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নাজমুন নাহার তার িব  মেণ
আপাতত িবরিত িদেয় িফরিছেলন
সুiেডেন  িনেজর  বািড়েত।  পেথ
কেয়কিদেনর  জেনয্  থামেলন
লnেন।

নানান  রেঙর  কাপেড়র  ৈতির
েপাশাক  আর  চুেলর  sাiেলi
িতিন  জািনেয়  িদেcন  eবার
িতিন ঘুের eেসেছন আি কায়। 

িতন মাস ধের পি ম আি কার
15িট  েদেশ  মণ  কেরেছন
বাংলােদিশ  পযর্টক  নাজমনু
নাহার।  eর  আেগ  তার  েদখা
িছল 110িট েদশ। eবার পি ম
আি কায়  সাহারা  ম ভূিমর
আেশপােশর ei েদশ েলা েযাগ
করার পর তার মণ করা েমাট
েদেশর সংখয্া দাঁড়ােলা 125।

েযখােনi  েগেছন  িতিন,  সে
কের  িনেয়  েগেছন  বাংলােদেশর
পতাকা।  েকােনা  বাংলােদিশ

নারীর িব  মেণ িনঃসেnেহ eটা eকটা েরকডর্ । িতিন জানােলন, eখােনi েশষ নয়। ei
জীবেন িবে র সবকিট েদশi ঘুের েদখার iেc আেছ তার।

নাজমনু নাহারেক িজেjস করলাম মাথার ei েহয়ার েbiড িতিন েকাথায় কিরেয়েছন?
বলেলন,  েটােগােত। sানীয় চারজন নারী িমেল েকাকরােনা চুেলর ei েবিণ ৈতির কের
িদেয়েছ।

eর েপছেন কারণ দেুটা- pথমত, েযখােনi েগেছন েসখানকার মানেুষর মেতা প িনেত
েচেয়েছন িতিন, যােত sানীয় েলাকজন তােক আপন কের েনয়।

eরকম হেল oi েদেশর সংsৃিতেক েবাঝা সহজ হয়। িবেদিশ েকােনা পযর্টক যখন বাংলােদেশ
eেস আমােদর শািড় িকmা লুি  পেরন, আমরাo েতা aেনক খুিশ হi, তাi না? e কারেণ
oরাo আমােক খুব আপন কের িনেয়েছ।

  িবিবিস
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আর িdতীয় কারণ হেলা: িনরাপtা। িবেশষ কের নারীেদর। আমার মেন হেলা আমােক যিদ
oেদর মেতা েদখায় তাহেল হয়েতা aেনক ঝােমলা েথেক েবেঁচ েযেত পারেবা।

eেককিট েদেশ িগেয় িতিন pিতেবশী েদশ েলােত যাoয়ার িভসা িনেয়েছন। uেdশয্ িছল সময়
o aেথর্র সা য়।

কখেনা বাiেক, েভেঙ েভেঙ, কখেনা টয্ািkেত বা গািড়েত, আবার কখেনা িমিনবােস eবং
পােয় েহঁেট েহঁেট িতিন eসব েদেশর সীমাn পার হেয়েছন।

eসব েদেশর সীমাnবতর্ী eলাকা েলা eত দগুর্ম েয েবিশরভাগ সময় বাiেক েযেত হেয়েছ। পাঁচ
েথেক ছ’ঘ ার পেথর জেনয্ বাiক ভাড়া করতাম। চালক সামেন আর বয্াক-পয্াক িনেয় আিম
বসতাম েপছেন।

িতিন জানান, কখেনা কখেনা তােক বাiক েথেক েনেম পােয় েহঁেট িকছুটা পথ েযেত হেতা।
হাঁটু পািন িডিঙেয় গতর্  পার হেয় েযেতন িতিন। e সময় তােক aেনক েপাকামাকেঙর কামড়o
েখেত হেয়েছ।

িগিন িবসাu সীমাn পার হেয় িগিন েকানািk যাoয়ার পেথ আিম 22 ঘ া আটেক িছলাম।
রাত তখন িতনটা। হঠাt কের আমােদর গািড়র iি ন বn হেয় েগল। আমরা ন’জন
পয্ােস ার িছলাম। দ’ুপােশ গভীর জ ল আর ঘুটঘুেট anকার। আিম েনিছ েয, eর আেগ
eখান েথেক ব  মানুষ aপহূত হেয়িছল।

তখন তারা সবাi anকাের pায় eক ঘ া হাঁটার পর eকিট gাম েদখেত পান। েসখােন িছল
কেয়কিট শেনর ঘর। েসখােন িগেয় বেস পড়েলন তারা।

েভাের বািড়র েভতর েথেক eকজন মিহলা েবর হেয় eেলন। তারা আমােদরেক আ য় িদেলন।
খাবার িদেলন।

িমজ নাহার বেলন, েবশ কেয়কবারi ধূিলঝেড় পেড়িছেলন। সব জায়গায় িঠক মেতা খাoয়ার
পািনo পাoয়া যায় িন। েকাথাo হািরেয় িগেয়িছেলন জ েলর েভতের। কেয়ক ঘ া হাঁটাহাঁিট
কের আবার পথ খুেঁজ েপেয়েছন।

েকাথাo েদখা েগল েয হয়েতা দশটা gােমর মানষু িমেল eকটা িটuবoেয়েলর পািন বয্বহার
করেছ। েকাথাo েকাথাo পািনর সংকট eতটাi pকট িছল েয পািন না েপেয় আিম গাছ
েথেক মাlা েপেড় তার রস েখেয় পািনর তৃ া িমিটেয়িছ।

িতিন জানান, আি কার eসব েদেশ gােম-গে র েলােকরা বাংলােদশেক িচনেত না পারেলo
pায় সবকিট pধান শহেরর েলােকরাi বাংলােদশেক কম েবিশ েচেন। তার eকিট কারণ হেc
জািতসংেঘর শািnরkা বািহনীেত বাংলােদিশ ৈসনয্েদর ভূিমকা।

েযমন িসেয়রা িলয়ন, লাiেবিরয়া eবং আiেভাির েকােsর মেতা েদশ েলােত বাংলােদেশর
ৈসনয্রা pচুর কাজ কেরেছ। তারা বেল েয যুেdর সময় েতামােদর ৈসনয্রা আমােদরেক রkা
কেরেছ।

ei িতনিট েদেশর মািটেত পা িদেয়i aনভুব করেত েপেরিছ eখানকার মানষু বাংলােদশেক
pচ  রকেমর dা কের, বেলন িতিন।

eর আেগ তার েদখা 110িট েদেশর সে  পি ম আি কার ei 15িট েদেশর তফাত েকাথায়-
জানেত চাiেল িতিন বেলন, আমার জীবেনর সবেচেয় কিঠন o দগুর্ম পথ আিম েসখােনi পািড়
িদেয়িছ। তেব িতিন বেলন, জীবেনর কিঠন সংgামেক নতুন কের িচনেত েপেরেছন।

 “বরুিকনা ফােসােত েদেখিছ েমেয়রা তােদর েপছেন েছা  eকটা সnানেক কাপড় িদেয় েবেঁধ
বাiক চালােc। তােদর মাথার oপর eকটা ঝুিড়েত রাখা শাক সিb। িবিk করেত িনেয়
যােc েকাথাo। নারীরা েসখােন pচ  পির ম কের। তারা দিরd হেলo হূদয়টা aেনক বড়।”
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িতিন জানান, তার eর পেরর গnবয্ মধয্ আি কা।

কেয়ক মাস িবরিত িদেয় িতিন যােবন েসখােন eবং তখনi সmn হেব তার আি কা দশর্ন।
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