
 

[চন্দননগরযয াভানযা কনযা পয়াপর ফাক ০৩ এপির বফপযরয় ড়রফ এবারযস্ট ও বরাথ র’য বজাড়া পখয 

পবমারন। এয অরগ ছন্দা গারয়ন পগরয়পছর এফং নপজয ৃপি করযপছর। যফর্তীরর্ কাঞ্চনজঙ্ঘায বজাড়া পখরয 

পফযাভীন পবমান কযরর্ পগরয় ছন্দা াপযরয় মায় ফযাফরযয ভরর্া। অা কযফ, পয়াপর র্ীর্ পবমাত্রীরেয 

নপবরির্ চয যপর্গুররা বেরক পনরজরক ভযক্ত যাখরফ, পবমারনয াধাযণ পনয়রভয িপর্ নযগর্ োকরফ; এফং ফ 

রেত পর রয় ঘরয পপযরফ। ভরন যাখরর্ রফ, এর্ ফড় পবমারন ও মারে পিরজন ছাড়া। ওঁরক বর্া একটয  

বফপ র্কত োকরর্আ রফ। এফারয মাওয়ায অরগ একটা আন্টাযপবউ পেরয়রছ পয়াপর। ওঁয রে কো ফররপছ 

অপভ, েূযবারল।  -- পত্রকা ম্পােক]  

পত্রকা-ম্পােকঃ  িেরভ ফপর, বানাযযয অরযাী’য ক্ষ বেরক এফং ফযপক্তগর্বারফ অভায ক্ষ 
   বেরক বর্াভারক রনক রনক শুরবো। অভযা ফাআ পফশ্বা কপয, পফরশ্বয িেভ
   ও চর্য েত ফতরর্য চূরড়ায় র্য পভ বৌঁছরফ পিরজন ছাড়া, বর্াভায পযকল্পনা ভরর্া।  
   র্াআ বর্াভারক অগাভ পবনন্দন জানাআ।  
 

পয়াপরঃ   েযাংকআউ যায। অপন অভায িণাভ বনরফন। অরযাী’য ফাআরক অভায  
   েযাংকআউ জানারফন।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  ০৩ এপির যওনা পেে। বর্াভায রে বকউ মারে, করকার্া ফা এআ ফাংরা বেরক?  
 

পয়াপরঃ   অপভ একা।   
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বর্াভায এফাযকায পপডউরটা ফররফ? 
  
পয়াপরঃ   ০৪-এ কাঠভান্ডয  বৌঁছফ। ওখারন অভায বফ করয়কপেন বররগ মারফ। বকনাকাটা 



 

   অরছ, কাগজরত্রয ফযাায অরছ। ফ বরয ভরন য়, এপিররয ার্ পক অরট 
   রযক রা বৌঁরছ মাফ।   
 
পত্রকা-ম্পােকঃ  র্ারর ধরয পনপে, এপিররয রৃ্র্ীয় প্তার র্য পভ বফকযরম্প পের্য  রফ।  
 

পয়াপরঃ   যাঁ। র্াররও যরযাযপয যারেরভটাআজড রর্ বভ ভা রড় মারফ। ওআ, বভ  
   ভারয বরকন্ড পকম্বা োডত উআরক য়রর্া াপভট কযরর্ াযফ। 
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বর্াভায াপভট বর্া েযরটা?  
 

পয়াপরঃ   [বর] যাঁ, পকন্তু অরগ এবারযস্ট। র্াযয বরাথ র াপভরট মাওয়া। েযরটাযআ  
   াপভট কযাম্প একটা, াউে কর।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  ফযঝরাভ, বমভন ছন্দা পগরয়পছর। র্ায ভারন র্য পভ চরপর্ রুট ধরযআ মাে – খযম ফয 
   অআপর, ওরয়স্ট কূযভ, বরাথ র বপ রয় াউে কর।  
 

পয়াপরঃ   এরজপিগুররা এআ যাস্তাআ পররা করয।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বর্াভায এরজপি কাযা?  
 

পয়াপরঃ   াআওপনয়ায যাডরবঞ্চায।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বযা বক?  
 

পয়াপরঃ   োওয়া বযা। 
  
পত্রকা-ম্পােকঃ  ২০১৯-এ বক পছররন? [পয়াপর ২০১৯-এও এবারযস্ট পবমান করযরছ]  
 

পয়াপরঃ   বম্বা বেন্ডয  বোযপজ।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বফারয র্য পভ াপভট-কযাম্প বৌঁরছপছরর –  
 

পয়ারীঃ   াপভট-কযাম্প কী ফররছন? াউে ফযারকপন ায রয় বগপছরাভ। পকন্তু বযা এর্ 
   রমাপগর্া কযর – অভারক পকছযরর্আ এরগারর্ পের না।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বর্াভায আোয পফরুরে?  
 

পয়াপরঃ   যাঁ, অভারক পপপজকযাপর অটরকরছ। ধাক্কা পেরয় বপরর পেরয়রছ।  
 



 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বকী! বকন? ওঁয ফক্তফয কী পছর? 
 

পয়াপরঃ   জাপন না। বগরর নাপক পপযরর্ াযর্াভ না! একটা ফযাায অপভ এআ ফরয়র ফযরঝ 
   বগপছ, এরজপিগুররা খযফ রনস্টপর কাজ করয না। ফযফাটাআ করয। ওরেয  
   োআপম্বংরয়য ফাআরযও রনকযকভ বখরা অরছ। বখরাটা ধযরর্ না াযরর  
   োআম্বারযয পফে।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  র্য পভ জারনা বগুররা? এঁরেয রে মাে, একা। াভরারফ কী করয?  
 

পয়াপরঃ   পকছয পকছয জাপন। অপভ র্কত োকফ। অয ওআ বম ফররাভ, এযভরধয রনক ফযরঝ 
   বগপছ; পনরজয রক্ষয বয রর মাফ না। মর্টা াপয পনরজয যঞ্জাভগুররা বেরখ যাখফ।  
পত্রকা-ম্পােকঃ  নয িশ্ন। িরজন ছাড়া মাওয়ায ভর্রফ ’র বকন? বযকডত গড়া না …  

পয়াপরঃ   এটা অপভ রনকফায ফররপছ –  

পত্রকা-ম্পােকঃ  অভারকও ফররছ একফায, র্ফয অয একফায ফর। অভারেয াঠকরেয জনয।  
   ভানারযরর্ পগরয় কায রে বমন বেখা ’র?  
পয়াপরঃ   একজন স্প্যাপন যায, বযপগ পভংরগারট, ফড় ভাউরন্টপনয়ায। বফারয অপভ বর্া 
   খযফ যস্থ ফস্থায় বৌঁরছপছরাভ বফ-কযারম্প। ফাআ যাভত পেরয়পছর, ‘পপরয  
   মাও, এআ যীয পনরয় পফরে ড়রফ।’ অপভ বজে করয বেরক মাআ। র্াযয  

   একপেন ওআ স্প্যাপন যায ফরররন, ‘বেপখরর্া বর্াভায পিরজন যাচয রযন  
   বকভন’ -- ফরর অঙয রর একটা পে রাপগরয় কী বমন ভাররন। বআ ভা বেরখ 
   ওঁয বচাখ ফড়। ‘কী যারভপজং বর্াভায যাচয রযন! ফায বযা। র্য পভ পিরজন 
   ছাড়াআ াপভট চরর মারফ’ – ফরর পর্পন বফ উরক পেররন অভায়। এখন বর্া  
   করযানায বেৌররর্ ব্বাআ বজরন বগরছ ‘যাচয রযন’ কী ফস্তু। র্ায অরগ অয বক 
   জানর্? অপভ বর্া পকছযআ জানর্াভ না। উপনআ বফাঝাররন। একভয় ফযঝরাভ বম, 
   অভায পয পয র বস্প্ার পকছয অরছ। পনরজয পবজ্ঞর্ায রে পভপররয় বেখরাভ। 
   এটা দ্ভযর্ বম, াআ রপটচয যরড অপভ রনক ঝযঝরয োপক, এরকফারয বড-ওয়ান 
   বেরক। গর্ফছয ধওরাপগপয পবমান কযরর্ পগরয় বাফরাভ, ‘অপভ বর্া াপয,  

   র্ারর ট্রাআ কপয পিরজন ছাড়া’; এবারফআ ’র অযপক -   
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  এফং ধওরাপগপযরর্ বটা াকরপয পরআ কযরর?  
 

পয়াপরঃ   যাঁ, ’র বর্া?  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  কপঠন পছর ফযাাযটা?  
 



 

পয়াপরঃ   অভায র্া ভরন য়পন। বেখরাভ, মর্ পেন বগর, র্র্ ফ জ রয় বগর। ফযং 
   বগাড়ায় বফ ঘাফরড় বগপছরাভ, র্রফ বটা পিরজরনয জনয নয়।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বফাঝা বগর না।  
 

পয়াপরঃ   অভায বর্া শুরুরর্আ করযানা রয়পছর। কাঠভান্ডয রর্ যীয একেভ জযরর্ পছর না, 
   পকন্তু বর্ভন ফযঝরর্ াপযপন। মখন বটয বরাভ, অপভ ধওরাপগপয বফকযারম্পয  
   রে। ব-বম কী ফস্থা, বখরর্ াযপছ না, াযাক্ষণ ফপভ ারে, যীয চররছ না। 
   বভপডরকর ারাটত াপে না। বরেম্বরযয ৫/৬ খযফ জ্বয পছর, এয রযও ৭ বেরক 
   ১৭ বফকযাম্প মতন্ত বঁরটপছ। ফাআ ফরররছ কাঠভান্ডয  বপযর্ মাও, মাআপন। অপভ 
   জানর্াভ বপযর্ বগরর অয াপভট রফ না।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  পট্রটরভন্ট বক কযরর?  
 

পয়াপরঃ   রপটচয যড! ওরয উঠরর্আ ফ পঠক রয় বগর। একভয় একেভ ঝযঝরয – 
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  অনপফপররবব র! র্াযয? পিরজন ছাড়াআ বগরর -  
 
পয়াপরঃ   বরায়ায কযারম্প পিরজন রারগ না, াআয়ায কযারম্প রারগ। ওরয বেখরাভ, ফাআ 

   পিরজন ারাটত পনরয় বম পস্প্রড োআম্ব কযরছ অপভ পিরজন ছাড়া বআ পস্প্ড 
   (গপর্) বভরন্টন কযপছ। র্খন ফযরঝপছ ফ পঠক অরছ – র্াযয ১ র্াপযরখ  
   (রটাফয) াপভটও রয় বগর ওআবারফ।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  র্য পভ অভারেয গপফতর্ করযরছ, পয়াপর। অয বকানও পবজ্ঞর্া?  
 

পয়াপরঃ   পবজ্ঞর্া রনক। একটা ফপর – ধওরাপগপয কযাম্প টয -বয় অপভ বফ ক’পেন একা 
   কাপটরয়পছ, র্য লায-ঝরড়য ভরধয।  
 
পত্রকা-ম্পােকঃ  একেভ একা! ভারন বযাও পছর না? এটা বাফনীয় –  
 

পয়াপরঃ   ঘটনাচরে রয় বগরছ। বটা বরেম্বরযয োডত-উআক, নানারেরয োআম্বায একআ
   পেরন কযাম্প-২ বৌঁরছ পকছযক্ষণ বেরক অফায বফকযাম্প যওনা রয় বগর। বভজয
   াপভটগুররায বক্ষরত্র এটাআ পনয়ভ। বফকযাম্প পপরয ক’পেন পফশ্রাভ পনরয় অফায 
   াআয়ায কযারম্প অা, াপভট যর মাওয়া আর্যাপে। অপভ বটা কযরাভ না।  
   কযাম্পেযআরয় বেরক বগরাভ। অপভ র্খন একেভ পপট, পনরচ পগরয় ভয় নি না  
   করয মর্ অরগ াপভট কযাম্প রাগারনা মায় র্র্আ ভের। পঠক ’র, এক-েযপেন 



 

   য বযাযা উরঠ অরফ, রুট ওরন কযরফ। ব’যার্ বেরকআ শুরু ’র পিজাডত 
   (র্য লাযঝড়), চরর টানা াঁচপেন। পনচ বেরক বকউআ অরর্ ারযপন, ভযব  
   কযা ম্ভফ পছর না। গর্যা একাআ োকরর্ ’র। রে বযান, পফউরটন ফানতায 
   পছর। যপফধা য়পন।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  এরকফারয একা! নয বকানও পফে রর্ াযর্।  
 

পয়াপরঃ   বরর্া ফাআ োকররও রর্ াযর্।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বয় করযপন?  
 

পয়াপরঃ   একেভ না।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  মাআ বাক, পাআনাপর র্য পভ াপভট কযরর এফং নপজয ৃপি কযরর।  

পয়াপরঃ   যাঁ, ১ রটাফয। ফায শুরবোয়, অনারেয অপফতারে।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  নয িশ্ন। এফারযয ফারজট কর্?  
 

পয়াপরঃ   এবারযস্ট বরাথ র পভপররয় ন্তর্ ঁয়পত্র রাখ।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  পফার ফারজট! টাকায বজাগাড় রয়রছ? যকায াময কযরছ?  
 

পয়াপরঃ   এখনও না।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  েচ ০৩ এপির যওনা পেে!  
 

পয়াপরঃ   যাঁ। অরফেন করযপছ ফজায়গায় পনয়ভ বভরন, ফাআরক ফররপছ। ফাআ জারনও। 
   পকন্তু এখনও পকছয খফয বনআ। বকন বম বনআ, জাপন না।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বকানও করতারযট স্প্নযপ?  
 

পয়াপরঃ   না। অভায বযকভ কারনকন বনআ।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  র্ারর পক ভরন কযছ বম াারড়য টাকা বূরর্ বজাগারফ?  
 

পয়াপরঃ   য়রর্া। না, অভায জনয রনরক রনকবারফ বচিা কযরছন, বটায ওয বযা 
   অরছ।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  শুরবো’য কর্ পক্ত অরছ জাপন না। এটা জাপন, বর্াভায পছরন রক্ষ রক্ষ  



 

   ভানযরলয শুরবো যরয়রছ। পফরলর্, ফাঙরায বভরয়যা বচরয় অরছ বর্াভায পেরক।  
 

পয়াপরঃ   এটাআ অভায ফ বচরয় ফড় পক্ত।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বফ। অো ধরযা, াপভট-ভারচত বফপযরয় রড়ছ, ঠাৎ যীয বফ খাযা ’র। 
   ফযাায এভন বম য় বর্াভারক পনরচ নাভরর্ রফ, নয়রর্া পিরজন ারাটত  
   পনরর্ রফ। অভযা চাআরফা, এযকভ পযপস্থপর্ কখনও না অযক, র্ফযও  

   বকৌরূ্র অযপক – কী কযরফ র্য পভ?  
 

পয়াপরঃ   বরক্ষরত্র অপভ পিরজন বনরফা। কাযণ, অভায িেভ রক্ষয াপভট।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  ছন্দা গারয়ন-এয য র্য পভআ ফয পঝ িেভ বম এবারযস্ট ও বরাথ র একারে  
   পবমান কযরছ। ছন্দা ওঁয ভরর্া করয পর রয়পছর। অফায ছন্দা ওঁয ভরর্া 
   করয চররর্ পগরয় ফযেত ’র কাঞ্চনজঙ্ঘায়। বটা কর্খাপন করুণ র্য পভ জারনা। 
   ছন্দা এক াপভট করযআ অয এক াপভরট ছযটরর্ পগরয় অয পপরয অরপন ---  
 

পয়াপরঃ   জাপন।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  বর্াভায রনক া, র্য পভ পফরল াযীপযক ক্ষভর্ায পধকাযী।  র্ফয একজন 

   াভানয  াাড়রিভীয যাভত – এক াপভট বেরক অয এক াপভরট মাওয়ায  
   ভারঝ পফশ্রাভ পনও, াারড়য াস্ত্র বভরন।  
 

পয়াপরঃ   ফযআ বনরফা।  
 

পত্রকা-ম্পােকঃ  অরযাী’য ক্ষ বেরক ফযকরভয শুবকাভনা। াপররযয র্াকা উপড়রয় পনযারে 
   পপরয এরা।  
পয়াপরঃ   রনক রনক ধনযফাে। িণাভ বনরফন।       


