটক-িটকন  স্যোগোনযোগ করটছ। 
আনরোীিঃ  স্কো  স্মটর  োইে স্চোনখ পনড়ট ?  
 োপ স্চৌধু্রীিঃ  প্রচুর ডটে , োঙর স্িনখটছ। মোনঝ মোনঝ উড়ুকু্ক মোছ বো েোইং টেল আমোনির স্বোনি এন 
  পড়টছ। আর জনর গেীর ো বন  যো স্মনপটছ  ো প্রোয় ো োজোর েুি।  
 
 আমোনির োক্ষোৎকোর অ্বনলন স্ল নো। শ্রী  োপ স্চৌধু্রী অ্টেনর আমোটর স্থনক এক োড়ো 
মযোপ বোর কনর  োর কোটি  মো টচত্রটি স্মন ধ্রন । আমোনির পোোনড়র মো টচনত্রর নঙ্গ টবনু্দমোত্র টম 
স্ ই। টকন্তু আ বযোপোরিো স্য এখ  বোটক। স্কোথোয় স্ই টডটঙ্গিো, স্যিো েুন েো মুনদ্রর মোকোয় 
 রনঙ্গর চড়োই-উৎরোই ধ্নর স্পটরনয়টছ গো-ছমছনম স্ব অ্ব স্বঙ্গনর অ্গোধ্ টবস্তোর।  
  োপ স্চৌধু্রী আমোনির ট নয় স্গন  প্রট ষ্ঠোন র স্পছ  টিনক। এখোন  পোনলই এক ঘনর রোখো 
আনছ অ্ন কগুনো বয়ো, স্মনঝন  উনেরোখো একিো পোন্ট, একিো স্ োঙর আর অ্ন কগুনো োকো ধ্ো ব িোাঁড়। 
 োমন ই উনেোটচ  হুগী  িীর টবস্তোর। বোাঁটিনক িূনর অ্পষ্ট টদ্ব ীয় হুগী স্ ুর টবলো রীৃপ। 
জনর পোর ধ্নর  র র কনর চননছ ক’টি কোনো টডটঙ্গ স্ ৌকো। আর এখোন  পোনড়র গো স্ঘাঁন ট ি ক’টি 
স্টং স্বোি। ‘েোনস্কো’  োনমর টডটঙ্গিোর পোনলই এক িরণীয় ইট োনর োক্ষী নয় স্ োঙর-বন্দী রনয়নছ 
‘ইটন্দরো’।  


