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িবেশষ প্রিতিনিধ, পাবনা : হারােনা ঐিতহ্য িফের েপল পাবনার
আটঘিরয়া উপেজলার একদন্ত ইউিনয়েনর চাঁন্দাই গ্রােমর মানুষ। এই
এলাকায় ৮০’র দশেক িনর্িমত হেয়িছেলা বাইচ এর েনৗকা । েয েনৗকা
িনেয় িবিভন্ন েনৗকা বাইচ প্রিতেযািগতায় অংশগ্রহন কের চ্যাম্িপয়ান
হেয় গ্রােমর সুনাম বেয় এেনেছ।

এই েনৗকািটর নাম িছেলা চাঁন্দাই জনতা এক্সপ্েরস। ১৯৯২ সােল
বুিড়গঙ্গায় ও ৯৭ সােল েগাড়রী প্রথম স্থান অিধকার করাসহ
বাংলােদেশর িবিভন্ন প্রান্েত িগেয় িবজয় িছিনেয় আেন চাঁন্দাই জনতা
এক্সপ্েরস। আর এিট এই এলাকার ঐিতহ্য বহন করেতা বেল জানা যায়।

সুমানধন্য এই েনৗকািট পুরােনা হেয় েগেল আর পুনিনর্মান না কের
েভঙ্েগ েফেলন এলাকাবাসী। দীর্ঘিদন পর এলাকার মানুেষর মধ্েয েনৗকা
ৈতরীর বাসনা জাগেল ২০১৭ সােল এই এলাকার সর্বস্থেরর মানুেষর
সহেযািগতায় আবারও একটা েনৗকা ৈতরীর কাজ শুরু কের।

েনৗকািট সম্পূর্ন েমরামত কাজ েশষ হেল। প্রথেম এই েনৗকা িনেয়
হাটগ্রাম
েসানালী
ৈসকত
নামক
স্থােন
বড়িবেল
প্রথম
বাইচ
প্রিতেযািগতায় অংশগ্রহন কের।

এখােন ফাইনাল রাউন্েড না েগেলও দ্িবতীয় রাউন্ড পর্যন্ত েযেত
সক্ষম হয়। তেব না পারার িবষেয় েনৗকার মািঝ আবু সাঈদ জানান, এই
এলাকায় দীর্ঘ িদন েনৗকা না থাকােত এলাকার বাইেচলরা অলস হেয়
েগিছেলা। তাই ভােলা অনুশীলন না থাকায় আমরা এিগেয় েযেত পাির নাই।
ভােলা অনুশীলেনর মাধ্যেম তারা এিগেয় যােব বেল জানান।

তেব এবার ২০১৯ সােল চাঁন্দাই জনতা এক্সপ্েরস পুনরায় হাটগ্রাম
েসানালী ৈসকত বড়িবেলর েনৗকা বাইচ প্রিতেযািগতায় অংশ কের পরািজত
হেলও তারা আটঘিরয়ার েগাড়রী িচকনাই নদীেত অনুষ্িঠত েনৗকা বাইচ
প্রিতেযািগতায় চ্যাম্িপয়ানিশপ অর্জেনর মাধ্যেম পুনরায় তােদর
ঐিতহ্য িফের আেন।

এবােরর িবজেয়র কারন জানেত চাইেল েনৗকার মািঝ আব্দুল মান্নান
জানান, আমােদর এলাকায় কেয়ক বছর েনৗকা না থাকােত েনৗকার বাইেচলরা
ভােলা বাইচ িদেত সক্ষম িছেলা না। তেব এখন ভােলা অনুশীলেনর কারেন
আমরা আমােদর পুরােনা ঐিতহ্য িফের েপেত সক্ষম হেয়িছ।

আর এলাকাবাসীেদর সর্বাত্মক সহেযািগতাও িছেলা অফুরন্ত। িবেশষ কের
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নািত,
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েসালাইমান েহােসন এই েনৗকার জন্য সার্িবক সহেযািগতা কেরেছন।

েকন এই সহেযািগতার হাত? জানেত চাইেল েমা: েসালাইমান বেলন, আিম
েছাট েবলায় নানার বাড়ী িগেয় এই েনৗকা বাইচ েদেখ মুগ্ধ হেয়িছ। আর
তখন েথেকই আমার মেন ইচ্ছা েজেগিছেলা বড় হেয় এই এলাকার েনৗকার
জন্য িকছু করেবা। েসই ইচ্ছাটাই আিম পুরন করিছ বেল জানান িতিন।
িতিন বেলন চাঁন্দাই জনতা এক্সপ্েরস এর জন্য আমার সহেযািগতার হাত
সব সময়ই থাকেব।

চ্যাম্িপয়ান হওয়া খুব আনন্িদত এলাকাবাসী। এলাকার েমম্বার আসাদুল
ইসলাম তার অনুভূিত প্রকাশ করেত িগেয় বেলন, দীর্ঘিদন পর আমরা
আমােদর ঐিতহ্য িফের েপেয় অেনক আনন্িদত।

প্রিত বছরই আমােদর এই েনৗকা চ্যাম্িপয়ান হেব বেল আশাবাদ ব্যক্ত
কেরন িতিন।
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চ্যাম্িপয়ান হয় নাই , েনৗকার জােগল আব্দুস সুবহান শ্েরষ্ঠ জােগল

িনর্বািচত হেয়েছ। “মাদক সন্ত্রাসেক না বিল, েনৗকা
আনন্েদ চিল” এটাই প্রত্যাশা এই এলাকার মানুেষর।
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