
ললেক ককভভ  লথেকক ললেক টটাঙটাকনিকটার ববীকচ

লশটাভনি শটামস

একন্টেকব লথেকক দভইটটার সময় সটাব-৩৪০ কবমটাকনি ককর ককঙটার কটাভভ মভ  কবমটানিবন্দর উকদ্দেকশ রওয়টানিটা হলেটাম।

ফটাইট টটাইম এক ঘণটা কবশ কমকনিট। আকটাশ লমকঘ ঢটাকটা থেটাকটায় কবমটানি লমকঘর উপর কদকয় চলেকছিলে, নিবীকচ তটাই সটাদটা

লমকঘর সটাগর ছিটাড়টা আর ককছিভই লদখটা যটায়কনি। লমকঘর উপর ঝকঝকক লসটানিটাকলে আকলেটাকত ডটানিটা লমকলে উড়কছিলে

আমটাকদর  বটাহনি।কটাভভ মভ  কবমটানিবন্দর  সটাউথে  ককভভ  প্রকদকশ  এববং  বভকটাভভ  এই  কবমটানিবন্দকরর  কটাকছির  বড়  শহর।

লডকমটাকক্রেকটক করপটাবকলেক অব ককঙটা লসনটালে আকফ্রিকটার লগ্রেট ললেক করকজিওকনির সবকচকয় বড় রটাষ্ট্র। এটটা আকফ্রিকটা

মহটাকদকশর কদ্বিতবীয় ববহত্তম লদশ এববং সটারটা পবকথেববীকত আয়তকনি ১১ তম। প্রটায় ৭৫ কমকলেয়নি জিনিসবংখখটা অধভখকষিত এই

লদশ আকফ্রিকটার মকধখ চতভ থের জিনিবহুলে লদশ।

ককঙটার  সটাকথে  লসনটালে  আকফ্রিকটানি  করপটাবকলেক,উগটানটা,  রুয়টানটা,  বভরুকন,জিটাকম্বিয়টা,  একঙটালেটা,  ককঙটা

বটাজিটাকভকলের সবীমটান্ত আকছি। ললেক টটাবংগটাকনিকটা ককঙটাকক তটাঞটাকনিয়টার লথেকক আলেটাদটা ককর লরকখকছি। পকশ্চিকম ৪০

কককলেটাকমটটার ককরকডটার কদকয় ককঙটা আটলেটাকন্টেক মহটাসটাগকরর সটাকথে সবংযভক্ত। নিটানিটা ঘটাত প্রকতঘটাত,  যভদ্ধ কবগ্রেহ ককর

ককঙটা লবলেকজিয়টাম লথেকক সটাধবীনিতটা লেটাভ করকলেও লদশটটাকত এখনি ও গবহ যভদ্ধ চলেকছি। এই লদকশর মটাকটর কনিকচর

সম্পকদর ললেটাকভ হটানিটাহটাকনি আর রক্তপটাত ললেকগই আকছি। এই কবশটালে লদশটটাকত ককব শটাকন্ত আসকব তটা লকউ জিটাকনি

নিটা। এক অকনিকশ্চিত জিবীবনি কনিকয়ই একদকশর মটানিভষি তটাকদর কদনি কটাটটাকচ্ছে। এই ক্রেটাকন্তকটাকলেই আমটার একদকশ আশটা হলে।



সটানিবীয় সময় দভইটটা  কত্রিশ কমকনিকট আমটাকদর কবমটানি লডকমটাকক্রেকটক করপটাবকলেক অব ককঙটার সটাউথে ককভভ

প্রকদকশর কটাভভ মভ কবমটানিবন্দকর লেখটান করলে। আকরকটটা নিতভ নি লদকশর মটাকটকত আলটাহতটায়টালেটা আসটার সভকযটাগ কদকলেনি।

আকমনি। আকটাশ একটভ  লমঘলেটা থেটাককলেও লবশ আকলেটা কছিলে চটাকরকদকক। কবমটানিবন্দর একটটা পটাহটাকড়র উপর এববং

আকসপটাকশ সব পটাহটাকড় এলেটাকটা। ইকমকগ্রেশটাকনি একজিনি অকফিসটার বকস আকছি,  পটাসকপটাটর  কনিকয় একন কসলে কদকয়

কদকলেনি।সব ফিরমটাকলেকটজি লশষি ককর কটাভভ মভ লথেকক বভকটাভভ র কদকক রওয়টানিটা হলেটাম। 

কটাভভ মভ কবমটানিবন্দর বভকটাভভ  লথেকক চকলশ কককলেটাকমটটার দদকর,  প্রটায় এক ঘণটার পটাহটাকড় পথে,  এই পথে বভকটাভভ

লথেকক ললেক ককভভ র পটাড় লঘ ঘকস অকনিকদভর কগকয় পটাহটাকড়র লভতকর চকলে লগকছি। পটাহটাকড়র উপর এই কবমটানিবন্দর। এর

পটাকশই ককঙটার সটামকরক বটাকহনিবীর কবশটালে ঘটাঘকট। অকনিক উঁচভ কত বকলে এখটানিকটার আবহটাওয়টা লবশ ঠটাণটা ,  চটাকরকদকক

পটাহটাড় হকলেও মটাকঝ লবশ ফিটাঘকটা থেটাকটার কটারকনি লখটালেটাকমলেটা পকরকবশ ও বটাতটাস চলেটাচলে সটাভটাকবক। 

কটাভভ মভ লথেকক বভকটাভভ র পকথে

যভদ্ধ কবধ্বস্ত লদশ কহকসকব রটাস্তটাগুকলেটা লবশ ভটালে। পটাহটাকড় পকথে আমরটা কবমটানিবন্দর লথেকক কটাভভ মভ  শহকরর

কদকক চলেকছি। লছিটাট জিনিপদ, শহকরর মটাকঝ একটটা লমটাড় আকছি, লসখটাকনি ককছিভ  লদটাকটানিপটাট, কনিতখ প্রকয়টাজিনিবীয় কজিকনিষি

এসব লদটাকটাকনি পটাওয়টা  যটায়। লমটাটর সটাইককলে,  সটাইককলে ও মটাইক্রেবটাকস সটাধটারনি মটানিভষি  চলেটাচলে ককর। ঘরবটাড়বী

লবকশরভটাগ  ইকটর দটালেটানি কটকনির চটালেটা।  মটানিভষিজিনি আকছি,  লমটাটটামভকট  প্রটাণচঞ্চলে জিনিপদ।পটাহটাকড়র উঁচভ কনিচভ  পকথে

চকলেকছি, পটাহটাকড় লরটাকলেবং কটাকন সটাইড বলেটা চকলে এই এলেটাকটাকক। 



পকথের লছিটাট জিনিপদ, বনিপথে

পটাহটাকড়র মটাঝ কদকয় এঘকক লব ঘকক রটাস্তটা চকলে লগকছি। এখটাকনি মটাকঝ মটাকঝ ঘনি বনি আকছি। রটাস্তটা কদকয় ললেটাক

চলেটাচলে আকছি, পটাহটাড় লথেকক নিবীকচ এববং দদকর মটাকঝ মটাকঝ জিনিপদ লদখটা যটায়।অকনিক কলেটার বটাগটানি আকছি পটাহটাকড়র

ঢটাকলে।লছিটাট লছিটাট জিনিপকদ পটাকটা ঘরবটাড়বী ও আকছি, কনিতখ প্রকয়টাজিনিবীয় কজিকনিষিপত্রি এখটাকনি পটাওয়টা যটায়। সটাউথে ককভভ

প্রকদকশর কসককউকরকট কসচভ কয়সটানি তভ লেনিটা মভলেক ভটাকব ভটালে। মটানিভকষির যটানি মটাকলের ককছিভটটা কনিরটাপত্তটা এখটাকনি আকছি।

আকলেটাককত কদনি, চম কটার আবহটাওয়টাৎ , আমরটা গল্প করকত করকত চলেকছি। রটাস্তটা কদকয় মটাকঝ মটাকঝ সটাইককলে আকরটাহবী

লদখটা যটায়। এই পটাহটাকড় পকথে তটারটা লবশ কষ্ট ককর সটাইককলে কদকয় যটাত্রিবী ও মটালেপত্রি পটারটাপটার ককর।

চলেটার পকথের জিনিপদ

পটাহটাড়গুকলেটা লবশ উঁচভ  এববং পটাথেভকর,  চলেটার পকথে অকনিক পটাহটাড় লথেকক পটাথের সবংগ্রেহ ককর  টটাকক  লতটালেটা

হকচ্ছে লদখকত লপলেটাম। আমটাকদর যটাত্রিটা পথে এক ঘণটা, লবশ ককছিভক্ষণ চলেটার পর আমরটা পটাহটাকড়র নিবীকচ ললেক ককভভ র

অকস্তত্ব লটর লপলেটাম। ললেককর পটাশ কদকয়ই চলেকছি এই পটাহটাকড় রটাস্তটা। ললেক ককভভ র শটান্ত নিবীলে পটাকনি লদকখ লবশ ভটালে

লেটাগলে। আমরটা এই ললেক লদখব বকলেই এত দদর লথেকক একদকশ একসকছি। ললেককর একপটাকশ রুয়টানটার জিনিপদ। দদর

লথেকক তটা লদখটা যটায়। পকথে একটটা লবশ বড় চটাচর  লদখলেটাম। অকনিক এলেটাকটা কনিকয় এর সবীমটানিটা। পটাহটাকড়র নিবীকচ কব কত্রিম

ললেক তটার পটাকশ বটাঘশবনি,  ললেককর পটাকনিকত পটাহটাকড়র উপর লথেকক আশটা সদকযরর আকলেটা আর বটাতটাকস বটাঘশপটাতটার

কমকলেকয় লবশ সভন্দর আবহ এখটাকনি। আকশপটাকশর পকরকবশ লথেকক  এই এলেটাকটার আলেটাদটা পকরকবশ নিজিকর পকড়।



পটাহটাকড় রটাস্তটা লথেকক নিবীকচ বটাকম ললেক ককভভ , দদকর বভকটাভভ  শহর

ললেককর পটাশ কদকয় চলেকত চলেকত আমরটা বভকটাভভ  শহকরর কটাছিটাকটাকছি চকলে একসকছি। দদর লথেকক পটাহটাকড়র

উপর গকড় উঠটা এই শহর লদখটা যটাকচ্ছে। কবকককলের সদকযরর আকলেটা এখনি শহকরর উপর পড়কছি। বভকটাভভ   শহরটটা

লডকমটাকক্রেকটক করপটাবকলেক অব ককঙটার সটাউথে ককভভ  প্রকদকশর রটাজিধটানিবী, সটাউথে ককভভ  প্রকদকশর আয়তনি বটাবংলেটাকদকশর

কদ্বিগুণ। পটাকশর প্রকদশ নিথের ককভভ র রটাজিধটানিবী লগটামটা,  ললেক ককভভ  বভকটাভভ  লথেকক লগটামটা পযরন্ত কবস্তবত। লডকমটাকক্রেকটক

করপটাবকলেক অব ককঙটা একটটা কবশটালে লদশ, লদশটটা আয়তকনি বটাবংলেটাকদশ লথেকক প্রটায় লষিটালে গুণ বড়। ফিরটাসবী একদকশর

সরকটারবী ভটাষিটা এর পটাশটাপটাকশ ললেটাকজিনি সটানিবীয় ভটাষিটার ভটাকবর আদটানি প্রদটানি ককর। লসটাকহকলে ভটাষিটা এববং রুয়টানটার

ভটাষিটা এরটা বভকঝ। 

দদকর রুয়টানটার জিনিপদ

বভকটাভভ  শহকরর লভতর জিলে পকথে ললেকক চলেটাচকলের জিনিখ বন্দর আকছি। এই বন্দর লথেকক মটালেপত্রি ও যটাত্রিবী

কনিকয় লেঞ্চ ও লছিটাট জিটাহটাজি গমটা ও রুয়টানটার ককছিভ  গন্তকবখ চলেটাচলে ককর। পভকরটা ললেকটটাই পটাহটাকড়র উপতখকটায়। এই

ললেককর গভবীরতটা লকটানি লকটানি জিটায়গটাকত চটারশত পঞ্চটাশ কমটটার। লবশ খটাড়টা পটার বকলে এখটাকনি লকটানি প্রটাকব কতক ববীচ

বটা কবকনিটাদকনির জিটায়গটা লনিই। 



বখস্ত শহকরর রটাস্তটা

শহকরর কদকক যতই একগকয় যটাকচ্ছে ততই বটাড়কছি কভড় ও টটাকফিক জিখটাম।  রটাস্তটা একটভ  খটারটাপ শহকরর মকধখ।

লমটাটর সটাইককলে লকটানি কনিয়ম নিবীকতর লতটায়টাকটা নিটা ককর চকলে, তটাই লবশ সটাবধটাকনি গটাকড় চটালেটাকত হয়। আমটাকদর লজিলেটা

ককবংবটা মফিসলে শহকরর মত এই বভকটাভভ  শহর। সটাধটারকনির চলেটাচকলের জিনিখ লমটাটরসটাইককলে, সটাইককলে আর মটাইক্রেবটাস

আকছি। কভড় এববং যটাত্রিবী লতটালেটার ধরনি আমটাকদর লদকশর ললেটাকটালে বটাকসর মতই। মটানিভষি গটাদটাগটাকদ ককরই চলেকছি।

অকনিক নিতভ নি মকডকলের গটাকড়ও আকছি এখটাকনি। এই লদকশ দভকটটা  লশ্রেণবীর মটানিভষি আকছি,  উচ্চকবত্ত আর কনিম্নকবত্ত।

মধখকবত্ত প্রটায় লনিই বলেকলেই চকলে।

বখস্ত শহকরর রটাস্তটা

শহকরর লশষি প্রটাকন্ত আমটাকদর থেটাকটার জিটায়গটা, পভকরটা শহরটটা তটাই লদখকত লদখকত চকলেকছি। ককভভ  ললেককর লকটানি

নিটা লকটানি অবংশ শহকরর প্রটায় সব জিটায়গটা লথেককই লদখটা যটায়। পটাহটাকড়  চড়টাই উতরটাই লভকঙ উঁচভ  কনিচভ  পথে নিটানিটা কদকক

চকলে লগকছি। শহকরর একটটা  গুরুত্বপদণ র  জিটায়গটা  হলে সটাধবীনিতটা  চত্তর। এখটাকনি একটটা  কবশটালে ববত্তটাকটার আইলেখটান

আকছি। লসখটাকনি সটাধবীনিতটার সটারক ভটাস্কযর  মটাথেটা  তভ কলে দটাঘকড়কয় আকছি আর ককঙটার পতটাকটা বটাতটাকস পতপত ককর

উড়কছি। এই জিটায়গটাকতই সব ধরকনির কমকটবং কমকছিলে  আর গণকগটালে শুরু হয় তটারপর তটা অনিখটানিখ জিটায়গটাকত ছিকড়কয়

যটায়। চত্বরটটা লবশবী বড় হওয়টাকত রটাস্তটা সরু হকয় লগকছি বকলে এখটাকনি টটাকফিক জিখটাম ললেকগই আকছি , একটটা বটাস সখটান

ও এখটাকনির কভড় আরও বটাকড়কয় কদকয়কছি।



সটাধবীনিতটা চত্তর- বভকটাভভ  ককঙটা

শহকর আসকত আসকত প্রটায় চটারটটা লবকজি লগলে, এই সময় সব অকফিস আদটালেত ছিভ কট হয় বকলে লবশ কভড়

থেটাকক শহকর। আমরটা শহরটটা একটভ  ঘভকর লদখকত লদখকত চলেলেটাম। অকফিস পটাড়টার কদকটটা এখনি প্রটায় খটাকলে হকয়

একসকছি। এখটাকনি রটাস্তটাগুকলেটা একটভ  চওড়টা এববং তভ লেনিটামভলেকভটাকব ভটালে। প্রটাকদকশক দপ্তর,  আইনি মন্ত্রণটালেয় এববং

ককছিভ  প্রটাশটাসকনিক ভবনি লদকখ আমরটা গন্তকবখর পকথে যটাত্রিটা করলেটাম। এখটাকনি উন্নয়কনির কটাজি চলেকছি,  একটটা চত্তকর

ভটাস্কযর  সটাপকনির কটাজি হকচ্ছে। এখটানিকটার বটাকড় ঘরগুকলেটার লশষি তটালেটার ছিটাদ কটকনির চটালেটা ককবংবটা টটাকলে কদকয় বটানিটাকনিটা

এববং উজ্জ্বলে রঙ করটা। 

প্রটাকদকশক দপ্তর- সটাউথে ককভভ  ,বভকটাভভ

শহকর ককছিভ  অবংশ লদকখ ললেক ককভভ র লপকনিনিসভলেটা এলেটাকটায় এলেটাম। এখটাকনিই আমটাকদর থেটাকটার জিটায়গটা।

এখটাকনি পটাহটাকড়র উঁচভ  লথেকক ললেককর দবশখ লদখটা যটায়, পড়ন্ত কবকককলের আকলেটা শহর ছিটাকড়কয় ললেক ও তটার আশ পটাশ

আকলেটাককত করকছি। দদকরর রুয়টানটার জিনিপদ ও এই আকলেটার ছিটটায় আকলেটাককত। এখটাকনি সনখটার পর সটাধটারণত

বটাকহকর চলেটাচলে ককম যটায়।  প্রটায় কবদভখ  থেটাকক নিটাৎ , যটাকদর সটাধখ আকছি তটারটা লজিনিটাকরটর চটালেটায়। মটাকঝ মটাকঝ পটাকনির ও

সমসখটা হয়। নিবীকচ ললেকক এত পটাকনি তবভও  কবদভখকতর অভটাকব পটাকনি লপকত সমসখটা হয় এখটাকনি।রটাকত কবশ্ব কটাকপর

লখলেটা লদকখ ঘভকমকয় লগলেটাম।



রুকসকজি, ককঙটা - রুয়টানটা বডর টার

পরকদনি সকটালে লবলেটা নিটাস্তটা লসকর ককঙটা রুয়টানটা বডর টাকর চকলে এলেটাম। জিটায়গটাটটার নিটাম রুকসকজি-১ দভই লদকশর

সবীমটান্ত লচক লপটাস এখটাকনি। ইকমকগ্রেসটানি লশষি ককর রুকসকজি নিদবীর উপকরর কবজি পটার হকয় রুয়টানটা লচক লপটাকস

লগলেটাম। রুয়টানটার কদকক রটাস্তটা লবশ ভটালে। এই কদকক পটাহটাড় একটভ  লবশবী।  লছিটাট রুকসকজি নিদবী দভই লদশকক আলেটাদটা

ককর লরকখকছি।

ইকমকগ্রেশটানি অকফিস রুকসকজি, ককঙটা  ককঙটা রুয়টানটা বডর টার –

রুকসকজি একটটা লছিটাট পটাহটাকড় নিদবী, নিদবী নিটা বকলে এটটাকক একটটা খটালে ককবংবটা নিটালেটা ও বলেটা লযকত পটাকর। এই

নিদবী ললেক ককভভ র পটাকনি কনিকয় ললেক টটাঙটাকনিকটার কদকক বকয় চলেকছি। ললেক ককভভ  সটাগর সমতলে লথেকক প্রটায় পকনির শ’

কমটটার উঁচভ কত আর ললেক টটাঙটাকনিকটা সটাগর সমতলে লথেকক প্রটায় সটাতশত পঞ্চটাশ কমটটার উপকর। লগটামটা এলেটাকটার

আকগয়কগকরর অগভ পটাকতর ফিকলে এত উঁচভ কত এই কমকষ্ট পটাকনির ললেকগুকলেটা সবকষ্ট হকয়কছি। এই অঞ্চকলে এখনিও জিবীবন্তৎ

আকগয়কগকর আকছি।



রুকসকজি সবীমটান্ত- রুয়টানটার লভতকর

বভকটাভভ  লথেকক রুয়টানটা ককঙটা সবীমটান্ত রুকসকজি-১ ও রুকসকজি-২ লচক পকয়কন্টে পকনির কবশ কমকনিকট যটাওয়টা যটায়।

তটাই বভকটাভভ র লবকশর ভটাগ মটানিভষি রুয়টানটার কটাকমকম্বি কবমটানিবন্দর কদকয় লদকশর বটাকহকর যটাতটায়টাত ককর। বখবসটায়বীক

দবকষ্টককটাণ লথেকক রুয়টানটা সবীমটাকন্তর কটাকছি এই কবমটানিবন্দর বটাকনিকয়কছি। এখটানি লথেকক রুয়টানটা এয়টার যটাত্রিবীকদরকক ককগটাকলে

কনিকয় যটায়, লসখটানি লথেকক সটারটা পবকথেববীর লয লকটানি গন্তকবখ যটাওয়টা যটায়।

রুকসকজি বডর টার- রুয়টানটার লভতকরর পটাহটাকড় রটাস্তটা

রুয়টানটার এই অবংকশর কটাকছিই কটাকমকম্বি শহর। এটটা একটটা লছিটাট সবীমটান্ত জিনিপদ। কবমটানি বন্দর থেটাকটার কটারকনি

এখটাকনি অকনিক কবকদশবীর আনিটাকগটানিটা আকছি। ককঙটার লভতকর বভকটাভভ  শহর ও তটার আকশপটাকশ অকনিক কবকদশবী এনি

কজি ও কটাজি ককর।  তটারটা  কনিজিকদকশ  যটাতটায়টাকতর  জিনিখ  কটাকমকম্বি  কবমটানিবন্দর বখবহটার  ককর।  বভরুকনর  রটাজিধটানিবী

বভজিভম্বিভরটার উকদ্দেকশখ যটাওয়টার জিনিখ আমরটা একটটা টখটাকক্সি কঠক করলেটাম। টখটাকক্সি ডটাইভটাকরর বটাকড় কটাকমকম্বি শহকর।

আমরটা টখটাকক্সিকত ককর বভজিভম্বিভরটা যটাব একরটাত লসখটাকনি লথেকক পরকদনি আবটার রুকসকজি -১ লচককপটাকস কফিকর আসব।

যটাওয়টার পকথে একটভ  ঘভকর রুয়টানটার কটাকমকম্বি শহরটটা লদকখ যটাব।



কটাকমকম্বি শহরতলেবী- রুয়টানটা

ইকমকগ্রেসটানি ফিমরটাকলেকটজি লশষি ককর টখটাকক্সিকত ককর রওয়টানিটা হলেটাম। পটাহটাকড় পকথে আমরটা চলেকছি। পটাহটাকড়র

গটা লবকয় আঘকটাবটাঘকটা পথে পটাহটাকড়র চদ ড়টার কদকক উকঠ লগকছি। পটাহটাকড়র পর পটাহটাড় কডকঙকয় এই রটাস্তটা বভরুকনর কদকক

চকলে লগকছি । দশ কমকনিট চলেটার পর আমরটা কটাকমকম্বি শহকর লপপৌছিটালেটাম। লয লকটানি সটাধটারণ মফিসলে শহকরর মত শহর।

বখটাবংক,  লদটাকটানিপটাট সবই আকছি এখটাকনি। কবকদশবী কজিকনিসপত্রি পটাওয়টা যটায় এখটাকনি। রুয়টানটা এখনি লফ্রিঞ্চ ভটাষিটা বটাদ

কদকয় ইবংকরকজির কদকক লজিটার কদকয়কছি। আমটাকদর ডটাইভটার ককন্তু ইবংকরকজি লবটাকঝ নিটা। অল্প অল্প লফ্রিঞ্চ ভটাষিটা জিটানিটা

থেটাকটাকত তটার সটাকথে মটাকঝ মটাকঝ ককছিভ  কথেটা বলেটা যটায়।

রুয়টানটার এই অঞ্চকলে লবশ ককয়কটটা মসকজিদ লদখলেটাম,  আমটাকদর ডটাইভটার ও মভসকলেম,  লস এখটানিকটার

অকনিক মটানিভষিকক লচকনি। কটাকমকম্বি শহকর লদখটার ককছিভ  লনিই। শহকর প্রটাণকককন্দ্রে রটাস্তটার লমটাকড়র আইলেখটাকন একটটা বড়

ঘকড় সময় জিটাকনিকয় কদকচ্ছে। এখটাকনি টটাক , বটাস টখটাকক্সি সবই পটাওয়টা যটায়। কবমটানি বন্দকরর কটারকনি প্রতখন্ত অঞ্চকলের এই

শহরটটাকত লবশ প্রটানি চটাঞ্চলেখ লদখটা যটায়। এখটাকনি ককছিভক্ষণ লথেকক আবটার আমরটা বভজিভম্বিভরটার পকথে রওয়টানিটা হলেটাম।

রুকসকজি ১ লথেকক বভজিম্বিভরটা প্রটায় ১২৫ কককলেটাকমটটার। এর মকধখ ৪০ কককলেটাকমটটার রুয়টানটাকত আর বটাকবী পথে বভরুকনর

লভতকর। রুয়টানটার লভতর রটাস্তটা পটাহটাকড় হকলেও লবশ সভন্দর এববং উন্নত।

রুয়টানটা লথেকক বভরুকনর পকথে লযকত



রটাস্তটা  লথেকক নিবীকচ  পটাহটাকড়র উপতখকটাকত মটাকঝ মটাকঝ  ঘরবটাড়বী  লদখটা  যটায়।  পটাহটাকরর  মটাকঝর  পথে কদকয়

রুকসকজি নিদবী এঘককলবকক  ললেক টটাঙটাকনিকটার কদকক চলেকছি। একদকক গ্রেটাম অঞ্চলে, মটানিভষিজিনি মটাকঠ কটাজি করকছি লকউবটা

ঘকর কফিরকছি। হটাঘটটা ককবংবটা সটাইকককলেই তটাকদর যটাতটায়টাত।  আনিটায়টাকস পটাহটাকড় পকথে তটারটা তটাকদর গন্তকবখ চলেকছি। মটাকঝ

মটাকঝ ককয়কজিনি হটাত কদকয় টখটাকক্সিকত কলেফিট কনিকত চটাইকছি এরটা টখটাকক্সি ককবংবটা মটাইকক্রেটাকত ককর আকশপটাকশর জিনিপকদ

যটাকব। বভরুকন সবীমটাকন্তর ককছিভ  আকগ ডটাইভটার একটটা লছিটাট শহকরর মটাকনি এক্সিকচকঞ গটাকড় থেটামটালে। আমরটা লনিকম একটভ

হটাঘটটাহটাঘকট করলেটাম। মটানিভষিজিনি লবশ বনভ ভটাবটাপন্ন, ভটালেই লেটাগলে। এক ঘণটা চলেটার পর আমরটা রুয়টানটা বভরুকনর সবীমটান্ত

জিনিপদ রুয়টা বডর টাকর লপপৌঁকছি লগলেটাম।

রুয়টা, রুয়টানটা - বভরুকন বডর টার 

রুয়টানটা সরকটার কনিজি খরকচ সভন্দর বডর টার লচকপকয়ন্টে বটাকনিকয়কছি। এখটাকনি রুয়টানটা আর বভরুকনর পতটাকটা

বটাতটাকস লখলেটা করকছি। দভকদকশর কটাসম ও ইকমকগ্রেসটানি অকফিসটারকদর জিনিখ পটাশটাপটাকশ লডস্ক, কটাঘকচর পটাকটর  শটানি কদকয়

আলেটাদটা। বখটাকঙ্কের জিনিখ ও জিটায়গটা করটা আকছি। ফিমর কফিলেটাপ করটার জিনিখ লচয়টার লটকবলে আকছি। হটাত মভখ  কভকজিকয়

লনিয়টার জিনিখ পকরস্কটার টয়কলেট আকছি দভইকদককই। একটভ  দদকর কটাসম ও ইকমকগ্রেসটানি অকফিসটারকদর জিনিখ বটাবংকলেটা বটানিটাকনিটা

হকয়কছি। এই কমকপ্লেকক্সি সব ধরকনির সভকবধটা  আকছি।  এলেটাকটাটটা  চটাকরকদকক লদয়টালে কদকয় লঘরটা। দভই কদকক সবীমটাকন্তর

প্রহরটাকত পভকলেস আকছি।



 ইকমকগ্রেশটানি অকফিস রুয়টা - রুয়টানটা বভরুকন বডর টার 

আমটাকদর পটাসকপটাটর  লচক ককর লদখলে রুয়টানটার পভকলেস। তটারপর পটারককবং লেকট গটাকড় পটাকর   কটাসম ও

ইকমকগ্রেসটানি অকফিকসর লভতকর লগলেটাম। মটানিভষিজিনি লতমনি লনিই। দভ  একটটা গটাকড় আকছি,  লসগুকলেটার মটানিভষিজিনি ফিমর

কফিলেটাপ ককর কটাউন্তটাকর জিমটা কদকচ্ছে। আমটাকদর পটাসকপটাকটর  রুয়টানটার একক্সিট কসলে কদকয় পটাকশর বভরুকনর অকফিসটারকক

একগকয় কদলে। অকফিসটার পটাসকপটাটর  লদকখ আবটার বভরুকনর একন কসলে কদকয় কদলে। কটাজি লশকষি আবটার আমরটা পকথে

নিটামলেটাম। এখটানি লথেকক বভরুকন ৮০ কককলেটাকমটটার।বভরুকনর রটাস্তটা উপতখকটার মকধখ,  দদকর অকনিক উঁচভ  পটাহটাকড়র সটাকর

লযনি লমকঘর সটাকথে কমকশ আকছি।দভপটাকশ ফিটাঘকটা তব ণভদ কম, মটাকঝ মটাকঝ লঝটাপ গটাছি। ককছিভ  ককছিভ  চটাষি হয় এই মটাকঠ।

বভজিভম্বিভরটার পকথে  বভরুকন–

পকথের এক জিটায়গটাকত তভ লেটার লক্ষত, অকনিক এলেটাকটা কনিকয় সটাদটা হকয় আকছি সটারটা মটাথে।মটানিভষিজিনি মটাকঠ কটাজি

করকছি,  সটাইককলে এখটানিকটার অনিখতম বটাহনি,  মটাকঝ মটাকঝ লমটাটর সটাইককলে ও গটাকড় লদখটা যটায়। রটাস্তটার অবসটা লবশবী

ভটালে নিটা তকব চলেটাচলে করটা যটায়।পকথের পটাকশ হঠটা  এক জিটায়গটাকত অকনিক এলেটাকটা জিভকড় কবশটালে কখটাকটটাকসর বনি।ৎ

রুয়টানটার পকথে এধরকনির দবশখ লদখটা যটায়কনি। রটাস্তটা মটাকঝ মটাকঝ চড়টাই উ রটাই লপকরকয় চলেকছি। নিবীকচ রুকসকজি নিদবী মটাকঝৎ

মটাকঝ এঘকক লব ঘকক চলেকছি লদখলেটাম। ককছিভ  জিটায়গটাকত লবশ লসটাত ও আকছি এই লছিটাট নিদবীকত।



পকথের পটাকশর দবশখ  বভজিভম্বিভরটার পকথে – ,বভরুকন

এরপর রটাস্তটার  দভপটাকশ  অকনিক অধরসমটাপ্ত ঘরবটাড়বী  লদখলেটাম।  বটানিটাকনিটা  প্রটায়  লশষি  ককন্তু  জিটানিটালেটা  দরজিটা

লেটাগটাকনিটা হয়কনি,  লকউ লসখটাকনি থেটাকক নিটা। এর লথেকক একটভ  দদকর লছিটাট গ্রেটাকমর কভ ঘ কড় ঘর লদখটা যটায়,  হয়ত ভকবষিখকত

গ্রেটাকমর মটানিভষি এসব ঘকর থেটাককব। রটাস্তটার পটাকশ লছিটাট লছিটাট জিনিপদ আকছি। খভব সটাধটারণ মটাকনির ঘরবটাড়বী, মটানিভষি জিনি

সরলে জিবীবনি যটাপকনিই অভখস্ত। মসকজিদ লদখলেটাম ককয়কটটা,  সবীমটাকন্তর এই কদকক মভসকলেম জিনিবসকত আকছি লবশ

ককছিভ ।

বভজিভম্বিভরটার  রটাস্তটায়

বভজিভম্বিভরটার কটাকছি রটাস্তটার মটানি একটভ  ভটালে, প্রটায় ঘন্টেটা খটাকনিক আমরটা খটারটাপ রটাস্তটায় চকলেকছি । শহকরর বটাকহকর

বভজিভম্বিভরটা  কবমটানিবন্দর। এই  কবমটানিবন্দর কদকয়  ও লবশ ককছিভ  আন্তজির টাকতক সবংসটার  কমরবী  এববং এনি কজি ও কমরবীরটা

আকশপটাকশর লদকশ যটাতটায়টাত ককর। আমরটা শহকরর লভতকর ঢভ কক লগলেটাম। রটাস্তটা  লবশ লখটালেটাকমলেটা,  টটাকফিক জিখটাম

লতমনি লনিই শহকরর এই অবংকশ। শহকরর লভতকরর রটাস্তটা কদকয় চলেকত চলেকত আমরটা ডটাউনি টটাউকনি চকলে এলেটাম। এর

পটাকশই মভসকলেম অধভখকষিত এলেটাকটা। আমটাকদর ডটাইভটার ও রুয়টাকনজি মভসকলেম।  শহকর লমটাটটামভকট টটাকফিক জিখটাম

আকছি। দভপভর হকয় লগকছি, আমরটা একটটা লহটাকটকলে এলেটাম। লমটাটটামভকট থেটাকটা যটায়। লহটাকটকলে বখটাগ লরকখ আবটার পকথে লবর

হলেটাম। 



 ডটাউনি টটাউনি বভজিভম্বিভরটা

বভজিভম্বিভরটা শহকর অকনিক মটাকনি এক্সিকচইঞ আকছি, লহটাকটলে লথেকক লবর হকয় লবশ জিখটাকম পড়লেটাম। তটারপর বড়

একটটা বটাজিটার এলেটাকটাকত এলেটাম। এখটাকনি প্রচভ র ফিলে ও তটাজিটা সবকজি পটাওয়টা যটায়। গটাকড় পটাকর  ককর আমরটা টটাকটা

বদকলে কনিলেটাম। ডলেটাকরর কবকনিমকয় প্রটায় ১৬৫০ ফ্রিটা পটাওয়টা লগলে। লমটাটটামভকট জিমজিমটাট শহর। মটানিভষিজিনি তটাকদর কনিতখ

কদকনির কটাজিকমর কনিকয় বখস্ত। আমরটাও লদরবী নিটা ককর টটাঙটাকনিকটা ললেককর উকদ্দেকশ রওয়টানিটা হলেটাম।

বভজিভম্বিভরটা শহকরর রটাস্তটায়

বভজিভম্বিভরটা  শহকরর লবশ বড় একটটা অবংশ সমতকলের পটাশটাপটাকশ পটাহটাকড়র ঢটাকলে গকড় উকঠকছি। পটাহটাকড়র

উপর লথেকক টটাঙটাকনিকটা ললেক লদখকত অপদবর লেটাকগ। সকটাকলের সদকযরর আকলেটা  পটাহটাকড়র গটাকয় শহকরর উপর পকড়

তখনি ললেক লদকখ মকনি হয় তটা কভ য়টাশটার চটাদকর ঢটাকটা। কবককলে লবলেটা ললেককর উপর সদকযরর আকলেটা পকড় তখনি ললেককর

লঢউ তটার উপর আকলেটার লখলেটা লদখকত অপদবর লেটাকগ। এককদকক দভকরর ককঙটার নিবীলেকচ পটাহটাড়, ললেক আর অনিখপটাকশ

লসটানিটাকলে বটালেভর ববীচ, সব কমকলেকয় ললেক টটাঙটাকনিকটা পযরটককদর আকষিরণ করকবই।



ললেক টটাঙটাকনিকটার পটাকড়

রটাস্তটার পটাকশই ববীচ, লসসব কবকচ সবটাই যটায়, তকব ককছিভ  ককছিভ  ববীচ লবশ সটাজিটানি এববং করকসটাকটর র মত বটানিটাকনিটা।

আমরটা প্রথেকম সটাধটারণ ববীকচ লগলেটাম,  লসখটাকনি অকনিক মটানিভকষির জিটলেটা,  একটটা কবকয়র অনিভষটানি হকচ্ছে ববীকচ,  গটানি

বটাজিকছি,  লফিকরওয়টালেটা  লফিরবী  ককর  আইসকক্রেম কবকক্রে করকছি,  প্রটাণচঞ্চলে ববীচ। লসখটাকনি ককছিভক্ষণ লথেকক বভজিভম্বিভরটার

কবখখটাত ববীচ লবটারটা লবটারটার উকদ্দেকশ রওয়টানিটা হলেটাম। লভতকর ঢভ ককত হকলে কটাডর  কনিকয় লযকত হয়,  লগইকট দটাকরটায়টানি

আকছি, আমরটা গটাকড় কনিকয় লভতকর লগলেটাম।

লবটারটা লবটারটা ববীচ করকসটাটর

সভন্দর ককর সটাজিটাকনিটা এই করকসটাটর  এলেটাকটা। করকসপ সকনির পটাকশই বটার একটভ  একগকয় লগকলে লরসভ করন্টে ও

সভইকমবং পভলে। অকনিক লবড লেটাগটানি আকছি পভকলের পটাকড়। বটাকহর লথেকক ববীকচ যটাওয়টার একটটা লগইটও আকছি ,  কটাকঠর

পটাতটাতনি কবকছিকয় রটাস্তটা বটানিটাকনিটা। এখটাকনিও বটার আকছি বসটার বখবসটা আকছি। লভতকর ববীকচ কগকয় মনিটটা ভটালে হকয়

লগলে। পকরস্কটার ঠটাণটা বটাতটাস, ললেককর বড় বড় লঢউ, হলেভদ বটাকলের ববীচ সব কমকলেকয় একটটা সভন্দর কবকটালে।



ললেক টটাঙটাকনিকটার পটাকড়

লদশবী কবকদশবী ককছিভ  ভ্রমণকটারবী ললেকক সটাঘতটার কটাটকছি, এই ললেক লবশ গভবীর এববং  হঠটা  খটাড়টা ঢটালে বকলে ববীচৎ

লথেকক লবকশদভকর যটাওয়টা যটায় নিটা। বটাচ্চটারটা ববীচ এববং পটাকনির পটাকশ লখলেটা করকছি। ববীকচ লনিপৌকটা আকছি, ইকচ্ছে করকলে তটাকত

ককর ললেকক লবড়টানি যটায়। সভন্দর প্রকব কত আর সটাজিটাকনিটা আকয়টাজিকনির ছিকব তভ লেলেটাম ককছিভ। ববীকচর পটার ধকর একমকনি

হটাঘটকছি, হঠটা  পটাকনিকত পটা কভজিটাকত ইচ্ছেটা করলেৎ , সটাকথে সটাকথে লনিকম লগলেটাম পটাকনিকত, কমকষ্ট পটাকনির এই ললেকক সটাগকরর

মত লঢউ। বটাকলের দটানিটাগুকলেটা লবশ লমটাটটা তটাই একটভ   পকরই ঝকর পকড়।

লবটারটা লবটারটা ববীচ- ললেক টটাঙটাকনিকটা

ববীচ লথেকক এককদকক বভজিভম্বিভরটা শহর আর অনিখকদকক দদকর ককঙটার নিবীলে পটাহটাকড়র সটাকর লদখটা যটায়। কবককলে

ককছিভক্ষণ সভন্দর সময় কটাকটকয় আমরটা কফিকর চলেলেটাম লহটাকটকলের কদকক। পকথে গটাকড় থেটাকমকয় কলেটা আর কমলেটা কককনি

কনিলেটাম। লফ্রিস ফিলে লখকত দটারুনি। সনখটায়  লহটাকটলে আকশপটাকশর এলেটাকটায় লবরটালেটাম ককছিভক্ষণ। ছিভ কটর  কদনি তটাই

বটারগুকলেটাকত আকফ্রিকটানি কমউকজিক বটাজিকছি,  ললেটাকজিনি কবয়টার কনিকয় আনিন্দ করকত বকসকছি। শুকনিকছি রটাকত এই শহর

লতমনি কনিরটাপদ নিটা  ,  তটাই লহটাকটকলে কফিকর এলেটাম। ফিরটাসবী ভটাষিটাভটাষিবী এই লদকশ ভটাষিটায় দক্ষতটা নিটা থেটাককলেও কটাজি

চটাকলেকয় কনিলেটাম।



লবটারটা লবটারটা ববীচ- ললেক টটাঙটাকনিকটা

পরকদনি সকটাকলে বভজিভম্বিভরটা শহকর সদকযরটাদয় লদখলেটাম। প্রথেকম একটভ  কভ য়টাশটার মত কছিলে খভব লভটাকর,  তটারপর

আকস্ত আকস্ত ঝলেমকলে লরটাকদ শহরটটা হঠটা  রকঙনি হকয় উকঠৎ । লবশ ককছিভক্ষণ দভকরর পটাহটাকড়র ঘরবটাকড়র উপর সদকযরর

আকলেটার  লখলেটা  মনি লভটাকর  লদকখ।  লবলেটা  হকত মটানিভষিজিকনির চলেটাচলে শুরু হয়।  আমটাকদর  ও আজি কফিরকত হকব

বভকটাভভ কত। আবটার পকথে নিটাকম। লসই একই পকথে প্রথেকম রুয়টা বডর টার তটারপর রুকসকজি  ১ বডর টার। আজি জিককনি লযনি–

মকনি হলে লবশ তটাড়টাতটাকড় বটাকজি রটাস্তটাটভ কভ  পটার হকয় একসকছি। রুয়টানটা ইকমকগ্রেসটাকনির কসলে কনিকয় রুকসকজি নিদবীর উপকরর

কবজি পটার হকয় লহঘকট ককঙটার লভতর চকলে এলেটাম। এখটাকনি একন কসলে কনিকয় আমরটা আবটার বভকটাভভ  শহকর কফিকর এলেটাম।

বভজিভম্বিভরটা শহরতলেবী

দভপভকর ককছিভক্ষণ কবশ্রেটাম কনিকয় বভকটাভভ  শহর লদখকত লবর হলেটাম। সটাধবীনিতটা লস্কটায়টার পটার হকয় আমরটা পটাহটাড়বী

রটাস্তটা ধকর উপকর উঠকত লেটাগলেটাম। এখটানি লথেকক ডটাকনি ললেক ককভভ র মকনিটারম দবশখ লদখলেটাম। কবকককলের সদকযরর আকলেটা

এখনি পটাহটাকড়র কদক লথেকক ললেক আর শহকরর উপর পড়কছি। শহকরর বটাকড়ঘকরর রকঙনি ছিটাদ গুকলেটার উপর আকলেটা

পকড় রকঙনি পকরকবকশর সবকষ্ট ককরকছি। আমরটা এখটাকনি ককছিভ  ছিকব তভ লেলেটাম। আমটাকদর লদকখ লছিটাট লছিটাট বটাচ্চটারটা একগকয়

একলেটা তটাকদর সটাকথে ছিকব তভ লেলেটাম ককয়কটটা। তটারটা লবশ খভকশ। লদকশর চলেমটানি যভদ্ধ,  সকহবংসতটা নিটানিটা সমসখটা তটাকদর

মনিকক এখকনিটা কলেভকষিত ককরকনি। এই কশশুকদর জিবীবনি আগটামবীকত লযনি আনিকন্দর হয় আলটাহর কটাকছি তটাই চটাইলেটাম।



ককঙটাকলেজি কশশু

সনখটায় আমরটা শহকরর লপনিটাকরটামটা লহটাকটকলে এলেটাম,  এটটা ককভভ  ললেককর পটাকড়। রটাস্তটা লথেকক লতমনি ককছিভ

লবটাঝটা যটায়নিটা,  মকনি হয় চটার তটালেটা লহটাকটলে। লভতকর ঢভ কক নিবীকচ আরও পটাঘচ তটালেটা,  লসখটাকনি ললেককর পটাকড় বটার ও

সভন্দর বসটার বখবসটা, বটাগটানি, লশড লদয়টা এলেটাকটা সবই আকছি। একটভ  উপকর আকছি সভইকমবংপভলে। পভলে ও বটার এলেটাকটা

লথেকক ললেককর কদকক তটাকককয় সময় লককট যটায়। পড়ন্ত কবকককলে এখটাকনি ককছিভ  ছিকব তভ লেলেটাম। এখটাকনি বভকফি কসকসকম

কডনিটাকরর বখবসটা আকছি। আমরটা কপজিটা ও লকটামলে পটানিবীয়র অডর টার কদলেটাম। দদকর ললেককর কটালে পটাকনিকত একলেটা একটটা

কডকঙ লনিপৌকটাকত বকস এক লজিকলে মটাছি ধরকছি। লদকখ মকনি হয় সময় তটার কটাকছি একস লথেকম লগকছি। সনখটার পর শহকরর

আকলেটা আকস্ত আকস্ত কমকটকমকট ককর জ্বলেকত শুরু ককরকছি। দদর  পটাহটাকড়র কটাকছির রুয়টানটার জিনিপকদ ও আকলেটা

জ্বলেকছি। আমটাকদরও উঠটার সময় হকয় একলেটা। বভকটাভভ র ককভভ  ললেককর পটাকড়র একটটা সভন্দর সনখটা কটাটটাকনিটার সবকত

কনিকয় কফিকর এলেটাম আমটাকদর বটাসটায়।

ললেক ককভভ র দবশখ

পরকদনি সকটালে লবলেটা আমরটা বভকটাভভ  লথেকক কটাভভ মভর কদকক রওয়টানিটা হলেটাম। আবটার লসই পথে। এবটার ললেক

ককভভ  ডটাকনি লরকখ আমরটা পটাহটাকড় পথে লবকয় চলেকছি। সকটাল লবলেটা ললেক ককভভ কত লজিকলেরটা লনিপৌকটা কদকয় মটাছি কশকটার

করকছি। কতনিটটা লনিপৌকটা একসটাকথে লব ঘকধ জিটালে লেটাকগকয় আকস্ত আকস্ত দটাঘড় লবকয় তটারটা একগকয় যটায়। মটাছি জিটাকলে আটকটা

পড়কলে তটারটা তটা তভ কলে লনিয়। ললেককর পটাকনিকত প্রচভ র কমকথেনি গখটাস আকছি তটাই গভবীর পটাকনির মটাছি এখটাকনি বটাঘকচ নিটা।



ললেককর উপকরর পটাকনিকতই লছিটাট মটাছি ঘভকর লবড়টায়। এই অগভবীর জিকলে লতলেটাকপয়টা আর কখটাটকফিস বটা মটাগুর মটাছি

হয়।

লগটাধদকলে লবলেটায় ললেক ককভভ র দবশখ

ললেকক এখনি লবশ ককছিভ  লেঞ্চ চলেকত লদখলেটাম। এগুকলেটা বভকটাভভ  লথেকক লগটামটা আর রুয়টানটার মকধখ যটাত্রিবী ও

মটালে পকরবহনি ককর। আমরটা ললেক্রে দবশখ লদকখ পটাহটাকড়র আড়টাকলে হটাকরকয় লগলেটাম। এক ঘণটার পথে লপকরকয় আমরটা

কটাভভ মভ  এসভ  লপপৌছিটালেটাম। এই জিনিপদ পটাহটাকড় এববং অকনিক উঁচভ কত,  তটাই লবশ শবীত লেটাগকছিলে সকটালে লবলেটায়।

আমটাকদর কবমটানি সময় মত উড়টালে কদলে, আমরটা বভকটাভভ  লছিকড় একন্টেকবর পকথে আকটাশপকথে রওয়টানিটা হলেটাম।


