
  
 

iuেরােপ সামার েভেকশান 
oয়ািসম খান পলাশ 

প ািরস েথেক  

 
 

eখন জুন মাস। সারা iuেরােপ সামােরর সাঝসাঝ রব। iuেরািপয়ানরা ei িসজনিটর জন   
aেপkা কেরন সারািট বছর ধের। শীেতর ভারী কাপড়-েচাপড় গােয় চাপােত চাপােত সবাi kাn। 
সবিকছু ছুেড় েফেল সূেযর তােপ শরীরটােক দাহন কের েনয়ার  icা। শীেতর আেমজ কেম  
যাoয়ায় গাছ গাছািলেত নতুন কের পাতা গজােত r কেরেছ iিতমেধ । গােছ গােছ রং েবরং eর 
ফুল ফুটেত r কেরেছ। যতdর েচাখ যায় চািরিদেক ধু ফুল আর ফুল।সবুেজর মােঝ ফুেলর 
সমারহ। রাsার di ধাের, বািড়র আংিগনায়,  মাঠ- ঘাট সব জায়গােতi ধু ফুল আর ফলু।  

  
Basilique de Montmartre, Paris  

 
iuেরাপীয়ানরা নববের্ষর পরপরi  সামার েভেকশােনর pstিত িনেত r কের। aেনেকর পিরকlনা 
েদেশর বাiের aন  েকান েদেশ িগেয় ছুিট কািটেয় আসা। েকঊ েকঊ আবার সাগেরর কাছাকািছ 
েকান জায়গা aথবা iuেরােপরi েকােনা শহর বা েকান পাহািড়য়া a লেক পছেnর জায়গা 

িহসােব েবেছ েনন।আবার েকu বা চেল যান দূরবর্তী েকান আiল ােn। eেদর eকিট aংশ আবার 
চেল যায় আি কা aথবা eিশয়ার েকান েদেশ।    

আর যারা রেয় যান তারা চেল যান িনেজর gােমর বািড়েত। পিরবার পিরজন িনেয় কখেনা েঘাড়া  
েদৗিড়েয় ,কখেনা বা ঊnkু মােঠ বারিবিকঊ পাির্ট কের নয়েতা নদীেত েনৗকা চািলেয় সময় কািটেয়   
েদন। 
 



রােত েসiন নদীেত pেমাদ তরী 
যারা েদেশর বাiের ছুিট কাটােনার পিরকlনা কেরন তারা বছেরর rেতi inারেনেট িবমােনর  
িটিকট,েহােটল িরজারেভশন কের েফেলন। কারন সামার িসজেন িটেকেটর দাম কেয়ক gন েবেড়  
যায়। আর আবািসক েহােটলgেলােত িসট পাoয়া aসmব হেয়  দাড়ায়। eকিট  মজার ব াপার হেলা 
aেনেক বাসা বদল কেরo ছুিট কািটেয় থােকন। eথােন aেনক oেয়ব সাiড আেছ যার মাধ েম  
েয েকঊ িনেজর বাসা িভনেদশী কােরা সােথ িকছু িদেনর জন  ekেচ  করেত পােরন। eেত  কের 
dজেনরi েহােটল খরচ েবেচ যায় । aেনেক আবার িনেজর গািড় িনেয় িনকট েকান েদেশ  চেল 
যান। 

                            
                                                            pাচীন েরাম নগরী 

 

iuেরাপীয়ান েদশgেলা সরকারী ভােবo েস েদেশর সl আেয়র নাগিরকেদর  ছুিট কাটােনার জন   
িবেশষ ভাতা িদেয় থােক। eসব েদেশর েসাস াল সািভস নাগিরকেদর িবমান, েরল o েহােটেলর 
আংিশক খরচ বহন কের থােক।iঊেরােপর সামার েভেকশান জুলাi মাস েথেক পুেরাপুির r হয়।  
eসময় s ুল, কেলজ,iঊিনভারিসিট সব বn হেত r কের।  রাsায় গািড়, েলাক চলাচল  কেম 
আেস।  eসময় শহেরর টুিরি ক পেয়ngেলােত  েলাকজেনর িভড় েদখা েগেলo শহেরর বাiেরর 



eলাকাgেলােক মেন হয় ভূতুরী নগরী। inারন াশাল eয়ারেপাট o েরল ে শনgেলােত pচুর িভড় 
েদখা যায়। েছেল-েমেয় সবার পরেনi হাফ শট[ - প াn শাট[ পােয় েকটস। তেব েয িজিনষিট 
েচােখ পেড় েসিট হেলা েছেল-েমেয় সবার কােধ লmাকৃিতর িবশাল িবশাল ব াগ। iuেরািপয়ানরা 
ei িবশাল িবশাল ব াগ িনেয় ােভল করেত েবশ সাcn েবাধ কেরন।    
সারা iuেরােপ aেনক িবেদিশ aিভবাসী আেছন। যােদর aেনেকর aরিজন eিশয়া বা  আি কােত, 
তােদর aেনেকi ছুিট কাটােত s-পিরবাের চেল যান িনজ িনজ েদেশ।   

 
বারেসেলানা নগরী 

                
আমােদর েদেশর মত eখােনo  সামাের িপকিনেকর ধুম পেড় যায়। iuেরািপয়ানরা িনেজেদর গািড় 
িনেয় চেল যান সমুd তীরবর্তীেকােনা জায়গায় aথবা  েকান পাহািড়য়া eলাকায়। সােথ িনেয় যান  
খাবার-দাবার , পাণীয়। আর িবেদশী aিভবাসীরা দল েবেধ িপকিনক কেরন ei সময়টায়। 
লাkািরয়াস বাস ভাড়া কের দল েবেধ চেল যান দূরবর্তী ৈনসিগক সুnর েকান জায়গায়।pবােস 
েথেকo  েদশীয় গান, েখলাধুলা আর  আনn ফূিত কের িদনিট কািটেয় আেসন। 

 
জিুরখ নগরী 

 



সামাের iuেরােপর pায় সব েদেশi  কমেবশী টুির রা িভিজেট আেস। eর মেধ  
াn,iটালী,েsন, সুiজারল ােn সব েচেয় েবশী টিুর  আেস। টুির েদর pথম পছেnর েদশ 
াn। আnজািতক পিরসংখােন াn বরাবরi শীেষ।িবে র aত n চাকিচk, o aত াধুিনক 

জাকজমকপূর্ন শহর প ািরস।  আiেফল টাoয়ার, লুভ িমuিজয়াম, শনজিলেজ, কনকড, সােতা েদা 
ভারসাi,সােk েকার আর iuেরা িডজিন  টুির েদর িবেশষভােব আকর্ষন কের। iটালী, pাচীন   
সভ তার লালন ভূিম েরাম, েভিটেকন িসিট, নীল সমুd েমিডেটিরয়ােন aসংখ  িভিজটর sান করেত 
আেস। aেনেক আবার চেল যান মািdদ, বারেসেলানা জুিরখ- েজেনভা বা aন েকান শহের।   
 
প ািরস 19।06।08                                         
  
Mail : polashsl@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


