
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 

এযকভ ববদফবছরাভ আভযা; বকন্তু যচনায ক্রভফদ্ধবভান বযয বেদখ ফবাংখযা ফাবেদে ছে কযায বদ্ধান্ত 

বনদেবছরাভ। এফাদয প্রকাবি ’র অন্তঃ ফব।]  

(অন্তঃ ফব)    

ফাঙাবর নাযীদেয বনদে আদযাী ই-ভযাগ মখন নিুন কদয আভাযই ুযদনা কাজ ুনঃপ্রকাদয বদ্ধান্ত বনর, 
িখন বেদক ফােবি োে বচদদছ। বনদজয বরখা আদেি কযায োে। রুদ্র এফাং ম্প্রবি ম্পােক-ভাইদেয 
ধাযাফাবক িাোে কাজিা একযকদভ বল কযা বগর। অদনক কো ফাবক বেদক বগদরও এফাদয ইবি িানদিই দে। 
গি াংখযাে ফাাংরাদেদয বভদেদেয বনদে অদনকিা ফদর উঠদি বদযবছরাভ, এফাদয এায ওায েুায বভবরদে ফরদি 
দফ। েুাদযই অদনক বেবকাং বনউজ আদছ বকনা।      

রুম্পায কো ফবর। কুাব কদরানী াইসু্কদরয ববিকা যানাঘাদিয নাযা কদরানীয ফাবন্দা রুম্পা ো - 
জন্ম ১৯৮১ াদরয ৫ বদেম্বয নেীোয করযানীদি। ২০১৫ াদর ‘ভাউদেবনোব অযাদাবদেন অপ কৃষ্ণনগয’-এয 
াদে মুক্ত ন যক ক্লাইবম্বাং বকাদবয ভাধযদভ। স্বাভী ুভন ফুও বছদরন াদে। একই ফছদয ‘বভারোন ভাউদেবনোবযাং 
ইনবিবিউি’ বেদক বফবক ভাউদেবনোবযাং বকাব কদযন। এযয অববমান। ওঁয পর অববমাদনয ভদধয আদছ ২০১৫ 
াদর ‘বিাক কাাংবে’ ২০১৬ াদর ‘ভাউে চযাঙাফাাং’ ২০১৭ াদর ‘বিূর-১’ ‘ভাউে ব্ল্যাক বক’, ২০১৮ াদর ‘ভাউে 
গযাাংিযাাং’ ও াদয কাাংবে ২০১৯-এ ‘ভাউে বেবচান’ অববমাদনয েয বছদরন রুম্পা। ২০১৯ াদরয বভ-জুদন 
বনদরু ইনবিবিউি অপ ভাউদেবনোবযাং বেদক অযােবান্স ভাউদেবনোবযাং বকাব ভাপ্ত কদযদছন ‘বফি বেইবন’য 
এওোেব বদে। ২০২১ াদর ৪০ ফছয ফেস্ক রুম্পা ো শুরু কদযন এবাদযি অববমান। ৬ এবপ্রর যওনা বেন 
বনাদরয উদেদয - ১৮ এবপ্রর এবাদযি বফকযাম্প বৌঁছান। ১ বভ কযাম্প-২ বি বৌঁছাদনায য িীে শ্বাকষ্ট ও 
জ্বয-কাব শুরু ে – ইবিভদধয একজন নযওদেয অববমািী  কদেকজদনয কদযানা দজবিব াওো বগদেবছর। 
রুম্পাদক ২ বভ ববরকোদয কাঠভুনু্ডয আন্তজবাবিক াািাদর ববিব কযা দর জানা মাে ব কদযানা বাইযাদ 
আক্রান্ত। ওখাদনই িাঁয এবাদযি অববমাদনয ইবি। এফছয নিুন কদয প্রস্তুবি বনদেদছন বিবন, মাদেন ভানারু 
াবভদিয উদেদ (বফদশ্ব অষ্টভ উচ্চিভ)। অববমান াংগবঠি কদযদছ বফখযাি ‘ভাউদেবনোব অযাদাবদেন অপ 
কৃষ্ণনগয’। ফন্ত বাং যাদেয বনিৃত্বাধীন এই েদর রুম্পায দে মাদেন যানাঘাদিয আয এক নাযী ুবভিা বেফনাে। 
বগাারনগয বযে ইনবিবিউদিয ববিকা ুবভিা ২০১৩-ে ‘বভারোন ভাউদেবনোবযাং ইনবিবিউি’, ২০১৬ বি 
‘জয ইনবিবিউি অপ ভাউদেবনোবযাং এন্ড উইোয বপািব’ এফাং ২০১৮ বি ‘অির বফাযী ফাজাই ইন্সবিবিউি অপ 
ভাউদেবনোবযাং এন্ড এরাইে বপািব’ (ভানাবর) বেদক ফবিাদযাে প্রবিে বনদেদছন এফাং ইবিভদধয বকছু অববমাদন 
াদিখবে দেদছ িাঁয।  

আজদকয আয এক িাযকা বোরী ফাক। চন্দননগয কাঁিা ুকুদযয ফাবন্দা বোরীয জন্ম ১৯৯০ াদরয ৭ 
অদটাফয। ফাফা িন ফাক ও ভা স্বপ্না ফাক। বোরী গবনদি স্নািক, ফিবভাদন কানাইরার সু্কদরয বিক। ওঁয 
বভারদেয প্রবি আকলবে বছাি বেদকই। ৬ ফছয ফেদ বনার ভ্রভদেয ভাধযদভ বোরীয বভারে মািা শুরু। ৭ভ 
বেবেদি োয ভেই যক ক্লাইবম্বাং বকাব, ২০০৮-এ ‘বভারোন ভাউদেবনোবযাং ইবনবষ্টবিউি’-এ বফবক ও ২০১০-এ 



এেবান্স ভাউদেবনোবযাং বকাব। বফবকছু ফবদি (ভুরবকরা-১০, ভাউে বিনদচনকাাং, বাগীবযেী-২ ইিযাবে) অববমাদনয 
য শুরু কদযন িায ৮ াজায বভিায ফবদি অববমান। ২০১৮ াদর ‘ভানারু’ (২৭ বদেম্বয) পরবাদফ আদযাে 
কদযন। ২০১৯ াদর ক্লাউে পাবন্ডাং ও ফযাাংক-বরান বনদে এবাদযি অববমাদন মান – বকন্তু বযাদেয অদমাবগিাে 
(বোরীয বালাে) বখদযয ৪৫০ বভিায বনচ বেদক বপযি আদন। েুই ফছয য ২০২১ াদরয ১ রা অদটাফয কার 
৬-িাে ৃবেফীয প্তভ উচ্চিভ ৃে ‘ধওরাবগবয’ (৮,১৩৭ বভিায) ৃদে বফনা অবিদজদন আদযাে কদযন – িদফ 
অববমানূফব িেয না বেদে মাওোে কাযদে বোরীদক বফনা অবিদজদন আদযাদেয স্বীকৃবি না বেদে শুধু আদযাে 
স্বীকৃবি বেে বনার যকায। ২০২২ াদর বনার যকাযদক অফবি কদযই বফনা অবিদজদন ‘এবাদযি’ ও ‘বরাৎদ’ 
অববমাদন মান বোরী। ৪ এবপ্রর কাঠভুনু্ড বৌদছও ভুরি অেবননবিক কাযদন ২১ বেন অদিা কযদি ে বখাদন। 
এযয ২৫ এবপ্রর বিবন যওনা বেন এফাং ২৯ এবপ্রর বফকযাম্প বৌঁদছ শুরু কদযন অববমান। ২২ বভ যবফফায কাদর 
এবাদযি চুোে বৌঁছান। বোবর ৮৪৫০ বভিায মবন্ত াবিদভোবয অবিদজন ছাোই উদঠদছন। িাযয বযবিবিয 
চাদ িাঁদক অবিদজন বনদি দেদছ। এযয কযাম্প-২ মবন্ত বনদভ আফায উদঠ মান াবভি কযাদম্প (এবাদযি ও 
বরাৎদয াবভি কযাম্প এক)। ২৫ বভ জে কদযন চিুেব উচ্চিভ ফবি 'বরাৎদ’ (৮,৫১৬ বভিায)। ছন্দা গাদেন এই 
নবজয ৃবষ্ট কদযবছদরন প্রাে একেক আদগ।  

ফাাংরাদেদ বপবয। আভযা ওোবপো নাজবযন বচৌধুযীয আদযাে কীবিব বনদে আদগই অদনকিা ফদরবছ। এভন 
একজন বমবন বকানও দ্ধবিগি প্রবিে না বনদেও কদঠায বযেভ, ফযবক্তগি প্রবিে আয অধযাফাে দ্বাযা এদক 
এদক াি ভাদেদয াি উচু ফবি চঁুো জদেয রদি ২০১১ াদর ‘ফাাংরাদে অন বদবন াবভি’ কযাদম্পইন শুরু 
কদযবছদরন।  এবাদযি অববমানও শুরু কদযবছদরন বনাি ভজুভোদযয (২ে ফাঙাবর নাযী) আদগ। প্রবিকূর আফাওো 
ও বাদগযয বফেম্ভনাে বেযী দে মাে িায। ঝদেয কাযদন ২বি িাঁফু আয ৫বি অিযাফবকীে অবিদজন ববরন্ডায  
অদনক বকছু াবযদে বফকযাদম্প বনদভ আদি ে িাঁদক।  িাযদযও প্রচন্ড ইোবক্ত, অেভয ভদনাফর আয বনদজয 
িভিাে বফশ্বা কদয বিবন আফায াবভি ভাদচব মান। বনাদিয াি বেন য এবাদযি জে কদযন। এযদযও জাবয 
োদক িাঁয প্তচূো অববমান।  ২০১৫ াদরয ভদধয প্রেভ ফাঙাবর বদদফ ‘বদবন াবভি’ জে কদয ইবিাদ িান 
কদয বনন। অবিম্প্রবি বিবন আফায ইবিা গদেদছন। প্রেভ ফাাংরাদেব িো প্রেভ ফাঙাবর বদদফ বিবন চদর 
বগদরন ৃবেফীয বদ্বিীে উচ্চিভ ফবি বক-২ ফবি অববমাদন। গাইে বছদরন ফবদি অবফশ্বায বযকদেবয অবধকাযী বনভবর 
ুজবা। ২০২২-এয ২২ জুরাই বফদশ্বয বোংকযিভ ফবি বক-২ এয ীদলব বৌঁদছ মান ওোবপো। ফাঙাবরদেয আযও 
একফায গবফবি কযদরন বিবন।  
 মাঁদেয কো ফদর উঠদি াযরাভ িাঁযা ছাোও অজস্র নাযী অববমািীযা ছবেদে আদছ েুই ফাঙরাে। ফায 
াদে আভাদেয বযচে ঘদিবন, ফায কো বানা েবন। ফরা ’র না, বিভফদেয ঊলা বিি, রুনা বে-য ভদিা 
অদনদকয কো মাযা ফহুবেন ধদয ফহুে বঁদি বভারদেয েুগবভ বগবযফর্ত্বগুদরা অবিক্রভ কদয বগদেদছন এদকয য 
এক। িাঁযা ফাই বভদর আযও ফে কাবনী উায বেদফন ববফলযদি।    
 
 

“It is not the mountain we conquer but ourselves.” – Sir Edmund Hillary. 


