
ম্পাদকেয েরকভ  

 ২০২০ যমভন অধধোাংকয ঘকয ফাইকয ফবনা যডকেকছ, যেভনই োয োয ঘকয যৌকলয পর 
েুকর ধদকেকছ। ভাকঝ এেদর অন্ধ যকজ প্ররেফকন্ধয স্বধি উকবাগ েকযকছ। আধফশ্ব বাইযা আক্রভকেয 
ফছকয এ ধছর াধাযে ছধফ। যম যোন ধফমবে অধেক্রভ েকয যফেঁকচ থােকে যগকর যম ূেঁধজ রাকগ ো ফায 
াকে থাকে না। এখাকন ূেঁধজ ভাকন শুধু নগদ অথব নে। ূেঁধজ ভাকন দুধদবকন এোকথ যফেঁকধ থাোয ইকে  
ধি, অন্ধোকয অকনেদূকয মাোয া। ২০২০ েস্র ভৃেুু  ভৃেুুবকেয ভধু ধদকে এই যীক্ষাটাই 
ধনকে যগকছ ফায ফায। েকযানায ধফরুকে ভানুকলয াধফবে ফলবফুাী মুেটা এে রম্বা অুাডকবঞ্চায ধিরাকযয 
ভকো। এই ধিরাকয ধকযাযা যমভন আকছ, যেভনই আকছ ধবকরন এফাং যজাোকযয দর। এেটু অধেভাত্রােই 
আকছ। আভাকদয েরকভ এয যফধ ফুাখুায দযোয যনই। ভঝদাকযয জনু ইাযাই মকথষ্ট।  
 বে-ডযীন জীফকন যপযায জনু ভানুকলয এই ধফশ্বফুাী মুকে স্বাবাধফে অুাডকবঞ্চাকযয জােগাগুকরা 
প্রাে ুনান কে ধছর। োই ফকর াগর েভ কেধন। অধবমাত্রী াংগঠকন যরকগ-থাোকদয অকনকেই একফয 
ভকধু যফধযকে ফুাে াগরাধভ েকযকছ াাকে জঙ্গকর াগযাকে। যদকখ শুকন ভকন েধন, দুুঃাীযা 
াংখুারঘু কে কেকছ। গেফছকয অন্তে যল ছ’ভাক, েখন াাকে াধযকে মাফায কথ, েখন ফবকেয 
চূকোে, েখন জঙ্গকরয শুেঁধেকথ োরুকেুয ফাোফাধে োণ্ড যদখা যগকছ। আফায দুচাোে যচক োকছ দূকয 
মত্রেত্র দাধকে যফোকে যদখা যগকছ আয এে দরকে। এভনধে যনৌোে ফা ফজযাে যচক নদীফকক্ষ যবক 
যমকে যদখা যগকছ। ফরাফাহুরু, এইফ ধফধফধ ুাঙ্গাভাে আকযাীয অধধোাংই ধছর অধে-উৎাী ধযে। 
োকদয েীধেবেরা আনাকদয অজানা নে, মধদফা ধেছু অজানা থাকে এই e-ভুাকগয াোে োকর োকর 
ফটাই জানকে াযকফন। অধবমাত্রীকদয েথােধথে াগরাধভ াধাযকেয ভকন া যজাগাে। যগর ফছকয 
ই াগরাধভটা জনভকন া াংক্রধভে েকযকছ েকযানা াংক্রভকেয কঙ্গ াল্লা ধদকে।          
 েকফ ফকচকে ফে াগরাধভ শুরু কেকছ ধফ কনয যকল, এেুক এক যটা চরকছ। আভযা 
ধনভবর ূজবা, ধভাংভা গুাোরকজ, জন জনন, াধজদ আধরকদয যে-২ অধবমাকনয েথা ফরধছ। যম ফবে ধফকশ্ব 
বেঙ্কযেভ, এফাং যমখাকন ইধেূকফব েখন ীেোরীন অধবমান েধন, যখাকন অধবমান শুরু কেকছ ধফ-এয 
ধডকম্বকয। মা েধিনোকর েধন ো েকযানাোকর কে। ভানুকলয এভন দুুঃা যদকখ ফুধঝ এফায 
বগফাকনয যচাখ উরকট মাকফ! এ ভুূকেব ধেনধট দর উদায আোকয ফদানুোে যে-২ াধভট ুকয অকক্ষা 
েযকছ। আো স্বে। াো ধযকাটব ফরকছ, েুাম্প এে  দুইকে েীব্রগধেয ফাো ফইকছ। এখন নাধে 
এযেভই চরকফ। াোয যেজ এেটু েকভ একর াধভকটয জনু ফবস্ব ফাধজ যাখকে চাে এই আন্তজবাধেে 
ধব্রকগড। একদয ভকধু চুাঙ দাো যযা আকছ। আকছ যেন, ভাধেবন, যনাধর, াধেিাধন অধবমাত্রীযা। 
এই ভকেয অম্ভফ যযাভাঞ্চেয যভগা-ইকবন্টধট াংগধঠে কে ভূরে এেদর যােখাো যযাকদয 
অধববাফেকে। অধন্তভ আকডট-ূকত্র ফরা মাে, াধভটেুাম্প মবন্ত যযা ধপধসাংকেয োজ কে আকছ। ধনভবর

ধফকয আেঁধায যথকে এেুকয আকরাে!  



-ধভাংভা-আধর-জনকনযা ধভাকঙ্কয ধনকচ ৪০-৫০ োভাত্রাে যদৌেঝােঁ েকয এখন াধভট ুকয ধদনক্ষে ধনকে 
বাফকছ। যম যোন ধদন যম যোন ভে যব্রধোং ধনউজটা এক মাকফ।   
 এই ীকে যম শুধু যে-২ এসধধডন কে ো নে, আয এে আটাজাধয ফবে ‘ব্রড ধে’-এ 
া েযকছ দুই অধবমাত্রী। অুাকরস যগাল্ডফ্র্ুাফ (ভাধেবন)  যমারটুান জ রুাকঙ্কা (াকঙ্গধযোন)। এই 
জানুোধযকেই কদয ব্রড ধে াধভট েযায ধযেল্পনা। ব্রড ধে প্রঙ্গ উঠকেই ভকন কে যগর ধেম্বদন্তী 
ক্লাইম্বায াযভান ফুহ করয েথা। নাঙা ফবকে েঁয ঐধোধে এেে আকযাকেয য মখন েকর ধকয 
ধনকেধছর াযভান আয যোনধদন ফবকে ধপযকফ না, ধভারকে যো নেই, েখন ফাইকে চভকে ধদকে যম 
অধবমাকন াধভর কেধছকরন ধেধন োয নাভ ‘ব্রড ধে’। যেউ বাকফধন যধদন, াকে াকে অেগুধর আঙুর 
মায ফাদ যগকছ যই ক্লাইম্বায াধভট েযকে াযকফ। ফাইকে বুর প্রভাে েকয াযভান ব্রড ধকেয ধকয 
যৌঁকছ যগধছকরন। শুধু োই নে, ব্রড ধে াধভট যকল োেঁয এে ধলুকে ঙ্গী েকয ধেধন আফায ই এেই 
অঞ্চকরয আয এে ফবে যচাকগাধরাে অধবমান েকযন ভাত্র দুধদকনয ফুফধাকন। এফাং োযয ধেধন 
ধচযোকরয ভকো োযাকোযাকভয গীকন াধযকে মান। াধযকে ধগকে ধেন্তু াযভান যকে যগকরন 
অধবমাত্রীকদয ভকন, স্বকে - ফবোকরয যযা আকযাীকদয এেজন কে।   
 ২০২০-এয ফবাত্মে  ফবধফধ ভকেয ভধু শুবক্ষকেয আকরােকযখা যদখা যগর। আকনকেয 
অোযে যদৌেঝােঁ  রম্ফঝকম্ফয ভকধু ধেছু জেমাত্রায োধনী ধছর। আকর, ধফকয আেঁধায যথকে এেুকয 
আকরা উৎাধযে কেকছ। এেুক া ধদকেই যম ফে খফয ‘ধটো াংফাদ’ াো যগর োয উৎ ধেন্তু 
২০২০। এেফছকযয েভ ভকে এযেভ এে আধফস্কায অজস্র অনাগে ুধদকনয আবা যদে। আয 
এেফায প্রভাধেে ’র, ফ ঙ্ককটয ধনযাভে আকফ ধফজ্ঞাকনয াে ধকয, যোন ঐী েরুোে নে। ভকন 
যাখকে কফ, ধফজ্ঞানীযাই ধফকশ্বয কফবাত্তভ অধবমাত্রী!  
 মাে, e-ভুাগ েকছন ধনশ্চেই। শুধু েকর কফ না, োকে কফ, এফাং ধেছু ফরকে কফ।  
 আকযাী ধযফায ফাইকে এেুকয শুকবো জনাকে। ফাই বাকরা থােকফন।    

      


