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ঃ 

ি তীয় কােশর মত তৃতীয় কােশও এই বইখািনেক ওেপনেসাস িহেসেব কাশ করা হল। 
তার মােন য কউ এই বই বা এর অংশিবেশষ যেকান জায়গায় ব বহার করেত পারেব। তেব এই 
পু কখািনর কান লখা ব বহার করেল তার লখেক( দ)র নাম উে খ করাটা ভ তা!  

 

মূল ঃ 

এই বইখািন অমলূ ! মােন এর কান মলূ  নই। কউ যিদ ব বসািয়ক উে ে  এই বই ব বহার 
কের তেব সটা দ ডনীয় অপরাধ িহেসেব িবেবিচত হেব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িডে ইমার... 
এইধরেনর শিপং গাইড আমার জানামেত থম  কের আমােদর আইইউিটর বােয়িজদ ভাই আর িব ৎ ভাই। 
বশ কেয়ক বছর সটা আইইউিটর ছেলেপেলেদর কােছ বশ ভােলা একটা িরেসাস িহেসেব কাজ কেরিছল। 

তেব এর আেগ কউ এরকম বািনেয়েছ িকনা সটা আমার জানা নাই। তাই যিদ আিম কােরা নাম বাদ িদেয় যাই 
তেব সজ  আিম আ িরকভােব মা াথী। গত বছর [২০০৮ সােল] িসআইিট িডপাটেমে টর ০২ ব ােচর 
ফািহম সই িলে র একটা আপেডেটড ভাসন তির কের এবং বলা বাহলূ  য সটা ছেলেপেলেদর মেধ  পার 
বা ার িহট কের। ঐ িল টা িছল শিপং এর সময় আমার একমা  স ল। এই বছেরর আইইউিটর িবেদশগামী 
ছেলেপেলেদর জ  সই িলে র সােথ আমার িনেজর অিভ তা যাগ কের এই িল টা তির করলাম। যেহতু 

ফািহম, বােয়িজদ ভাই আর িব ত ভাই ছাড়া এই িল  পুেরা হেতানা তাই তােদর ক আমার কতৃ তা জানাই। 

এই বইটা লখা হেয়েছ আইইউিটর ছেলেপেলেদর জ । তেব অ  ছেলেপেলেদর ব বহাের তমন কান 
সম া হেব বেল আিম দিখনা। একটা ই ট া ট ব াপার হল, এই িল টা কবল মা  ছেলেদর জ  বানােনা 
হেয়েছ। অথাৎ িবেদশ- িবভঁুইেয় একটা ছেলর কী কী িজিনস লাগেত পাের তার একটা িল  এই বইখািন। তাই 
নারী পাঠকেদর িত অ েরাধ তারা যন শিপং এর আেগ তােদর পছ সই/ েয়াজনীয় ব ািদ এই িলে  
পিরমানমত যাগ/িবেয়াগ/ ন/ভাগ কের নয়। না হেল িবেদেশ িগেয় ব াগ থেক যখন আফটার শভ লাশান  
বর হেব তখন আর িকছুই করার থাকেবনা! 

এই িল টা শািল ইউেরােপর জ । তেব ছাটখাট িকছ ুরদবদল কের এই িল েক ইিজিল আেমিরকা বা 
কানাডা’র জ  ব বহার করা যায়। স ে  আমার পরামশ হে  আেগ থেক ই টারেনেট য জায়গায় যাওয়া 
হেব তার শীত, ী , বষার ব াপার েলা জেন নওয়া দরকার। 

এই িলে  য দােমর কথা উে খ করা হেয়েছ তা ২০০৮ সােলর আগ  মাস অ যায়ী বলা হেয়েছ। যেহতু এর 
মেধ  সাগের অেনক জায়ার ভাটা হেয় গেছ (মােন সময় চেল গেছ আরিক!) তাই িজিনসপে র দাম িকছুটা 
বেড় যাওয়াই াভািবক। তাই দাম করার ে  িনেজর িবেবক বিু  ব বহার করার পরামশ দয়া হল। 

আিম ধের িনি  য এই িল টা আমার জিুনয়র বা সমসামিয়ক ছেলেপেলরা পড়েব। তাই এই বইেয়র সব খােন 
“তিুম” ব বহার করা হেয়েছ। যিদ কান বয়  লাক  (িকংবা বয়েসর তুলনায় অিত পাকনা পালাপান) এই 
সে াধেন ব িথত/রাগাি ত হয় তেব স ে  আমার িকছুই করার নাই। তােদর িত আমার অ েরাধ তারা এই 
পৃ ার পর আর যন না এেগায়। 

য কউ িবধামত এই িল টা আপেডট করেত পারেব এবং যেকান জায়গায় ব বহার করেত পারেব। তেব 
পূববতী সং রেনর লখক িহেসেব আমার নাম উে খ করাটা ভ তা। 

মহুা াদ আদনান কাইয়ুম  
হগ, নদারল া ডস, ২০০৯। 
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িহসােবর িবধার জ  ব  পটােক ইটা সাব েপ ভাগ কির-  শীতব  আর ননশীতব । এেত 
িবধা হেলা কউ যিদ এ টাি কায় যায় তাহেল চাখ ব  কের নন শীত ব  ক াটাগরী বাদ িদেত পাের িঠক 

তমিন কউ যিদ সৗিদ আরব যায় তাইেল শীতব  সে  নবার কান যিু  আিম দিখনা। যাই হাক... এই বার 
িলি খািন  কির।  

 

 

ওভারেকাটঃ 

অেনেকই িবেদশ যাবার সময় থম যই কথাটার কথা মেন করায় দয় সইটা হল ওভারেকাট। তেব আিম এই 
জবরজং িজিনস আনার কান মােন দিখনা। থম কারন-  ওভারেকাট িজিনসটা পেড় হাটাচলা করা আর পুরা 
শরীেরর আগা- পাশ- তলা দশটা ব া িদেয় মিুড়েয় ব া দৗড় খলা একই িজিনস। ি তীয় কারন-  ওভারেকাট 
পাবার একমা  জায়গা বংগবাজার এবং ঐখােন দাদা পরদাদার আমেলর ফ াশেনর ওভারেকাট পাওয়া যায় 
যই লা পেড় চলা ফরা করেল লাকজেনর িবেনাদেনর খারাক ফবার যেথ  চা  থােক। তারপরও কউ িনেত 

চাইেল বংগেত যাবা, চ া করবা দখেত ভােলা ধরেনর কাট িনেত। এই সব িজিনেসর দাম ৭০০ টাকা থেক 
৮০০ টাকার মেধ ।  

হভী জ ােকটঃ 

এই িজিনসটা বশ ভারী জ ােকট, িভতের ফাম- টাম থােক, বশ ফালাফালা। দাকােন িগয়া বলবা সবেচেয় 
ভারী লা দখাইেত। খয়াল রাখবা যন জ ােকেটর সােথ টুিপ ( ড) এটা  ড থােক। ড না থাকেল িবেদশ িগেয় 
ঠা ডায় ভয়াবহ ধরেনর ধরা খাবা। এইসব িজিনেসর দাম ৫০০ টাকা থেক ৬০০ টাকার মেধ । এইটা মা  
আইেটম, িমিনমাম ইটা িনবা। 

সামার জ ােকটঃ 

আমরা দেশ যই জ ােকট লা পিড় এই লা সইসব জ ােকট। সহজ কথায় পাতলা জ ােকট। এইটার ে ও 
চ া করবা ড সহ িকনেত। িমিনমাম ইটা লাগেব। এই লার দাম ফ াশেনবল ক ািরেকচােরর ( যমনঃ বাইের 

এক িডজাইন িভতের আেরক িডজাইন, উ ায় পড়া যায় ইত ািদ) উপর িডেপ ড কের। যটার ক ািরেকচার বশী 

থম সাব পঃ  শীতব  



স লার দাম বশী। তেব য লা িস ল স লা ইশ- আড়াইশ টাকার মত আর য লােত িবিভ  িসে ম 
থােক সই লা ৬০০ টাকার মেধ  পাওয়া যায়। তেব বাসায় থাকেল নতুন কের িকনার কান দরকার নাই। ভােলা 
কায়ািলিট িনেত চাইেল ওেয়ে  বা ি েটে  াই মারেত পার। দাম একট ু বিশ হেব।  

িডঃ 

এই িজিনসটা বাংলােদেশ খবু একটা পাওয়া যায়না। তেব বাইেরর দেশ খুব চেল। 
িড হেলা ড লাগােনা ভারী গ ী। দখেত পােশর ছিবর মত। মােঝ মেধ  

িনউমােকেট এই লা পাওয়া যায়। তেব ওেয়ে , ি েট  অথবা ব রা িসিটেত 
এইসব পাওয়া যায়। ই ধরেনর িড পাওয়া যায় – িজপারওয়ালা আর িজপার ছাড়া 
(আমার পছ  অব  িজপার ছাড়া)। যিদ পাওয়া যায় অব ই ই- িতনটা িকেন 
ফলবা। শীেতর দেশ িড বশ কমেফােটবল। দাম ২৫০ টাকা থেক ৪০০ টাকার 

মেধ । 

েয়টারঃ 

হাফহাতা েয়টােরর কান দরকার আিম দিখনা। ফুলহাতা েয়টারই যেথ । একট ুভারী হেত হেব। িমিনমাম 
ইটা লাগেব। শীেত জ ােকেটর তলায় পড়ার জ  এই লা দরকার হয়। বংগ থেক ২৫০ টাকায় পাওয়া যায়। 

তেব ভােলা ধরেনর িকনেত চাইেল পলওেয়ল ছাড়া গিত নাই। আিম অব  িকনিসলাম ওেয়ে  থেক একটা 
৪০০ টাকা আেরকটা ৪৫০ টাকা। একটার সামেন িদেয় িজপার িছেলা আেরকটা িটশােটর মত িজপারছাড়া  
কলার ওয়ালা। চ া করবা হাইেনেকর েয়টার িনেত।  

উেলন টুিপঃ 

িমিনমাম ইটা, তেব িতনটা হেল ভােলা। িনউমােকট- বংগেত এই লার দাম ৫০ টাকার মত। কনার সময় ইটা 
িজিনস দেখ িকনবা; এক – কান পুরাপুির ঢােক িকনা, ই-  মাথা ত গরম হয় িকনা। অেনক টুিপেত নাইিক, 
িরবক, এিডডাস, পুমা ইত ািদ িসল মারা থােক, এইসব া ড এইখােন বশ ভােলা চেল, পারেল ঐসব 
িসলওয়ালা টুিপ িকনবা। 

া ড- াভসঃ 

উেলন িকনেত পােরা, হালকা শীেত কােজ িদেব। িক  কিঠন শীেতর জ  মাটা ওয়াটার ফু কাপেড়র াভস 
পাওয়া যায়। ঐ লার দাম পড়েব ৫০টাকা থেক ৬০ টাকার মেধ । কােলা রঙ িকনেত চ া করবা। 

মা ারঃ 

ইটা এনাফ। এইটা যন অব ই উেলর হয়। দঘ -  ইিদেকই যন বড়সর হয়। কায়ািলিট ভেদ দাম 
১০০ টাকা থেক ৩০০ টাকা। তেব বংগ থেক িনেল ৫০ টাকা থেক ম াি মাম ২০০ টাকা পয  যােব। এইটার 
কালারও কােলা িনেত চ া করবা। 



ইনারঃ 

এই িজিনস শীেতর িদেন শাট- প াে টর িনেচ পড়েল শিরর গরম থােক। িমিনমাম চারটা দরকার। ই ধরেনর 
ইনার পাওয়া যায়-  একটা শােটর নীেচ পড়ার জ  আেরকটা প াে টর নীেচ পড়ার জ । ব েত দাম পড়েব ৪০ 
টাকা থেক ৫০ টাকার মেধ । 

উেলন মাজাঃ 

িমিনমাম ইটা। শীেতর সময় কােজ িদেব। যিদও আিম - ১৩ িড ীেতও ব বহার কির নাই। 

 

 

িজ  প া টঃ 

যারা িজে  কমেফাট পায়না তােদর জ  িবরাট ঃসংবাদ-  “ বেদেশ িজ  ছাড়া গিত নাই”। এেত ইটা কাজ 
হয়ঃ এক – দাই ই ী মারার ঝােমলা নাই; ই-  ঠা ডায় ব াপক হ  কের। তাই যারা িজ  দেখ নাক 
িসটকাও তারা সাবধান, এখেনা সময় আেছ িজ  পেড় ায়াল মারেত থােকা। যাই হাক, িজ  বিশ কের িনবা, 
িমিনমাম চারটা। বংগেত িজ  পাওয়া যায় তেব স লা আমার িনেজর পছ  না। িজে র সম া হল স লা 
বশ পাতলা কাপেড়র হয় আর িঠকমত িফট করেলা িক করেলানা তা দখার কান ায়াল ম নাই। আিম 

সােজ  করব ি েট , ওেয়ে , ক াটস আই আনিলিমেটড বা ধানমি ডর িবগ বস থেক িনেত। দাম পড়েব 
৯০০ টাকা থেক ১১০০ টাকার মেধ । এইসব জায়গার িজ লার কায়ািলিট ভােলা সই তুলনায় দাম কম 
এবং ায়াল েম ায়াল করা যায়। িবিভ  শলেফ মাপমত প া ট সাজােনা থােক, িনেয় ায়াল িদবা, পছ  
হইেল িনবা না হইেল জায়গা মত রেখ িদবা-  কউ িকছ ুবলেবনা। আেরা ভােলা কায়ািলিট চাইেল এ ািস বা 
মন   াব থেক িকনেত পার। তেব দাম অ  িকছু বিশ পড়েব। একটা িজিনস মাথায় রাখবা, বাংলােদেশ যই 

িজ  লা িবি  হয় স লা বাংলােদেশর ট ােরচার িচ া কের বানােনা। তাই িকছটুা পাতলা হয়।  িক  
বাইেরর দেশ শীেতর জ  মাটা িজ  দরকার। তাই িকনার সময় চ া করবা মাটা িজ  িকনেত। খবরদার 

াইল মারেত িগয়া টুটা- ফাটা প া ট িকনবানা। তাইেল শীেতর সময় পুরা প ারালাইসড হেয় যাবা। 

গ াবািডন প া টঃ   

সামাের খবুই উপকারী িজিনস, িবেশষ কের গ াবািডেনর “ মাবাইল প া ট” লা। এই লা িবগবেস পাবা, দাম 
পড়েব ২৫০ টাকার মত। 

িট- শাটঃ 

ভয়াবহ উপকারী একটা িজিনস; পেড় আরাম, ই ী মারার ঝােমলা নাই, িদন রাত চি শ ঘ টা পেড় থাকা যায়। 
ডজন খােনক আনেত পারেল খুব ভােলা। চ া করবা হাফ হাতা আর ফুল হাতা ই ধরেনর িট- শাটই আনেত। 
বংগ বা িনউমােকট থেক িকনেত পােরা, তেব িকনার আেগ অব ই দেখ িনবা য িটশােটর হাতা ইটার লংথ 

ি তীয় সাব পঃ নন- শীতব  



সমান িকনা! কারন এেদর অেনক িটশােটর ই হাতার লংথ ই রকম। যাই হাক আেরকটা স ায় ভােলা 
িটশােটর জায়গা হে  আিজজ পার মােকট। ১৫০ টাকার মেধ  িটশাট পাবা। তেব ভুল কেরও র  এর হাল 
ফ াশােনর জাড়াতািল মাকা ব াড়াছ াড়া কাপেড়র িটশাট িকনবানা; কমেফােটর বােরাটা বাজেব। িটশাট পড়বা 
কমেফােটর জ , তাই তী বা তীর কাছাকািছ হেল ভােলা। আিজেজর িটশাট লার সম া হে  ইন দ া লং 
রান এই লার গলার কাছটা কমন যন ভাজঁ খেয় বেট যায়। এর থেক ভােলা িট শাট িকনেত হেল আিম 
সােজ  করব এ ািস থেক িকনেত। তেব দাম বিশ পড়েব, কলারওয়ালার দাম হেব ৫০০ টাকা থেক ৮০০ 
টাকার মেধ  আর কলার ছাড়া িকনেল ৪০০ টাক থেক ৬০০ টাকার মেধ । এ ািসেত একদম ইন িকছু 
িটশাট পাওয়া যায় য লার দাম ১৫০ টাকা থেক ২০০ টাকার মেধ । ই া করেল অব  বাইের এেসও িকনেত 
পার, তেব দাম ব ত পড়েব। ৪০ ইউেরা িদেয় িটশাট িকনেল রােতর বলা ঘমু আসার কথা না। পারেল ই-
একটা হাইেনক িটশাট িনেয় িনবা।  

ফমাল শাটঃ 

বশী আনার দরকার নাই, ইটা এনাফ। সে  অব ই ম ািচং টাই। ফমাল পািট বা েজে টশন ছাড়া এই শাট 
আর কাথাও তমন লােগনা। তেব যিদ বেদিশক বা ালী কিমিট ঐখােন তামার জ  পা ী খাজঁা  কের 
তাইেল অব  অ  কথা। 

ক াজুয়াল শাটঃ 

িটশাট িনেল ক াজয়ুাল শােটর তমন কান দরকার নাই। তেব ইটা নয়া যেত পাের। শােটর াপা অেনক; 
ই ী মােরা, বাতাম িছড়েল বাতাম সলাই কর; ব াপক ভ াজাল। অব  সামাের লাকজন বীেচ ক াজয়ুাল শাট 
পেড় হাঁটাহাঁিট কের। এে বাের উেদাম গােয় হাটঁেত না চাইেল এই শাট কােজ আসেব।  

জার ও কমি ট সটঃ  

থাকেল িনেয় আসবা। তেব আনার আেগ মাপ ঝাক িদয়া আনবা। ঢালাঢালা ট িক  বাইেরর দেশ 
জাকারেদর স।  

াউজারঃ 

িতন- চারটা ( েয়াজেন আেরা বিশ) িনেয় আসবা। এই লা যন িকছটুা িঢলাঢালা হয়। বাসায় পড়া, ঘুমােনা, 
খলাধূলা, জিগংসহ ব ত কােজ এই িজিনস লােগ। তাই কাজ অ যায়ী িহসাব কের আনবা।  

ি  কায়াটারঃ 

যারা সাঁতার কাটাকািট কর তােদর জ  এই িজিনস খবুই দরকাির। যারা করনা তারাও আনেত পার, কারন 
বাইেরর দেশ ছেল মেয়রা সব একই ইিমং পেুল সাতঁরায়। তা যিদ ইিমং পুল এবং তার আশপাশ দেখ 
যিদ সাতঁার িশখার ই া মেন জােগ তাইেল কােজ িদেব। আর বীেচ ঘরুেত গেলও কােজ িদেব। িনেজের নায়ক 
নায়ক মেন হেব...ইংিলশ িসেনমােত যমন দখা যায়, খািল গােয় সাদা ি - কায়াটার প া ট পেড় নায়ক সাগেরর 
পাড় ঘেঁষ দৗঁড়াে ... দরূ থেক নািয়কা হা হেয় দখেছ... 



পা াবীঃ 

ঈেদর জ  একটা আনেত পার। এইটা আসেলই খবু েয়াজনীয় িকছ ুিকনা আিম িশওর না। আিমও আনিসলাম 
একটা িক  ব বহার করা হয়নাই। 

মাজাঃ 

আেগ একবার মাজার কথা বেলিছলাম, সটা িছল কিঠন শীেতর জ । অ  সমেয়র জ  সাধারন মাজা 
ব াবহার করা যায়। িমিনমাম চারটা মাজা নয়া উিচত। তেব মাজা বাইেরও খুব একটা দামী না। এইখােন 
মাজার দাম ছয় থেক সাত ইউেরা। আর যােদর পােয়র গে  ভা েুকর িভরিম খাওয়ার চা  আেছ তারা দয়া 

কের বিশ মাজা িনবা।  

আ ডারওয়ারঃ 

ক কয়টা আ ডারওয়ার িনেব এইটা আসেল এেকজেনর ব াপার। তেব বাইেরর বিশরভাগ লাকজন স ােহ 
সাতটা আ ডারওয়ার ব বহার কের, এেককিদেনর জ  এেককটা। যাই হাক এই িজিনস পিরমান মত িনবা। 

রইনেকাট/ছাতাঃ 

একটা রইনেকাট যেথ । এইখােন মেুষা াের বিৃ  হয়না। তাই আলখা ার মত িবশাল রইন কাট আনার কান 
দরকার নাই, জ ােকেটর মত হেলই হেব। ছাট একটা ছাতা আনা যেত পাের।   

িকছু িট  ্! 
 

১.  জ ােকট, ওভারেকাট, াভস-  অব ই যন ওয়াটার ফু হয়, নাইেল কিঠন ধরা খাবা। 
২.  জ ােকেট ড থাকাটা খবু জ রী। মােঝ মােঝ এমন শীত পের য মাথায় টুিপ িদেয়ও ড 

টানেত হয়। তাছাড়া হঠাৎ বিৃ েতও খবু কােজ দয়। 
৩.  খবরদার ফ াশন কের িচপা িজ  িকনবা না। িচপা িজ  এইখােন মেয়রা পেড়। 
৪.  গালাপী রেঙর কান কাপড় চাপড় িকনবা না। এমন িটশাট িকনবা না যটােত জির- টিরর 

িঝিকিমিক কা কাজ আেছ। তাহেল পাি ক তামাের গ মেন কের তাফািলং করেব। 
৫.  জামা কাপড় কনার সময় চ া করবা কােলা বা গাঢ় বাদামী বা অ  গাঢ় কালােরর 

পাশাক িকনেত। এইখােন শীতকােল কােলা রঙ খবু চেল। ৯০% লাক কােলা স পেড়। 
তেব মেন রাখবা, সাদা রেঙর জ ােকট িক  মেয়েদর স।  

৬. বংগবাজাের গেল একা না িগেয় এমন কাউেক িনেয় যাবা য বংগ থেক কনাকাটা কের 
অভ । বংগেত দাকানীেদর দাম ইনা আৎকায় যেয়ানা। পাঁচ ভােগর একভাগ থেক 

 করবা। দড় হাজার চাইেল বলবা িতনশ টাকা। দখবা সােড় চারেশা বা পাচেশােত 
ছেড় িদেব। ঠা ডা মাথায় দরদাম করবা।  

 



জতুা 
 

কডসঃ 

িমিনমাম একেজাড়া, তেব ই জাড়া হেল ভােলা। কডেসর রঙ কােলা দেখ িনেল পািট  িহেসেব চালায় দয়া 
যায়। তাহেল আর আলাদা পািট  আনার দরকার নাই। তেব খবরদার ফুটপােথর িজিনস িকনবানা, িকনেল 
এে ের জে র ধরা খাবা! স া জতুা হেল এই খােন শীেত জতুার সাল কে সড হেয় ফেট যােব। সবেচেয় 
ভােলা হয় নাইিক বা িরবেকর জতুা িনেল; তাহেল এেকবাের ই বছেরর জ  িনি । রাপা াজা আর 
ব রােত এেদর শা ম আেছ, তেব আেগই বলেতিস দাম বিশ পড়েব, এেকক জাড়া পাঁচ- ছয় হাজার টাকার 
মত পড়েব। এেফাড করেত না পারেল বাটা বা এেপ  থেক িনেত পার। তেব খবরদার চীনা- থাইল াি ড স া 
জতুা িকনবানা। এই খােন জতুার দাম এমিনেত বিশ। এেকবাের অিডনাির এক জাড়া জতুার দাম পড়েব ৩৫-
৪০ ইউেরা। 

াে ডল ঃ 

সামাের বাইের পড়ার জ  একটা নয়া যেত পাের। যিদ িনেত হয় তেব বাটার ওেয়ইনে নার নয়া ভােলা। 
িজিনসটা পেড় আরাম াস একটা ািট লুক আেছ। 

াে ডলঃ 

ঘের পড়ার জ  এক জাড়া িনেত হেব।  

া- বুটঃ 

বাংলােদেশ এই িজিনস নাই। এইটা হল বরেফর উপর হাঁটার জ  িভতের পশম বা ফাম লাগােনা জতুা। এই 
িজিনস বাইের এিস িকনেত হেব, তেব অব ই শীেতর আেগ। 

কািলঃ 

জতুার কািল দশ থেক িনেয় না গেলও হয়। বাইেরর দেশ কািলর দাম খবু একটা 
হরেফর হয়না। 

- হনঃ  

যারা দেশ - হন ব াবহার কর তারা অব ই এইটা সােথ িনবা। যারা করনা তারাও 
অব ই একটা িনেয় যাবা। িজিনসটা খুব কােজর। দখেত পােশর ছিবর মত। এেপ - বাটার দাকােন পাবা।  



বাচকা- প াটরা 
 

টেকসঃ 

এয়ারলাইে র লস আেগ থেক জেন িনবা, ওরা ইটা টেকস িনেত িদেব না একটা। টেকস িকনেত হেল 
ভােলা দেখ কনা উিচৎ। স া িকেন যিদ এয়ারেপােট চাকা ভে  যায় তাইেল িক  িচি র, পুরা িজিনস 
তামােক তুেল িনেয় যেত হেব। তাই টেকস ভােলাটাই িকনা উিচৎ। ভােলা হয় এেকবাের িনউমােকেটর ব াগ 

পাড়ায় যাবা, বায়তুল মাকাররেমও অব  কেয়কটা আেছ। ভােলা া ড দেখ িকনবা। িনউমােকেট চালু া ড 
হল িসেডি । তেব যিদ অিরিজনাল ামেসানাইট পাওয়া যায় থেল কান িদেক না তািকেয় িকনা ফলেত 
পােরা। িকনার সময় অব ই াে ডল আর চাকার অব া দেখ িকনবা। 

া ড- লােগজঃ  

এই লােগজটা তুিম তামার সােথ েন রাখেত পারবা। চাকা লাগােনা ছাট 
টেকেসর মত একধরেনর া ড লােগজ পাওয়া যায়, ঐটা আমার পছে র। ঐ 

িজিনস দখেত অেনকটা পােশর ছিবর মত। ব াকপ াকও া ড লােগজ িহেসেব 
নয়া যায়। তেব কােঁধর উপর সারা ন বাঁচকা িনেয় ঘারাঘিুর (িবেশষ কের 
ানিজেট) আমার এেকবাের আস । চাকা লাগােনা এই ব াগটাও িনউমােকেট 

পাবা। 

ব াক- প াকঃ 

বাইেরর দেশ ব াকপ াক অেনক কােজ লােগ। ধান কাজ হল 
ভািসিটেত াস করার জ  বই, খাতা, ল াপটপ এইসব হাি পাি  
বহন করা যায়। অি লাির কাজ হল, কেয়কিদেনর জ  কাথাও 
িপকিনেক বা এ াডেভ াের গেল সব িজিনস নয়া যায়। 
ব াকপ াক িকনার সময় অব ই দেখ নবা এর মেধ  ল াপটপ 
রাখার জায়গা আেছ িকনা। পােশর ছিবটা দখ, ব াগটার িপছেন 
ল াপটপ রাখার আলাদা ক াটেম ট আেছ। এই ব াগ লার 
পছনটােত ফাম থােক যােত ল া েপ কান চাট না লােগ। 
দাকােন িগয়া বলবা ল াপটপ নয়া যায় এমন ব াকপ াক িদেত। 

আিম যখন িকনিছলাম তখন িনউমােকেট “ক ােমল মাউে টন” 
নােম ব াকপ ােকর একটা া ড িছল। ঐ কা ািনর ব াগ বশ 



ভােলা, আিম িতিদন ব বহার কির িক  কান াে ম হয়নাই। আমারটার দাম পড়িছেলা ৮০০ টাকা। এই 
ব াগটা বড় টেকেসর বতর ঢুকায় িদবা। 

ল াপটেপর ব াগঃ 

া ডলােগজ ছাড়াও একটা ল াপটেপর ব াগ সাধারনত সব এয়ারলাইে ই এলাও কের। অ ত আমােক 
করিসেলা। আিম একটা া ড লােগজ আর ল াপটেপর ব াগ সহ েন উঠিসলাম। তারপরও কনফাম হেয় িনবা। 
তেব ল াপটেপর ব ােগ অব ই ল া প থাকেত হেব। ল াপটপ ছাড়া ধু ব াগ িনেত িদেবনা। তাই যােদর 
ল া প নাই তােদর া ড লােগেজর সােথ এই ব াগ নয়া উিচত হেবনা।  

 

 

িকছু িট  ্! 
 

১.  টেকস িকনার সময় অব ই চাকা এবং াে ডল দেখ িনবা। চাকা বা াে ডেল সম া 
দখা িদেল এয়ারপেট তামাের সাহায  করার কউ িক  থাকেবনা। 

২.  এয়ারলাই লা বহনকতৃ টেকেসর একটা িনিদ  মাপ িটেকেটর সােথ িদেয় দয়, চ া 
করবা ঐ মােপর িভতের কনার জ । 

৩.  হালকা িক  মজবতু টেকস িনেত চ া করবা। কারন মাল ছাড়া টেকেসর ওজনই যিদ 
অেধক ওজন খেয় ফেল তাহেল মাল বিশ িনেত পারবানা। 

৪.  ব াকপ াক কনার সময় দেখ িনবা সইটা ওয়াটার ফু িকনা। 
৫.  ভুেলও া ড লােগেজ কান তরল পদাথ বা অ  িহেসেব ব বহার করা যায় এমন িজিনস 

(চা , নইল কাটার, রজর ইত ািদ) িনবানা।   
৬. টেকস বা ব ােগর িভতরটা ভােলাভােব দেখ িনবা, কান টুটাফাটা আেছ িকনা। 
৭. কত কিজ মালপ  এলাউড আর তুিম কয়টা টেকস িনেত পারবা এইটা আেগ থেক 

িশওর হেয় িনবা। এেকক এয়ারলাইে র িক  এেকক িনয়ম। আিম িগেয়িছলাম ি িটশ 
এয়াের, ওরা একটা টেকস আর একটা া ড লােগজ এলাউ কের। 

৮. ব াগ িকনেত গেল এমন কাউেক িনেয় যাবা য মাটামিুট ব ােগর দরদাম স েক 
ওয়ািকবহাল। কারন এইসব িজিনস ঘন ঘন িকনা হয়না। তাই দাকা াররা ই া মত দাম 
চাওয়ার চাে  থােক।   

 



 

টিুকটািক 
 

ব ঃ 

িমিনমাম িতনটা িনেয় যাবা। ভােলা কায়ািলিটর দেখ িকনবা। 

ওয়ােলটঃ 

ইটা আনেল ভােলা। একট ুবড় সাইেজর আনা ভােলা। কারন ইউেরার িফিজক াল সাইজ টাকার চেয় বড়। 
দেশর মািনব াগ লা টাকা আটকােত পারেলও ইউেরা পুরাপুির কভার করেত পােরনা। আেরকটা ইে াট া ট 

িজিনস হল ওয়ােলেট যন কেয়ন রাখার আলাদা কভারসহ চ ার থােক। এইখােন নাট এবং কেয়ন ইটাই 
সমান সমান চেল। তাই ওয়ােলেট কভারসহ কেয়ন চ ার না থাকেল িতবার পেকট থেক বর করবা আর 
ঝপাস কের কেয়ন পের যােব। এই ভােব কেয়ন পড়েত থাকেল যিদ ১০ ইউেরাও িমিসং হয় তাইেল িক  পা া 
১০০০ টাকা নাই। 

মালঃ 

ইটা িতর মাল িনয়া আসবা। তেব এইটা অপশনাল। 

কসেমিট , টুথেপ - টুথ াশ ও শিভং কীটঃ 

িনেজর শিভং কীট অব ই সােথ িনয়া আসবা। তেব বাড়িত িকছ ুআনার দরকার নাই। এই খােন দাম আমােদর 
দেশর সমান। একই কথা কসেমিটে র ে ও েযাজ । যিদ শীতকােল আস তেব সে  একটা ভ ােসিলন 

অব ই িনয়া আসবা, অ ত যােত এক মাস চেল এইরকম পিরমােন, কারন আশপােশর জায়গার সােথ পিরিচত 
হেতও তা িকছ ুটাইম লাগেব। মেন কের িনেজর সাবান, টুথ াশ আর টথুেপ  িনয়া আসবা। এই লাও অ ত 
এক মাস চালােনার মত পিরমােন আনবা। 

হাতঘিড়ঃ 

এইটা অপশনাল। হাত ঘিড় এইখােন খুব েয়াজনীয় িজিনস। কারন এখানকার লাকজন সব ঘিড় দেখ চেল। 
বাস- ন- াম সব ঘিড় ধের আেস যায়। তাই একটা ভােলা ধরেনর হাত ঘিড় সােথ িনয়া আসবা। খবরদার 
িনউমােকট থেক দড়শ- ইশ টাকা দােমর ঘিড় িকনবানা, এই লা কান মেত একমাস চলেব তারপর 
এে বাের াষ। ঘিড়র সােথ এ া একটা ব  িনয়া আসবা। 



এলাম ঘিড়ঃ 

ভােলা দেখ একটা আনবা। পারেল সে  কেয়কটা এ া ব াটারীও িনেয় আসবা। 

টাওেয়লঃ 

ইটা টাওেয়ল আনবা, বড় দেখ। হাতমুখ মাছা থেক গাসল সব িকছ ুকভার করেব। 

িবছানাঃ 

িবছানা আনার দরকার নাই! ইেসট বািলেশর কভার আর ইেসট বডশীট িনয়া আসবা। িসে ল আনবা না 
ডাবল আনবা সইটা িনভর করেতেস তামার উপর... 

কাঁথাঃ 

এই িজিনসটার কান েয়াজন আিম দিখনা। তেব এমন অেনেক নািক আেছ যােদর কাঁথা গােয় না িদেল ঘমু 
আেসনা! তুিম যিদ এই ক াটাগিরর হও তেব একখান কাথঁা আনবা, যিদ লােগেজ জায়গা থােক। 

তুলার বািলশঃ 

বাইের ই ধরেনর বািলশ পাওয়া যায় – একটা ফােমর বািলশ, আেরকটা পালেকর বািলশ। যেহত ুআমরা 
তুলার বািলেশ েয় অভ  তাই এইসব খা ানী বািলেশ েত িকছটুা সম া হেত পাের, স জ  একটা ছাট 
তুলার বািলশ নয়া যেত পাের। তেব আিম এইটা সােপাট কিরনা। আিম ছাট বািলেশ ঘমুােত পািরনা। আমার 
কােছ তাই ছাট তুলার বািলেশর চেয় বড় ফােমর বা পালেকর বািলশ ফােরবল। আর এই লােত ঘুমােত 
তমন মহামারী কান সম া হয়না। 

বদনাঃ 

বদনার সােথ বা ালীর আিদ- অকিৃ ম স ক। তাই বেল এই িলে  আিম বদনা- ব না করবনা। পারেল এই 
িজিনস না নয়াই ভােলা। লাটা- বদনা টেকেসর িভতর ব  জায়গা খােব। তাছাড়া িবেদেশ বংগ- বদনা না 
পাওয়া গেলও বদনা ধরেনর এক জােতর াি েকর পা  (ফুল গােছ পািন িদবার পা ) পাওয়া যায়। বদনার 
চেয় কান অংেশ ঐ িজিনস কম না! দােমও স া, যত রু মেন পেড় এেককটার দাম িতন িক চার ইউেরা। 

ধমীয় উপাদানঃ 

(আিম অ  ধেমর েয়াজনীয় উপাদান জািননা, তাই এই খােন কবল মা  মিু মেদর কথা আেলাচনা করলাম।  
অ  ধমাল ীরা দয়া কের িনেজেদর মত কের িজিন  সাজায়া িনবা। পারেল ঐ িলি র একখান আপেডটও 
িদেত পার।) একখান জায়নামাজ িনবা। বায়তুল মাকাররেম একধরেনর পাতলা জায়নামাজ পাওয়া যায়, ঐটা 
িনেত পার। পাতলা জায়নামােজর িবধা হে  এটা টেকেস অ  জায়গা িনেব। ছাট একটা সরূার বই িনেত 
পার। তেব রআন শরীফ বই িহেসেব নবার চেয় িডিজটাল িসিড িহেসেব িনেয় গেল ভােলা হয়। এছাড়া 



ই টারেনেট সবখােন রআন শরীফ পড়েত পাওয়া যায়। তাই রআন শরীফ সে  না িনেলও চেল। নামােজর 
জ  একটা টিুপ িনেত পার। পারেল একখান ক াস িনেয় যাবা, িকবলা খুঁজেত িবধা হেব। 

ই- তাঃ 

খবুই দরকারী িজিনস। িবিভ  সাইেজর বশ কেয়কটা ই আর কেয়কটা কমন কালােরর তার িরল িনেয় যাবা। 
আর বাসায় মা- বানেদর কাছ থেক সলাইেয়র উপর একটা াশ কাস িনবা। বাসায় যমন িকছু িছড়েল 
আ ার উপর চাপায় দাও, সরকম িক  িবেদেশ তামার জামা- কাপড় সলাই করার মত কাউের পাবানা। তেব 
যিদ বাইের এেস কান দিজওয়ালী গালে ড জুটাইেত পার তাহেল অব  আলাদা কথা। 

ড়া মসলাঃ 

হলদু, মিরচ, িজরা, ধিনয়া, গাল মিরেচর ড়া, গরম মসলা – এইসব বিশ কের িনয়া আসবা, অেনকিদন 
চালােনার মত। এইসব িজিনস দাকােন এেভেলবল না। ইি ডয়ান শপ ছাড়া অ  কাথাও খুব একটা পাওয়া 
যায়না। যারা বড় শহের যাবা তারা সহেজই ইি ডয়ান শপ খুঁেজ পাবা িক  ছাট শহের ইি ডয়ান শপ থাকাটাই 
ভােগ র ব াপার। 

অষুধ- পািতঃ 

প ারািসটামল, পট খারাপ, মাথা ব াথা, র, গ াি ক, আলসার, ওর ালাইন, ইনেহলার ( াসকে র রাগী 
হেল) ইত ািদ সব িনেয় আসবা। আনার সময় অব ই এ পায়াির ডট দেখ িনবা, অ ত ই বছর যন ডট 
থােক। এইসব জায়গায় সামা  ওষুধ িকনেত হেলও ডা ােরর ি পশন লােগ, ওষধু িকনার ব ত াপা। 
অ ােলাপ ািথ, হািমওপ ািথ, আয়েুবিদ, ে  পাওয়া মািলশ-  যাই- ই আেনানা কন খয়াল রাখবা িল ইড িকছ ু
যন না থােক। 

কনা খাবারঃ 

থম কেয়কিদন চালােনার জ  কেনা খাবার িনেয় আসেত পােরা। তেব মাংস জাতীয় িজিনস ইিমে শেন 
আটকায়া িদেব, তেব কনা মাছ চলেব। 

অ া ঃ 

িচ নী, নইল কাটার, িকছ ুকলম, পি ল, ইেরজার, কিচ, াপলার, পপার কাটার ইত ািদ িজিনসপ  িনেয় 
িনবা। শিভং কীটসহ এই সকল িজিনস অব ই অব ই মইন লােগেজ ঢুকাবা, ভুেলও া ড লােগেজ িদবানা, 
তাইেল িক  িহে ােত এে বাের জে র মত আটকায় িদেব। ভােলা কথা, া ড লােগেজ খবরদার িল ইড 
কান িকছ ুরাখবানা। মা া কথা অ  িহেসেব ব বহার করা যায় এবং যেকান ধরেনর তরল পদাথ েন স নূ 

রকেমর িনিষ । 

 



হাইেটক এে সিরজ 
 

ল াপটপঃ 

যিদ ল াপটপ থােক তাহেল িনয়া আসবা, নাহেল খামাখা বাংলােদশ থেক িকনার কান মােন নাই। এইখােন 
দেশর ায় অেধক দােম লাপটপ পাবা। 

মাউসঃ 

অপশনাল। আিম এইটা নার কান দরকার দিখনা। যিদ ল াপটেপর িব  ইন মাউস ইউজ করেত ভ াজাল লােগ 
তাহেল একটা এ া মাউস আনা যেত পাের। 

পন াইভঃ 

মা  িনবা। মমরী যত বিশ হয় তত ভােলা। তেব যসব পন াইেভ িব  ইন িমউিজক নার ব ব া থােক 
খবরদার সসব িকনবানা। চার- পাচ মাস চলার পর এে বাের ন  হেয় যােব। 

ইউএসিব হাডিড ঃ 

খবুই কােজর িজিনস। চ া করবা একটা িনেয় আসেত। 

া  িসিড/িডিভিডঃ 

কি উটার িসিটেত দশটা বা িবশটা া  িসিড/িডিভিডর সট পাওয়া যায়, সইটা িনয়া আসবা। তেব িসিডর 
চেয় িডিভিড আনাটাই বটার। এইটা মা  আনবা। 

ক াল েলটরঃ 

বাসায় থাকেল একটা সােয়ি টিফক ক াল েলটর িনয়া আসবা। এইখােনও ক াল েলটর পাওয়া যায় তেব 
স লার দাম িকছুটা বিশ, যিদও এ লার ফাংশনািলিট অেনক বিশ। 

মাবাইল ফানঃ  

থাকেল িনেয় আসেত পার। আিম িনেয় আসিছলাম। অেনেক আবার বাইের এেস িকেন। 

ওেয়বক াম- হডেফানঃ 

এই ইটা িজিনস বাইের এেস িকনেল ভােলা। স ায় পাবা এবং ভােলা িজিনস পাবা। 



সফটওয় ারঃ 

েয়াজনীয় সম  সফটওয় ার িসিড িডিভিডেত রাইট কের আনবা। েয়াজনীয় সব সফটওয় ােরর একটা িল  
করবা আেগ ( যমন এ িপ, অিফস, ম াটল াব ইত ািদ) নাহেল আনার সময় ভেুল যাবা। আর ভেুল গেল বাইের 
এেস এেককটা সফটয় ার িকনেত িমিনমাম দড়শ- ইশ ইউেরা পেকট থেক যােব। যিদ ল াপটপ থােক তাহেল 
ল াপটেপর সােথ দয়া সব িসিড (িবিভ  াইভার ই টেলশন িসিড ইত ািদ) অব ই সােথ িনেয় আসবা। 
খামাখা মিুভ িডিভিড আনার কান দরকার নাই, এইখােন ই টারেনেটর হভী ি ড। যখন ই া তখন মিুভ 
ডাউনেলাড কের দেখ টেখ িডিলট মের িদবা। অেনেক অব  বেল পাইেরেটড সফটয় ার িনেয় এয়ারেপােট 
অেনক ঝােমলা কের, তেব আিম িনেজ সই ঝােমলায় পিড়নাই। মেন হয় এইটা লােকর ব াপার।   

 

 

 

 

 

 

 

পয়সা- পাি  
 

যিদ পার তাহেল সে  ডলার বা ইউেরা িনেয় যাবা। তাহেল নতুন জায়গায় িগেয় টাকা পা ােনার 
ঝােমলায় পড়েত হয়না। শাে  আেছ িবেদিশ মু া িনেল পাসেপােট এে ডাস করােত হয়। তেব আিম এে ডাস 
করাই নাই। এে ডাস য করােত হয় এইটা নিছ আিম ঢাকা ছাড়ার ইিদন আেগ। এয়ারেপাট লােত জ ােকেটর 
পেকেট ডলার িনয়া ঘরুাঘিুর করিস। কান সম া হয়নাই। এে ডাস- ফে ডাস করেত গেল এমন কাউেক সে  
িনবা য এইসব ব াপার ভােলা বেুঝ। তাহেল কম ঘরুাঘিুরেত কাজ হেব। 

 

 



ড েম টস 
 

সম  ড েম টেসর (সব সািটিফেকট, এ েপিরেয়  সািটিফেকট, িথিসস, জব িরিলজ লটার ইত ািদ) 
অিরিজনাল কিপ অব ই সােথ কের িনেয় আসবা। সােথ একেসট ফেটাকিপ আনেল ভােলা। আর বাসায় 
একেসট ফেটাকিপ বাবা- মােক বঝুায় িদেয় আসবা, কােজ আসেত পাের। 

বশ িকছ ুপাে াট আর া  সাইজ ছিব সােথ িনেয় আসবা। ব ত কােজ িদেব। এইখােন কথায় 
কথায় ছিব দরকার হয়। আর ছিব তুলেত মাশা াহ খরচও হয় সরকম, চারটার একেসট য রু মেন পেড় বােরা 
ইউেরা লােগ। 

পাসেপাট- িভসার একটা ফেটাকিপ অব ই সােথ রাখবা। 

িবএসিস সািটিফেকট আর মাকশীট াজ খােম কের ভের আইইউিটর হারা**** রিজ ারেক 
(আইইউিটর রিজ ার না হেল ইটািলেক লখা িবেশষণটা বাদ িদেয় পড়েত হেব) িদেয় সাইন করায় ভািসিটর 
সীল মের রিড কের িনেয় যাবা। িপএইচিড এ াইেয়র সময় এই ড েম টস লা কােজ আসেব। িপএইচিড কর 
আর না কর পথ খালা রাখেত তা কান দাষ নাই। 

 

 

 

 

িকছু িট  ্! 
 

১.  ােভিলে র সময় পাে াট- িভসা সবময় হােতর কােছ রাখবা। 
২. হােতর কােছ একটা কলম রাখবা। কারন এ ােকশন ফম িফলাপ করেত লাগেব। 
৩. এডেুকশনাল ড েম টস সব লা া ড লােগেজ রাখবা। এয়ারেপােট দখেত যাইেত পাের।  
 



চশমিু ন  
 

যারা চশমা পড় অব ই অবি  আসার আেগ চাখ ভােলা কের দখােয় নতুন অ ত িতন- চার সট 
চশমা বানায় িনেয় আসবা। িরে স বিশ না বানায় হাড- িরম বা কাবন েমর চশমা িকনবা। আর ি পশন 
আর একটা া ল চশমা দেশ বাবা- মােক িদেয় আসবা যােত দরকার পড়েল দশ থেক বানায়া পাঠােত 
পাের। এইখােন এক এক িপস চশমার দাম িমিনমাম ন ুই থেক একশ ইউেরা এবং বিশরভাগ েুড ট হলথ 
ই েুর  চশমার খরচ কভার কেরনা। 

যারা চশমা পড়না তারাও একবার চাখ দখায় আসবা। এইখােন আসার পর যিদ টর পাও চােখ 
ভ াজাল দখা িদেস তাহেল িক  অব া কেরািসন। 

 

 

 

ড টিু ন  
 

যােদর দােঁতর সম া আেছ তারা দশ থেক যতধরেনর িফিলং- িটিলং সব করায়া আসবা, যােদর নাই 
তারাও দখায় আসবা। এইখােন ডি টে র কােছ যাওয়া মােন স  ত াগ কের জিমজমা দান করা। ব াপক খরচ 
হয়। আর হলথ ই েুর  দােঁতর খরচ খবু কমই কভার কের।  

 

 

 

 

 



শষকথা... 
িবেদেশ আসেল সবই পাওয়া যায়, তেব এই জ  টাকা খরচ করেত হয়। একটা মাটামিুট মােনর িটশােটর দাম 
ি শ ইউেরা নেলই তা মাথা চ র িদবার কথা। তেব ঐখােন যা যা পাবা তার কায়ািলিট খবুই উ ত। তাই 
যােদর টাকা পয়সার ভােলা যাগান আেছ তােদর আসেল এইখান থেক িকছ ুনা িকনেলও চেল। 

দশ থেক যাবার আেগ অিত েয়াজনীয় কমন িকছ ুরা ার আইেটেমর উপর মা- বানেদর কােছ াশ কাস 
কের যও। এইটাই যিদ থমবােরর মত দেশর বাইের ােভল হয় তাহেল এয়ারেপােটর কায়দা কা ন লা 
( কাথায় িক করেত হয় ইত ািদ ইত ািদ) আেগ থেক র  কের গেল ভােলা হয়। 

 

 

 

কািহনী তাহেল এইখােন শষ ... 

এইবার শিপং  কর ... 

এনজয় ইউর শিপং ... 


