
ভীয াভছুর াঅরভ ফাফু  

[ফাাংরাদদদয বফবষ্ট াঅদযাী ভীয ফাফু একবি বফদল কাজ কদযবছদরন বফ বকছুবদন াঅদগ। বতবন ফবতাদযাদণ 

ফাঙাবর নাযীদদয বনদে বছািখাি একবি াতকান প্রকা কদযবছদরন বানাযুয াঅদযাী’য বকানও এক ফাৎবযক 

াংখযাে। নানা বনবযদখ গুরুত্বুণব ওাআ বরখাবি াআ-ভযাদগয াতাে ুনাঃপ্রকাদয বদ্ধান্ত বনদেবছ াঅভযা। তদফ এফাদয 

বরখাবিয খাবনক ম্পাদনা, খাবনক াংদমাজদনয প্রদোজন দেদছ। দীঘব কাবনী, তাাআ ানূযন চাযবি দফব চরদফ 

এযকভ ববদফবছরাভ াঅভযা; বকন্তু এখন যচনায ক্রভফদ্ধবভান বযয বদদখ ফবাংখযা ফাোদনায বদ্ধান্ত বনদেবছ। 
ানুগ্র কদয বদখদফন, একবি াংখযাও বমন বভ না ে। এফাদয প্রকাবত ’র চতুথব ফব।]    

(৪থব ফব)  

াঅভযা ফাাংরাদদব নাযী াববমাত্রীদদয কথা ফরবছরাভ। এদদদ নাযীদদয ফবতাববমাদন বথকৃৎ াবদো 
ুরতানা ম্পা (জন্ম ২৬ বপব্রুোবয ১৯৮১)। ২০০৩-এ ফাাংরাদদ বথদক বনেবভতবাদফ ফবতাদযাণ 
কামবক্রদভয শুরু বথদকাআ াাদে তাাঁয দচাযণা। ২০০৪-এয ভাচব ভাদ ‘বভারোন ভাউদেবনোবযাং 
াআনবিবিউি’ বথদক ম্পা ‘বফবক ভাউদেবনোবযাং বকাব’ বদয বপদরন। াঅয বভ ভাদ চদর মান এবাদযি 
বফকযাম্প বেদক। বদেম্বয-াদটাফয বদন ম্পন্ন কদযন ‘াযাডবান্স ভাউদেবনোবযাং বকাব’। এখনও মবন্ত 
াযাডবান্স বকাব-এ প্রবক্ষণপ্রাপ্ত একভাত্র ফাাংরাদদব নাযী বতবনাআ। ২০০৫ াদর ম্পা বদদয প্রথভ দরগত  
প্রদচষ্টাে বনাদরয বভযা বক (২১,৮২৫ পুি) াববমাদন বমাগ বদন। দযয ফছয াঅফায াাঁচজদনয নাযীদদরয 
এবাদযি বফকযাম্প বেবকাংদে বনতৃত্ব বদন। বকন্তু নানবফধ কাযদণ ক’ফছয বতবন ফবতাদযাণ বথদক দূদয 
থাদকন। দয াফয তাাঁয বিতীে দপায ফবতাদযাণ শুরু ে; এফাং এাআ দফব বফ কদেকবি াববমাদন বতবন 
াাং বনন। এভে তাাঁয উদেখনীে কৃবতত্ব াঅাআরযান্ড বক (২০,৩০৫ পুি) াবভি কযা। াবদো ুরতানা 

ম্পা ফাাংরাদদব ফবতাদযাদণ প্রথভ নাযী াববমাত্রী বযচদে জনভদন বথদক মাদফন, বথদক মাদফন াআবতাদয 
াতাে। 
  
 ফাাংরাদদদয বিতীে জন, বনাত ভজুভদায বনদা (জন্ম ৫ জানুোবয ১৯৮১)। ওাঁয াঅদযাদণ াঅা 
নাবদো ম্পায াত ধদযাআ। ফাাংরাদদদয াাদে তাাঁয বকবিৎ ূফবাববজ্ঞতা বছর। দয নাবদোয বনতৃদত্ব 
(বভ, ২০০৬) একবি ভবরাদদরয দয দে বতবন এবাদযি বফকযাম্প বেক কদযন াপদরযয াদথ। দযয 
ফছয বভ-জুন ভাদ ‘বভারোন ভাউদেবনোবযাং াআনবিবিউি’ বথদক বফবক বকাব-এ প্রবক্ষণ বনন। ও’ফছযাআ 

বদেম্বদয ফাাংরা ভাউদেবনোবযাং এন্ড বেবকাং ক্লাদফয ক্ষ বথদক াাংগ্রণ কদযন বভযা ফবদত ফাাংরাদদদয 
বিতীে াববমাদন। ২০০৮-এ বভ ভাদ একাআ ক্লাদফয দে বনদা াঅফায াাং বনন ২১,৩২৮ পুি উাঁচু 
বাংগাচুবর ফবতাববমাদন। ৪ জুন াঅযও চাযজন- া যাদখন বাংগাচুবরয চূোে। ওাআ একাআ ফছয 

বভারোন ভাউদেবনোবযাং াআনবিবিউি বযচাবরত বপ্র-ভাকারু াববমাদনয াাং বদদফ গাদোোর বভারদেয 
গদগাত্রী-১ (২১,৮৯০ পুি) াববমাদন াাংগ্রণ কদযন। ীলব জদে বনদা ফযথব দরও াববমানবি বছর পর। 
এযয বতবন ২০০৯-এ বভারোন ভাউদেবনোবযাং াআনবিবিউদিয উদদযাদগ ৃবথফীয ৮ভ উচ্চতভ ফবত ভাকারু 
াববমাদন াাংগ্রণ, এফাং কযাম্প-ওোন মবন্ত াঅদযাণ। বাআ বথদক শুরু ৮০০০ বভিাদয বনদায দচাযনা। 



াঅয বাআ ুফাদদ বকছু ছ’াজায-বভিাবয ফবদত পর াববমাদনয াাাব াঅিাজায-বভিাবয ভানারু 
ফবদতও (২৬৭৭৫) াববমান কদযন। ভানারু-বত বনদা ফযথব, াথচ ফযথবতাাআ তাাঁদক াঅযও াঅত্ববফশ্বাী কদয। 
বাআ াঅত্মবফশ্বাদয াথবক প্রকা ঘদি ২০১২ াদরয ১৯ বভ কার াদে-ন’িাে। বিক াঅদগয ফছদযয 
বফজেী এভ এ ভুবদতয গী দে বৌঁদছ মান স্বদেয এবাদযি চূোে। ফাঙারায বভদেদদয ভদধয প্রথভ 
ববববরোন এবাদযি জেী। এফাং ফাাংরাদদব বভদেদদয ভদধয াফযাআ প্রথভ। 
 
 তৃতীে বম নাভবি াঅদরাচনাে াঅদফ বতবন বকানও দ্ধবতগত প্রবক্ষণ গ্রণ কদযনবন, কবিন শ্রভ 
াআচ্ছা াঅয াধযফাে বছর তাাঁয ভূর ভন্ত্র। তাাআ বদদে বকনা এদক এদক াত ভাদদদয াত দফবাচ্চ 
ফবতবখয জদেয রদক্ষয (২০১১) ‘ফাাংরাদদ ান বদবন াবভি’ বভদন বফবযদে ো। াঅয দু’ফছদযয ভদধয 
এদকফাদয রদক্ষযয কাদছ চদর মাওো! বভদেবিয নাভ ওোবপো। ওোবপো নাজবযন বচৌধুযীয জন্ম (২৭-১০-
১৯৮২) ঢাকাে। াত ভাদদদয াত-ফবদতয উচ্চতভ এবাদযি-এ মখন বতবন াববমান শুরু কদযদছন 
তখনও বনাত ভজুভদায যওনা বদনবন। বনাত মখন ঢাকাে বপ্রক্লাদফ দেরন কযদছন ওোবপো তখন 
এবাদযি বফ-কযাদম্প বৌঁদছ বগদছন। তা দেও ভূরত বাদগযয বফেম্বনাে বদযী দে মাে তায। বফরূ 

াঅফাওোে ঝদেয ভুদখ দে দুবি তাাঁফু াঅয াাঁচবি াতযাফযকীে াবিদজন ববরন্ডায- াদনক বকছু বছদে 
বফকযাদম্প বনদভ াঅদন ওোবপো। জরুবয বজবন াবযদেদছ, াযােবন ভদনাফর। ফবতাদযাদণয মা 
একান্তাআ াবযামব। প্রচন্ড াআচ্ছাবি, াদভয ভদনাফর াঅয বনদজয ক্ষভতাে বফশ্বা। বকছুবদন বফকযাদম্প 
বথদক াঅফায ফবকছু গুবছদে নতুন কদয াবভি াববমান শুরু কদযন ওোবপো। বৌঁদছ মান এবাদযি 
ীদলব। ঘিনাচদক্র বতবন এবাদযি জে কদযন বনাত বনদা’য াতবদন য। াথবাৎ ওোবপো এবাদযদি 
তৃতীে ফাঙাবর, বিতীে ফাাংরাদদব নাযী। াফয বতবন ওখাদনাআ বথদভ থাদকনবন, ফাঙাবর নাযী ফবতাদযাদণ 
নতুন ভাত্রা বমাগ কযদত এবগদে চরদছন াত ভাদদদয াত ফবতচূো ছুাঁদে াঅায রক্ষয বনদে। ব গল্প 
বরখা এখনও ফাবক। 
 
 চতুবথ ফাাংরাদদব বভদেবিয নাভ নাবদ াঅঞু্জভ াবদবত (জন্ম ১ বডদম্বয ১৯৮৩)। ঢাকায 

বযবদডনবোর ভদডর কদরদজয একদা াধযাক াবদবতয াআচ্ছা বছর ফাাংরাদদব ফবতাদযাণ কভবকাদে বমাগ 
বদফায। নানা কাযদণ তা দে উদিবন। াফদদল ২০০৭ াদটাফয-নদবম্বদয বতবন বভারোন ভাউদেবনোবযাং 
াআনবিবিউদি বমাগ বদন ‘বিভ এিবিভ’-এয ক্ষ বথদক। বফবক ভাউদেবনোবযাং বকাদবয াাং বদদফ ৪ 
নদবম্বয জে কদযন ববকভ বভারদেয ১৬৫০০ পুি উাঁচু াথুদয ফবত বযনক বক। যফতবী ফছযগুদরাে 
বক্ষকতা ও চাকবয বনদে ফযস্ত থাকাে ফতবাদযাণ াঅাতত স্থবগত যদেদছ। তদফ বযকল্পনা চরদছ, খুফ 
বঘবগয ফবতাদযাদণ মাদফন াবদবত। 
 
 িভ ফাাংরাদদব নাযী ফবতাদযাী াায াঅদভদ াঅগুয। জন্ম ১৯৭৯ াদরয ২১ ভাচব। জাানী 
বস্বচ্ছাদফী াংগিন ‘জাাআকা’-বত চাকবযয ুফাদদ াায াাদে জগদর বেক শুরু কদযন। শ্রীভগর-াকারুবক 
াওয-বিকনাদপ শুরু ওো এাআ বেবকাং ফান্দযফন দে বভারদে বৌঁছাে। করকাতা ফাআদভরাে বভারদেয ফাআ 

াঅয ছবফ বদখায য, বিভফদগয ফদচদে উাঁচু েযাবকাং রুি ‘ভাদনবঞ্জন-ান্দাকুপু-পারুি-বযবম্বক’ বযক্রভা 



কদযদছন বফ কদেকফায। প্রবক্ষণ ূদত্র জাান প্রফাকাদর বেক কদযদছন ওাকা, নাগাো ও পুবজোভাে। 
২০০৬ াদর াায তাাঁয গী ারভা খাতুনদক বনদে বৌঁদছ বগদছন এবাদযি বফকযাম্প। ২০০৮-এ 
াদটাফয-নদবম্বয বদন বদযদছন HMI-এয ‘বফবক ভাউদেবনোবযাং বকাব’। বকাব বদল চাকুযীয ুদত্র 
জাান মাফায কাযদন বকছুবদন বফযবত। তাযয ২০১২ াদরয জানুোবয ভাদ াঅফায বতবন ফবতাদযাদণ 
বক্রে, এফায ‘নোকাগা’ (১৯,২৩৫ পুি) াববমান। এছাো াাংগিবনক মবাদে বফশ্ব ফবতাদযাণ াংস্থায 
াদথও জবেদে াঅদছন াায।  
  
 এযয াঅদফ াবদো বচৌধুযীয নাভ (জন্ম ১৩ জুরাাআ ১৯৭৯)। ঢাকা ওোাদত বনাত ভজুভদায 
বনদা’য কভবী াবদোয ফবতাদযাদণ াঅগভদনয ানুদপ্রযণা বনাতাআ। বদদয ফুজ াাদেয য 
বফদদদয াদা াাদেয াতছাবন। ২০১২ াদরয বভ ভাদ HMI বথদক বফবক ভাউদেবনোবযাং বকাব কযা। 
এখনও বতভন কদয ফবতাদযাদণ মাফায ুদমাগ াঅদবন াভদন, তদফ ভুবখদে াঅদছন।  
 
 এযয াঅদছ বপাত পাবভদা াআবত’য (জন্ম ১১ এবপ্রর ১৯৭৯) নাভ। াআবন াবদোয বথদকও 
এবগদে াঅদছন। দ্ধবতগত প্রবক্ষদণয ূদফবাআ নথব াঅরাাআন ক্লাদফয ক্ষ বথদক ২০১১ াদরয ১০ নদবম্বদয 
জে কদযন ান্নূণবা বভারদেয চুরু াআি ফবত (২০,৩৪১)। এযয ২০১৩ াদরয এবপ্রদর বগদরন HMI-এ 
বফবক বকাদবয জনয। পর প্রবক্ষণ ভাবপ্তয য নথব াঅরাাআন ক্লাদফয াববমাদন বমাগ বদদে াআউদযাদয 
উচ্চতভ ফবত ভাউে এরব্রু জে কদযন ওাআ ফছদযাআ ২৬ জুন।  াআবত াাআবক্লাংদেও ানয ফাাংরাদদব 
বভদেদদয বচদে াদনকিা এবগদে াঅদছন।  
 
 ফাাংরাদদদয াঅদযাবণীদদয াদনক কথা ’র। াঅফায বিভফদগ বপযা মাক। বকননা মত কাে বতা 
ওখাদনাআ। এয াঅদগ াঅভযা ছন্দা িুবদদয াববমান বনদে ফদরবছ। ফরদত বুদরবছ ওাআ একাআ ভদে 
এবাদযি াববমাদন বগদেবছদরন ভুববদাফাদদয বফরডাগায সু্কর-বক্ষক ভবনদীা দত্ত। বফরডাঙা াঅভতরা 

বফগুনফাবেয দত্তাোে বভদে ভবনদীা ‘স্নাউি াযাডদবিায’-এয  দে তায জাভাাআফাফু উজ্জ্বর যাে 
(যাভুকুয থানায ও-ব) ও বদফদা নন্দী’য াদথ করকাতা বথদক এবাদযদিয উদেদ যওনা বদদরন ৩১ 
ভাচব। ১২ এবপ্রর বফকযাম্প। ১৪ বভ কযাম্প-২ বৌঁছান। ১৬ বভ কযাম্প-৩, এফাং ১৭-ে কযাম্প–৪। ১৮ বভ 
ন্ধ্যা ৭ িাে শুরু ে াবভি ু। ১৯-এ(২০১৩) যবফফায কার ০৬-৩৫; উজ্জ্বর ও বদফদা াবভি 
কযদরন, ভবণদীাদক বপযদত ’র কদেকদা বভিায দূয বথদক। এজনয াফয বদফদাদয ভারফাক দবজব’য 
াুস্থতা এফাং বনদজয ুস্থ বযাদক বদফদাদয জনয বছদে বদওো াআতযাবদদক কাযণ ফদর ভদন ে।  
 
 ২০১৪ ও ২০১৫ াদর জননকা বরবকা বফশ্বা য য দুফায এবাদযি াববমাদন মান। বরবকা 
ভূরত াাআবক্লি। বদ-বফদদদ াববমান কদযদছন। ফেদ ভাভবেক নাযী াববমাত্রী-বদয বচদে ফে 
বরবকায (জন্ম ১৬ বদেম্বয ১৯৬৮) াযাডদবিায জীফন শুরু দেবছর ১৯৯৪ াদর যকক্লাাআবম্বাং বদদে। 
এযয HMI বথদক বফবক ও াযাডবান্স বকাব, াঅয ভানারীয ‘ওদেিানব বভারোন ভাউদেবনোবযাং 
াআন্সবিবিউি’ বথদক দুফায াঅরাাআন বকাব ভাপ্ত কযা বরবকা বফ বকছু ফবত াববমান কদযদছন। উদেবখত 



দু-দুফায এবাদযি াববমাদনও বগদেদছন; বকন্তু প্রাকৃবতক দুদমবাদগয জনয দুফাযাআ তাাঁদক বপযদত দেদছ। 
 
 ফাাংরায নাযীদদয ভদধয এক ববনেয াববমাত্রী ুনীতা াজযা। ফবযাদিয বভদে ুনীতা শুরু কদযন 
১৯৮৮ দন ুরুবরোে যক ক্লাাআবম্বাং বদদে। ২০০২-এ বফদে ে ুদদফ াজযা’য াদথ। গুবছদে াংায 
কযদত বগদে াববোদন রম্বা বফযবত বদদত ে। একবদন ুনীতা (২০১৪) বফবযদে েদরন এবাদযি 
াববমাদন। দুঘবিনাে াববমান ফাবতর ’র। দযয ফছয াঅফায বচষ্টা, বকন্তু বাআ কুখযাত বূবভকদম্প ২২ জন 
বযায ভৃতুয, াঅফায াববমান ফাবতর। ২০১৬-ে াঅফায এবাদযি াববমান, এফাং এফায ুনীতা দাফী কদযন 
বতবন াবভদি বৌঁদছদছন। এ বনদে বফতকব াঅদছ। ফযাাযিা বনার যকাদযয স্বীকৃতও নে।  
 
 াঅদর বফছয এবাদযদিয ফুদক াদনক কাে ঘদিবছর এফাং তায ভদধয এক বিভফদগয এগাদযা 
জন াববমাত্রী বছর। তাাঁদদয একজন বছদরন ুনীতা। াববমাদন ফহুবফধ বগারদমাগ ও াফযফস্থা বরদগ বছর 
বগাো বথদকাআ। বফদলত াবভি ুদয ভদে বযাদদয দগ ভন্বে ভযা বদখা বদে, বখান বথদক 
বফবফধ বফমবদেয ূত্রাত। াববমাদন ভাযা মান বগৌতভদঘাল, দযনাথ ও ুবালার। ুনীতা ভাযাত্মকবাদফ 
াঅত ে, এতিাাআ বম তাাঁয বপযা াবনবিত দে মাে। াফদদল, বিবি াববমাত্রী বরবর জন বফন ’য 
ােতাে বতবন উদ্ধায ান এফাং কযাম্প-৩ মবন্ত বনদভ াঅদন। দয ববরকোদয তাাঁদক কািভানু্ড াঅনা ে। 
[চরদফ]   

 

 

বনাত ভজুভদায বনদা, জননক বফদদব াঅদযাীয াদথ। 


