
- বাস্কয চট্টাাধযায়  

 ক াভবড-১৯ এয দাট্ে ভানুল আতভিত, ভফমযস্ত, ভফযক্তও ভ ছুো। আভযা অট্নট্  উট্ক্ষাই 
 ট্যভছ। ভাচয ভা কথট্  কনট্ভ ট্েভছ যাস্তায়।  খনও আক্রান্ত ভানুট্লয ফাভেট্ত ভনতযপ্রট্য়াজনীয় ভজভনল 
কৌঁট্ছ ভদট্ত,  খনও ফা ভদন-আনা-ভদন-খাওয়া ভানুলট্দয াট্ এ েু দাাঁোট্ত। জুন ভা কথট্  কদখরাভ, 
এ েু এ েু  ট্য ফাই অবযস্ত ট্ত শুরু  ট্যট্ছ এই অদু্ভত ভযভিভতয ট্ে। আভযাও চট্র কেরাভ 
করাধাশুভরয ফযাোয় ত্রাণ ভনট্য়। ওখাট্ন াভতফাভেট্ত ুফণযট্যখায াট্ে থা ায ফযফিা।  ’ভদন য 
ভাইথট্নয ফনফাাংট্রায়। তাযয এ ই  াট্জ যায়ভদভি – এইবাট্ফ কদখট্ত কদখট্ত ুট্জা এট্ কের। আফায 
কফভযট্য় েরাভ, এফায এ েু দূট্য।  
 আভযা এখান কথট্  ন’জন। ভদভি কথট্  কমাে ভদর আভায কছট্র। কভাে দজন। ভদভি এয়াযট্ােয 
কথট্  োভেট্ত অভৃতয। ন্ধ্যায় 
কচাখজুট্োট্না স্বণযভভিয কদট্খ যাত 
ওখাট্নই  াট্ে। যভদন ডারট্ৌভ। 
কখান কথট্  খভজয়ায, বাযট্ভৌয। 
ভভণভট্ মাওয়ায যাস্তা। 
অভনিযুিয থ কভযট্য় ধযভারা 
ট্য় ভযা ভরওডেঞ্জ। ফ জায়োয় 
ুিয HPTDC-য ফাভেগুট্রা 
আনাট্  স্বােত জানাট্ফ। 
ভযা ভরওডেঞ্জ কথট্  মাফ যায কর । থ কেট্ছ ারভুয চা ফাোট্নয ভধয ভদট্য়। এখাট্ন দুদণ্ড 



দাাঁোট্তই ট্ফ।  ’জট্নয অনুট্যাট্ধ বফজনাথ ভভিযদযন উভয াওনায ভট্তা। এযয এ েু িুযথ ধভয। 
এরাভ ভফয-ভফভরাং। ফুজ াাট্েয ঢাট্র ভফয গ্রাভ কমন 
তুভর ভদট্য় আাঁ া। দুাট্ যঙ-কফযট্ঙয ফাভেগুট্রাট্  
াট্থ ভনট্য় ট্নট্যা ভ ভভ দূট্য এট্ ফাট্য াাট্েয 
ভাথায় কট্জ আট্ছ ভফভরাং। াাঁচ ভ ভভ মাওয়ায য 
যাস্তাো খাোইট্য়য ভট্তা, জেরা ীণয, জনভানফীন। 
তাযয ঠাৎ  ট্যই ভফস্তীণয পাাঁ া অঞ্চর, ঝরট্  ঠাণ্ডা 
াওয়া। মভদও ভয়ো ক াভবড-১৯ আক্রান্ত, তফু এখাট্ন 
অট্ন  ভানুল। ক উ আ াট্ বাট্ছ, ক উ অট্ক্ষা 
 যট্ছ বাট্ফ ফট্র। বাায ইট্ে ফায আট্ছ, তফু 
অট্নট্  বট্য় অভিয। ক এ  অননয অভবজ্ঞতা – ভফট্েয 
অনযতভ কেষ্ঠ যাযাগ্লাইভডাং ক ন্দ্র। এখাট্ন এট্ 
আভাট্দযও কবট্ কফোট্ত ভন চায়, ভ ন্তু াভয না। 
আট্র আভাট্দয আজট্ য েন্তফয যায কর । এখান 
কথট্  অট্ন ো দূট্য। যাস্তাো কমােীিযনেয ট্য় 
াঠানট্ াে, ভাভণ্ড। ওখান কথট্   াভেভন্ধ্ ট্রাি কযাড 
কথট্  ট্য চরট্ত চরট্ত কৌঁট্ছ মাই উহ র নদীয ধাট্য।  

 ডানভদট্  IIT ভাভণ্ড  যাম্পাট্  কযট্খ আযও 
খাোই থ। িন্টা-কদে চরায য কভােযথ কল য়। 
আভযা থাভভ কাট্ের ফােভচ’য কেট্ে। এখাট্ন য াভয 
ক ানও ফযফিা কনই। াভানয দু’ভতনট্ে থা ায জায়ো। 
তাযই এ োট্ত আভাট্দয থা ায জায়ো য়। প্রফর 
ীট্তয যাত  াভেট্য় যভদন  াট্রই যওনা ভদই। কাট্ের 
ফােভচ কথট্  ছয় ভ ভভ যাস্তা জনভানফীন। াাঁেট্ত াাঁেট্ত 
আেো নাোদ কৌঁট্ছ কেরাভ স্বেযযাট্জয। ফযপ ছাওয়া 
াাে ভদট্য় কিযা জায়ো। চাযভদট্  াাে, ভাঝখানো 
ভফার এ  োভরায ভট্তা। ওইখাট্নই যট্য়ট্ছ কর , আয 
কর  াংরগ্ন ভুভন যাট্যয ভভিয। ভভিট্যয েঠনশরী 
কদট্খ ভভেম্বা কেম্পট্রয  থা ভট্ন ট্ে মায়। ভভিয ভিট্য 
আট্ছ কদাতরা ধভযারা। আভাট্দয ভট্তা মযে  ফা 
তীথযমাত্রীযা থা ট্ত াট্য। ভভিয এফাং কোো কর চত্বয 
এট্ ফাট্য স্বেযযাজয-এয ভট্তা াজাট্না। মা , মতো 
েেেভেট্য় কনট্ভভছরাভ করট্ য ধাট্য, কপযায ট্থ উঠট্ত 
ভেট্য় কফ কফে কট্ত ’র। অফয চাইট্র কর  চত্বট্যই 



থা া মায়। এ েু কচষ্টাচভযত্র  যট্র াওয়া মায় PWD-য ফাাংট্রা। এই ফাাংট্রা এফাং আাট্য রূ ফণযনা 
 যায ভট্তা কজায আভায  রট্ভ কনই। তাই কচষ্টা  যরাভ না। আট্রাচয ফাাংট্রা ছাো কট্ত াট্যন পট্যস্ট 
কযস্ট াউও।  
 আভযা ভেট্য়ভছরাভ নট্বম্বট্যয প্রথভ প্তাট্। ভডট্ম্বট্যয য এখাট্ন ছয় াত ভ ভভ যাস্তা ফযট্প 
ঢা া থাট্ । ভাচয ভাট্ও তাই। ফযট্প া ডুভফট্য় কাঁট্ে যায কর  দযট্নয অভবজ্ঞতা অাভানয। 
আভাট্দয ভট্ধয ভদভিফাী তদ্রু (চযাোভজয) এট্ন অভবজ্ঞতা ঞ্চয়  ট্যট্ছ। ক ভাভণ্ড IIT কেস্ট াউ কথট্  
যায ভ্রভণফয কট্যভছর। আভাট্দয ট্থ োভে মায় কাট্ের ফােভচ মযন্ত। কখান কথট্  োনা ফযপ 
ভফছাট্না থ।  
 
কাট্ের ফােভচ’য ট্ে  থা ফরট্ত াট্যন ৯৮১৬৭০২৮৪৩ নাম্বাট্য।  
 র াতা কথট্  কমট্ত াট্যন নানা ট্থ – ভদভি, চণ্ডীেে, ধভযারা ফা  ুরু ট্য়।                   

Every mountain top is within reach  

if you just keep climbing  


