
ভীয াভছুর আরভ ফাফু  

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

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

াংখযাে। নানা বনবযদখ গুরুত্বুেব ওই 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 িৃিীে ফব।]       

(৩ে ফব)    

 এইবাদফ ফঙ্গ-নাযীযা ফবিাদযাদে স্বেবমুগ এদনবছর। 
িখন াাদে ফবদি কি নাযী বম কিযকভবাদফ বিে বছর 
িায একিা ূেব িাবরকা প্রস্তুি কযা অিযন্ত কবিন। এ’ভুূদিবই 
ববে কযদছ অদনক নাভ। একবনঃশ্বাদ ফরদি বগদরও বোরী 

বনা, অবনভা বনগুপ্তা, ববি বফশ্বা, প্রভুখ বেদক শুরু কদয 
অজস্র নাযীভুখ। বকন্তু শুধু কিগুদরা নাভ উচ্চাযে খুফ অেবূেব 
বকছু নে। ফযাং ইবিাদয বেদক িাকাদনা মাে।   

 একো িয বম আভাদেয নাযী ফিবাদযাীদেয অদনদকই োরুে েুগবভ বকছু বখয জে কদযবছদরন। 
িফু ফদচদে উঁচু ও ভমবাোূেব ফবদি া দেবন িখনও। এবাদযস্ট বখদয বিা নেই। যাঁ, েুগবভিায বেক 
বেদে এবাদযদস্টয বচদে ফহু কবিন ফবিৃঙ্গ বভারে অনযানয ফবিভারাে যদেদছ। বকন্তু উচ্চিাে আয 
বফারিাে এবাদযস্ট-ই বযা। ২৯০৩৫ পুি ফা ৮৮৫০ বভিায উঁচু বনার-বিব্বি ীভাদন্ত অফবিি 
এবাদযস্ট ৃঙ্গ অববমাত্রীদেয কাদছ বই চযভ ীলববফনু্দ। ১৯২১ াদর ফ্রাবি ইোাংাফযাদেয বনিৃদত্ব শুরু 

ওো এবাদযস্ট অববমান ধাযাফাবক ৩২ ফছদযয খযা কাবিদে াপদরযয পর ঘদয বিাদর যায বনযী 
বদকর জন াদেয বনিৃদত্ব ১৯৫৩ াদরয ২৯ বভ কার াদে এগাদযািাে, মখন বযা বিনবজাং বনাযদগ 
ও বনউবজরযাদেয যায এেভে যাযববযার বরাযী এবাদযস্ট ীলব স্পব কদয। প্রেভ মুদগয এবাদযস্ট 
অববমাদন বছর না বকানও নাযীয অাংগ্রে। মবেও বনারী বযা ভবরাযা বই ১৯২১ বেদকই 
অববমাত্রীদেয দে ভারফন কদযদছ। এবাদযস্ট অববমাদন নাযীদেয আনাদগানা শুরু ত্তদযয েদক। ১৯৭৫ 
াদরয ১৬ বভ েুুয ১২-৩৫ এ প্রেভ একজন নাযী এবাদযস্ট বখদয া যাদখন। বিবন জাাদনয এক 
গৃফধূ, বিন ফছদযয এক কনযায জননী। িাঁয নাভ জুনদকা িাদফই। বই বেদক নাযী ফবিাদযাীদেয 
এবাদযদস্ট েচাযো। বাযিীে নাযীদেয এবাদযস্ট বফজে শুরু ে ১৯৮৪ াদরয ২৩ বভ, মখন উত্তযকাব’য 
বনকিি গ্রাদভয বভদে ফাদচন্দ্রীার উচ্চিভ বখদয জািীে িাকা উবেদে বেন। বিবন বছদরন বফদশ্বয ঞ্চভ 
নাযী। এযয এবাদযস্ট বফজেী নাযীদেয ভদধয াই দন্তাল মােফ (েু’ফায এবাদযস্ট জেী একভাত্র বাযিীে 

নাযী), বিবক বোরভা, কুাংগা বুবিো, যাধা বেফী িাকুয, বেু ভবা, বফিা ভাযদিারীো, ুভন কুবিোর, বিদচন 
রাদভা, আবশ্বনী াওোয এফাং বপ্রা ভজুভোয। ১৯৯২ াদরয ১২ বভ ও ১৯৯৩ াদরয ১০ বভ েুফায 

এবাদযস্ট জে কদয নাযীদেয ভদধয প্রেভ েু’ফায এবাদযস্ট জদেয দন্তাল মােদফয বফশ্বদযকিব ছাোও 



বাযিীে ভবরাদেয আযও একবি এবাদযস্ট বযকিব আদছ। িা র একই অববমাদন বফজেী নাযীদেয 
াংখযাবধকয। বাযদিয য বনাদরয অফিান। অফয একজদনয ফদচদে বফব ফায এবাদযস্ট জদেয বযকিব 

বমভন বনাবর ুরুলদেয েখদর, নাযীদেয বক্ষ্দত্রও এই বযকিব েুই বযাবন রাকা ও কাবভ বযিায েখদর 
(াপ্রবিকিভ বদদফ ২৪ ফায!)। বাযদিয এবাদযস্ট বফজেী নাযীদেয াংখযা বফব দরও িাদেয ভদধয 

ফাঙাবর এখনও মবন্ত ভাত্র াঁচজন (বিভ ফাাংরায বিনজন আয ফাাংরাদেদয েুজন) মাদেয প্রেভজন 
বনাফাবনীয - িৎকাদরয (২০০৫) কযাদেন বপ্রা ভজুভোয।  
 এবাদযদস্ট ফঙ্গ-নাযীদেয স্বল্প াবজযায কাযে ফাঙরা বেদক েরফদ্ধ এবাদযস্ট অববমাদনয স্বল্পিা। 
এবাদযস্ট বফজেী ফাঙাবর ুরুলদেয াংখযাও বিভন বফব নে। আভাদেয প্রেভ এবাদযস্ট বফজেী িযব্রি 
োভ, বিবন  বাযিীে বনৌফাবনী’য একজন অবপায। বিভফঙ্গ বেদক এমবন্ত াকুদরয ািফায এবাদযস্ট 

অববমান াংগবিি দেদছ। প্রেভফায (১৯৯১) প্রাদে চিফিবীয বনিৃদত্ব, বিিীেফায (১৯৯৩) অভূরয বন-এয 
বনিৃদত্ব, িৃিীেফায (১৯৯৫) অিনু চযািাজবীয বনিৃদত্ব, এফাং চিুেবফায (?) বভরন নাদগয বনিৃদত্ব। এ চাযফাযই 
বনিৃদত্বয েুফবরিা, অবযন্তযীে বকান্দর, অেবননবিক অপ্রিুরিা, প্রবৃবি কাযদে ফযেবিা বনদেই বপযদি ে। 
িদফ ফযেবিা ধাযাফাবক দরও িায বকছু বক্ষ্া বছর। েদিা িাই যফিবী অববমাদন াপরয আদ। অফয 

দযয অববমান বমগুদরা ফাঙরা বেদক াংগবিি ’র িা মিিা না েরগি বছর, িায বচদে অবধক বছর 
ফযবিগি। বমভন, ২০১০ াদর ‘ভাউদেবনোবযাং অযদাবদেন অপ কৃষ্ণনগয (ভযাক)-এয অববমাদন ফন্ত 

বাং যাে ও বেফাীল বফশ্বা, ২০১১ াদর বদ্রকাবর োবিক ও অঙ্গন ছাবেদে’য উদেযাদগ েীন্কয বঘাল ও 
যাজীফ বট্রাচামবয এফাং ২০১৩ াদর স্নাউি অযািদবঞ্চায েদরয উজ্জ্বর যাে ও বেফো নন্দী জে কদযন 
এবাদযস্ট ীলব। উদেখয এই বম, এই অববমানগুদরা েরীে িাকাে াংগবিি দরও প্রবিবি বক্ষ্দত্রই আদযাী 
েযদেয ফযবিগি উদেযাগ ও অেব বফবনদোগ অদনক অদনক বফব বছর। ইোবনাং কাদরও মিগুদরা ফে 
অববমান দে, বখাদনও বই এক অববজ্ঞিা।     
 মাই বাক, ফাঙাবর নাযীদেয এবাদযস্ট অববমাদনয শুরু ১৯৯১ াদর। ববারুকা ভাউদেবনোবযাং ট্রাস্ট, 

মুফ করযান েপ্তয ও আনন্দফাজায বত্রকায বমৌে উদেযাদগ প্রাদে চিফিবীয বনিৃদত্ব বম এবাদযস্ট অববমান 
চারাদনা ে, ব েদরয বনফবাচকভণ্ডরীদি বছদরন নাযী ফবিাদযাী যভা বনগুপ্তা। অববমাত্রী েদর েয 
বনফবাবচি ন যীিা চিফিবী। বকন্তু অববমাদনয ভূর দফব িান েবন িায। দযয ফছয ফাদচন্দ্রী াদরয বনিৃদত্ব 

বাযিীে নাযীদেয বম এবাদযস্ট অববমান বযচাবরি ে এফাং বম অববমাদন ফবাবধক (৭ জন) নাযীদেয 
এবাদযস্ট বফজদেয বযকিব ে িায প্রস্তুবিদফব কাদভি ও আবফ গাবভন অববমাদন ফাঙারায ইোনা ফযানাজবী, 
ফােী ফু ও অবনিা যকায বনফবাবচি দে অাং বনদেবছদরন। মবেও িাঁযা ভূর অববমাদনয জনয বনফবাবচি 
নবন। অফদদল প্রেভ বাযিীে নাযী ফাদচন্দ্রী’য এবাদযস্ট জদেয ২১ ফৎয য ফাঙাবর নাযীদেয এবাদযস্ট 
জদেয িৃষ্ণা বভিান ভুববোফাে বজরায চচৎুয গ্রাদভয বভদে বপ্রা ভজুভোয।  
  বফাখাত্তভ বেদক সু্করবক্ষ্া আয ুদন বেদক বভকাবনকযার ইবিবনোবযাং া কযা বপ্রা ফাফায 
োঙ্ক অনুযে কদয বমাগ বেন বনাফাবনীদি (২০০২)। ২০০৩ াদর বাবিণ্ডাদি কভবযি অফিাে নাভ 
বরখান ইবেোন আবভব এবাদযস্ট বিদভ। ‘বনদরু ইনবস্টবিউি অফ ভাউদেবনোবযাং’ বেদক বফবক ও অযািবাি 

ভাউদেবনোবযাং বকাব আয বনাফাবনীয গাদোোর ও বোবচদনয বফদল প্রবক্ষ্ে িাদক এবাদযদস্টয জনয 
বমাগয কদয বিাদর। এবাদযদস্টয নেবকর অেবাৎ বিব্বি বেদে ২০০৫ াদরয ২৭ ভাচব বভজয বৌযব বাং 



বখাওোদিয বনিৃদত্ব বাযিীে বনাফাবনীয এই এবাদযস্ট অববমান শুরু ে। বপ্রা ছাো এই অববমাদন 

বেযােূদনয বিদচন রাদভা, বফবযবরয গীিািরী বদটা আয আবশ্বনী াওোয ছাো ফাবকযা বছদরন ুরুল বনা 
েযযা। ২৯ বভ একফায বচষ্টা কদয খাযা আফাওোয কাদছ যাবজি দে েুদিাবেন অদক্ষ্ায য ১ জুন 
যাি ১০িা ৪৫ বভবনদি ফবদল কযাম্প বেদক ক্লাইববাং শুরু ে বপ্রাদেয। িানা ১২ ঘণ্টায কষ্টকয আদযাে 

বদল ২০০৫ াদরয ২ জুন ফৃস্পবিফায কার ১০িা ১০ বভবনদি চাযফায এবাদযস্ট বফজে কযা ক্লাইববাং 
ফাবি ববযাং েজবী বযা ও বিাবা বযায ােিাে বপ্রা ভজুভোয া যাদখন বফদশ্বয চূদোে। িাযয 
আয বকছুই বনই, শুধুই নীর আকা। বপ্রা চিবয কদযন ইবিা।  
 এযয নিুন িাব্দীদি (২০০০)-এ এই নাযী ফবিাদযাীদেয াংখযা বকানও অজানা কাযদে কভদি 
োদক। ফঙ্গ-ররনাদেয ভদধয বভারদে মাফায োরুে ইদেিা আয বিভনবাদফ বেখা মাে না, যা নাযী 
ফবিাদযাীদেয স্বেবমুদগ বেখা বমি। এই কবম্পউিায, যাদিরাইি আয ইোযদনদিয মুদগও ঘদযয বকাে বছদে 
ফাইদয েুগবদভয িাদক াো বেওো বমন ফাঙাবর বভদেদেয দক্ষ্ বিভন জ নে। অেচ একই ভদে 
বাযদিয অনয অঞ্চদরয বভদেযা এ-ফযাাদয বফ এবগদে আদছ। অবি ম্প্রবি বাযিীে ফবিাদযাে াংিা 

‘ইবেোন ভাউদেবনোবযাং পাউদেন’ এফাং ফবিাদযাে প্রবক্ষ্ে প্রবিষ্ঠানগুদরায বচষ্টাে ফাঙাবর নাযীদেয 
ফবিাদযাে প্রবক্ষ্দে অাংগ্রে ফােদছ। যাদিরাইি বিববয ববযোর আয বিইবর বা অদযায আিিা 
বছদে আফায অযািদবঞ্চাদয ভদনাদমাগী দেদছ ফাঙাবর বকদাযী িরুেীযা। এদক্ষ্দত্র বাযিীে ফবিাদযাে 

কভবকাদণ্ডয অনযিভ াংিা ‘ইবেোন ভাউদেবনোবযাং পাউদেন’-এয ২০০৭ াদরয ‘দিান্ত’ অববমাদনয 
কো উেখ কযা মাে। গাদোোর বভারদেয ২৩,২০৬ পুি (৭,০৭৫ বভিায) উচ্চিা বফবষ্ট বভািাভুবি কবিন 
ফবি ‘দিান্ত’ নানা কাযদে বাযিীে ফবিাদযাদে উদেখদমাগয। ূদফব বফ কদেকবি অববমান দেদছ এই 
ফবদি। বফাভবযক অববমাদন বছদরদেয াাাব বভদেযাও অাংগ্রে কদযদছন। ফাঙাবর নাযীযাও বছর। 

২০০৭ াদরয বদেবদয ফাঙাবর নাযী ফবিাদযাীদেয কাদছ একবি ুদমাগ আদ। চায রক্ষ্ িাকা ফাদজদিয 
এই অববমানবি বছদরা শুধু নাযীদেয অববমান। এই অববমাদন বনিৃত্ব বেন ুেবা বভত্র। -েরদনত্রী বছদরন 
নফনীিা ভুখাজবী, েয বছদরন ূজো জানা, ভবীরা ো, পাল্গুনী ো এফাং জাানাযা খািুন। বিভফদঙ্গয 
ফাঙাবর নাযীদেয এই ফবভবরা েরবি ভাউে দিান্ত অববমান কদয। নফীনিা ভুখাজবী ও ভবীরা ো 
২৩২০৬ পুি উচ্চিায বখদয বৌঁদছ মাে। নাযীদেয ফবিাদযাদেয বপদর আা স্বেবমুগ বমন বপদয আদ। 
এই অববমাদনয য একাবধক ফবদি ফাঙাবর নাযীদেয আনাদগানা শুরু দরও আদগয বই যভযভা অধযাে 
বপদয না। বফববন্ন আদযাী অববমাত্রী েদর েু’একজন বভদেদক অাংগ্রে কযদি বেখা মাে ফদি, িদফ 

অবধকাাং বক্ষ্দত্রই বেখা মাে, এই বভদেযা েদরয বকানও েদযয বনকিাত্মীো। এফ বক্ষ্দত্র অববমাদন 
নাযীদেয অাংগ্রে নাদভই োদক, িাদেয খুফ বিে বূবভকা োদক না। এফ বক্ষ্দত্র ফাঙাবর নাযীদেয বফ 
বকছু অুবফধা বফেযভান। াভাবজক ফাধা, াবযফাবযক বনদলধাজ্ঞা, অেবননবিক বনববযিা, বনযাত্তায অবাফদফাধ 
ইিযাবে াধাযে অুবফধা বিা আদছই। ভধযবফত্ত বযফাদযয বকানও বভদেয াাদে মাফায ইোদক অদনক 
অবববাফকই একিা অভ হুজুগ ফদর ভদন কদযন। এখনকায বছদর-বভদেযা, ভদেয চাদ, ফাধয দে 
কযাবযোদয বফব ভদনাদমাগী। স্ববাফিই, অযািদবঞ্চাদয িাদেয বঝাঁক কভ। এছাো াযীবযক কাযদেও বভদেযা 
বফব বেন ফাইদয োকদি অুবফধা বফাধ কদয। কাযে েদিা অদনক। িাই েদিা ফাঙাবর নাযীদেয ফবদি 
বিেিা আদগয ভদিা বনই। ইোবনাং ‘ইবেোন ভাউদেবনোবযাং পাউদেন’ এফাং অনযানয ভাউদেবনোবযাং 



ইনবস্টবিউিগুদরায িভাগি বচষ্টাে বাযদিয বফববন্ন প্রদেদয নাযী ফবিাদযাীদেয ববে ফােদরও, ফাঙাবর 
নাযীদেয বিভনবাদফ বেখা মাদে না। পদর ২০০৫ াদরয বপ্রা ভজুভোদযয এবাদযস্ট জদেয য বফ 
কদেক ফছয ূনযিা। এই ূনযিা ূযন ে াি ফছয য ২০১২ াদর ফাঙাবরদেয আদযক ফাবূবভ স্বাধীন 

ফাাংরাদেদয েুই নাযী ফবিাদযাী বনাি ভজুভোয বনশু (১৯ বভ ২০১২) ও ওোবপো নাজবযন (২৬ বভ 
২০১২) এয এবাদযস্ট বফজদেয ভদধয বেদে। যফিবী ফছয আফায বিভফদঙ্গয েুই নাযী ফবিাদযাী জে 
কদযন এবাদযস্ট। এযা দরন ছন্দা গাদেন ও িুব ো।  
 এদেয ভদধয ছন্দা গাদেন (জন্ম ৯ জুরাই ১৯৭৯) চিযী কদযন ফাঙাবর নাযীয ফবিাদযাদেয নিুন 
ইবিা। ভাত্র েু’বেদনয ফযফধাদন জে কদযন েুবি ৮০০০ বভিাদযয অববজাি ফবি, এবাদযস্ট এফাং 
বরাথ দ। বনাদরয বেক বেদক প্রচবরি াউে কর বেদে ২০১৩ াদরয ১৮ বভ কার ৭ িাে বিবন 

এবাদযস্ট ীদলব া যাদখন; এফাং ওইবেনই াউে কদর বপদয একবেন য আফায অববমান কদযন 
ূফববযকবল্পি এফাং অনুদভাবেি ৃবেফীয ৪েব উচ্চিভ ফবি বরাথ দ’য (৮৫১৬ বভ/২৭৯৩৩ পুি) উদেদ। ২০ 
বভ কার াঁচিাে বৌছাদরন বরাথ দ চূোে। চিযী কযদরন প্রেভ এবে নাযী বদদফ ভাত্র েুই বেদনয 
ফযফধাদন েুইবি ৮০০০ বভিাদযয ফবি জদেয ইবিা। দযয ফছয ২০১৪ াদর অনুরূ বযকল্পনা বনদে 

কাঞ্চনজঙ্ঘা ভূর বখয জদেয য ছন্দা কাঞ্চনজঙ্ঘা বিভ, অেবাৎ ইোরুাংখাাং-এয বেদক যওনা বেদে আয 
বপদযন না। বেঙ্কয িুলাযঝদে অন্তধবান ঘির প্রবিশ্রুবিভান আদযাী ছন্দায। বাদকয াগদয বার 

ফাঙাবরযা। 
 িুব ো (জন্ম ১৪ বভ জুরাই ১৯৮৪) এবাদযস্ট জে কদযন ছন্দা গাদেদনয একবেন য ১৯ বভ। 
বেবেদি ফফা কযা িুবও ফযবিগি বচষ্টাে এবাদযস্ট অববমান কদযন বনাদরয দে। ২০১৩ াদরয ১৯ বভ 
কার ০৮-৪৫ এ ঞ্চভ ফাঙাবর নাযী বাদফ এবাদযস্ট জে কদযন িুব ো। দযয ফছয কাঞ্চনজঙ্গা। 
 ফাঙাবর নাযীদেয ফবিাদযাদেয বক্ষ্দত্র ফাঙাবরদেয আদযক ফাবূবভ, ফাঙাবরয বনদজয স্বাধীন 
াফবদবৌভ স্বদে, ফাাংরাদেদয বভদেযা ফবিাদযাদে আায য পরিায বনবযদখ ও দ্রুিিাে বফ এবগদে। 
ফাাংরাদেদয বছদর-বভদেযা ভাত্র ক’ফছয আদগ ফবিাদযাদেয প্রবি আগ্রী দেদছ। স্বাধীনিায (১৯৭১) 

আদগ ও দয েুই বিনজন বফবেন্নবাদফ ফবিাদযাদে জবেি দরও আদর ২০০৩-এয যই ফাাংরাদেব 
আদযাীযা বনেবভি-বাদফ ফবিাদযাদে জবেি ে। ২০১৩ ার মবন্ত ৪৫ জদনয দ্ধবিগি ফবিাদযাে 
প্রবক্ষ্ে প্রাবপ্তয খফয জানা মাে। িায ভদধয ছ’জন নাযী। ওদেয নাভ - াবেো ুরিানা ম্পা, বনাি 
ভজুভোয বনশু, নাবে আিুভ অবেবি, অায আদভে আঙু্গয, াবেো বচৌধুযী এফাং বপাি পাবভো ইবি। 
এই ছ’জন ছাো বকানও দ্ধবিগি প্রবক্ষ্ে না বনদেও কদিায বযশ্রভ আয অধযাফাে িাযা এদক এদক াি 
ভাদেদয াি ফবি জদেয এদকফাদয কাদছ মাওো ওোবপো নাজবযন ছাো আযও কদেকজন 
ফবিাদযাদেয াদে জবেি আদছন। এছাো াই অবিচুযি (অবি উচ্চিাে) বট্রবকাং-এয অববজ্ঞিা আদছ বফ 
কদেকজন নাযীয।  
[চরদফ]  


