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ফুচ্ক ফুর্ াচ্ার্জ ধাযণ কচ্য উদ্বাস্তুয ভচ্ া এক প্রফাী র্ীফন। ত্রিত্ররয যাস্তায় 

স্দাইাচ্যয ঘা ক ফুচ্রর্। বূভধোগচ্য ুুফুুুফু ৌন কায় ্রমভাগ  উফা। ভারচ্য়ত্রয়ায গীন 
র্ঙ্গচ্র যক্তচ্যালা ভা। অফচ্চ্ল র্াাচ্ন ৌকয়াভচ্ য ভচ্ া বূত্রভকম্প আয সুনাত্রভ নাভক নূচ্য 
প্লাফন।  ফু ৌপযা য় না। ন্ত্রা আয দুনজীত্র চ্  য়রাফ স্বচ্ে। ত্র্রমচ্কর্ ৌেচ্ক কুর্নীত্র  ফজি 
যার্য়। ৌকাোয় ত্রপযচ্ফা? ফযং ৌমখাচ্ন আত্রি ৌখাচ্নই ৌেচ্ক মাই। প্রফাচ্ যক্ত র্র কযা 
আভাচ্েয শ্রচ্ভয ভূচ্রে স্বচ্ে একত্রেন ত্রিকই ত্রর্ চ্ফ, ৌই প্র োায় কাচ্র্ র্ীফন। 

াযভানত্রফক ত্রফমজচ্য়য কাযচ্ণ ৌযত্রুচ্য়ন আয ৌরাুচ্ত্রুংএ ত্রিয়ভাণ ৌর্াত্রকচ্  বফাখী 
ৌভরা  যোত্রযত্রর্ ৌপ্রাগ্রাচ্ভয ৌঘালণা শুচ্ন ভ্রু কুুঁযচ্কত্রির ৌকউ ৌকউ। র্াানী ফন্ধুযা ফরচ্রা, 
“ৌ াভাচ্েয া আচ্ি ফচ্র্। এই দুুঃভচ্য় ত্রফচ্েীযা মখন র্াান ৌিচ্ে ারাচ্ে  খন ৌ াভযা 
বফাখী ৌভরায ভাধেচ্ভ যোত্রযত্রর্ ৌাগ্রাচ্ভয উচ্েোগ ত্রনচ্য়চ্িা। বফাখী ৌভরা ত্রক এই দুুঃভচ্য় 
একত্রর্ ত্রফধ্বস্ত র্নেচ্ক  র্ীফনভুখী ৌপ্রযণা ৌমাগাচ্  াযচ্ফ? ” 
 র্াাচ্ন আভযা ফাংরাচ্েী প্রফাীযা প্র েয়ী কচ্ঠি ফচ্রত্রি, হ্াুঁ াযচ্ফা। ার্ায ফিয ধচ্য 
ফাংরায গ্রাচ্ভ- গচ্ে, চ্ে- প্রান্তচ্য অুষত্রঠিত  বফাখী ৌভরা আভাচ্েয ত্রনচ্র্চ্ক ত্রযনচ্  ত্রত্রখচ্য়চ্ি। 
ত্রেচ্য়চ্ি ভাো উুঁযু কচ্য োুঁোফায া । ৌই া ত্রনচ্য় আভযা ফায়াচ্নাচ্  বালায র্ন্য ংগ্রাভ 
কচ্যত্রি, একাত্তচ্য রচ্েত্রি ত্রনর্স্ব ভানত্রযচ্িয র্ন্য। ফচ্ঙ্গাাগয ৌেচ্ক ৌধচ্য় আা কযারগ্রাী 
াইচ্লান আভাচ্েয ত্রনত্রিহ্ন কযচ্  াচ্যত্রন। ত্রভারয় ৌেচ্ক অত্রবাচ্য ভচ্ া ৌনচ্ভ আা  বয়াফ 
ফন্যা আভাচ্েয ুুত্রফচ্য় ত্রেচ্  াচ্যত্রন। ত্রবচ্র্- ভাত্রর্, সুহৃে- স্বর্ন ৌিচ্ে একফায মখন ৃত্রেফীয চ্ে 
ৌফত্রযচ্য় চ্েত্রি  খন আভাচ্েয াযচ্ ই চ্ফ।  
 আগাভী চ্ াচ্যাই এত্রপ্রর যত্রফফায, ৌর্াত্রকয ইচ্কফুকুচ্যা ত্রনত্রগুত্রয াচ্কজ বফাখী ৌভরা 
অুষত্রঠিত  চ্ফ। ঐ াকজত্রর্চ্ক আভযা ীে ত্রভনায াকজ ফত্রর, কাযণ খাচ্নই  যচ্য়চ্ি আভাচ্েয 
প্রাণত্রপ্রয় ীে ত্রভনায। বূত্রভকম্প  সুনাত্রভয কাযচ্ণ অচ্নক ত্রফচ্েী বচ্য় র্াান ৌিচ্ে যচ্র ৌগচ্ি। 
ত্রকন্তু আভযা ারাচ্ফানা। সুভচ্য় র্াানীচ্েয াচ্ে ত্রিরাভ, দুুঃভচ্য়  াচ্েয াচ্ োকচ্ফা। 
চ্ চ্যা  াত্রযখ কাচ্র ূচ্মজােচ্য়য াচ্ে াচ্ে আভযা ৌর্াত্রক ীে ত্রভনাচ্যয উচ্েচ্ে মািা শুরু 
কযচ্ফা। াযাত্রেন বফাখী ৌভরায় যোত্রযত্রর্ ৌপ্রাগ্রাভ কচ্য ংগৃী  অেজ  ুচ্র ৌেচ্ফা বূত্রভকচ্ম্প  
সুনাত্রভচ্  ক্ষত্র গ্রস্থচ্েয াচ্ । আভযা ফাংরাচ্েী, েত্রক্ষন এত্রয়ায ৌিাট্ট একত্রর্ েত্রযদ্র ৌে ৌেচ্ক 
আা হৃেয়ফান াী ভাুষল।  
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