
ডঃ ইন্দ্রনীর সন  

[......উত্তয ূফব  ফঙ্গোোগঙ্যয বফস্তীণব উকূরফতবী ুন্দযফন, সনোযোখোরী, ফবযোর, খুরনো ,সবোরো ,ন্দী, 

টুযোখোরী, কুতুফবদযো, চট্টগ্রোভ ছোব়িঙ্য ফভবোয সটকনোপ মবন্ত সোনো সমত এক ফজ্রবনঙ্ঘবোল! সরোককথোয মো বছর 

যোভোযঙ্ণয রঙ্কোয বিংদ্বোয উনু্মক্ত কযফোয রুদ্রনোদ বকিংফো ইভোঙ্ভয ধভবমুঙ্েয দোভোভোয  হিংকোয। আঙ্র এই 

দুনু্দববনোদ প্রকৃবতয নোববভূর-উদূ্ভত জঙ্রোদ্মন্দ্র ধ্ববন। অথচ এই বযণ জোগোঙ্নো হঙ্কোঙ্যয উৎস্থঙ্রই রোবরত 

ঙ্য চঙ্রঙ্ছ প্রকৃবতয যফতবী প্রজঙ্ন্ময আশ্বো। শঙ্ফয সোনো সই ভোনোঙ্দয অনুন্ধোঙ্ন সরখক। ডঃ 

ইন্দ্রনীর সন সোয বচবকৎক ঙ্র তোাঁয সনোয আঙ্ছ বফঙ্শ্বয বফবচত্র বূপ্রকৃবত, আয আঙ্ছ বভোরয-সপ্রভ। ] 

 ফবযোর গোন। কথোটো আবভ প্রথভ শুঙ্নবছরোভ ফোফোয ভুঙ্খ। তখন ইকুঙ্র ব়ি। ‘৭৮-এয ফনযো 
চরঙ্ছ ফোিংরো জুঙ়্ি। ফোনবোব ফোিংরোয ঙ্গ করকোতোম ডুফু ডুফু। বদঙ্নয য বদন একনোগোঙ়্ি অঙ্ঝোয ফৃবি।  
ইকুঙ্র ছুবট। ঙ়্ি োযো সফোনো এয ভঙ্তো গযঙ্ভয ঙ্য ফলবোয ছুবট! ঙ্ন্ধয ঙ্র সযোজ সরোডঙ্বডিং। 
যোবযঙ্কঙ্নয আঙ্রোয সকোনযকঙ্ভ নঙ্ভো-নঙ্ভো কঙ্য ়িোঙ্োনোয োঠ চুবকঙ্য বদতোভ। চোযোঙ্ অবফযোভ ফৃবি 
আয জর ়িোয ব্দ।  
 ফোফো মখন বপযঙ্তন অবপ সথঙ্ক, ছোতো জুঙ্তো ববঙ্জ একো। কোদোয বছঙ্ট রোগো জোভোকো়ি োরঙ্ট 
স্নোন কঙ্য ফঙ্তন সটবফঙ্র। ভো আনঙ্তন আদো-সদযো চো। ফোফো খুফ চো সখঙ্তন। যোন্নোঘয সথঙ্ক সটবফঙ্র 
বদঙ্ত বদঙ্তই ভুখ বদঙ্য ফরঙ্তন, ‘ঠোন্ডো ঙ্য সগর'। ভো সযঙ্গ ফরঙ্তন, ‘তঙ্ফ তুবভ সকটবর সথঙ্কই খো। এয 
সথঙ্ক গযভ চো ঙ্ফ নো।’ আবভ আয সফোন দু চোভচ কঙ্য ফোফোয চোঙ্যয দোগ সতোভ, অফয ঠোন্ডো ঙ্র তঙ্ফই। 
 এযকভই এক ফলবোয ঙ্ন্ধযয ফোফো ফঙ্রবছঙ্রন গল্প - ফবযোঙ্রয গোন। প্রথঙ্ভ সবঙ্ফবছরোভ ফবযোর 
সজরোয গোন-টোন ঙ্ফ সফোধয। ফোফোয জন্ম করকোতোয ঙ্র ঠোকুযদোয কভবূঙ্ত্র ইকুর, শফ ,়িোঙ্োনো 
ফই ঙ্যঙ্ছ চট্টগ্রোঙ্ভ। ঠোকুযদো বছঙ্রন স্বনোভধনয বচবকৎক এফিং বিবট আভঙ্রয যোজকীয আই-এভ-এ 
োবববঙ্য সরথ অবপোয। বফোর ফোিংঙ্রো, আদবোবর, খোনোভো, সকোঙ্চোযোন, ব – তোয সফোরঙ্ফোরোই 
আরোদো। ভোঙ্ঝ ভোঙ্ঝ আয ফ উচ্চদস্থ বোযতীয অবপোযঙ্দয বযফোঙ্যয ঙ্গ ফোই বভঙ্র সফ়িোঙ্ত 
সমঙ্তন কক্সফোজোঙ্যয ভুদ্রতঙ্ট। এই উভোঙ্দঙ্য অনযতভ ুন্দয োগযঙ্ফরো কক্সফোজোয। ফস্তুতঙ্ে 
যফতবী জীফঙ্ন ফহফোয আভোঙ্দয বনঙ্য আভোয ভ্রভনবপ্রয ফোফো বোযঙ্তয একোবধক ভুদ্রসকঙ্ত সফ়িোঙ্ত 
সগঙ্র কক্সফোজোযঙ্ক কখঙ্নোই বুরঙ্ত োযঙ্তন নো। ুযী, সগোোরুয ,যোরঙ্টযয, সভবযন বফচ, কনযোকুভোযী 
এভনবক সকোবোরভ-  ফোফোঙ্ক সবোরোঙ্ত োঙ্যবন। 
 কক্সফোজোঙ্যয তুরনোয ফোফোয কোঙ্ছ ফই বছর োনঙ্। 
 এই কক্সফোজোঙ্যয-ই এক প্রফর ফলবোয যোঙ্ত ফোফো জীফঙ্ন প্রথভ এফিং সল ফোঙ্যয ভত সোঙ্নন সই 
অবতপ্রোকৃত গজবন, 'ফবযোর গোন'। গবীয ভুঙ্দ্রয বদক সথঙ্ক সবঙ্ আো এক প্রফর বক্তোরী গম্ভীয নোদ। 
কোভোঙ্নয সগোরো দোগোয ঙ্ব্দয ঙ্গ বকছুটো োদৃয থোকোয এঙ্ক 'ফবযোঙ্রয কোভোন গজবন' ফঙ্র অবববত 
কযো ঙ্তো। উত্তয-ূফব ফঙ্গোোগঙ্যয বফস্তীণব উকূরফতবী ুন্দযফন, খুরনো, ফবযোর, সবোরো ,ন্দী, 
কুতুফবদযো, চট্টগ্রোভ ছোব়িঙ্য ুদূয ফোভবোয ীভোন্তফতবী সটকনোপ মবন্ত সোনো সমত সই অবত গম্ভীয ভোনোদ। 
ভধযযোঙ্তয বনস্তব্ধ প্রঙ্যয সই গজবঙ্ন বউঙ্য উঠঙ্তন ফোই, বশুঙ্দয কোঙ্ন োত চোো বদঙ্তন বঙ্য। 



তোঙ্দয আঙ্কো বছর, এই 'গোঙ্যফী আযোজ' ফো অঙ্রৌবকক ব্দ শুনঙ্র বশুঙ্দয অভগর য। অবনফোমববোঙ্ফ 
এঙ্ক বঘঙ্য বছর বকছু ধভবীয বকিংফদন্তী।   

    বনু্দযো ফরঙ্তন, এ নোবক ভুদ্র সবযঙ্য সবঙ্ আো যোফঙ্ণয স্বণবরঙ্কোয বিং দযজো সখোরোয 
আযোজ। ভুরভোনযো ফরঙ্তন, ফবযোর-গোন তোঙ্দয ইভোভঙ্দয ধভবমুঙ্েয দোভোভো বনঙ্ঘবোল। মোই ফরো সোক নো 
সকন প্রকৃত ঙ্ে ঙ্ব্দয উৎ বছর মূ্পণব অজ্ঞোত। ভুঙ্দ্রয সম গবীয প্রতযন্ত অঞ্চর সথঙ্ক এই গজবন সবঙ্ 
আত সখোঙ্ন সকোন জনভোনঙ্ফয অবস্তত্ব অকল্পনীয! ুতযোিং এবট ভনুলযৃি নয। ফজ্রোত বকিংফো োভুবদ্রক 
ঘূবণবঝঙ়্িয ঙ্গ এয বভর সনই। দবেণফঙ্গয উকূঙ্র ফো কযো ভোনুল -দুঙ্টোয ঙ্গ আজন্ম বযবচত। 
সকোন গ্রণঙ্মোগয ফো ঙ্ন্তোলজনক উত্তয নো থোকোয 'ফবযোর গোন'-সক বঘঙ্য গঙ়্ি উঙ্ঠবছর এক আবদঙ্বৌবতক 
যঙ্যয ফোতোফযণ। ফলবোয যোঙ্ত ফোফোয গঙ্ল্পয ফণবনোয সই অবতপ্রোকৃত যঙ্যয সছোাঁযো এঙ্ রোগত আভোঙ্দয 
ভঙ্ন। গো ছভছভ কযত গল্প শুঙ্ন। 
 বকন্তু যযটো বছর বতয। উবন তঙ্কই কঙ্যকজন অভোী বিবট নোবফক আয ভুদ্র-
বফঙ্লজ্ঞযো এই ধোাঁধোয জট ছো়িোঙ্ত সনঙ্ভ ঙ়্িবছর। উত্তয ফঙ্গোোগঙ্য জনভোনফূনয বনজবন দ্বীঙ্ যোঙ্তয 
য যোত সজঙ্গ, বফদ আদ তুচ্ছ কঙ্য তোযো গঙ্ফলণো চোবরঙ্য বগঙ্যবছঙ্রন। বনঃিংয ভোধোন নো ঙ্র 
একটো গুরুত্বূণব বফলয উঙ্ঠ এঙ্বছর তোঙ্দয গঙ্ফলণোয। 
 ফতবভোন বোযত-ফোিংরোঙ্দ ীভোঙ্ন্তয বকছুটো ূফববদঙ্ক উকূর সথঙ্ক ভোত্র বত্র বকঙ্রোবভটোয এয ভতন 
ভুঙ্দ্রয গবীঙ্য সগঙ্রই এভন একটো অঞ্চঙ্র সৌঁঙ্ছ মোযো মোয মোয 'তর সভঙ্র নো'! ুন্দযফঙ্নয ভোবঝভোল্লো, 
রঞ্চ ট্ররোঙ্যয োঙ্যঙ যো তথযবট জোবনঙ্যঙ্ছ। তোযো ই অঞ্চঙ্র সমঙ্ত বয োয। তোঙ্দয কথোয 'জোযগোটো ফ়ি 
অদু্ভত!’ ভোত্র কঙ্যক’ বভটোয এোঙ্-োঙ্ সনৌকো ফো ট্ররোয সনোঙয সপরঙ্র তো অনোযোঙ্ বনঙ্জয জবভঙ্ত 
আটঙ্ক মোয। গবীযতো ফ়িঙ্জোয ঞ্চো বক লোট পুট। বকন্তু ভোরঞ্চ সভোনো আয যোযভগর সথঙ্ক দবেঙ্ন ২১--
২২ বডগ্রী উত্তয অেোিংঙ্য ভঙ্ধয ভুঙ্দ্রয গবীযতো এঙ্কফোঙ্য 'অতর'! ২--৩ োজোয বপট দব়ি নোবভঙ্য তর 



োযো মোয নো। বোফো মোয? ভোবঝ-ভোল্লোঙ্দয এই কোবনীয তযতো সভঙ্ন বনঙ্যবছর সকোঙ্রয দুধবলব রোরভুঙ্খো 
সঘো়িোয োঙ্ফ নোবফকযো। তোযো জোযগোটোয নোভ বদঙ্যবছর 'অতরস্পব গহ্বয'(SWATCH OF NO 
GROUND) সমখোঙ্ন তর সভঙ্র নো ! 
 বফখযোত বূতত্ত্ববফদ ল্ডযোভ (R.D.OLDHAM) ১৮৯৩ োঙ্র তোাঁয MANUAL OF GEOLOGY-সত 
ফঙ্রবছঙ্রন ‘...in the sea outside the middle of the delta, there is a singularly deep area 
known and marked on the charts as the "Swatch of no ground," in which soundings 
which are from 5-10 fathoms all around, change almost suddenly to 200 to 300 fath-
oms...' ইবতূঙ্ফব ১৮৬৩ োঙ্র বূতত্ত্ববফদ পোগুবন Quarterly Journal of the Geographical Society-
সত প্রকোবত প্রফঙ্ন্ধ ভতোভত সদন সম ফঙ্গোোগঙ্যয তটঙ্যখো আকোঙ্যয কোযঙ্ণ ূফব বিভ বদক সথঙ্ক আো 
বফযীতভুখী সরোঙ্তয কোযঙ্ণ এই স্থোঙ্ন আফতব ফো ঘূবণবয ৃবি কঙ্যঙ্ছ। খোঙ্ন সকোন ভোবট ঙ়্ি জভঙ্ত 
োঙ্য নো। ঘুবণবঙ্ত বছটঙ্ক দ্মো-সভঘনোয রে রে টন বরভোবট কখঙ্নো উকূরফতবী অঞ্চঙ্র চয ৃবি কঙ্য, 
কখঙ্নো গবীয ভুঙ্দ্র দ্বীঙ্য জন্ম সদয। ফঙ্গোোগঙ্য এঙ্ সভো ফকবট নদীয গবত ই অতরস্পঙ্বয 
বদঙ্ক সধঙ্য মোয। 
এইজনয ুন্দযফঙ্নয 
দবেঙ্ণ মত চয ঙ়্ি 
তোঙ্দয ফোযই অগ্রবোগ 
ই অতরস্পবী খোঙ্দয 
বদঙ্ক বপঙ্য থোঙ্ক। 
ূফবদঙ্কয চঙ্যয ভুখ 
বিঙ্ভ, আয বিভ 
বদঙ্কয চয ূফভুবখ ঙ্য 
থোঙ্ক।  
 অভন অবতকোয 
ঘূবণবয টোঙ্ন ুন্দযফঙ্নয 
ভোবট আরগো ঙ্ত ঙ্ত 
জঙ্রয টোঙ্ন রোগোতোয ই 
অতরস্পবী গহ্বঙ্য বগঙ্য 
়িঙ্ত থোঙ্ক। একটোনো 
দীঘববদন এবোঙ্ফ চরঙ্র 
গরো সকঙ্ট আরগো ঙ্য 
মোযো জবভ, বফস্তীণব অঞ্চর-জুঙ়্ি হ়িভুব়িঙ্য ধঙ্ ঙ়্ি। চোযো সথঙ্ক ভুূঙ্তব সধঙ্য আঙ্ জরপ্লোফন। ঙ্ত 
োঙ্য সই প্ররযকোণ্ডই ‘ফবযোর গোন’-এয উৎ। আফোয ফহবদন ধঙ্য নতুন বরভোবট ঙ়্ি ঙ়্ি জবভ উাঁচু 
ঙ্য ডোগো সদখো সদয।। মুগ মুগ ধঙ্য এযকভই উত্থোন-তন ঘঙ্ট চঙ্রঙ্ছ আভোঙ্দয ুন্দযফঙ্ন। 
 পোগুবন োঙ্ঙ্ফয উক্ত তত্ত্ব খুফ মুবক্তগ্রোয ভঙ্ন ঙ্র এয ঙ্ে সকোন প্রতযে প্রভোণ সকোঙ্র 
োঙ্ত োযো ম্ভফ বছর নো। তোছো়িো ই তঙ্ত্ত্ব ঘূবণবয কোযঙ্ণ বূবভধ সভঙ্ন সনযো সগঙ্র ফোঙ্য ফোঙ্য তো 



সকন একই জোযগোয ঘটঙ্ফ, তোয সকোঙ্নো গ্রণঙ্মোগয ফযোখযো োযো সগর নো। আয এই বফুর বযভোন বূবভধ 
ঘটঙ্ত সগঙ্র সম বযভোণ বূবভখঙ্ন্ডয প্রঙ্যোজন, তো দু-বতন ফছয গঙ়্ি ঠো ম্ভফ নয। বকন্তু 'ফবযোর গোন' 
সতো ভোঙ্ঝ ভোঙ্ঝই ফলবোকোঙ্রয সোনো মোয! ুতযোিং দুইঙ্য দুইঙ্য চোয সতো কযো মোঙ্চ্ছ নো। 
 
 এই প্রঙ্গ অনযোনয গঙ্ফলকঙ্দয অববভত কী? সদখো মোক। ফবযোঙ্রয োঙ্ববযোয বভস্টোয সোঙ্রোয 
ভত এযকভ - 'ফবযোর গোন' ফলবোয বফুরোকোয ভুদ্রতযঙ্গয োযস্পবযক িংঘোঙ্তয ব্দ। বকন্তু স সেঙ্ত্র 
ভুঙ্দ্রয বফববন্ন স্থোঙ্নই ফো তো ঘটঙ্ফ সকন? আফোয বূতত্ত্ববফদ বভস্টোয বফবোবযজ-এয ভঙ্ত ফলবোয বফুর 
জরপ্রফো ই অতরস্পবী গহ্বঙ্য ়িোয ভযই যকভ বীলণ ব্দ য। অথবোৎ 'োগযতঙ্র জরপ্রোত'! স 
বক ম্ভফ? বফবোবযজ এই ঙ্ব্দয উৎ ন্ধোঙ্ন ফবযোঙ্রয দবেঙ্ন কুকবয-ভুকবয দ্বীঙ্ ফফোকোযী আযোকোবন 
জনঙ্গোষ্ঠীয সরোঙ্কঙ্দয োেোৎকোয গ্রণ কঙ্যন। তোঙ্ত বফঙ্ল ুবফধো যবন। তোছো়িো অতরস্পব যঙ্যঙ্ছ 
খুরনো  ২৪ যগনোয দবেঙ্ন; আয ঙ্ব্দয উৎ আয ূফব-দবেণ সঘাঁঙ্ ফবযোঙ্রয দবেঙ্ণ অথবোৎ, 
সখোঙ্ন গযবভর। বফখযোত বডঙ্যোবজযোন ফোফু সগৌযদো ফোক এই ঙ্ব্দয উৎ ন্ধোঙ্ন সভোঙ্যরগঙ্েয দবেঙ্ণ 
'টোইগোয ঙ্যন্ট' মবন্ত বগঙ্যবছঙ্রন, বকন্তু 'ফবযোর গোঙ্নয' বনবিত ভোধোন খুাঁঙ্জ োনবন। বতবন এফিং সযবন 
োঙ্ফ অনুভোন কঙ্যন সম আযোকোন উকূঙ্র ভুদ্রগববস্থ সকোন আঙ্েয-উদগীযণ ম্ভফত এই ঙ্ব্দয উৎ। 
অনুভোনবট বনঃঙ্ন্দঙ্ চভকপ্রদ। বকন্তু আভযো জোবন, বোযতীয উভোঙ্দঙ্ প্রোন্ত ভোোগযীয আঙ্েয 
সভখরো’য (Pacific volcanic belt ফো ring of fire ) একভোত্র প্রবতবনবধত্বকোযী দ্বী আন্দোভোঙ্নয 'ফযোঙ্যন 
আইরযোন্ড'। সবট বূঙ্গোঙ্রয বঙ্ঙ্ফ মো 'ফবযোর গোন', তো সথঙ্ক কঙ্যক োজোয বকঙ্রোবভটোয দূঙ্য। ুতযোিং 
অিংক বভরঙ্ছ নো। বফবোবযজ োঙ্ফ আফোয অনযত্র ফোযুভণ্ডঙ্র শফদুযবতক বফমবয-সক ই আিমব গোঙ্নয কোযণ 
বঙ্ঙ্ফ কল্পনো কঙ্যঙ্ছন। সকোঙ্র যঙ্তো এযকভ বোফো অস্বোবোবফক বছর নো, বকন্তু োঙ্রয এই 'যোঙ্টরোইট 
জভোনোয' ভুঙ্দ্রয উয ফজ্রগবব সভঘ ঞ্চোয ঙ্র তো বফজ্ঞোনীঙ্দয নখদবঙ্ণ থোকোয কথো!  
 
 োম্প্রবতককোঙ্র আফবফজ্ঞোনীযো ফোযুভণ্ডঙ্রয অবত উচ্চ অিংঙ্ তোভোত্রো  শফদুযবতক আধোঙ্নয 
তোযতঙ্ভযয কোযঙ্ণ দূয সথঙ্ক আগত ব্দ তযঙ্গয চরোচঙ্রয বকছু  অস্বোবোবফকত্ব নজয কঙ্যঙ্ছন মোয ঙ্গ 
'ফবযোর গোঙ্নয' কোমবকোযণ ম্পকব থোকঙ্ত োঙ্য ফঙ্র অঙ্নঙ্ক ভঙ্ন কযঙ্ছন। তৎঙ্ত্ত্ব সটো ফোঙ্য ফোঙ্য 
সখোরো ভুঙ্দ্রয একটো বফঙ্ল জোযগোঙ্তই সকন ঙ্ফ তোয সকোন গ্রণঙ্মোগয ফযোখযো আজ বফজ্ঞোঙ্নয কোঙ্ছ 
সনই। 
 ুতযোিং ফবকছু সকঙ্টঙ্ছাঁঙ্ট আভোঙ্দয বপঙ্য আঙ্তই ঙ্চ্ছ পোগুবঙ্নয অতরস্পব তঙ্ত্ত্বয এরোকোয। 
আধুবনক বূতোবত্ত্বক গঙ্ফলণোঙ্ত ইবগত বভঙ্রঙ্ছ সম পোগুবঙ্নয অনুভোন ুঙ্যোুবয নো ঙ্র অিংত বঠক। 
োম্প্রবতক ভোোগয বফজ্ঞোঙ্নয গঙ্ফলণোয প্রভোবণত সম উত্তয ফঙ্গোোগঙ্যয ভীঙ্োোঙ্নয বঠক ভোঝোভোবঝ 
প্রোয ৯০ বডবগ্র ূফব দ্রোবঘভো ফযোফয একবট অবতকোয পোটর ফো বগবযখোত যঙ্যঙ্ছ ভুদ্রগঙ্বব (বচত্র ১)। এই 
গবীয খোতবট ২১-২২ বডবগ্র উত্তয অেোিংঙ্য শুরু য ক্রভ দবেণ বদঙ্ক প্রোবযত ঙ্য আ়িোই োজোয 
বকঙ্রোবভটোয সনঙ্ভ এবগঙ্য সগঙ্ছ শ্রীরঙ্কো ছোব়িঙ্য বোযত ভোোগয অববভুঙ্খ (বচত্র ২)। এই পোটঙ্রয 
আঙ্োঙ্ সমখোঙ্ন ভুঙ্দ্রয গবীযতো ফ়িঙ্জোয ২০-৩০ বভটোয সখোঙ্ন ঠোৎ কঙ্য বগবযখোত এয ভঙ্তো 
ভুদ্রতর সনঙ্ভ সগঙ্ছ োজোয বভটোয এয বনঙ্চ।  



  
বগবযখোত এয োদঙ্দঙ্ এঙ্কফোঙ্য সনঙ্ভ সগঙ্ছ ফঙ্গোোগঙ্যয ভূর গবীয ভুদ্রতঙ্র। সখোঙ্ন এই বফোর 
পোটর বদঙ্য সনঙ্ভ আো গগো-দ্মো-সভঘনোয রে রে টন বরভোবট ভুদ্রতঙ্র ছত্রোঙ্কয আকোঙ্য ছব়িঙ্য ঙ়্ি 
ৃবি কঙ্যঙ্ছ প্রবে 'সফগর পযোন' মোয শদঘবয বতন-োজোয বকঙ্রোবভটোয, প্রস্থ এক-োজোয বকঙ্রোবভটোয এফিং এই 
স্তযবট ১৬-১৭ বকঙ্রোবভটোয (?) ুরু। বূতোবত্ত্বকঙ্দয ভঙ্ত োযো ৃবথফীঙ্ত এই বফোর ভোঙ্য ভুদ্র গববস্থ 
বরভোবটয অধঃঙ্েঙ্ সফনবজয। ভুদ্রগববস্থ বগবযখোঙ্তয দু'োঙ্য সদযোর খুফই খো়িো, বফঙ্ল কঙ্য 
ূফববদঙ্কয সদযোরবটয ভূর অে যোবয উত্তয-দবেণ ফযোফয নো ঙ্য বকছুটো বতমবকবোঙ্ফ উত্তয-ূফব  সথঙ্ক 
দবেণ-বিভ ফযোফয যোয ই বগবযখোত ফবযোঙ্রয ভুদ্র উকূঙ্রয প্রোয ভোন্তযোরবোঙ্ফ অফস্থোন কযঙ্ছ। 
আলোঢ়-শ্রোফঙ্ণয প্রফর ফলবোয মখন গগো দ্মো-সভঘনোয বফুর জরঙ্রোত রে রে টন বরভোবট ফঙ্য এঙ্ন 
ঢোরঙ্ত থোঙ্ক থোঙ্ক ভীঙ্োোঙ্ন, তখন তো ক্রভ স্তুীকৃত ঙ্য জভঙ্ত থোঙ্ক বগবযখোঙ্তয সখোরো ভুঙ্খয 
আঙ্োঙ্। এক ভঙ্য সই বফুর বযভোণ বরভোবট বনঙ্জয জঙ্নয কোযঙ্ণ, ফো চন্দ্র-ূঙ্মবয টোঙ্ন, ফো 
ভুদ্রঙ্রোঙ্তয বদক বযফতবঙ্নয কোযঙ্ণ, বকিংফো ৃবথফীয আবিক গবতয ঘূণবঙ্নয টোঙ্ন বোযোভয োবযঙ্য হ়িভু়ি 
কঙ্য ধঙ্ ঙ়্ি ই অবতকোয বগবযখোঙ্তয খো়িো সদযোর সফঙ্য। দৃযটো অঙ্নকটো বভোরঙ্যয তুলোযধঙ্য 
ভঙ্তো। খোবর তপোৎ ’র, এই বূবভধবট ঘঙ্ট ভুদ্রগঙ্বব সরোকচেুয আ়িোঙ্র। এই ভোপ্ররঙ্যয পঙ্র ৃবি য 
বক্তোরী ঙ্ব্দয তযগ, মোয ঙ্গ চবযত্রগতবোঙ্ফ বূবভকম্প জবনত ব্দতযঙ্গয োদৃয আঙ্ছ। এই 
ভোবক্তোরী তযগ ছব়িঙ্য ঙ়্ি কঙ্যক োজোয ফগববকঙ্রোবভটোয এরোকোজুঙ়্ি। ুদূয চট্টগ্রোভ, সবোরো, 
সটকনোঙ্প এবট অনুবূত য এক অবতপ্রোকৃত ভোনোদ বঙ্ঙ্ফ। বকন্তু সমঙ্তু এবট প্রকৃত বূবভকম্প নয, 
অথবোৎ এঙ্ত ভোঙ্দ ফো ভোোগঙ্যয বববত্তবূবভ সটকটবনক সপ্লঙ্টয িংঘলব ফো স্থোনচুবক্তয ভতন ঘটনো ঘঙ্ট নো, 
তোই 'ফবযোর গোন' শুধু কম্পঙ্নই ীভোফে থোঙ্ক। সৌবোগযফত এঙ্ত ুনোবভ বকিংফো বূবভকম্প জবনত 



েযেবত ঘটোঙ্নোয ভঙ্তো বক্ত বনবত থোঙ্ক নো। তঙ্ফ এ ফযোখযো প্রভোবণত নয, একবট সজোযোঙ্রো ম্ভোফনো 
ভোত্র। 
 সোনোযুয আঙ্যোী ক্লোঙ্ফয দুঃোী ফনু্ধযো মোঙ্ফন নোবক একফোয - ভোরঞ্চ, যোযভগঙ্রয সভোোাঁনো 
ছোব়িঙ্য ফোিংরোঙ্দব ুন্দযফঙ্নয দুফরো-চঙ্যয দবেঙ্ন সই অতরস্পবী এরোকোয? ফোিংরোঙ্দঙ্ 'োইঙ্কর 
অববমোন' সতো ঙ্যঙ্ছ, এফোয একটো 'সনৌ-অববমোন' ঙ্য মোক? কী ফঙ্রন? ফোিংরোঙ্দ যকোঙ্যয বযঙ্ফ 
দপ্তয বকন্তু এই অঞ্চঙ্র শফজ্ঞোবনক অববমোঙ্নয অনুভবত এফিং ফযফস্থোনোয োোময কঙ্যন। এই প্রঙ্গ দুঙ্টো 
গুরুত্বূণব তথয জোবনঙ্য যোবখ -- 
 ১) বকছুবদন আঙ্গ ফযবক্তগতবোঙ্ফ জরবগ দ্মো মভুনোয বযফতবনীর গবতথ বনঙ্য গঙ্ফলণো কযোয ূত্র 
জোনঙ্ত োবয সম, শুধু ফঙ্গোোগঙ্যয অতরস্পবী গহ্বয নয, এঙ্কফোঙ্য বভোরয সথঙ্ক যোবয ৯০ বডবগ্র ূফব 
দ্রোবঘভো ফযোফয বনম্ন গোঙ্গয অফফোবকোয একটো সখোরো ফইঙ্যয ভতন সটকটবনক সপ্লঙ্টয অফনভন ঘটঙ্ছ বফগত 
ক’তক ধঙ্য। এয পঙ্র ৯০ বডগ্রী ূফব দ্রোবঘভোয বিভ বদঙ্কয নদীগুঙ্রো ূফব বদঙ্ক আয ূফববদঙ্কয 
নদীগুঙ্রো বিভ বদঙ্ক সঙ্র ঙ়্িঙ্ছ। সই কোযঙ্ণ ধুগুব়িয য ফোিংরোঙ্দঙ্ প্রঙ্ফ কঙ্য িম্মুঙ্ত্রয ুযঙ্নো 
ূফবভুখী খোত শুবকঙ্য বগঙ্য ভস্ত জর সোজোুবজ দোঙ্কোগো-মভুনোয খোত ধঙ্য সনঙ্ভ এঙ্ সগোযোরঙ্ন্দ দ্মোয 
বভঙ্ মোঙ্চ্ছ। সই একই কোযঙ্ণ বিভফঙ্গ দ্মো সথঙ্ক বোগীযথীয প্রফো ক্রভ ূফব বদঙ্ক ঙ্য ঙ্য মোঙ্চ্ছ 
ই ৯০ বডবগ্রয খোাঁঙ্জয খোত এয বদঙ্ক। বঠক সমন ুযঙ্নো বনম্ন গোঙ্গয ভবূবভটোই খো়িোবোঙ্ফ ই বোাঁজ এয 
ভঙ্ধয ঢুঙ্ক মোঙ্চ্ছ ধীঙ্য ধীঙ্য। 
 ২) ১৭৩৮ ফগববকঙ্রোবভটোয এরোকো বনঙ্য ছব়িঙ্য থোকো ঐ অতরস্পব বগবযখোত এক বচয-অন্ধকোয 
োতোরযোজয, বকন্তু বনষ্প্রোণ ভৃতুযুযী নয। এখোঙ্ন ডরবপন োগয কচ্ছ ছো়িো ৃবথফীয অন্তত োাঁচবট 
বফযরতভ প্রজোবতয বতবভয বনযোদ প্রজনন সেত্র। প্রবতবট ফছয একটো বনবদবি ভঙ্য োযো ৃবথফীঙ্ত ছব়িঙ্য 
থোকো এইফ প্রোণীয দর ই োতোরুযীঙ্ত বপঙ্য আঙ্ ভোনুঙ্লয নোগোঙ্রয ফোইঙ্য ববফলযৎ প্রজন্মঙ্ক বনযোঙ্দ 
জন্ম বদঙ্ত, তোঙ্দয ফ়ি কঙ্য তুরঙ্ত। এছো়িো আয কত ধযঙ্নয প্রোণী শফবচত্রয সম রুবকঙ্য আঙ্ছ ই অতঙ্র 
তো বফজ্ঞোঙ্নয অজোনো। 
 ২০১৪ োঙ্রয ২৭ অঙ্টোফয ফোিংরোঙ্দ যকোয ই অঞ্চরবটঙ্ক িংযবেত োভুবদ্রক অঞ্চর সঘোলণো 
কঙ্য। সখোঙ্ন সকোঙ্নো যকভ ফোবণবজযক ভৎয বকোয বকিংফো োভুবদ্রক প্রোণীঙ্দয বকোয বনবলে কঙ্যঙ্ছন। 
সকফরভোত্র বযঙ্ফ  শফজ্ঞোবনক অনুন্ধোঙ্নয কোঙ্জ ই অঞ্চরবটঙ্ত মোযোয অনুভবত োযো মোঙ্ফ। 
 ভোনুঙ্লয ীভোীন সরোব বিংো বযঙ্ফ বফধ্বিংী উন্নযন মখন তোয তথোকবথত বযতোঙ্ক যোতঙ্র 
(বোযতীয ুযোণভঙ্ত ৃবথফীয বনঙ্চ োতোরুযীঙ্ত আঙ্ছ োতবট তর - অতর বফতর তরোতর োতোর আয 
ফবঙ্ল 'যোতর') বনঙ্য মোঙ্চ্ছ, তখন তোয একবদঙ্ক, এক অনয 'যোতঙ্র' জননী ফুন্ধযো মঙ্ে ফোাঁবচঙ্য 
সযঙ্খঙ্ছন এক অূফব 'ঈশ্বঙ্যয ফোগোন', তোয প্রোণীসফবচত্রয আয োতোরুযীয ফজ্রগম্ভীয ভোিংগীত - মোয নোভ 
'ফবযোর গোন'!  


