
সাইতামা বাংলা সসাসাইটিরর বাটিষিক বনভোাজন ।

                                                       -ওয়ারাবী, জাপান ।

ব্াপক উৎসাহ উদীপনা টিনভয় সাইতামা বাংলা সসাসাইটির গত ১৬ সসভেপ্টেম্বর ২০১৮ ইং তাটিরভ তারিখে 
কানাগাওয়া টি্রিভিফেকচাভরর টি তারিখেভয়াগাওয়া টিরোারল্াভান্ডের পাহাাড়ী ্রিাকপ্রাকৃটিতক অরভক্ বাটিষিক বনভোাজভনর 
আভয়াজন কভর । দুইটির বাস এবং একটির ্রিাইভোর কাভর সবিভমার ১১১ জন অংশগ্রহন কভরন । বাস 
যাতার ্রিারভরারম্ভে উপভভে উপদেউপদেষা জনাব না জনাব নূরুল হক-রহমান এবং সন--্রিভক-শলী জনাব তাপস বাুড়য়া টিনরাপভে উপদে 
এবং আনন্দময় ভ্রমভনর শুোকামনা কভর শুো উভশাধনী সবাষনা কভরন । 

আাড়াই বারার যাতাপভাপথে বনভোাজন বহরটির হাইওভয় স ছেভাড় পাহাভাড়র সকাল সবেঁভষ সরু আেঁকা-বােঁকা পভাপথে 
্রিভবশ করভল সবার মভধ্ বনভোাজভনর আভমজ োর কভর । মন্থর গটিতভত চলভত াপথোকা বাভস বভস গোীর 
অরভক্ োরা সুউচ্চ পাহাাড়গুভলাভক  মভন হটিে হচ্ছিভলা আকাভশর সমবমালাভকর  ছেুেঁভয় সগভ ছে । বাস সাপথেভক সনভম
্রিায় ভে উপদেশ-পনর টিমটিনর সহেঁভর আমাভভে উপদের বহরটির বনভোাজন স্থভল সপ-েঁ ছোয় । চলার পভাপথে পাহাাড়ী টিপচঢাালা 
আেঁকা-বােঁকা পাপথে, সুউচ্চ পাহাাড়, পাহাাড়ী ঝকিা এবং টিপচঢাালা রাসার পাভশ পাহাভাড়র পাভে উপদেভভে উপদেভশ অবটিস্থত
পাহাাড়ী ্রিাকপ্রাকৃটিতক  তারিখেরভ াতা  ছোড়ায় ্রিবাটিহত পাটিনর টিরটিনটিঝটিন শব্দ সবাইভক টিবভমাটিহত কভর । 

পাশা-পাটিশ অবটিস্থত টিতনটির টিবশাল পাহাাড় এবং  তারিখেরভ াতা পাহাাড়ী পাাপথেুভর  ছোড়ার সংভযাগস্থভল কপ্রাকৃটিতম 
োাভব সকভর সমতল োা জনাব নূটিম ততরী কভর বনভোাজভনর মা জনাব নূল স্পরটির করা হভয়ভ ছে । এই স্পভর বরটিশ টিভে উপদেভয় মা ছে 
ধরার জন্য জলাধার, উনা জনাব নূক্ত রারানা বর, টিবশ্ামাগার এবং বনভোাজভন ব্বহৃত টিনত্ ্রিভয়াজনীয় দ্রব্ 
সামটিগ্রর সভে উপদোকাভনরও বভন্দাবস টি ছেভলা । অভনভক এই গোীর অরভক্ ক্াম্প কভর রাটিত যাপন কভরন ।

আমাভভে উপদের বনভোাজন বহরটির এই স্পভর োারী টিজটিনসপত সরভ তারিখে সবাই গোীর অরভক্ োরা সুউচ্চ পাহাঢ়, 
পাহাাড়ী ঝকিা এবং  তারিখেরভ াতা  ছোড়াগুভলার সস-ন্দযি্ উপভোাভগ সবটিরভয় পভরন । ্রিকপ্রাকৃটিতর সস-ন্দযি্ টিপয়াসী 
বনুরা পাহাাড়ী অরভক্ সভে উপদে তারিখেভত পান ব্াপক টিহভরাভভে উপদের উপটিস্থটিত । তভব কভরার মভধ্ টিহভরাভভে উপদের সাভাপথে 
সসলটিিফে সতালার আগ্রহ লক্ষক করা যায়টিন বরং এটিাড়ভয় চলার মানটিসকতাই টি ছেভলা স্পউপদেষ । তারপরও সবশ 
কভয়কজন বনু এই জাপাটিনজ টিহভরাভভে উপদের কাভ ছে  আকান্ত হভয় রক্ত ঝটিরভয়ভ ছেন । এই জাপাটিনজ টিহভরারা 
গোীর অরভক্ আমাভভে উপদের উপটিস্থটিতভক োীভলন সোভবটি ছেভলা টিকনা জাটিননা ! তভব রক্তাক্ত হভলও সকউ 
উভ্া আকমন অাপথেবা াপথোনা-পুটিলশ করার টিচন্তাও কভরটিন । আসভল াপথোনা-পুটিলশ করার কাপথোও না, 
এরাভতা নারক-টিসভনমা অাপথেবা যাতা-টিাপথেভয়রাভরর মানব টিহভরা না । এরা হভে হচ্ছি ্রিকপ্রাকৃটিতর টিহভরা অাপথেিাৎ 
সজােঁক । সজােঁকভক জাপাটিনজ োাষায় টিহভরা বভল । আশ্চযি্ হভলও সত্, জাপাভন সজােঁক আভ ছে আমাভভে উপদের 
সহযাতীরা সকউ কল্পনাও কভরনটিন, আমাভভে উপদের বনভোাজন বহভর াপথোকা দু'জন টিতভশাধি কাভলর ্রিবীক 
জাপান ্রিবাসীসহ নবীন বনুরা সকউ জাপাভন সজােঁক আভ ছে, এমন গল্পও সশাভননটিন । আমাভভে উপদের জন্য 
এই বাসবতা োীটিতকর হভলও টিবষয়রা টি ছেভলা সরামাঞ্চকর এবং ব্াটিতকম এক নতুন অটিোজ্ঞতা ।

এরই মাভঝ দুপুর দুইরায় ক্ষুধার রাভন সবাই পাহাাড়ী ্রিাকপ্রাকৃটিতক সস-ন্দযি্ উপভোাভগর সামটিয়ক টিবরটিত 
সরভন রারানাস্থভল হাটিজর হভয় বাবাঙালী  তারিখোবাভরর রের সাভে উপদে (বাসমটিত চাভলর োাত,বীিফে কারী,মারন কারী,রুই 
মা ছে োােঁজা,লাউ-টিচংাড়ীর মাসকলাইর ঢাাল, টিচংাড়ী োতিা এবং সালাভে উপদে ) আরের সাভে উপদেন কভরন । সপভরর ক্ষুধা 
টিমরভলইও টিচভিত্তের ক্ষুধা টিমরাভনার জন্য অভনকই আবাভরা অভভে উপদে তারিখো স্পরগুভলা সভে উপদে তারিখেভত সবটিরভয় পভরন,তভব 
আভয়াজকভভে উপদের সবাটিষত সময় পােঁচরার মভধ্ সবাই টিিফেরটিত ্রিস্তুটিতর জন্য বনভোাজন স্থভল টিিফেভর আভসন । 

বাভসর পাটিকিং স্থল সাপথেভক বনভোাজন স্পভর সপ-েঁ ছোর ভে উপদেশ-পনর টিমটিনভরর হােঁরা পভাপথে আসা-যাওয়ার সময় 
সবাই টিমভল-টিমভশ লাকটিাড়, বাড়-বাড় সাইভজর হাটিান্ডে-পাটিতল গুভলা এবং শতাটিধক সলাভকর রারানা-
সামগ্রী বহভনর ভে উপদেপ্রাকৃশ্য জাপাটিনজরা টিবমুগ্ধ টিচভিত্তে অবভলাকন কভরভ ছেন এবং দু-চারজন এভস আমাভভে উপদের 
সমটি্বিত ্রিয়াসভক ধন্যবাভে উপদেও জাটিনভয়ভ ছেন । 

বনভোাজন স্পভর সবাই কমভবশী আনন্দ করভলও অভনভকর ভে উপদেপ্রাকৃটিউপদেষভত আসা-যাওয়ার পভাপথে বাভস বভস 
সহযাতী বনুভভে উপদের গান, সক-েঁতুক ক, আবপ্রাকৃটিত এবং চুরকীগুভলা সুভে উপদেীবি বাস জাটিনির কাটিন্ত কাউভক স্পশি করভত
সভে উপদেয়টিন, এরা টি ছেভলা সটিত্কার অভাপথেিই টিন তারিখোভে উপদে আনন্দ ভ্রমন । এই বনভোাজভন কাইকম সটিলউসন্স জাপান 



সকাম্পানী টিলটিমভরভন্ডের টিগিফের কুপন লরারী এবং মটিনকা মাটি্ সটি ট্রেটিন্ডেং সকাম্পাটিনর টিবংগু ্রিটিতভযাটিগতার 
পুরস্ার সবার মাভঝ বাাড়টিত আনভন্দর স তারিখোরাক সযাগায় । তা ছোাড়া যাতাপভাপথে সকাভলর নাসা এবং টিিফেরটিত 
বাভস টিবকাভলর নাসায় রহমান োাইভয়র সোটিজভরবল টিসবাঙারার রের সাভে উপদে সবিজন ্রিশংটিসত হয় । 

সবিভশভষ বনভোাজন বাসবায়ন কটিমটিরর আহবায়ক এবং সভে উপদেস্য সটিচব বনভোাজভন অংশ গ্রহনকারীভভে উপদের 
আন্তটিরক সহভযাটিগতার জন্য ধন্যবাভে উপদে এবং কপ্রাকৃতজ্ঞতা জানান । তা ছোাড়া সংগঠভনর সোাপটিত এবং সাধারন 
সম্পাভে উপদেক ্রিটিতবাভরর মত োটিবষ্যভতও সবার সহভযাটিগতায় বনভোাজনসহ বাংলাভভে উপদেশ এবং জাপাভনর 
ঐটিতহ্যবাহী কপ্রাকৃটিউপদেষকালচারাল উৎসবগুভলা পালভনর ভে উপদেপ্রাকৃঢ় অটিবাঙকার ব্াক্ত কভর বনভোাজভনর আনুনের আনুষাটিনক 
সমাটিাপ্তি সবাষনা কভরন ।

                                             

                               ্রিচাভর,
                               সমা  কাউ ছোর সহাভসন-আক্াস

                               ্রিচার ও ্রিকাশনা সম্পাভে উপদেক,
                               সাইতামা বাংলা সসাসাইটির, ওয়ারাবী, জাপান ।


