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১১ ভার্চ ২০১১, রৄক্রফায। রাঞ্চ আওয়ারয ারে ভয় ছির োই জুভায নাভাজ ড়রে ছগরয়ছিরাভ 
ভছজরে। ওেসুকা ভছজেছি আভায কভচস্থর থেরক প্রায় র্ায ছকররাছভিায েূরয, েরফ আভারেয বফাখী থভরা 
থমখারন য় থই ইরকফকুুরযা থেরক কারি। ভছজরে করয়কজন প্রফাী ফাঙ্গারী বাইরয়য ারে থেখা ররা। নাভাজ 
থরল বফাখী থভরায রমাগী থভাোঃ জীভ উদ্দীন আয আছভ  এরাভ ইরকফকুুরযারে। এক ারে রাঞ্চ থল করয 
জীভ যওনা রয়রি থভররা থেরন আয আছভ ফার ওঠায জন্য মাছি। ঠাৎ ভরন ররা ারয়য নীর্িা াল্কা রয় 
থগরি, ছঠকভরো াাঁিরে াযছি না। আরয ছক ররা, র্ায ছেরক োছকরয় থেছখ ইভাযে গুররা রৃররি। ফঝুরাভ 
বূছভকম্প রৄরু রয়রি! র্াযছেরক একিা র্াা গুভরয ওঠায আওয়াজ, থই ারে নাযী করঠঠয আেচনাে। এ ভরয় 
যাস্তায় াাঁিা ছনযে নয়, িারেয উরযয ফা যাস্থায ারয াইনরফার্চ গুররা থবরঙ্গ ড়রে ারয। দ্রুে একিা বফরন 
ঢুরক ড়রাভ। ঢুরকই ফঝুরাভ বুর করযছি। প্রফর রৃররি িাে, র্াযছেরকয থেয়ার। জানাররয কাাঁরর্য গ্লার ছর্ড় 
ধযরি। ছকিু থরাক হুরড়াহুছড় কযরি ফাইরয মাফায জন্য। থকউই প্রকৃছেস্থ নয়, ফাই যাছনক আক্রান্ত। থোয়া েরূে 
ড়রে ড়রে থেয়ারর াে ছেরয় াভরর ছনরাভ প্রেভ ধাক্কািা। ভরন ররা ছবেরয োকা ছনযাে নয়, িুরি ফাইরযয 
থখারা র্ত্ত্বরয এরাভ। থেছখ করয়ক ে ভানুল ফাইরয এর োাঁছড়রয়রি, ফাই আভায ভরোই উদ্ভ্রান্ত। থর্ারখ ভুরখ 
আেংরকয স্পষ্ট িা। েূরয থকাো থেরক থবর আরি নাযী করঠঠয আেচনাে।  

 

 না থল রয় মায় ছন বূছভকম্প, আফারযা এররা বুকম্পরনয ধাক্কা। এই অঞ্চরর ফ থর্রয় উাঁর্ু ইভাযে, 
ানাইন ছছি। োছকরয় থেছখ রু র্ার থমভন ফাোর থোরর থেভছন বারফ রৃররি লাি েরা ানাইন ছফছডং। 
ারয একছি বফরনয ররস্তযা খর ড়ররা! এই ভুহুরেচ বুগবচস্থ  থভররা ছনযাে নয়, জীভরক থপান ছেরাভ। 
থপান থর্র্। আভায স্ত্রী থমখারন কাজ করয, থই াাোর ছফছডংছি খুফই যুর া, থবরঙ্গ রড়ছন থো! থপান ছেরাভ 
োরক, থপান মারি না। থভরয়িা সু্করর, থমাগারমারগয থর্ষ্টা কযরাভ, থপান মারি না। া থেরক থক থমন ফরররা 
রুযা থিছররপান কছভউছনরকন থর্র্। েখরনা েপায় েপায় আরি বূকম্পন। থভররায অফস্থা ছক থেখায জন্য 
থগরাভ থেরনয কারি। ভস্ত থরন র্রার্র ফন্ধ।   
 

বুকম্পন আরিই একিায য একিা। ছক কছয, ফাাঁর্রফা  থো এ মাত্রা! ভাোররয ভরো িররে িররে 
একিা থিছরছবন স্ক্রীর  থেখরাভ,  আভায ভরোই িারভািার অফস্থায়  বূছভকরম্পয ফােচা ছযরফন কযরি থঘালক। 
থেছখ, আগুন থররগ থগরি নান স্থারন। থিাছকওরে একছি বফরনয িাাঁে ধ্বর রড় আে রয়রি অরনরক, ভাযা থগরি 
করয়ক জন। এয রয ফযাক ক্ষয়ক্ষছেয খফয আরে োকরর থিাছকওয উত্তরয অফছস্থে ছভয়াছগ ও পকুুছভা থজরা 
রে। ফাইরয োকািা ছনযাে নয় থবরফ যওনা রাভ থভরয়য সু্কররয ছেরক। থেছখ াজায ভানুরলয কারপরা। 
মানফান ফন্ধ োই ফাই াাঁিরি, ারে ভুরঠা থপান। থপান রাইন থর্র্ েফু ফাই ফযাকুর রয় থপারনয থফাোভ 
র্ারি, মছে ছপ্রয় জরনয খফ জানা মায়!   

 

থভরয়রক ছনরয় ফাড়ী ছপযরে ছপযরে প্রায় ন্ধযা। েযজা খুরর থেছখ আফাফ ত্র থভরঝরে িছড়রয় ছিছিরয়,  
রঠর্বঠর্ অফস্থা। িারেয এক জায়গায় একিা রু ছর্ড়। আাঁধায ঘছনরয় আরি, ফাইরযয োভাত্রা ছভারেয 
কািাকাছি। াছন থনই, গযা থনই, কারযা ারে থমাগারমাগ থনই। করয়ক ছভছনি যযই আরি আপিায ক,  
বূকম্পন। ে ছকররা ছভিায ারয় থরিাঁ গবীয যারে ফাড়ী ছপযররা আভায স্ত্রী। ছযশ্রান্ত  আভযা ছনরজরেয র 
ছেরাভ যারেয ছনকল কাররা অন্ধকারযয কারি। একছি ছনযাে থবারযয অরক্ষায় াযাযাে ছনঘুচভ থকরি থগর 
ক্রভাগে বূকম্পরনয ভধয ছেরয়। 
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কারর থেছখ াছন, গযা,  ছফরৃযৎ ছপরয এররি। থিছরছবন থেরক জানরাভ, বূত্রভকচ্েয ভািা ত্রির ৯। 
বূত্রভকে, সুনাত্রভ (জ্বচ্রাচ্ছা)  আগুচ্নয ততাচ্ে প্রায় দ ার্ায ভানুল  ভৃত ত্রকিংফা ত্রনিঁচ্ ার্ চ্য়চ্ি। তেত্ররচ্পান 
রাইচ্ন আিংত্রক বাচ্ফ িংচ্মাগ ায়া তগর। তপান কযরাভ - তপান তরাভ, স্বচ্দ  প্রফাচ্য অচ্নক ত্রপ্রয়র্চ্নয 
কাি তথচ্ক। র্াাচ্ন ফািংরাচ্দচ্য ভাননীয় যাষ্ট্রুদূত াচ্চ্ফয াচ্থ কথা চ্রা, কথা চ্রা দূতারয় প্রধান র্নাফ 
ভাসুদুয যভাচ্নয াচ্থ। কত্রভউত্রনত্রেয কচ্য়কর্ন তনতৃস্থানীয় প্রফাী  ািংফাত্রদচ্কয াচ্থ কথা চ্রা। ফাই উত্রিগ্ন, 
এচ্ক অচ্যয ত ািঁর্  ফয তনফায তযষ্টা কযচ্িন ফাই।  

 
র্াাচ্ন প্রায় চ্নচ্যা ার্ায প্রফাী আচ্িন। তচ্ফ তোত্রক এরাকায় বূত্রভকচ্ে তকউ গুরুতয আত 

চ্য়চ্িন ফা কাচ্যা প্রাণাত্রন ঘচ্েচ্ি এভন িংফাদ াই ত্রন। এফাচ্যয বূত্রভকচ্ে ফচ্যচ্য় ক্ষত্রতগ্রস্ত অঞ্চর ত্রভয়াত্রগ 
তর্রা। ঐ তর্রায ফৃত্তভ য তনদাইচ্ত একত্রে ফে ফািংরাচ্দী কত্রভউত্রনত্রে আচ্ি। তেত্ররচ্পান তমাগাচ্মাগ না 
থাকায় তাচ্দয ত্রফদ িংফাদ এ চ্না র্ানা মায় ত্রন। ভারাভাচ্রয ফোক ক্ষয়ক্ষত্রতয  ফয র্ানা তগচ্ি। আত 
চ্য়চ্িন তফ কচ্য়কর্ন তচ্ফ প্রাণাত্রনয ত্রনত্রদজষ্ট তকান  ফয এ ন মজন্ত ায়া মায়ত্রন।  

 
 

 
     

 


