
মানষু কেনা এক জায়গা থেক 
অন  জায়গায় যায়? 



ভমণ
ভমণ করার নানা কারন 
থােক। অিধকাংশ সময় মানষু 
প েয়াজেন, যমন কােজর 
জন  ভমণ কের। বশীর ভাগ 
সময় ভমেণর কারেণ মানষু 
নতুন নতুন মানষু, জায়গা, 
খাবার, িচ া ইত ািদর সােথ 
পিরিচত হয়।



যাত া
যাত া এক ধরেনর সংি  
ভমণ। বশীর ভাগ সময় 
মানষু আন  করার জন  
কাথাও যাত া কের িফের 
আেস। যাত ায় সাধারণত 
মানষু খুব বশী দরূ বা বিশ 
সমেয়র জন  যায়না। 



ভমেণর নানা বিশ
● দীঘ
● ক কর
● অিনি ত
● প েয়াজন 
● ভিবষ ৎ গঠন 



ভমণ ও যাত ার মেধ  বশ িকছু পাথক  রেয়েছ। 
মানষু ভমণ কের প েয়াজেন। কাজ খাঁজার জন  িকংবা 
ভাল জীবেনর স ােন, আবার কখেনা িবপদ থেক র া 
পাবার জন  মানষু ভমণ কের। 
অন িদেক যাত া কের মানষু আন  করার জন । 
কােজর থেক ছু  িনেয় মানষু ভাল সময় কাটােনার 
জন  কােনািদেক যাত া কের। 

ভমণ ও যাত া 



● ভমণ িক?
● মানষু কেনা ভমণ কের?
● কান ধরেনর মানষু ভমণ কের?
● ভমেণর উপকািরতা িক?
● ভমেণর অপকািরতা িক? 
   

ত পূণ প  



এক ধরেনর ভমণঃ হ
 মসুলমান ধেমর লােকরা এক 
ধরেনর ভমণ কের যার নাম 
হ । দরূ দরুা  থেক মানষু 
ম া শরীেফ যায় হ  করার 
জন । মানষু শারীিরক অেনক 
ক  কের এর জন ।



আর এক ধরেনর ভমণ 
মানষু িবপেদ পেড় এক জায়গা 
থেক অন  জায়গায় যখন যায় 
সটাও এক ধরেনর ভমণ। যুে র 
সময় জীবন বাঁচােত মানষু দীঘ পথ 
ভমণ কের, কখেনা কখেনা অন  
দেশও আশয় নয়। ১৯৭১ সােল 
বাংলােদেশর মানষু প াণ বাঁচােনার 
জন  শহর থেক গ ােম, কউ কউ 
ভারেত  পািলেয়িছল। 



চাকরীর জন  ভমণ 
কখেনা মানষু ভাল জীবেনর 
জন  এক শহর থেক অন  
শহের ভমণ কের। 



● ভমণ িক?
● তুিম িক কখেনা ভমণ কেরছ? তামার অিভ তা 

লেখা। 
● যাত া িক?

 তুিম িক কখেনা যাত া কেরছ? তামার অিভ তা 
লেখা। 

● ভমণ ও যাত ার পাথক  িক? 

উ র কেরা! 


