
রুদ্রপ্রাদ ারদায  

আরযাী’য কণণধায রুদ্ররক ননরে আরাদা খুফ নকছু ফরায ননই। নফগত দুই দরক তায কীনতণ খযানত অনবমাত্রী 

 অনবমানরপ্রভীরদয নগাচরয যরেরছ। রুদ্র’য নরয এবারযস্ট  কাঞ্চনজঙ্ঘায নজাড়া ারক নররগরছ ক’ফছয 

আরগই। নকন্তু াাড়-চড়ায নই আনদ-অকৃনত্রভ ক্ষ্যাানভ রক নছরড় মাে না, ফযং আয নফন করয জড়াে। 

গত ীরত রুদ্র জুননেরযয রে জুনি নফেঁরধ ন নগরেনছর নদ-নিব্বা অনবমারন। নপরয এর আফায নানা 

অনবমারনয ভতরফ বােঁজা চররছ ভাথাে, একই রে ন ধরযরছ করভ। নই কররভ চররছ নদ-নিব্বা মাত্রায 

ধাযাফানক। 

 নিতীে ফণ 

একিু নগাড়ায কথা ফনর। রক-ডাউরনয ভরধয াাড় মাো রে রেনন। একিা ফড় ুরমাগ 
এরনছর ুরজায ভে, ননারর এবারযস্ট অঞ্চরর আভা-ডাফরাভ অনবমান। অনবমান ’র, নকন্তু ছুনিয 
কাযরণ আভায মাো ফানতর ’র। অথচ ভনিা তখন াাড়, াাড় করয াগর। তাই বাফরাভ, ীরত উচ্চ 
নভাররেয নভাগরয যীয ডুনফরে আন। নদায জুরি নগর। জুননেয। এক ংগেরন দুই রুদ্র। ‘’ 
রুদ্রপ্রাদ চক্রফতণী। আভারদয ফায ‘জুননেয’। ২০১৮ ারর যক-ক্লাইনবং নকারণ ারতখনড়। তাযয নথরক 
াাড় যরেরছ য েরন, স্বরন, জাগযরণ। দু-দুনি ফণত অনবমান নরয নপরররছ। কনিুযয ভযা নফারঝ 
বাররা। নেক নছর দু'জরনই মারফা। রয ক্লারফয চাাচান নভরন এরকফারয নলভুহুরতণ কােভানু্ডয পুযরবা 
নযারক দরর ননো র। জন্ম ননাররয নই নফখযাত ভাকারু গ্রারভ। ১৮০০০ পুি উেঁচুরত। খান চায ােঁচ 
আি-াজায নভিায ক্লরফয ফণত- অংখয অনবমারনয অনবজ্ঞতাে নাড়খাো। ফ নথরক ফড় কথা, 
২০১৮ াররয ভূরনকরা ফণত অনবমান নথরক  আভারদয ংগেরনয কারছয ভানুল। অনবমারনয াপরয 



অাপরয ননবণয করয দররয গেন  াযস্পনযক ম্পরকণয উয। এ’ফযাারয আভারদয দর এক’রত 
একরাই দানফ কযরত ারয। দর ফররত শুধু আভযা নতন জনই নই, আরছ ক্লারফয অরনরকই। মাফায আরগ 
ানজরে গুনছরে নদো নথরক আযম্ভ করয 
অনবমারনয ভাঝরথ নকান নফদ রর 
নকারকাতা নথরক ারািণ নদো তারদযই 
কাজ। তাই অনবমানিা আয দুই রুদ্র’য থারক 
না। 'নানাযুয আরযাী'য ফা অরনরকয 
অনবমান রে রে।  

এভননরত ১১/১২ নদরন ভানানর নথরক 
স্থানীে এরজনিগুররা এই ফণত অনবমান 
কযারে। রদয বালাে ফণতনি নিকননকযানর 
‘ইনজ িু ভডারযি’; নের আরছ, নক্রবা (ফযরপ 
পাির), আই নপল্ড, োর --  ফ যরেরছ। 
তরফ কনেন নে। আইএভএপ-এয নক নররে 
এরক নেনকং নক ফরর নদখারনা আরছ। শুরু 
কযায জনয দারুণ। তাই স্থানীে ফণতারযান 
ইিনিনিউি, অির নফাযী ফাজরেী 
ভাউরেননোনযং ইননস্টনিউি আযন্ড আযরারেড 
নস্পািণ (ABHIMAS), তারদয নকারণ ভারঝ-
ারঝ এই নদ-নিব্বা ফণত ক্লাইব কযাে নক্ষ্াথণীরদয। ীরত এখারন প্রচুয তুলাযাত ে। ভানানর 
বাযতফরলণয অনযতভ ীতপ্রধান জােগা। নিভ নভাররে ীত এর মাে অরটাফরযয নরলয নদক নথরক। 
নখারন ূফণ নভাররে জােঁনকরে তুলাযাত শুরু ে জানুোনয নথরক। আভযা চাইনছরাভ, মখন ীরতয জনদ 
গুররা চাা ড়রফ তুলারয, যাস্তায দু’ধারয জরভ থাকরফ সূ্তীকৃত ফযপ, ফানড়ঘরযয ছাদ  চারারত নচর 
ফরফ ুরু ফযরপয চাদয, াইরনয ডারর ডারর নথাকা নথাকা ফযপ-ঝুনয আভারদয তাক রানগরে নদরফ – 
তখন আভযা মারফা। নদখরত নদখরত নযাড-নরড (গানড় রথয নল) নৌঁরছই প্ররফ কযরফা ফযপ াম্রারজয। 
ংায াতরফা ননজস্ব ৃনথফীরত। উরবাগ কযফ ীরতয নভাননী রূ, অনফনেন্ন নীযফতা আয আভারদয 
দরগত রড়াই। আভারদয ছরেয ারথ নভরর মাোে আইএভএপ নদ-নিব্বা অনবমারনয অনুভনত নদর। 
ভানানর নথরক জগৎুরখয নদরক ভাত্র ১৮ নকররানভিায নগররই নযাড-নড। ননদরনই নেক শুরু। আভারদয 
প্লাননং অনুমােী রফণাচ্চ ২৪ নদরনয কভণকাণ্ড, ভারন ভানানর নথরক ভানানর এই নররফ। িািকা ফযরপ ােঁিায 
যাা ভাথাে আরছ, তাই রযয জনয নদন নফী যাখরত রেরছ। কনিুযয ভযা আয ুযারনা নযরািণ নঘেঁরি 
নকান রুরি আরযাণ কযফ নেক কযরাভ। অরনকগুররা রেদায রেফাইি ফহুনদন ধরয স্টানড করয 
নপব্রুোযীয চায নথরক রতরযা নফকযারম্পয উরয থাকরফা ভননস্থয কযরাভ। আয ৬/৭ নদন ারত 
যাখরাভ। তারর ীরতয একদভ ভাঝাভানঝ ভরে নভাররেয নগানুরয থাকরত াযরফা।   

আয একিা ফযাায ভাথাে নছর, ৮০০০ নভিায ফণত অনবমারন নম ধযরনয নাাক  যঞ্জাভ 
ফযাফায কনয নতভনই ফনকছু ননরে নমরত রফ। তা ছাড়া নফন ফযরপ চরারপযা কযায জনয জুরতায ননরচ 



যরত রফ নফরল ধযরনয ‘ননা-শুয’। নকন্তু নিা নকছুরতই ‘ক্রযাম্পন’ নে। ক্রযাম্পন জুরতায (ক্লাইনবং শুয) 
ননরচ রাগারনায কােঁিামুক্ত যঞ্জাভ। ক্ত ফা নভািাভুনি নযভ ফযরপ চররত ফা াারড়য নদোর চড়রত াাময 
করয। ‘ননা-শুয’ নকফরভাত্র কভ ঢাররয তুলাযরক্ষ্রত্র ফযফায কযা ে। নমখারন প্রচুয নযভারন নযভ তুলায 
জরভ থারক। এয ‘াযরপ এনযো’ ফরড়া ফায জনয ননা-শুয তুলারয রজ ঢুরক মােনা। এতনদন নফী 
উচ্চতায াানড় গ্রারভয ভানুরলযা ভূরত কারেয ততযী নদজ নজননল এই নফরল ভরে ফযফায কযত। এখন 
অফয উন্নত ভারনয প্লানস্টক নদরে ফানারনা ে। নফরদী নেকায  াইকাযযা ফযফায করয। ‘নভারোন 

ভাউরেননোনযং 
ইিনিনিউি’-এয
(HMI) নভউনজোরভ 
যাখা এবারযস্ট 
অনবমারনয যঞ্জাভ 
ংগ্র নদরখ ভরন ে 
১৯৫৩ াররয পর 
এবারযস্ট অনবমারন 
ননা-শুযরেয ফযফায 
করযনছররন জন 
ারেয দর। বাযরত 
ীতকারীন অনবমান 
শুরু রর এয ফযফায 

ফাড়রফ। মাযা নিনেং করয, তারদয জনয এই ননা-শুয খুফ কারজয। ফহু নখােঁজ-খফয করয নখােঁজ নভরর 
ভানানররত একজরনয কারছ আরছ, তা ভাত্র দু’নজাড়া। ফণতারযাণ ইিনিনিউি-গুররারত একিা করয আরছ; 
ভাউরেনীোনযং নকারণ নদখারনায জনয, বাড়া নদফায জনয নে। আইএভএপ-এ াো মাে না। প্রনত নজাড়া 
বাড়া নদরন ৩০০ িাকা করয। ননরত রফ অযাবারাঞ্চ নডরিটয। তুলাযধ্বর 
ফযরপয স্তুরয ননরচ চাা রড় নগরর ঐ নডবাইরয াারময ‘নবনটভ’-এয 
অফস্থান নফাঝা মাে। ননরত রফ অযাবারাঞ্চ কডণ; দনড়রত রাগারনা যঙ াদা 
ফযপ যঙীন করয নদরফ। অকুস্থর রজ নচারখ ড়রফ। অযারুনভননোভ 
‘নি’  ‘এরের’ নকরি ফানারনা র ‘নডড ভযান’, ‘ননা-নস্টক’  ‘নডড ফে’ 
নাভক যঞ্জাভ। নযভ তুলারয ননােয কযরত ুনফধা নদরফ। আরর ফলণায 
আরগ  রয নমফ অনবমান কযরত আভযা অবযস্ত, তারত নম ধযরনয 
াফধানতা ননরত ে ফা নম ধযরনয যঞ্জাভ ফযাফায কযরত ে এরক্ষ্রত্র 
অরনকিা অনযযকভ যঞ্জাভ নযকল্পনা রারগ। তাছাড়া নমরতু নতন জরনয 
ংায তাই ননরত রফ নক্তফধণক ারৃা খাফায। বাফরত ’র ঐ দুগণভ 
নযরফর নিরক থাকায জনয দযকানয খুেঁনিনানি নফলে। ভাইনা নত্র-চনি 
নডগ্রী তাভাত্রায মু্মখীন রত রফ। নই ভরতা নাাক-আাক  যঞ্জাভ নদরে াাময কযর ফনু্ধ 
ফণতারযাীযা। ারথ ননরত রফ নস্টাব াযারনায মন্ত্রানত নথরক ুেঁচূরতা ফই। নভািকথা ননরজরদয 



বাররাভরেয ারথ নযস্তয কথা ভাথাে নযরখ াজারত রফ নেিা। আরস্ত আরস্ত ুরযা ক্লাফ আভারদয ারথ 
নররগ ড়র। ফাজায কযা, যানকং কযা ফ কাজ নরয এই ফছরযয (২০২১) নপব্রুোনযয এক তানযরখ নচর 
ফরাভ ূফণা এক্সরপ্রর। ক্লারফয একদর নছরর-নভরে  স্বনাভধনয ফণতারযাী তযরূ নদ্ধান্ত, ভরে ভুখাজণী 

 অরনরকই আভারদয নচোয-আ কযরত াড়া নস্টরন চরর এর। ফায নচাখ ছানাফড়া আভারদয দু’জন 
 এক নযা বাইরেয অনবমারনয রিফয নদরখ। ফ নভনররে ২০০/২১০ নকনজ ভারত্র!  

জানা নছর ভযা রফ। দু'জন ভাত্র ভানুল, এতগুররা ভারত্র ননরে নদনি রে ভানানর নৌঁছারনাই 
একিা নছািখারিা অনবমান। নেরন দু'জরনয নযজারবণন। একজন ভানুল রফণাচ্চ আন নকনজ জন ননরত 
ারয। চনি নকনজয নযফন ভূরয রারগনা। নদনি মণন্ত ফাড়নত প্রনত নকনজ ভাররয জনয আন িাকা রারগ। 
অরনক িাকায ফযাায! নযররক এই ধযরনয বাড়া নদোিা আভারদয অরবযর ননই ফরর ফুরক একিু নফী 
নভাচড় নদরে উরেনছর ননদন। ন মাই নাক, নকছু ভারত্র মনদ ফুনকং করয রারগজ কম্পািণরভরে নঢাকারনা 
নমত তফু ানন্তরত যাত কািারত াযতাভ। ফুনকং কযরত নগরর অন্তত চায ােঁচ ঘো আরগ নস্টরন নৌঁছরত 
ে। নিা ম্ভফ েনন তাই নফনি। নস্টরন নেন থাভররই নিত রে  থাকতাভ। নতুন মাত্রীরদয জনয 
ফযাদ্ধ কযা নরিয ননরচ আভযা আভারদয ভারত্র নযরখনছরাভ। পরর জােগাে জােগাে আভারদয ভারত্র 
নযরে নফাগত মাত্রীরদয রারগজ তারদয ভরতা করয গুনছরে আফায রযয নস্টরনয জনয অরক্ষ্া কযনছরাভ। 
আয যাত মত ফাড়নছর, আভারদয ংযনক্ষ্ত ফাথণ দুনিরত তত নফী করয দখর নননের ভারত্র। 
 যনদন ন্ধযাে নদনিরত ননরভ নফনি আয ফাড়র। করযানা কারর নযররে নক্লাক-রুভ ফন্ধ তাই ফাধয 
রে রেনিং রুরভ ভারত্র যাখায ফযফস্থা কযরাভ একান্ত ননরুাে রে। রদয স্বরঘানলত চাজণ ঘোে ১৫০ িাকা। 
 রযয নদন ন্ধযা মণন্ত কনোট করয খারনই ফযাকরফরঞ্চ শুরে ড়রাভ । এত ভারত্র ননরে আফায িানা-
যাচড়া করয নারিরর োয যাা ননরত র না। ৩ তানযখ অনপ শুরুয ভে আইএভএপ-এ নৌঁরছ প্রথরভই 



আযবারাঞ্চ নডরিটয বাড়া 
ননরাভ। আইএভএপ-এয 

নপ্রনরডে নিরগনডোয 

অরাক আযরফ ভাে 

আভারদয ারত জাতীে 

তাকা তুরর নদরে 

আনুষ্ঠাননক মাত্রাযম্ভ 

কযররন। অযারফ যায ননরু 

ইননস্টনিউি অপ 

ভাউরেননোনযং-এ আভায 

নপ্রনিার নছররন। নফখযাত 

ফণতারযাী। উৎানত কযররন। আভারদয প্লাননং 
শুনররন। ফরররন নদ-নিব্বা ীরত বেিয ধ্বপ্রফন 

রে ড়রফ। বীলন তকণ থাকা উনচত। ীরত ক্লাইব 

কযায জনয আরযা একিু নফী নিকননকযার ফণত ননরে 

প্লাননং কযরর আভারদয পরতায ম্ভাফনা ফাড়ত। 
আভযা নভারিই নিত রাভ না, তরফ আয রচতন 

রে নগরাভ। তাযয নদনিয নফখযাত জযাভ কানিরে 

নদনি নস্টন নথরক ভারত্র ননরে নাইি ানবণর 

ভানানরয ফা ধযরাভ। [চররফ]  

From Left Hand Side of Picture (Green Marking) 
1. Road Head(rh) 
2. Transit camp1 (tc1) (Chikka) 
3. Transit camp 2 (tc2) (Valugera) 
4. Transit camp3 (tc3)  
5. Transit camp 4 (tc4) (seri) 
6. Base camp (bc) (tenta) 
7. Inter mediate camp (imc) 
8. Camp 1(C1) 
9. Camp 2/ summit camp (C2) 
10. Cross kora dag ta dhungaon col 


