
ননততক তনরয় নস্কয  

[ ননততক তনরয় আরযোী’য তরুণ ফ্রন্টরোইনোযরদয একজন। অতবমোত্রী তযফোরযয রে মুক্ত রয় তনরজরক ফবরতয 

জনয প্রস্তুত করযরছ ততন ফছয ধরয। ভোনোতর ভোউরন্টতনয়োতযিং থথরক থফতক থেতনিং, এফিং দোতজবতরিংরয়য এইচএভআই 

থথরক অযোডবোন্স থকোব। ওয থেোরতি ’র থিকতনকযোতর খুফ দক্ষ, ক্লোইতবিং ম্পতকবত থরখোড়ো করয তনয়তভত। 
আরযোী িংগতিত যক-ক্লোইতবিং থকোব-এ ননততক ফযোফয তিয়। আয এই প্রথভ ফবতোতবমোরন থ দুদবোন্ত 

োযপযভযোন  তদরয়রছ। এই দরগত োপররয ননততরকয বূতভকো দৃষ্টোরন্তয ভরতো। ] 

 আভোয প্রথভ এক্সততডন, তোও আফোয ইন্দ্রোন-এয ভরতো তক। প্রথভ থথরকই এক্সোইিরভন্ট 
থররবর একদভ উঁচুরত ফোঁধো। Vision অরনক ফড়। ইন্দ্রোন ’র বোযরতয ি থিকতনকযোর তকগুররোয ভরধয 
একতি, Indian Mountaineering Foundation (IMF) তযরোরিব থরখো আরছ, One of the most tech-
nical summit in the world…! আফোয আভোয উয দোতয়ত্ব এররছ ইকুইরভন্ট োভরোরনোয। মোইরোক 
রুদ্রদো’য তনরদব যোভব ভরতো ফতকছু গুতছরয় আভযো ই-ই কযরত কযরত থফতযরয় ড়রোভ ২৮ থভ। 
আরযোী’য বয শুবোকোঙ্ক্ষীযো আভোরদয োওড়ো থেরন ত-অপ কযরত এররন। ৩০ তোতযখ ন্ধ্যোয ভরধয 
থৌঁরছ থগরোভ ভোনোতর।  
 এযয োজ োজ ফযোোয। থতদন ন্ধ্যোয় এফিং রযয োযো তদরন অরনক কোজ। কোজ ভোরন গোতড়য 
োরথ কথো ফরো, তভউর থজোগোড় কযো, ভোরকবতিিং কভতিি করয যোতকিংও থযতড করয থপরো ’র। ১ জুন থফতযরয় 
ড়ো ’র ভোনোতর থথরক ১২ তকররোতভিোয দূরয রোে থযোড থড ধূয়োেন োইররো প্ররজক্ট ডযোভ-এয উরের। 
ওখোন থথরক শুরু ’র োঁিো। তোযয প্রথভ তদন েোনতজি কযোম্প এক ’র তচকো-থত, থরকন্ড তদন েোনতজি 
কযোম্প দুই ’র থতয-থত। থতয কযোম্পোইি খুফ ুন্দয, ওই ১২৭০০ পুি োইরি প্রোয় থদড় তকররোতভিোয 
ছড়োরনো তফোর ভোরিয ভরতো ফুতগয়োর, ভোঝ তদরয় ফরয় মোরে থছোি থছোি নোরো, পুরি আরছ যঙরফযরঙয থছোি 
থছোি ঘোপুর, থঘোড়োগুররো ভরনয আনরন্দ ছুিরছ এভোথো থথরক ওভোথো মবন্ত।  
 তপয়োয-দো নতুন থপোন তকরনরছ, ও থতো ছতফ তুরর থল কযরতই োযরছ নো। ৩ তোতযখ থফতযরয় 
থদতখ, োভরন একিো 
খোড়ো থদওয়োর। থতি 
োয রয় থিন্টো ফরর 
একিো জোয়গো থতযরয় 
থৌছোই থছোিো চন্দ্রতোররয 
োর। ১৪৭০০ পুি 
উঁচুরত আভোরদয থফ-
কযোম্প। থদতয নো করয 
খুফ তৎযতোয োরথ 
আভযো থফকযোম্প 
োতজরয় গুতছরয় থনই। 



থফকযোম্প-এয তিরভ ভোরন থমতদক তদরয় আভযো উরি এরতছ, দুরয জগতু গ্রোভ আয দূরযয ফবতোতয 
থদখো মোরে। ুরফব ধূয়োেন কর, দতক্ষরণ থছোি চন্দ্রতোর আয উত্তরয অফতিত আভোরদয থদওতিব্বো। যীয ও 
ভনরক বোররো যোখোয জনয চররত থোরক থরোবনীয় মত ফোঙোতর খোফোয ফোতনরয় খোওয়োদোওয়ো। ততয - তরুদো, 
রুদ্রদো, নফীনদো, জীফনদো, োথবদো-থদয জফোফ থনই। ওঁরদয যোন্নোয স্বোদ এখনও তজরব থররগ আরছ।  

 একতদন থযে। রযয ততনতদন চররত থোরক 
থরোড-থপতয কযোম্প ১ মবন্ত, থমিো ধূয়োেন কররয োর 
অফতিত। ধূয়োেন কর ’র ক্লোইবোযরদয পোেব চযোররঞ্জ 
থমখোরন ৫০০ তভিোয খোড়ো একিো ওয়োর িরক থমরত 
য়, চড়ো শুরু কযরর আয থলই রত চোয়নো। ৬ জুন 
থযো োথীযো ইন্দ্রোন রুি ওররনয জনয থফতযরয় মোয় 
আয আভযো বোররো খোওয়ো দোওয়ো, থরোড থপতয, তফ্র 
িোইরভ তো রুডু থখরর িোইভ ো কতয। রে চররত 
থোরক অযোরক্লরভিোইরজন প্রর। ১০ তোতযখ আভোরদয 
থযো বোইরয়যো থফকযোম্প তপযররো, ওযো অরনকিো 
ইন্দ্রোন রুি ওরন করযরছ। ওযোও জোনোররো থম 
ইন্দ্রোন খুফই থিকতনকযোর অযোন্ড িোপ তক, ওরদয ভরত 
অফয আভো-দোফরোভ এয থচরয়ও কতিন। খুফই 
একজরেড তছর ওযো। অরনকিো খোততয মত্ন করয তপি 
করয থতোরো থগর।  

 োতজন থভবোয ও োঁচ থযো তভরর একিো তিভ নততয ’র ইন্দ্রোন-এয জনয। তিক ’র থম, 
চোযজন থফকযোম্প োরোরিব থোকরফ। এও তিক ’র থম ওই চোযজন রয থদওতিব্বো োতভি দরর থোকরফ। 

১২ তোতযখ ফোরযোজরনয দর 
তনরয় যওনো তদরোভ কযোম্প 
ওয়োরনয উরের। কোর ৯-
িোয় থফতযরয় তফরকর ততনরিয 
ভরধয কযোম্প ১ ফোই থৌঁরছ 
থগর; তকন্তু ভযো থদখো তদর 
রুদ্রদো’য থনো-ফুরি, ধূয়োেন কর 
ওিোয ভয় ওিোয থোর থপরি 
একোকোয। ওই থদরখ পুযরবো 
তখনই থোনভ থযো-থক 
থফকযোম্প োতিরয় তদর এক্সেো 
জুরতো আনরত। ন্ধ্যো ৮ িোয 
ভরধয থ জুরতো তনরয় চররও এররো। এভনতি থযোযোই োরয!  কযোম্প ওয়োরনয উচ্চতো ১৬৫০০ পুি, 

ধূয়োেন কর  

োভরনয থদওয়োর ক্লোইব 

কযরর ওরয ভয়দোন  



ুরযোিোই তুলোযঢোকো। ুযো ধযভুযো- অরনক নোভ নো জোনো ফবত ৃেও থদখো মোয় এখোন 
থথরক। এখোন থথরকই ফযপ গতররয় জর পুতিরয় খোওয়ো শুরু।  
 রযয তদন কোর ৯-িোয় আভোরদয ভোচব শুরু ’র। যোরতই তিক রয়রছ কযোম্প-১ থথরক যোতয 
কযোম্প-৩ এ মোওয়ো রফ। ওভযদো তরড কযরছ, একিো োম্প থতযরয় তকছুিো এরগোরতই থদতখ, ও ফোফো আফোয 
একিো ৪০০ তভিোরযয ভত উচুঁ থদওয়োর! এয থগ্রতডরয়ন্ট ধূয়োেন কর এয থথরকও থফত। রোে থপজ-এ  
৬০° - ৮০°  ওয়োর। তকছুিো উিরতই থদতখ, তরডন তিবোর বততব একিো জোয়গো থরযোরত রফ। প্রথরভ 
থদফুদো থকোভয-ভোন একিো গরতব ঢুরক থগর। তোযয তযরূ দো, তফরয থযোও ঢুকররো। ওরদযক থযতকউ 
করয এরক এরক ফোয থপ িতিং-এয জনয অরনকিো ভয় চরর থগর। থদওয়োররয ভোথোয় উরি থদতখ প্রোয় 
৩ তকররোতভিোয রবো তফোর এক থনো-তপল্ড, মোয উত্তয তদরক ভোউন্ট ইন্দ্রোন আয তিরভ ভোউন্ট থদওতিব্বো। 
তখন ন্ধ্যো ৬-৩০। আভযো ক্লোন্ত তফদ্ধস্ত রয় ইন্দ্রোন-এয থকোরর কযোম্প-৩ এ থৌছরোভ। এিোই ররো 
ইন্দ্রোন-এয োতভি কযোম্প (১৮৭০০)।  
 োভরন তফোর ইন্দ্রোন দোতঁড়রয় আরছ, মত থদখতছ উরত্তজনো তত ফোড়রছ। আভোয তনরজয ফযোোরয 
কনতপরডন্স আরছ, তকন্তু ওরয়দোয আয যীয তনরয় একিু তচন্তোয় তছরোভ; থকোনও একিো খোযো ররই 
ভুতকর।  
 ১৪ তোতযখ ুতণবভো, থযোযো ফররর, এখন থথরক আকো খোযো ওয়োয চোন্স আরছ আয ওরয়দোয 
তযরোিবও থযকভই ফররছ। তিক ’র, ১৪ তোতযখ যোত ১০-িোয় োতভি ভোরচব থফযরনো রফ। মোওয়ো আো তভরর 
২০ ঘন্টোয রড়োই আরছ, তোই তদরন তফশ্রোভ থনওয়োিো খুফ জরুতয। তকন্তু অতততযক্ত উরত্তজনোয় ঘুভ এররো নো; 
ভয় কোিোরনোয জনয আতভ, জুতনয়যদো, রুদ্রদো, থদফুদো তভরর রুডু থখররত রোগরোভ। ওতদরক তফরয আয নযফু 

থযো কোরর থফতযরয় 
ফোতক থোকো রুি-িো ওরন 
করয তপযর যোত ৯-িোয়। 
তফরয থযো জোনোররো, ও 
একোই োতভরি থগতছর আয 
থযো-ও তপক্স করয 
এররছ। ও খুফ ক্লোন্ত তছর। 
তিক ’র যোরত ও আয 
োতভি ভোরচব মোরফ নো। ১০ 
িোয একিু রয আভযো 
থফতযরয় ড়রোভ। আভযো 
োত আয তযন থযো। 
নযফু থযো একিু থদতযরত 
থফতযরয় ভোঝ যোস্তোয় ধরয 

তনর আভোরদয। শুরু র ক্লোইতবিং, ফিো ৭০° -৯০°  এয ভরধয। ুরযো রুি এ ভোত্র ২-৩ থি ফোয জোয়গো, 
তোও ফোই একোরথ ফরত োযরফনো। ওিোয রথ য যোতরিং, েোবোতবিং, তচভতন ক্লোইতবিং, জুভোতযিং ইতযোতদ থতো 
আরছই; তোযওয প্রতত থের নতুন তকছু অরক্ষো করয আরছ।  

ইন্দ্রোরনয থদওয়োরর  



 আকো তযষ্কোয। ুতনবভোয যোত। চোঁরদয আররো থদওতিব্বো ও োতভি কযোরম্প চভকোরে। এই অরূ 
দৃরযয োক্ষী রয় যইরোভ ক্লোইতবিং কযরত কযরত। প্রচন্ড োওয়ো ফইতছর, মোয জনয প্রচুয থনো ডোে ড়তছর 
উয থথরক, খুফই অুতফধো তের। দুরয 
থদখরোভ ূমব উরি আরছ। ৬০০০ তভিোয থথরক 
ূরমবোদয় থদখোয অনুবূতত এরকফোরয আরোদো। 
একিো ৯০°  ওয়োরর অযোরন্ড কযরত তগরয় 
তযরূদো’য একিো ভযো ’র, থিো এভনই 
যোতন্ডকযো নততয কযর থম তযরূদো আয থগর 
নো, থমরত োযররো নো। আভযো ফোতকযো এতগরয় 
থগরোভ। কোর ১০-২০ থত আভযো ৬ জন আয 
৪ জন থযো তভরর োতভি কযরোভ ইন্দ্রোন। 
ি থথরক ৩৬০°  থম তবউ থদখো মোতের তোয 
ফণবনো ভুরখয বোলোয় কযো মোয় নো, থচষ্টোও কযতছ 
নো। োতভরি ৩০ তভতনি তছরোভ। তোযয নোভরত 
শুরু কতয। তকছুিো নোভোয য থথরক ওরয়দোয 
খোযো রত শুরু করয, বীলণ থনো-পর রত শুরু 
করয। ওযই ভরধয অততন্তবরন নোভরত থোতক। 
আতভ ফোয আরগ নোভতছরোভ। একিো জোয়গোয় 
একতি যক তিন-এ অযোঙ্কয করয ১০০ তভিোরযয 
একিো থযো থপরো তছর। ওিোরত য যোরর করয আতভ নোভরোভ। থযো-এয থরল রযয অযোঙ্কয মবন্ত মোওয়োয 
য আতভ থদফুদো-থক ইোযো কযরোভ আোয জনয, থদফুদো মখনই থল্ফ-অযোঙ্কয থচঞ্জ কযরত থগর, অযোঙ্কযিো 
খুরর ওয োরত চরর এর! তচর তচৎকোয করয ফররর, অযোঙ্কয খুরর থগরছ, অযোঙ্কয খুরর থগরছ। আতভ তকছুক্ষণ 
বোফরোভ, ওিো আভোয নোভোয ভয় খুররর কী ত? মোক, অযোঙ্কযিো রোগোরত অরনকিো ভয় রোগতছর; আয 
আতভ থমখোনিোয় দোঁতড়রয়তছরোভ ুরযো যক-পর, আই-পর থজোন, তোই আতভ আয থদতয নো করয একোই 
নোভরত শুরু করয তদই। জোতন, ভোউরন্টন-এ একো চরো উতচত নয়, তকন্তু আভোয থকোনও উোয় তছর নো। তফকোর 
৪-থিয় খুফ একজরেড রয় কযোরম্প তপতয, তযরূদো আরগই তপরয এরতছর তোই আভোয ভুরখ থোনো ভোত্র 
থডররভব তডবোইরয ভোধযরভ ক্লোরফ ও থফ কযোরম্প োতভরিয খফয তদরয় থদয়। ফোতকযোও ৬ িোয ভরধয তপরয 
আর।  
 রযয তদন কোরর উরিই ুরতডভ আয থোনভ থযো থফতযরয় মোয় থফকযোরম্পয উরের। তিক তছর 
একজন থযো থফকযোরম্প থোকরফ আয তিতীয় জন ওই চোযজনরক কযোম্প-১ এ তুরর তদরয় আফোয থনরভ 
মোরফ; আয আভোরদয োতভি কযোম্প থথরক একজন থযো তগরয় ওরদযরক তনরয় আরফ কযোম্প-১ থথরক। 
োযোতদন খোযো ওরয়দোয, পুড আয পুরয়র রিবজ থদরখ তরডোয রুদ্রদো থযো ও ফোতক দযরদয োরথ কথো 
ফরর তডতন থনয়, রযয তদন আভোরদয এই ৭ জরনয তিভিোরক থদওতিব্বো োতভি কতযরয় থফকযোম্প োতিরয় 
থদরফ আয ওযো ৪ জন একতদন রয এর োতভি কযরফ। খুফ ইেো তছর ফ থভবোযযো একোরথ তভরর থদও 
তিব্বো োতভি কযো রফ। থিো ম্ভফ ’র নো।  

ইন্দ্রোন তচভতন  



 িযোন-ভরতো আভযো ৭ জন তফরয থযোরক তনরয় ১৭ তোতযখ থবোয ৪-৩০ িোয় কযোম্প-৩ থথরক মোত্রো 
শুরু কতয। তোও একিু থরি রয়ই তগরয়তছর। তিক ’র পুযরবো আয নযফু থযো থযোদ উিরর ুরযো কযোম্প 
তুরর তোঁফু শুতকরয় তোযয আরফ। ৬-৩০ নোগোদ থদওতিব্বো’য থকোরর কযোম্প-২ এয জোয়গো তিক করয একিো 
গতব করয ভস্ত এক্সেো রোরগজ যোখো র। তখনও োরকো োরকো থনো-পর রে। আভযো তিক করযতছরোভ 
তনরজযো রুি ওররনয থচষ্টো কযরফো আয থযোযো থোকরফ তছরন। থইভরতো থদফুদো ও আতভ তরড করয 
এতগরয় চররোভ, আয ফোতকযো থযোআ করয আরত রোগররো। ধীরয ধীরয আকো আযও খোযো রত রোগর, 
একভয় ুরযো থোয়োইি আউি! তখন বোফো ’র, এই আফোওয়োয় ফযোোযিো থযোরদয োরত থছরড় থদওয়োই 
বোররো। তফরয এতগরয় এর তথোকতথত রুরি নো তগরয় োভরন থম ওয়োর থর ওিো তদরয়ই ক্লোইব করয থযো 
তপক্স কযরত কযরত উরযয তদরক চরর থগর। ফুঝরোভ, কতিো কনতপরডন্স ওয ভরধয। আভোরদয জুতনয়যদো 
ওরক তফরর তদতের। এয ভরধয ওরয়দোয থফ খোযো থদরখ নযফু থযোও এর থমোগ তদর। একিো ভয় য 
আভযোও উিরত থোকরোভ, থরল অরনক করষ্ট থডররভব (GPS device) মরে োইি তোড়ো করয থফতড়রয় থোয়োইি 
আউি এয ভরধয োতভি কযরোভ ফোই। তখন দুুয ২-১৫। থফত ভয় নে নো করয তফরয ফোইরক তনরয় 
নোভোয যোস্তোয় এরগোরত থোরক। তকছুিো এরগোরতই ফুঝরোভ যোস্তো োতযরয়তছ। আরর অতযতধক থনো-পর 
আভোরদয পুি ভোকব ও তপক্স থযো দুরিোই চোো তগরয়তছর। একিুও থদতয নো করয আভযো থডররভব বযোয় 
ভযোর তডরযকন থদরখ এরগোরত রোগরোভ, আয ওতদক থথরক ভযোররজও তদক তনরদব কযতছর যোহুর দো, 
তদোঞ্জন দো, োথী, প্রভুখ ফনু্ধ্যো। থডররভব-য োোরময আভযো তিক জোয়গোরত এরই থযো খঁুজতছরোভ, তকন্তু 
তুলোয ও োদো কুয়োোয় তকছুই থফোঝো মোতের নো। থরল ৬-িো নোগোদ িোৎ থদখরোভ আকো তযষ্কোয রয় 
থগর তকছুক্ষণ। থযোযোও উয থথরক পুযরবোরক তনরচ থদখরত থরয় আশ্বস্ত ’র। কযোম্প ২ থদখো মোরে। 
তখন ফোড়তত উৎোর প্রোণ-রণ আই-এক্স তদরয় তুলোযসূ্ত থখোঁড়োখঁুতড় চরর। থযো খঁুরজ োওয়ো মোয়। ৮-
িোয য ফোই কযোম্প-২ এ তপযরোভ, থপতর। ওইতদন আয থফকযোম্প থপযো ’র নো। ওতদরক ওযো চোযজন 
আজ থফকযোম্প থথরক কযোম্প-১ এররছ। রয শুনরোভ কযোম্প-১ এ থকোনও থেোব নো থোকোয় ওযো থই 
তফকোর থথরক যতদন কোর মবন্ত থভোিোভুতি পোতেিং-এ কোতিরয়রছ। 
 ১৮ তোতযখ প্রচন্ড ওরয়দোয খোযোরয জনয োযোতদন থচষ্টো করযও আভযো থফরযোরত োযরোভ নো। পুরয়র 
খুফ কভ থোকোয জনয োযোতদন রোইপুড আয থকোনযকরভ ফযপ গরোরনো জর থখরয় কোিোরোভ ফোই। কযোম্প-১ 
এয ওযো ৪ জনও উরয আরত োযর নো ফযিং তনরচ থনরভ থমরত ফোধয ’র।  
 ১৯ তোতযখ আভযো থফয রোভ থফকযোম্প এয তদরক। এতদন ওরয়দোয বোর। থযোযো তকছুক্ষণ য 
কযোম্প গুতিরয় আরফ ফরররো। আভযো ফোই থযো-আ রয় তযফন তদরয় ভোকব কযো রুি ধরযই তপযতছরোভ, 
থই তফোর ওয়োররয কোছোকোতছ আরতই আফোয ুরযো থোয়োইি আউি রয় থনো পর রত রোগর, তযফন তদরয় 
ভোকব কযো রুি আভযো খঁুরজ থরোভ নো। আরর থল কতদরনয থনো-পর ফ প্রোয় থঢরক থগরছ। তফরর তদরয় 
ওয়োরর ঝুরর ঝুরর রোঙর তদরয় ভোতি চলোয ভত আই-এক্স তদরয় আভযো তপক্স থযো খঁুজরত রোগরোভ, 
অফররল অরনক থখোঁজোখঁুতজয য একিো জোয়গোয় অল্প থফতযরয় থোকো তযফন থদখরত োওয়ো থগর। তপক্স 
থযোও খঁুরড় থফয কযো ’র। এয ভরধয থযোযোও এর থগরছ। ফোই একোরথ নোভো শুরু কযরোভ। 
থফকযোরম্প মখন ঢুকরোভ দরর, তখন ন্ধ্যো নোভরছ।  
  ২০ জুন যোতকিং কভতিি করয তফকোরর খচ্চরযয জনয ওরয়ি কযতছর ফোই, ওযো এররো নো। োোরড় 



থফত ভোরত্র থোকরর এরদয ওয তনববয কযো ছোড়ো আয থকোন উোয় থনই। অথচ যতদন ভোনোতর তপযরত 
রফ। কোর ৯-িো মবন্ত অরক্ষো কযোয যও ওরদয থদখো তভরররো নো। থরল আতভ আয থদফোীল দো 
থফতযরয় ড়রোভ থতয’য উরের, খচ্চয খঁুজরত। থদড় তকররোতভিোয নোভরতই থদতখ ফোফুযো আরছন দুরতক 
চোরর। ওয়োতক-থত তরুদো থক জোতনরয় তদরোভ থম ওযো মোরে। আভযো নোভরত থোকরোভ, এরক এরক থতয, 
তচক্কো থতযরয় থযোড থড-এ থৌঁছরোভ তফকোর ৪-থিয়, এখোরন আভোরদয ওরয়রকোভ কযরত এরতছর চন্দনদো।  
 তোযয থপোরন িোওয়োয এর থগরছ। তোযয আয কী, মো য়! থম মোয তযফোয তযজরনয োরথ 
কথো ফররত ফযস্ত। ন্ধ্যোয় ভোনোতর। থখোরন স্মযণীয় আনন্দভয় যোত। অতবজ্ঞতোয থঝোরো বরয আরছ। ২৫ 
জুন থই থঝোরো আগরর তপরযতছ করকোতোয়।   

যক-ওয়োর, ইন্দ্রোন  


