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অক্রতভাক্রয ককাক্রবড আফসয ভাসে ক্রফশ্বখ্যাত পুটফর প্রক্রতসমাক্রিতায রৃক্রট আয অক্রত ম্প্রক্রত 
রৄরু সয়সে। পুটফসর ীলষ কদগুসরা ক্রনসয় আসয়াক্রজত এই প্রক্রতসমাক্রিতায একক্রট ককাা 
আসভক্রযকা এফং অযক্রট ইউসযা। ককাা আসভক্রযকায় ব্রাক্রজর, আসজষক্রটটনা  ১০ক্রট কদকয 
জাতীয় দর এফং ইউসযাসত জাভষাক্রন, ইতাক্রর, ফ্রান্স, ূতষিার  ২৪ক্রট কদ কখ্রসে। দর 
কফী ক্রসসফ ক্রকেুটা কজৌরু যসয়সে ইউসযায।  
  
ক মাক, িত ১২ জনু ইউসযায ক্রিতীয় ক্রদসনই আেসে সে ক্রফসদয কমন ঘনঘটা। কডনভাকষ 
ফনাভ ক্রপনরযাটড ভযাসে। ভযাসেয ৪২ ক্রভক্রনসট ফর ীভা কযখ্ায ফাইসয েসর ক্রিসয়ক্রের। 
কডনভাসকষয করা- ইন ক্রের। কস্কাযরাইন ক্রের ০- ০। ফর ক্রযক্রব কযসত এক্রিসয় ক্রিসয়ক্রেসরন 
ক্রিক্রিয়ান এক্রযকসন এফং এই ভসয়ই রকু্রটসয় সেন ক্রতক্রন। ফর াাঁটসুত রািসরও 
সেসেই সে মান এক্রযকসন। তখ্নই তীথষ ভাক্রটষন কব্রথওসয়ট এফং টভা ক্রডরাক্রন তাাঁসক 
াাময কযসত েুসট মান। ক্রডরাক্রন কভক্রডকযার াাসমযয জন্য কামষত াত কনসে ইক্রেত কযসত 
থাসকন। অফস্থা অনুধাফন কযসত কসয ভযাে কযপাক্রয এন্থক্রন কটরয দ্রুত জরুক্রয কভক্রডকযার 
ক্রযসফায ইক্রেত কদন। টসটনহ্যাসভয প্রাক্তন তাযকায মখ্ন আদকারীন ক্রেক্রকৎা েরক্রের 
াইডরাইসনয ধাসয, কইভয় তাাঁয জাতীয় দকরয তীথষযা কফষ্ঠনী কসয প্রাথষনা কযসত 
থাসকন। কেোসয কসয এক্রযকসনসক ক্রনসয় মাওয়ায ভয় কেক্রডয়াসভয ১৬ াজায দষকসদয 
ভস্বসয ক্রেয়ায আ কযসতও কদখ্া মায়।  
  
কডনভাসকষয যাজধানী য ককাসনসসিসন আসয়াক্রজত সয়ক্রের এই ভযাে। ভযাসেয প্রথভাসধষয 
এসকফাসয কল ভূুসতষ এই ঘটনা ংঘক্রটত ওয়ায সে সে ভাসে েুসট আসন কডনভাকষ 
পুটফর দসরয ক্রেক্রকৎসকযা। তাাঁসদয কোখ্ভখু্ কদসখ্ ফযাাযটা অতযন্ত গুরুতয ফসরই ভসন 



 

 

ক্রির। তাাঁযা এক্রযকসসনয ফুসক াসতয তার ু ক্রদসয় কেস কেস শ্বা- প্রশ্বা (ক্রক্রআয 
ক্রসেভ) স্বাবাক্রফক যাখ্ায কেষ্টা কযক্রেসরন। ভাসেয ভকধযই প্রায় ১৩ ক্রভক্রনট ধসয েসর 
ক্রেক্রকৎা। ক্রকন্তু, কই ক্রেক্রকৎায় াো না কদওয়ায কাযসণ এক্রযকসনসক ভাসেয ফাইসয ক্রনসয় 
মাওয়া য়। কইসে ভযােক্রটসকও ক্রযতযক্ত ফসর কঘালণা কযা য়। ক্রভক্রনট সনসযা ভাসে 
প্রাথক্রভকবাসফ ক্রক্রআয (কাক্রডষও ারসভানাক্রয ক্রযাক্রিসন) দ্ধক্রত প্রসয়াসিয য দকরয 
পুটফরাযযা রৃইক্রদক ক্রদসয় কডষন কসয কেোসয কসয তাাঁসক ভাসেয ফাইসয ক্রনসয় মান ৷  োৎ 
কসযই এই ধযসণয ঘটনায় স্তব্ধতা ফ ভসর কনসভ আস ৷ ক্রযক্রস্থক্রত এভনই য় কম, ভযােক্রট 
ফন্ধ কসয কদওয়ায ক্রদ্ধান্ত ফাধয ন কযপাক্রয। টইুট কসয উসয়পা জাক্রনসয় কদয়, কভক্রডকযার 
এভাসজষক্রন্স'য জন্য ভযাে ক্রযতযক্ত কঘালণা কযা সি। তসফ ক্রকেুক্ষসণয ভসধযই আফায স্বক্রস্তয 
খ্ফযও আস কম, এযক্রকসসনয আয ককানও প্রাণ ংসয়য বয় কনই। টইুটাসয ফরা য় কম, 
এক্রযকসসনয অফস্থা এখ্ন ক্রস্থক্রতীর। কভক্রডকযার ক্রটভ ও ইউসযায ক্রযোরকসদয তৎযতায় 
তাাঁসক দ্রুত াাতাসর ক্রনসয় মাওয়া ম্ভফ সয়সে।  
  
প্রেত, এক্রদন ভযাসেয রৄরু ক্রদক কথসকই দাট ক্রের ডযাক্রনসদয। আয কডনভাসকষয কযা 
পুটফরায এক্রযকসনও এজন্য প্রেযু কদৌোাঁসদৌক্রে কসযসেন প্রতযাক্রতবাসফই। এক্রদসক, ভযাে 
স্থক্রিত কযায য উসয়পায ক্রফফৃক্রতসত সয আসযা জানাসনা য়, এক্রযকসসনয কভক্রডকযার 
ইভাসজষক্রন্সয সয রৃ’দসরয পুটফরায এফং ভযাে আক্রধকাক্রযকযা িাইক্র ক্রভক্রটং কসযন ভাসেই। 
আাতত, এক্রযকসনসক াাতাসর ক্রনসয় মাওয়া সয়সে। কডনভাকষ যকাসযয তযপ কথসক 
ক্রফফৃক্রতসত ফরা য়, ক্রযিসপাক্রতসরট- এ ক্রেক্রকৎা েরসে তাযকা ক্রভডক্রপল্ডাসযয। আাতত 
ক্রতক্রন জাি এফং ক্রেক্রকৎায় াো ক্রদসিন। সয স্থক্রিত ওয়া কখ্রা প্রায় আোই ঘণ্টা সয 
রৃ’দসরয ম্মক্রতসত ুনযায় োর ু য় ভযাসেয ৪১ ক্রভক্রনট (ওই ভসয় কখ্রা ফন্ধ সয়ক্রের ) 
কথসক। ভযাসে অফশ্য ১৯৯২ াসরয ইউসযা জয়ী ডযাক্রন দর ০- ১ কিাসরয ফযফধাসন 
ক্রপনরযাসটডয কাসে াসয অপ্রতযাক্রতবাসফ।  
  
এক্রদসনয ঘটনা প্রফা ক্রনসয় ক্ররেসযয ফাক্রন্দা ক্রপপায প্রাক্তন কাযী কযপাক্রয ও 
এআইএপএসপয কযপাক্রয আযসয ভণৃার কাক্রন্ত যাসয়য কাসে জানসত োইসর ক্রতক্রন ফসরন, 
এধযসনয উন্নত ভাসনয কভক্রডকযার ক্রটভ থাকসর ক্রিক্রিয়ান এক্রযকসসনয ভসতা পুটফরাযসদযও 
প্রাণ কপযাসনা ম্ভফ। ভণৃারফাফু ফসরন, এধযসণয ঘটনায় অসনক কখ্সরায়াে ভাসে প্রাণ 
াক্রযসয়সেন, আফায ভতৃযসক াক্রযসয় ক্রপসয এসসেন অসনসকই। এয এক উদাযণ বাযসতয 
পুটফরাসযযও যসয়সে। জাকাতষায় এক্রয়ান কা কখ্রসত ক্রিসয় ভতুৃযয ককার কথসক কফাঁসে 
আসন রার- রদু (ইেসফের) ক্রডসপটডায কদসফাক্রজৎ কঘাল। ক্রতক্রন ফসরন, ক্রপপায কযপাক্রযযা 
ক্রক্রআয দ্ধক্রত ক্রফলসয় ওয়াক্রকফার। এজন্য আরাদা ককাষ থাসক। এই ককাসষয আওতায় 
ক্রউভযান ক্রপিায ক্রদসয় তাসদযসক কডসভা কদয়া য়। তাোো এধযসনয ফেভাসয 
প্রক্রতসমাক্রিতায় অক্রবজ্ঞ ক্রেক্রকৎকযাও থাসকন। থাসক ক্রফএরএ (কফক্রক রাইপ াসাটষ) 
আযম্বসুরসন্সয সুক্রফধাও। পসর ভাসে ফা াাতাসর ক্রনসয় মাফায সথ ক্রিক্রটকযার কফা কদয়া 
ম্ভফ য়। ক্রতক্রন এও ফসরন, এক্রদসনয ঘটনায য কযাট(কযাটািক্রয) পাইব কযপাক্রযসদযও 
এখ্ন কথসক ক্রক্রআয দ্ধক্রত কখ্াসনায ক্রফলয়ক্রট ংক্রিষ্ট ভসর আসরােনায় উসে 
এসসে। ক্রফলয়ক্রট অফশ্যই ভসয়য দাক্রফ ফসর ভসন কসযন ফদযুয সযয ফাক্রন্দা ক্ররেয 
ক্রডএএ- য জাতীয় কযপাক্রয ক্রনভষর বট্টাোমষ। এক্রদকনয ভযাে স্থক্রিত কঘালণা কদফায যও 



 

 

আফায কীবাসফ ভযাে রৄরু সরা, এক্রফলসয় জানসত োইসর ভণৃারফাফু ও ক্রনভষর বট্টাোসমষয 
ফক্তফয একই। ফসরন, এধযসণয কমসকান ভযাসেয ক্রফলয় ম্পণূষবাসফ আসয়াজকসদয উয 
ক্রনবষয কসয। এটা কমসতু আন্তজষাক্রতক মষাসয়য একক্রট কখ্রা। অতএফ, কখ্াসন আসযা অসনক 
ক্রকেু জক্রেসয় যসয়সে। ক্রটক্রকট ককসট দষকযা ভাসে ঢসুকসেন তাসদয ক্রফলয়ক্রট ফষাসে কদখ্া য়। 
তাোো, আফায আসযা একক্রট ক্রবন্ন ক্রদসন ভযাে আসয়াজন কতা োক্রট্টখ্াক্রন কথা নয়। কক্রদন, 
এক্রযকসসনয প্রাণ ংয় ককসট মাওয়াসত ফ োসভরা কথসক াপ কেসে ফাাঁসেন আসয়াজক 
উসয়পা কভষকতষাযা। পরস্বরূ, এক্রদনই ঘটটা রৃসয়ক য ুনযায় ভযাে রৄরু কযসত কতৃকামষ 
ন তাযা। এজন্য, রৃই দসরয কখ্সরায়ােসদয িা িযভ (ওয়াভষ আ) কযায জন্য ফােক্রত ভয় 
কদওয়া য় এফং তাসদয ফুজ সেসতয য ফর ুনযায় ভাসে িোয় ফসর জানান ফযাসকয 
িফষিয় ভণৃার কাক্রন্ত যায় ও ক্রনভষর বট্টাোমষ।  
  
এখ্াসন উসেখ্নীয় ক্রফলয় সরা, এক্রদন এই অফাক্রিত ঘটনায য এক্রযকসসনয জন্য প্রাথষনায 
ভঞ্চ সয় উসে ইউসযা পুটফসরয আয । তীথষযা ফৃত্ত যেনা কসয এক্রদন, তাযকা ক্রভডক্রপল্ডায 
এক্রযকসসনয ঘটনায কিানীয়তা যেনা কসযন। কিানীয়তা যক্ষায জন্য দষকযা েুাঁসে 
ক্রদসয়ক্রেসরন কেি ফযানায। প্রকতৃই, ফাকরুদ্ধ, কোসখ্ জর এসন কদওয়ায ভত এই ক্রফযর 
পুটফর- ক্রফজ্ঞাসনয ঘটনায় বাযািান্ত সয় উসে পুটফর ক্রফশ্ব। যফতষী ভযাসে কতা, কফরক্রজয়াভ 
তাযকা রকুাকু কিার কসয ফসর ক্রদসরন,  “ক্রি, আই রাব ইউ।” জাভষাক্রন কস্কায়াড থাম্ব 
আ াইন কদক্রখ্সয় ভাসে নাসভ। ক্রতয, একভাত্র কখ্রায অেনই কদখ্াসত াসয এভন 
নক্রজযক্রফীন দৃশ্য।  
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


