
ভীয াভছুর আরভ ফাফু  

[ফাাংরাদেদয বফবষ্ট আদযাী ভীয ফাফু একবি বফদল কাজ কদযবছদরন বফ বকছুবেন আদগ। বিবন ফবিাদযাদে 

ফাঙাবর নাযীদেয কৃবিত্ব বনদে বছািখাি একবি ািকান প্রকা কদযবছদরন বানাযুয আদযাী’য এক ফাৎবযক 

াংখযাে। নানা বনবযদখ গুরুত্বুেব ই বরখাবি ই-ভযাদগয ািাে ুনঃপ্রকাদয বদ্ধান্ত বনদেবছ আভযা। িদফ এফাদয 

বরখাবিয খাবনক ম্পােনা, খাবনক াংদমাজদনয প্রদোজন দেদছ। েীঘব কাবনী, িাই অনূযন চাযবি দফব চরদফ এই 

ধাযাফাবক। অনুগ্র কদয রক্ষ্য যাখদফন, বভ না ে বমন! এফাদয প্রকাবি ’র বিিীে ফব।]  

(২ে ফব)  

 অববমাদনয ভূর অধযাে ’র ফবিাদযাে। িায ভদধযই কি কী ঘদি। ের বাগ দে অগ্রফিবী ববফয 

স্থান, কায উচ্চিাজবনি অুস্থিা, ভাইনা ১৭ বিবগ্র ববিদগ্রি িাভাত্রাে িুলাযাি  িুলাযধদ 
বফাভার ো, বযাদেয আি ো, েরদনত্রীয অুস্থিা, বভদেবর াব-কান্না ইিযাবে বভবরদে ২৬ 
অদটাফয কদরই বৌঁদছদছ েু’নম্বয কযাদম্প। ২৭ িাবযখ কাদর ুেীপ্তা, ীরা, রক্ষ্মী আয স্বপ্না বভত্র বযা 
ােিাে বকাভযভান িুলায বেদর ো শুরু কযদরন। চোইদে অুস্থ ’র ীরা বঘাল। নাবভদে বনো 
র িাদক। ঐবেন বফকাদর ১৮২০০ পুি উঁচুদি স্থাবি ’র কযাম্প-৩ ফা ‘াবভি কযাম্প’। ২৮ িাবযখ কার 
বৌদন আিিাে শুরু ’র ‘াবভি ু’ ফা চূদোে োয বচষ্টা। কযাম্প বেদক েবক্ষ্েূদফ বনদভ বযাবিয 
ােভূর। িাযয উত্তযূফব বগবযবযা ধদয উোয জনয েবক্ষ্ে বিদভ বভাে বনদি র। বযাবি ফবদিয 
‘বিভ যাদিদর’ বৌঁদছ ক্রাম্পন দয, আই-এক্স াদি বযা-আ ে ের। প্রেদভ বনাোাং বযা, িাযয 
ববযাং-প্নাবভত্র-রক্ষ্মীার-িাবদযা-ুেীপ্তা - এইভদিা বযা-আ দে আদযাে শুরু। বগবযবযায য 
ঙ্কীেব ে। এখাদনই ফযপ ধ। প্রেদভ ‘বযা-আ’ এয ফাইদয োকা বযা েবায াাাং গোদি গোদি 
আোইদা পুি বনদচ ফযদপ খাঁদজ আিদক বগর। ফুক  বদে বচাি বদর উদে এর অববজ্ঞ াাাং। আফায 



চরা শুরু। আফায ফুভ ফুভ ব্দ, আফায িুলায-ধ। এফায বচাি বকন্তু যাবয বযা-আ ো েদরয 
য। স্বপ্না বভত্রদক জবেদে ধদয অযাাংকয কযর ববযাং বাযা; ুেীপ্তা বনদজয আই-এক্স বেদে ফযপ-
গাদত্রই অযাাংকয কযদি ভেব ’র। ৃেুরা রক্ষ্মী ার পুি ছদেক বনদভ বগদর এ মাত্রা যক্ষ্া বদরা এক 
েবেদি ফাঁধা (বযা-আ) োকায জনযই। ইবিভদধয েুুয ১২িা বফদজ বগদছ, িুলাযাি আয বাোইি আউি 
শুরু দে, াভদন অফস্থা আয খাযা দে। অেচ াবভি ভাত্র ২০০ পুি উদয। ফাইদক বনদে বগদর 
াভার বেদি আয বেবয দফ, আফাো আয খাযা দফ। ুস্থাফস্থাে বপযি আা ভুবকর দফ। িাই 
েবায াাাং যাভব বেদরা, েু’জন বযায াদে একজন বভদে মাক, িাদরই জে ুবনবিি কযা মাদফ। 
ুেীপ্তা িখন বনত্রী। বদ্ধান্ত র স্বপ্না মাদফ াবভদি। বযা-আ বেদক আরাো দে েুই বযা াাাং  ো 
বিনবজাং-এয াদে নিুন কদয বযা-আ র স্বপ্না বভত্র। ই েু’বা পুি উেদি আোই ঘণ্টা! েুুয বৌদন 
বিনদিে বখদয বৌঁছর বিনজন। াাাং বযা, ো-বিনবজাং এফাং স্বপ্না বভত্র (দয বচৌধুযী)। ১৯৬৭ াদরয 
২৮ অদটাফয ফাঙাবর-নাযীদেয িাযা বফবজি র ১৯,৮৯৩ পুি উঁচু বযাবি ফবি। ফাঙাবর নাযীদেয কাদছ ২৮ 
অদটাফয িাই স্মযেীে বেন। 
 এযয ১৯৭০ াদর ুজো গু’য (ফবিাদযাী কভর গুয স্ত্রী) বনিৃদত্ব বেকৃৎ ক্লাদফয আদোজদন 
বভাচর বভারদেয ৩২০.১৪.০৫ উত্তয অক্ষ্াাং  ৭৭০.৩২.২৩ েবক্ষ্ে দ্রাবঘভাাংদ অফবস্থি একবি অনাভা 
এফাং অদজে (আদগ বিা মাোই েবন) ফবিবখদয অববমান াংগবেি ে। ২১ আগস্ট েরদনত্রী ুজো গু, 
-েরদনত্রী ুেীপ্তা বনগুপ্তা, বপারী বঘাল এফাং বিনজন বযা বখয জে কদযন। বকাদনা অনাভা  
অদজে (বাবজবন) ফবদি ফাঙাবর নাযীদেয এিাই প্রেভ াপরয। ২০,১৩০ পুি উঁচু এই চূোয নাভকযে কযা 
ে ‘ররনা’ নাদভ। অববমান বেদক বপযায দে কেচা নারায জরদরাদি ববদ েরদনত্রী ুজো গু  েযা 
কভরা াা ভৃিুযফযে কদযন। এই ভৃিুয বিভফদে ফবিাববমাদনয গবিদক বকছুিা বিবভি কদয। ১৯৭৪-এ 
আফায েুঘবিনা। ২৩,৪৬০ পুি উঁচু যদের ফবিাববমাদন বগদে অযাবারাদে (িুলাযধদ) চাা দেন চায 
ফবিাদযাী। ঁদেয ভদধয একজন বছদরন নাযী, অবি-প্রবিশ্রুবিভানা শ্রীরা কুনু্ড। ঁযা বচযকাদরয ভদিা 
িুলাযগদবব াবযদে বগদরন। ১৯৭৫-এ বনত্রী যভা বনগুপ্ত’য বনিৃদত্ব বফবজি ে ২২,৫৪২ পুি উঁচু 
বকোযদিাভ ফবি। আফায এই ১৯৭৫ াদরই নাযী অববমাত্রীদেয জনয ইবিা ৃবষ্ট কদযন বিনফছদযয 
বশুকনযায জননী জাাবন গৃফধূ জুনদকা িাদফই। বিবনই প্রেভ নাযী বমবন এবাদযস্ট বখদয া 
বযদখবছদরন। ১৯৭৭ াদর বেবিয প্রফাী ফেররনা বাযিী ফযানাজবী যয েুদিা বখদয আদযাে কদযন। 
আইএভএপ-এয াদে কাদভি (২৫,৪৪৭) এফাং এনববয াদে যিফন (২০,২৩০পুি) ফবি বফজে কদয 
এক অাভানয নবজয ৃবষ্ট কদযন।  
 ১৯৬৭ বেদক শুরু কদয বফগি িদকয বল মবন্ত ফাঙাবর নাযীযা ধাযাফাবক বাদফ যচনা কদযদছ 
ফবিাদযাদেয স্বেবমুগ। াংঘবিি দেদছ অদনক গুরুত্বূেব অববমান বমখাদন ভবরাযা বযক বছদরন। আফায 
একান্তবাদফ ভবরাদেয অববমান দেদছ অদনক। বমভন ১৯৬৯-এ বেকৃৎ ক্লাদফয বোরী বনায বনিৃদত্ব 
বগবয ফবি (২১,৭৬৮) অববমান। ১৯৭১-এ ই একই ক্লাফ  বনত্রীয গাদোোর বভারদেয ১৭,৫০০ উচুঁ 

অনাভা ফবদি অববমান, ১৯৭৪ াদর বভাচদরয বে-বিব্বা (১৯,৬৮৭) অববমান, ১৯৭৭ াদর বগবযেূি 
ক্লাদফয আদোজদন ূদফবাদিবখি স্বপ্না (বভত্র) বচৌধুযীয বনিৃদত্ব ভৃগেুনী (২২,৪৯০) অববমান। এযকভ বপ’ফছয 
বনেভ কদয এক ফা একাবধক অববমান াংগবেি দেদছ বভারদে, ফাাংরা বেদক। বনদচ িায একিা াযবে 



বেো ’র।  
 
ন   াংগেক ের      বনিৃত্ব    ফবি    
 
১৯৭৮  বভারোন অযাদাবদেন  যভা বনগুপ্ত   ধযভুযা (২১১৪৮) 
১৯৭৯  বগবযেূি  চন্দননগয   ফােী ফু    বগবযরা (২০৪১৬) 
  ভাউদিবনোবযাং ক্লাফ  
১৯৮১  বগবযেূি    বরবকা বঘাল    বত্রশুর (২৩৩৬০) 
১৯৮২  বগবযেূি    বরবকা বঘাল    ভাকায-বফ (১৯৯১০) 
১৯৮২  ?     আযবি বঘাল    চন্দ্রবাগা (২০৪৪০) 
১৯৮৩  বগবযেূি    বরবকা বঘাল    বকযাং-১ (২০৮০০) 
১৯৮৪  ফাদজবফুয বভিাবর াংঘ  ভুনভুন চযািাবজব    গাদোোদরয একবি  
          অনাভা (২০২২৬) 
১৯৮৪   বেকৃৎ     েীাবর বন া   রুদ্রগেযা (১৯০৯০) 
১৯৮৭  বেকৃৎ     েীাবর বন া           বে-বিব্বা (১৯৬৮৭) 
১৯৮৭   বগবযেূি    িী বনগুপ্ত    বভরাাং-১০ (১৯১৯৮) 
১৯৮৭  বগবযেূি    বরবকা বঘাল    বিরা-২ (১৯৭৯৮) 
১৯৮৭  বভারোন অযাদাবদেন  বোরা যকায    গদোত্রী-২ (২১৬৫০) 
          গদোত্রী-৩ (২১৫৭৮) 
১৯৮৯  কােনজঙ্ঘা পাউদন্ডন   ীরা বে    বভরাাং-১ (১৮২৯৮) 
১৯৯১  বভারোন এনজোব   বচত্রা বঘাল    ভানাবর (১৮৫৯১)  
১৯৯২  বখয ভাউদিবনোবযাং ক্লাফ  অবনিা যকায    যাদোাং (২১৯১১) 
 

 শুধুভাত্র ফাঙাবর নাযী ফবিাদযাীদেয িাযা াংঘবিি অববমানগুদরা ছাো অজর বভশ্র অববমান বছর 
বমখাদন ুরুলদেয াাাব নাযীযা আদযাদে গুরুত্বূনব বূবভকা গ্রে কদযদছ। যা,ঁ অদনক বক্ষ্দত্র ুরুলযাই 
বনিৃত্ব বেদেদছ, বকন্তু ভূর অববমাদন বেখা বগদছ বভদেযা বনিৃত্ব বেদে। ীলব জদেয বক্ষ্দত্র পর 
অববমাত্রীদেয িাবরকাে ুরুলদেয াাাব নাযীদেয নাভ বরখা দেদছ ফায ফায। এভনবক, বেখা বগদছ, 
অদনক বভশ্র অববমাদন শুধুভাত্র নাযীযাই ফবিৃে জে কদযদছন এযকভ নবজয আদছ। নাযী  ুরুল 
আদযাী ভন্বদে াংগবেি অববমানগুদরাে নাযীদেয বনিৃত্ব বেোয ঘিনা আদছ। এদফয ভদধয 

উদিখদমাগয র ১৯৮৪ াদর হুগবর অযািদবোয রাবাব-এয আদোজদন াংঘবিি গাদোোদরয বমাগীন-১ 
(২১,২১০ পুি) অববমান। অববমাদনয বনিা বছদরন ফােী ফু। ই ফছদযই মােফুয ভাউদিবনোবযাং এন্ড 
াইবকাং ক্লাদফয ুেীপ্তা নন্দীয বনিৃদত্ব গাদোোদরয ভাউি জানরী (২১,৭৬০ পুি) অববমান ে। িাযয 

এদক এদক ১৯৮৬-বি ফাদজ বফুয বভিারী াংদঘয ভুনভুন চযািাজবীয বনিৃদত্ব গাদোোদরয ভান্দানী 
(২০,৩৩০ পুি) অববমান, বখয ক্লাদফয অবনিা যকাদযয বনিৃদত্ব গাদোোদরয কাবরন্দী (২০,০২০ পুি) 



অববমান, ১৯৮৭ াদর বগবযেূি ক্লাদফয বরবকা বঘাদলয বনিৃদত্ব বিরা-২ (১৯,৭৯৮ পুি) অববমান, ফাদজ 
বফুয বভিারী াংদঘয ভুনভুন চযািাজবীয বনিৃদত্ব বভাচদরয বনা-বকান (২০,৪২৫ পুি)  একবি অনাভা ৃে 
(২০,০৭৭ পুি) অববমান, ১৯৮৮ াদর ‘ক্লাইম্বাব ইন’-এয ফােী বফাদয বনিৃদত্ব গদোত্রী-২ (২১,৬৫০ পুি) 
অববমান। িাবরকািা বফ রম্বা। িাই আয একিা াযবে ফযাং প্রস্তুি কযা মাক। 
 

ন   াংগেক ের       বনিৃত্ব   ফবি   
১৯৮৮   বফুয বভিারী াংঘ   ভুনভুন চযািাজবী  বকাদিশ্বয (১৯৭৯৮) 
১৯৮৯  বএন্ডবি ভাউদিবনোবযাং   ফবানী চযািাজবী  বভরু নেব (২১২৩০) 
১৯৮৯  ক্লাইম্বা ইন   ফােী ফু   কারানাগ (২০৯৫৬) 
১৯৮৯  মােফুয ইউবনবাবববি   ূবেবভা েত্ত  বকোযাাং-২ (২০২৯৮) 
  ভাউদণ্টবনোবযাং ক্লাফ      বকোযাাং-৩ (২০২০০) 
১৯৯০  বএন্ডবি ভাউদিবনোবযাং   ফবানী চযািাবজব   বকাদিশ্বয (১৯৭৯৮) 
১৯৯০  ক্লাইম্বাব ইন    ফােী ফু   বাগীযেী-২ (২১৩৬৪) 
১৯৯০  াউে কযারকযািা বেকাব  ীিা বঘাল   ইোাংফুক (১৯৫৩০) 
১৯৯০  ক্লাইম্বাব াদকবর    বভৌুভী বঘাল   বকোযাাং-২ (২০২৯৮) 
১৯৯০  ব্রহ্মকভর    বনগ্ধা েত্ত  গদোত্রী-১ (২১৮৯০) 
১৯৯০  এক অযান্ড বনা    ফান্তী বট্টাচামব   যাধানাে (২১০২০) 
১৯৯০   বগবযেূি    বরবকা বঘাল   বভাচদরয অনাভা  
         ফবি (২০৪৯৩) 
১৯৯১   বএন্ডবি ভাউদিবনোবযাং   ফবানী চযািাবজব   বভরাাং-৭ (২০৮০০) 
১৯৯১  বখয ক্লাফ    ুবভত্রা ীর   ুেবন (২১৩৮০) 
১৯৯১  ক্লাইম্বাব ইন    ফােী ফু   ভান্দানী (২০৩৩০) 
১৯৯১   মােফুয ইউবনবাবববি   ূবেবভা েত্ত   বকোযাাং-৫, ৬, ৭  
১৯৯১   বভারোন এনজোব  বচত্রা বঘাল   ভানাবর (১৮৫৯১) 
১৯৯১    ফযভুয ভাউদিবনোব   িী বনগুপ্ত    বিি বক (১৯৫৬২) 
১৯৯১  ?     ফন্দনা বঘাল   ফন্দযুঞ্ছ (২০৭২০) 
১৯৯১  ব্রহ্মকভর    বনগ্ধা েত্ত   বকোযদিাভ (২২৪১০) 
১৯৯২  এক্সদলাযাব ইন্সবিবিউি   ীভাশ্রী ফযানাবজব   বিি বক (১৯৫৬২)  
         বাদনাবি (১৮৫২০) 
১৯৯২   াউে কযারকযািা বেকাব   ীিা বঘাল   বমাবগন-১ (২১২১০) 
১৯৯৩   মােফুয ইউবনবাবববি   ূবেবভা েত্ত   ববফ-৪৮  ৪৯  
১৯৯৩  বখয ক্লাফ    অবনকা যকায   বকোযাাং-১ (২০৩৯৮) 
         বকোযাাং-২ (২০২৯৮) 
১৯৯৩  বএন্ডবি ভাউদিবনোবযাং  ফবােী চযািাবজব  বত্রূরী (২৩২১০)  



১৯৯৪   ফাদজবফুয বভিারী াংঘ  ভুনভুন চযািাবজব  ভাদো-কাাংবয (১৯৫৮০)  
১৯৯৪  ফযাযাকুয ভাউদিবনোবযাং  স্বপ্না বভত্র (বচৌধুযী)  গযাভ স্টযাাং (২০২১৮) 
১৯৯৫   এক্সদলাযাব, ফযভুয  ীভাশ্রী ফযানাবজব  কারানাগ (২০৯৫৬)  
১৯৯৫   এক্সদলাযাব, বভবেনীুয  বরবর কুণু্ড  ফু্লদিি বক (২০২০১৭)  
১৯৯৫   বভারোজ বফকন   যীিা বঘাল  গদোত্রী-৩ (২১৫৭৮)   
১৯৯৬   এক্সদলাযাব, বগাীফিবুয ূবেবভা েত্ত  চাভদয কাাংবয (২১৭২৫)  
         রাভদয কাাংবয (২১৮৬৮) 
         রদগা (২১০১২) 
১৯৯৭   বভারোজ বফকন   রাববর ো  বিাাাংদগাহ -১  ২  
১৯৯৮   ক্লাইম্বাব অযান্ড এক্সদলাযাব ুেীপ্তা বভত্র  ফন্দযুঞ্ছ – ২  ৩  
১৯৯৮   েুগবাুয ভাউদিবনোবযাং  জেন্তী বচৌধুযী  কারানাগ 
১৯৯৮   চন্দননগয ফুক ফযাাংক  ভাধফী ফভবন  ুেবন 
১৯৯৮   ফাদজবফুয বভিারী াংঘ  ভুনভুন ভবিক  কাবরন্দী (২০০২০)  
১৯৯৮   িবেৎ বভদভাবযোর …   কল্পনা ভুখাবজব  বভাচদরয ববফ – ১৩  
         ১৩এ (২০৫৬২, ২০৪৭০)  
 

 উদযয অববমান াযবে রক্ষ্য কযদর স্পষ্ট ে বম, ৮০ এফাং ৯০ েক জুদে মি ফবিাববমান 
াংগবেি দেবছর বিভফাাংরা বেদক িায অবধকাাং বক্ষ্দত্র নাযীদেয অাংগ্রে বছর; এফাং অদনক বক্ষ্দত্র 
ঁযা বনিৃত্ব বেদেদছন। [চরদফ] 

 


