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জানা - না আর েদখা ei িতনিট শেbর পাথক  কম েবশী সবাi জািন। আজ প ারেসর িচিঠ িলখেত বেস 
আিম িনেজi ei িতনিট শেbর মেুখামখুী hাম। যখন আিম kাশ ফাiভ e পিড়। মিতিঝল আiিডয়াল 
হাi sেুল kাশ ফাiেভর ছাt েস সময় আমার বাবা আমােক িবশব ডায়রী িকেন িদেয়িছেলন। পড়ােশানার 
পাশাপািশ  িবশবেক জানা সাধারন jান বাড়ােনা। ঐ ডায়রী িছল আমার জীবেনর pথম পিৃথবী। oi al 
বয়েস পিৃথবীেক জানার েয sৃহা িছল তােত al িদেনi ডাiরীিট মখুs কের েফেলিছলাম।ঐ ডায়রী পরেত 
পরেত eক  জায়গায় আিম েদেখিছলাম সেpর শহর  প ািরস। Paris is a city of 
Civilization.  
  

     িবখ াত েসiন নদী ei সুnরী নগরীেক di ভােগ  িবভk কেরেছ। eক সমেয় নগরীর di aংেশর 
জনসাধারন পারাপােরর বাহন িহেসেব েনৗকা ব াবহার করেতা । বত[মােন aস ◌ংখ  bীজ কের সড়ক o 
েরলপথ করা হেয়েছ।eখন েসiন নদীর নীচ িদেয় েমে া চলাচল কের।আরo িবিsত hাম যখন জানলাম 
পিৃথবীর িব য় আiেফল  টাoয়ার সnুরী ei নগরীর বুেক দাঁিড়েয় িবsয় ছড়ােc। আ য[ হেলo সত  েয , 
সােড় সাত হাজার টন isাত িদেয় ৈতরী টাoয়ারিটর ভপৃূে  ভর ন । টাoয়ারিটর চারিট পােয় েকান ভরi 
পেড় না। Franch Structural Engineer M. Gustave Alexandre Eiffel টাoয়ারিটর 
িনম[েন eমন সব কলােকৗশল aবলmন কেরন যােত pিতিট খােচ eেস ভর ন  হেয় যায়। pাiমারীেত পড়া 
কালীন সমেয়i আiেফল টাoয়ার আমার কlনার পিৃথবীেত েরামা  জাগােতা । আসেল প ািরেসর িচিঠ 
িলখেত বেস আিম আমার েছাট েবলােতi হািরেয় িগেয়িছলাম।  

  
    প ািরস ণগরীর েগাড়া পtেনর সমেয় iহার পিরিধ িছল বতমান প ািরস নগরীর েচেয়o কেয়ক gন বড়। রাজা 

eফ ফাংিকস pথম েসiন নদী পিরেবি ত আiেলnিটেত প ািরস নগরী pিত া কেরন। তখন ei নগরীর নাম 
িছল িলল েদা ফস। িলল েদা ফস েক  েরেজা পারীিজয়া বলা হেতা। বত[মােন িলল েদা ফসেক 8 িট েজােন 
ভাগ করা হেয়েছ, eর 1 o 2 েজান মলূ প ািরস নগরী।  

 



    িলল েদা ফেসর িভতর যারা বসবাস করেতা তােদরেক  পারীিজ বলা হেতা। মজার ব াপার হেলা, পারীজী 
কথািটর aথ[ হেলা েবাট িপপল। ঊেlখ  সpম শতেক পারীিজ o aন ান  pিভn েথেক আসা বিহরাগতরা 
েসiন নদীর পাশববতী ঊচু পাহাড় gেলােত বসবাস r কের। eর মেধ  িবেশষ কের 

    uেlখ েযাগ  – শারন, েমিনমn, পূেব েবলিভল পি েম েশio utের েমামারত o সাuথ e েমা েসn 
েজেনিভভ। 

     eখােন eকিট মজার ব াপার হেলা প ািরস েযমন পৃিথবীর িবিভn েদেশর েলােকর কােছ সেpর নগরী েতমিন 
ােnর pত n a েলর েলােকর কােছo প ািরস eকিট সেpর নগরী। Historicqlly  Paris has 

been a magnet for Franch Provincials.  আর তাi pথম িবশব যুেdর পর তখনকার 
েমাট জন সংখ ার 2/3 aংশ ােnর িবিভn sান েথেক eেস বসিত sাপন কের। 

 
   আজ প ািরস িবেশবর aত n সnুর o আধিুনক েমগািসিট । ei নগরী িশl – সািহত  গেবষনা o  
   pসােরর pাণেকnd িহেসেব স-ুপিরিচত। Artists,Writers,Composers,Visitors েদর pথম 

পছn o pথম ভােলাবাসার নগরী। িলoনাদ েদা েভি র েমানািলসার রহস ময়ী হািস আর আiেফল টাoয়ার 
পিৃথবীর শত েকািট  মানেুষর মেন েগেথ আেছ। 
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