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োজ-াগকরযা েভ কে নাআ  

কোভবড অাতত উৎযাআ কথ। ে’ভদকনয ভকধে য়ত স্বভিয পুযৎ অকফ। তাযয, কমভন ডাক্তাযফাফু, 
জীফাণু ভফকলজ্ঞযা ফরকেন, অফায এে খতযনে চোআ। এয নাভ থাডড ওকয়ব ফা তৃতীয় কেউ। এফাকয নাভে 
অক্রাকেয অয কগানাগুনভত থােকফ না। কোট ফে ফুকো - ফায ভগকজ পুপুক কেঁভধকয় মাকফ বাআযা। 
ভাভাযী ুনঃ ভায ভায ধ্বভনকত কতকে অকফ; তকফ অা েযফ কম, এফাকয েত অক্রাকেয অতডনাকদ 
বূতর গগন কেকয় মাকফ না। ভাকে ভাকে ভকন য়, যোয এে ভনভধযাভ দডাকযয ভকতা। একদয োর 
তকরায়ায কনআ তা নয়। ফযং ভফিয অকে; ভকয় মা দযোয তা য়কতা কনআ। ফা থােকরও কোন োর 
কোথায় রাগাকফ, কোন তকরায়ায োয াকত কদকফ তায ভফচায থাকে না। জাভন না, এফ ফরা েতটা 
কফয়াদভ কে, তকফ অা েযফ, যাষ্ট্রকনতাযা অকগ ভফলয়টাকে মতটা করাকপরা েকয কগার াভেকয়ভেকরন, 
এফাকয তা েযকফন না। এআ কদ, কদকয যোয ফডিকয প্রস্তুত থােকফ। বযায েথা ’র, ীভাীন 
দুভদডকনও ভবমাত্রীকদয াভজযা ভিে থাকে। মাযা ভকন েকয, শুধু যোকযয ভদকে কচকয় কথকে োর োটাকনা 
োকজয েথা নয়, ভকয় ফাযআ ভেেু োজ থাকে, ভফকলত দুঃভকয়। অকযাীয জায়ভান কোভবড কনাযা 
একেফাকয ফ্রন্টরাআকন এক ক্রাআভ ভোকনজকভন্ট েযকে। এফং দযোভয োর তকরায়ায আতোভদ ফ অকগ 
কজাগাে েকয তকফআ কনকভকে মুকে। অকযাীয ঘয এখন কোভবড-কেয়াকযয করাোর কডকোয়াটডাকযয কচাযা 
ভনকয়কে। ফ যঞ্জাভ কতা অকেআ, অনুলভিে ফেফস্থাও অকে, দযোকয ২৪-ঘন্টা েুকট কফোকনায করােও 
অকে। ডােও অকে মখন তখন। োযও ঘকয ভিকজন, োযও জনে যকক্তয কজাগান, ভফোনায াক 
এেজন ডাক্তায ফা এেটু ওলুধ – এফআ কোনওযেভ মভদ ভেন্তু োো েকয মাকে অকযাীয কোভবড 
ওয়াভযয়কযয দর। াাাভ ত্রাণফড চারু েকযকে আয়া ভফেি ুন্দযফকন, কভভডেোর েোম্প েযকে ডাক্তায-
ফভদেকদয ংগভিত েকয। এফং কানাযুকযয খা কচৌভিভট ভনযাদ যখায তাভগকদ উআেভর োভনটাআকজন, 
প্লাভিে-ভফ্র াযাউভডং কপ্রাগ্রাভ ভনকয় ফেি থােকে প্রভত যভফফায। ভতে, োজাগর কেকরকভকয়যা অজও 
েভ কে নাআ। অফাযও বযা যাখভে, গভফডতও কফাধ েযভে।   
 জুন ভাক েরভ ধযকত ভগকয় ভকন ের জুডন ফাজাআকয়য নাভ। এবাকযি, করাৎক, ভাোরু, 
ভানারু, কচৌ-আউ ীকলড তরুণতভ বাযতীয়। এআ ননে আভতা গকেকে জুডকনয আকে, ভকনাফর, অয তােঁয 
ায-না-ভানা া-কজাো। েযকনর ঞ্জীফ ফাজাআ ও েৃষ্ণা ফাজাআকয়য যত্নুত্র জুডকনয জন্ম নওদায়, ৯ জুন 
১৯৯৩। াাকে চোয কনা জাকগ কআ কেকরকফরাকতআ। প্রথাগত করখাোয াাাভ ভাকে ভাকে াাকে 
চকর মাওয়া, ভভারকয়য এআ চূকো কথকে ওআ চূকোয় কৌঁকে মাফায আকে, এফং কআভকতা অকযাকণ প্রভক্ষণ 
কনওয়া আতোভদ চরকত থাকে। জুডকনয কেভনং ফড NIM (Nehru Institute of Mountaineering)-এ, 
মখন তােঁয সু্কর ভক্ষা কল য়ভন। এয য ক এবাকযকিয জনে ভফকল কক্ষা েকযভন। কভ ২০১০-এ 
মখন ৃভথফীয উচ্চতভ ভকয া কযকখকে তখন ওয ফয় কলাকরা ফেয এগাকযা ভা অকিকযা ভদন। অফায কভ 
২০১১-য় মখন করাৎক ভখকয কৌকেকে তখন তায অকিকযা ূনড কত দু’প্তা ফাভে। ওআ ফেকযআ কটাফকয 



ক ভানারু ভখকয া যাকখ। তাযয য য ভতনফেকযয ফেথড ভাোরু ভবমাকনয য চতুথডফাকয ক 
ৃথফীয ঞ্চভ উচ্চতভ ফডতভখকয জাতীয় তাো উভেকয় কদয়। তখনও ক ওআ ফডতভকয তরুণতভ 
বাযতীয়। এেআ ফেয কটাফকয ক অফায তরুণতভ বাযতীয় ভককফ কচৌ-আউ ীকলড া যাকখ। জুডন 
এযকয োঞ্চনজঙ্ঘায় পর ভবমান েকয কভ ২০১৮-য়। এখাকন শুধু অট-াজাভয (ভভটায) ফডকতয উকেখ 
েযা ’র। এোোও নাভী নাভী ৃকি ক ভবমান েকযকে, বভফলেকতও েযকফ। এফং মত কজ গে গে 
েকয জুডকনয েীভতডেথা ফরা কগর, ফািকফ এত কজ কম তা ঘকটভন, ভবমাত্রী ফনু্ধযা ফুেকফন। তায 
ভবমাকনয  োভনী শুকন গাকয় োেঁটা কদয়, েখনও ােভভ কয় মায়। এটা তে কম জুডন এেযেভ রূকায 
চাভচ ভুকখ ভনকয় জকন্মকে, ফাকচন্দ্রীয ভকতা াভানে প্রাভেে ভযফায কথকে উকি অা কেউ নয়; তফু এখনও 
ভতভয না কোেঁয়া জুডন ভভারকয় কম ধুনু্ধভায োণ্ড আভতভকধেআ েকয ফককে, তাকে েুভনড না জাভনকয় ভে থাো 
মায়?   
 অকযাী E-ভোগ জুন ভাকয াভজযা ভদকরা। অনাযা ভন ভদকয় েকেন জাভন, ভেন্তু কে েী 
বাফকেন তা জাভন না। জানকত ককর খাভনে ুফাতা গাকয় রাগত। অো, অনাকদযও ভে করখায জনে 
এেটুও ভন কেভন েযকে না? ভপ্লজ ভরখুন। ফাআ ভভকর বাকরা থােুন।  

Indian mountaineer Arjun Vajpai this week became the youngest person in the world to 

scale six peaks over 8,000 metres when he summited the treacherous Kangchenjunga (20 

May 2018), the third highest mountain in the world. 

 

But the real pinnacle, says the 24-year-old, would be when he achieves the "grand slam" 

of mountaineering - scaling all 14 mountains over 8,000 metres across the world.  
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