জাপান েথেক িফের ॥
eডুয়াডর্ রনী মৃধা,
ময্ােনজার,
কিমuিনিট-i-েসnার (িসiিস)
রামপাল, বােগরহাট।
সূচনা লg েথেকi gাম oেয়বেক েচনা। সংবাদপেt েদখলাম, gাম oেয়ব বাংলােদেশর pিতিট gােমর জনয্ oেয়ব সাiট তরী
করেব। আিম তােদর কাযর্kম aনুসাের েচ া করলাম তােদর সােথ কাজ করার জনয্। তাi আমার থানার pেতয্কিট gােমর
দায়ীt িনেত চাiলাম, িকn েপলাম না। তােত হতাশ হলাম না। pিতিদন eকবার কের িভিজট কির gাম oেয়ব, eভােব eকিদন
েদখলাম pিতেযাগীতা ‘আমার gাম আমার গবর্’, ভাবলাম aংশgহন করেত েতা সমসয্া েনi। তাi aংশgহন করলাম। ঢাকা
েথেক pিতেযাগীতায় ডাকা হেলা, েসখােন িগেয় িনেজেক বড় সামানয্ মেন হিcল। ভাবলাম, আমার মেন হয় হেব না। সারাkন
মেন হেত লাগেলা eখােন যারা eেসেছ তারা আমার েথেক aেনক aিভj, তাi হালেছেড় বেস থাকলাম আর বেস বেস ঘুম
আসেত লাগেলা িকnt তার পরo aেপkা

িচt- 1: gাবoেয়ব কিmিটশেনর eকিট মুhতর্।
করলাম েশষ পযর্n। যখন ডঃ আিশর সয্ার ফলাফল েঘাষনা করেব তার পূবর্ মুhতর্ পযর্n িব াস করেত পারলামনা েয, আিম
িনবর্ািচত। যাi েহাক aবেশেষ ফলাফেল জানেত পারলাম আিম িবজয়ী। যাক মেনর aনুভিূ তটােক pকাশ করেত পারলাম না েয,
আিম জাপান যািc eকজন িবজয়ী হেয়। aবেশেষ সকল pেসিসং েশেষ জাপােনর জনয্ রoনা হরাম ঢাকা আnজর্ািতক িবমান
বnর েথেক-

িচt- 2: ঢাকা আnজর্ািতক িবমান বnর।
আেগ েকানিদন েpেন uিঠিন, আনেnর eক aপুবর্ aনুভুিত আেs আেs আমােদর যাtা r হেলা। আনেnর ulােস েpেনর
জানালা িদেয় aেনক ছিব তুলেত লাগলাম-

িচt- 3: েpেন বেস আকাশ েদখা।
eভােব চেল আসলাম কুয়ালালামপুর িবমান বnের eখােন েনেমi বুঝলাম আমরা sেpর েদেশ eেস েপৗ◌ঁ েছিছ। মানুেষর dারা
িকভােব সmব eভােব সব িকছুেক সািজেয় রাখা ?

িচt- 4: কুয়ালালামপুর িবমান বnর।

িচt- 5: নািরতা িবমান বnর ( জাপান)।

আবারo eকi রকম aনুভিু তেত চেল আসলাম জাপান নািরতা িবমান বnের। েশষ হেলা pায় 12 ঘnার যাtা। আমােদর জনয্
a পkায় আেছ টানােব সান, েবর হলাম জাপােনর বাতােস aেনক শীত eরকম শীত আেগ কখেনা েদিখিন। তারপর আমরা বােস
কের েপৗছালাম ioেকাহামা িকং েসnাের। জাপেনর বািহয্ক েসৗnযর্ েয, কত সুnর তা ভাষা িদেয় pকাশ করা সmব না।
আমরা আমােদর লয্ােগজ পt েরেখ eকটু সময় েপলাম েঘারার জনয্ সn ার eকটু আেগ। টানােব আমােদরেক িনেয় েগল
পােশর eকিট সিপংমেল। েগলাম েদখলাম েসখােন েকান েদাকানদার েনi সব রকম pেয়াজনীয় মালামাল সাজােনা আেছ

সুnরভােব, যার েযটা পছn হেc েস, েসটা িনেয় কাunাের যােc িবল পিরেশাধ কের চেল যােc। েস eক aনয্ রকম
ময্ােনজময্াn িসে ম।

িচt- 6: জাপােনর eকিট সিপং েসnার।
pথম িদন িফের আসলাম eকটু তাড়াতািড়। সn ায় oিরেয়েnশন, oিরেয়nশন েশেষ যার যার rেম চেল েগলাম। সকাল 8টায়
নাsা েশের 9টায় pথম ে িনং েসসন r হেলা আমােদর kাস িবষয় হেc বাংলােদেশর gােম িকভােব আiিসিট বয্াবসােক
unত করা যায় ?
2য় িদন েগলাম rপি িহল। েস eক aপrপ দৃশয্, ভবনিট েটািকoর সবেচেয় uচু eবং তার ছােদ েগেল সমg েটািকo েদখা
যায়। aেনকkন থাকার পর েসখােন pেফসর iuিনেকারার eকিট ে িনং েসসন করার সুেযাগ হেলা। তারপর dপুেরর খাoয়া
েশেষ েগলাম েটাপান, eিট জাপােনর সবর্বৃহৎ িpিnং েকাsািন। েযখােন pায় সমg িবে র বড় বড় িpেnর কাজ করা হয়।
েযমন আেমিরকার িভসা। তারপর েগলাম িg (gree) নামক eকিট আiিট েসnাের, eিট জাপােনর আiিট খােত সবেচেয় েবশী
আয় কের।

িচt- 7: েটািকo শহর।

িচt- 8: pেফসর ডঃ iuিনেকারার সােথ ।

িচt- 9: rপি িহেলর ছােদ ( 55 তলা )।

িচt- 10: েটাপান ( িpিnং েpস) যাবার পেথ।

3য় িদন আমরা চেল েগলাম েটািকo েথেক ফুকয়ু াকা শহের যা েটািকo েথেক di হাজার িকঃিম dের। আমরা আবার িবমােন
কের েগলাম ফুকয়ু াকােত, িকu iuিনভর্ািসিটর uেdেশয্। েসখােন আমরা eকিট েসসেন আমােদর gামেক তুেল ধরলাম।

িচt- 11: িকu iuিনভর্ারিসিটেত।

িচt- 12: gামীণ ভবেনর সামেন ( জাপান)।

পেরর িদন আমরা িকu iuিনভারিসিটর aনয্ eকিট েসসেন েদখলাম বাংলােদেশর ডঃ েমাঃ iuনুেসর মাiেkা েkিডট
কাযর্kেমর eকিট গেবষনা েকnd েযখােন তরী হেc eকিট েমিশন যা িদেয় মাiেkা েkিডেট আর েকান খাতা কলেমর বয্বsা
থাকেব না । সবিকছু িনয়ntন হেব eকিট েছাট েমিশন dারা। eবং eকi সােথ েদখলাম eকিট েহlথ pডাk যা িদেয় খুব সহেজ
gােমর মানুষ তার শিরেরর কেয়কিট aবsা সmেকর্ জানেত পারেব। েসিটo ডঃ েমাঃ iuনুেসর কাযর্kেমর aংশ। তারপর
েগলাম eকিট সামািজক unয়ন কমর্কাn িনেয় কাজ কের eমন eকিট pিত ােন।

িচt- 13: eকিট েসcােসবী pিত ান মািলেকর সােথ।

িচt- 14: ফুকয়ু াকায় eকিট েহােটেল।

িচt- 15: gামীেণর গেবষনা েকnd ( জাপান)।

oi িদন রােত আমরা আবার িফের আসলাম েটািকoেত। পেরর 2 িদন ছুিট। ছুিটেত aেনক পিরমান েঘারাঘুির। ঘুের আসলাম
আিখয়াবারা iেল িনk মােকর্ট, েকnাi সহ আরo aেনক জায়গায়।

িচt- 16: রাsার পােশ eকিট sল।

িচt- 17: জাপােনর eকিট সিপং েসnার।

জাপােনর সবর্t eেতােবশী সুnর েয, ধু ঘুরেত icা কের। eকিট েদেশর মানুষ কত েবশী ভাল হেল তার িনেজর েদশেক
eiভােব সািজেয় রাখা যায়। আসেল জাপানেক না েদখেল িব াস করা যােব না। জাপােনর ে নgেলা সmূণর্ aেটােমিটক িসে ম
েকান রকম াiভার ছাড়াi egিল চেল। িটেকট কাunাের েকান েলাকজন েনi আেছ ধু কেয়কিট েমিশন। েমিশেন টাকা িদেল
িটেকট আসেব আবার aিতিরk টাকাgেলাo েফরৎ আেস aেটােমিটক ভােব।
যােহাক diিদন ছুিট কািটেয় 7ম িদেন েগলাম জাপােনর eকিট gােম। েযিট েটািকo েথেক pায় 400 িকিম dের। রাsাঘাট
eেতা েবশী ভােলা েয, েকান যানজট েনi, ঝােমলা েনi , ঢাকা শহেরর মত জয্াম েনi। পাহাড়ী রাsাটােকo জাপানীরা সুnর
কের সািজেয় েরেখেছ িনেজেদর মত কের। aেনক বড় বড় পাহাড় ঘুের ঘুের রাsাgেলা তরী করা। েযেত েযেত েদখা aনয্ eক
aপূবর্ দৃশয্ যা িকনা আমােদর জীবেন pথম েদখা : তুষারপাত, আমােদর গাড়ী থামেলা তুষােরর মেধয্ নামলাম, sাদ gহন
করলাম তুষােরর , aনুভূিতgেলা আসেল মেনারম।

িচt- 18: gােম যাবার পেথ তুষারপাত।

িচt- 19: তুষােরর িনেচ আমরা।

aবেশেষ েপৗছালাম eকিট eনিপo েত eবং তারা েসখােন আমােদর জনয্ pstত কের রাখেছ েpেজেnশেনর, েদখলাম েসখােন
তােদর কাযর্kম, তােদর কাজ মূলত কৃিষ িভিtক। জাপােনর ei eনিপo eর কাযর্kম eেতা েবশী কাযর্করী েয, েসখােন শহর
েথেক মানুষ eেস কাজ কের। aেনক েবকার যুবকেদরেক িতিন কমর্সংsােনর বয্বsা কেরেছন। সব িকছু িমেল eেতা ভাল
কাযর্kম িচnাi করা যায় না। আরo েবশী aবাক বয্াপার েয, েসi ptn gােমo শহেরর মেতা কের েগাছােনা।

িচt- 20: eনিপoেত েpেজেnশন।

িচt- 21: eনিপo eর মািলেকর সােথ।

তারপর আমরা আবার িফের আসলাম েটািকo িকu েসnাের eবং েসখান েথেক েগলাম রােতর িডনােরর জনয্ eক জাপানীর
বাসায় িনমntেন। েয বাসায় েগিছ েসটা হেc আমােদর জাপানী েকাoিডর্েনটর টানােব সােনর কিলগ। েসখােন িগেয় েপলাম আর
eক aপূবর্ সাদ। িগেয় েদিখ েসখােন সব বা ালী কায়দায় রাnা। িদঘর্িদন পর বা ালী খাবার েদেখ আমােদর ভালi লাগেলা।
েখলাম তৃিp কের। তারপর িফের আসলাম েটািকo িকu েসnাের।

িচt- 22: জাপােনর eক aিতিথর বাসায় দাoয়াত েখেত ।
েশষ িদন আেয়াজন করা হেয়েছ আমােদর gামেক আবার জাপনীেদর কােছ তুেল ধরেত হেব । সুশৃ লভােব আমরা pেতয্েক
আমােদর gামেক আবার তুেল ধরলাম। েসখােন uপিsত িছল জাপােনর

িচt- 23: আমােদর gামেক তুেল ধরা।

িচt- 24: eয্াoয়াডর্ েসিরমিন।

aেনক বয্বসায়ী, ছাt, িশkক সহ aেনেক। তারপর সnায় আমােদর eয্াoয়ািডর্ং েসিরমিন েশেষ, েশষ হেলা আমােদর জাপােনর
10 িদেনর ে িনং। পেরর িদন আমারা আবার েয যার গnেবয্র uেdেশয্ রoনা হলাম জাপান েথেক।
সবর্পির বলা যায় জাপানীরা খুবi ভাল আরo েবশী ভাল েযিট তা হেলা জাপােনর মানুষ সকেল েসi েদেশর pিতি ত
আiন hবh েমেন চেল, েকui আiন aমানয্ কেরনা। েযমন ািফক িসগনােলর কথাi বলা যাক , যিদ েকu মেন কের েয,
আিম রাsািট পার হেবা েকান জয্াম েনi তার পরo েকi রাsািট পার হেব না কারন তারা জােন েয, রাsা পার হেত েয সকল

আiন আেছ তােদর েসটা মানেত হেব। আর eকিট িবষয়, জাপানীরা aসৎ না কারন aসৎ হেল তােদর েযসব েদাকােন েকান
েদাকানদার েনi েসখােন িকছু থাকেতা না, সবিকছু চুির হেয় েযত। পিরেশেষ আরo িকছু ছিব সংযুk কের আিম আমার জাপান
সফেরর aিভjতার বণর্না েশষ করেবা।

িচt- 25: জাপান িস-eর তীের।

িচt- 26: জাপােনর gােম যাবার পেথ।

িচt- 27: েটািকo শহর।

িচt- 28: জাপােনর ে ন o রাsা বয্বsা।

িচt- 29: সাগর পােড় eকিট পাবিলক টয়েলট।

িচt- 30: কুয়ালালামপুর িবমান বnর।
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