টোককিওওতে অনুষকতোনের জন্য হল ভাড়কড়া ক পাওকওয়া ক ওকিা কঠিানে ওকজ,

হতেলর কিানেয়া ম-ওকনুানে যথকযথভাড়কতেে টমতোনে চলুানে
কি্রিয়া  পাওকা কঠিও, আপাওানেকরক হয়া তে ক লক্ষ্য ওতের থকওতেোনে টয, টোককিওওতে ্রিেকসসী
েকবাংলকতোদেশসীতোদের কিেকিভাড়ন্ন অনুষকতোনের আতেয়া কজওরক হতেলর কিানেয়া ম-ওকনুানে টমতোনে চলকর
জন্য অনুষ্কতোনে আগ াদেশগত দর্শও-তেশক কতোদের ওকতোছে মকইতেও েকর েকর কিোনেসী অনুতেরকধ
জককিানেতেয়া  থকতেওানে। কিওন্তু আতেয়া কজওতোদের এ অনুতেরকধ মতোনে হয়া  অনুষ্কতোনে আগ
াদেশগত দর্শও-তেশক ক ও অকিভাড়ভাড়কেওেকবৃতেৃন্দের ওকতোনের ওকতোছে টপাওে পৌঁাছেকয়া  ানেক। কই াদেশগত দর্শওতেশক কতোদের এওকবাংশ হতেলর েকইতের াদেক পৌঁকিড়া তেয়া  গল্প ওতেরানে। আর েকচকরক টরা খেলকর মকা কঠি
মতোনে ওতের মহক-আানেতেৃন্দে হতেলর েকইতের-কিভাড় তের টাদেে পৌঁড়া কতোদেে পৌঁকিড়া , টাছেকোকাছেুকিো ওতের।
আেকর হতেল কিভাড় তের রা খেকওয়া ক-াদেকওয়া ক কিানেকিদদ্ধ হতেলও টওউ টওউ কিানেতেয়া  আতেসানে লকঞেক। ফলকফললাফলঃ হল ও কবৃগত দর্শপাওতেক্র ওকাছে টথতেও আতেয়া কজওতোদের উতেদের উদ্দেতের উদ্দেশ্যে েকর েকর
স ওগত দর্শেকণসী কিওবাংেক স ওগত দর্শেকণসীতে ওকজ ানেক হতেল কি ানে টথতেও াছেয়া  মকতেসর জন্য
আতেয়া কজওতোদের ওকতোছে হল ভাড়কড়া ক টাদেওয়া ক কিানেকিদদ্ধ। এেকর এও সবাংগা কঠিতোনের
আতেয়া কজওরক এ ওকরতেণ অনুষকানে আতেয়া কজানে ওরতে কিগতেয়া  চরম কিেপাওতোদে পাওতেড়া তোছোনে।
কই আপাওানেকতোদের সকমতোনে কিেকিভাড়ন্ন হল ও কবৃগত দর্শপাওতেক্র ানেকানেক অকিভাড়তেযকগ এরা খেকতোনে ুতেল
ধরলকম।
১। হতেলর েকইতের াদেক পৌঁকিড়া তেয়া  গল্প ওরক, টজকতের টজকতের ওথক েলক, কিওবাংেক পাওতেথ
াদেক পৌঁকিড়া তেয়া  ধমমপাওকানে ওরক। এর ফতেল হতেলর অন্যকন্য ওক্ েষ্যেহকরওকরসীতোদের কিওবাংেক
আতেশ-পাওকতেশ েসেকসর মকনুদতোদের কিেরক্ত ওরক ।
২। েকচকতোদের হতেলর চলন্ত কিস পৌঁকিড়া  টেতেয়া  কিওবাংেক কিলফো কিাদেতেয়া  অ্রিতেয়া কজতোনে উপাওতেরানেসীতেচ যকওয়া ক কিওবাংেক চলন্ত কিস পৌঁকিড়া  কিাদেতেয়া  টাদেে পৌঁড়া কতোদেেকিড়া  ওরক। এরা খেকতোনে উতেলেরা খেষ্য টয, চলন্ত
কিস পৌঁকিড়া  কিলফতেোর টচতেয়া  অ ষ্যন্ত কিেপাওাদেজানেও। টয টওকানে মুহুতে গত দর্শ দুরগত দর্শোানেক রতেো টযতে ও
পাওকতের, এমানেকিও মকবৃ ুষ্যও হতে পাওকতের।
৩। েকচকতোদের ও কবৃগত দর্শও হতেলর কিজকিানেসপাওত্র টযমানে ওকগজপাওত্র ানেষ ওরক কিওবাংেক
অতেগকাছেকতেলক ওতের রকরা খেক।
৪। হতেলর কিভাড় তের চুইবাংগকম টরা খেতেয়া  চুইবাংগকতেমর আা কঠিক টোকিেল-তেচয়া কতের, টাদেওয়া কতেল

কিওবাংেক পাওাদেগত দর্শকর ওকপাওতেড়া  লককিগতেয়া  রকরা খেক।
৫। োয়া তেলো েষ্যেহকর ওতের টানেকবাংরক ওতের রকরা খেক কিওবাংেক েষ্যেহকতেরর অনুপাওতেযকগসী ওতের
রকরা খেক। কিওবাংেক োয়া তেলতেোর কিভাড় তের েকচকতোদের েষ্যেহকর ওরক ডকয়া কপাওকসগত দর্শ টফলক। হল
ও কবৃগত দর্শপাওতেক্র এ অকিভাড়তেযকগ যকচকই ওতের টাদেরা খেক হতেয়া তোছে; কতোদের এ অকিভাড়তেযকগ সকিা কঠিও।
৬। হতেলর আতেশ-পাওকতেশ অবেধভাড়কতেে গকড়া সী পাওককিওগত দর্শবাং ওতের রকরা খেক। অন্য গকড়া সী চলকচতেল
্রিকি েন্ধও ক সকবৃকিষ্ ওরক।
কি্রিয়া  পাওকা কঠিও, এ ্রিেকতেস এওোক অনুষকানে আতেয়া কজানে ওরক দুরূহ েষ্যকপাওকর এেবাং
েষ্যয়া েহুল। চরম েষ্যস্ত ক আর পাওকিরশতেমর এ টাদেতেশ অকিধওকবাংশ অনুষকতোনের
আতেয়া কজওরক টস্বেচ্কতেসেও কিহতেসতেে ওকজ ওতেরানে। এওোক অনুষকানে সফলভাড়কতেে
সম্পন্ন ওরকর জন্য অনুষ্কতোনে আগ াদেশগত দর্শও-তেশক ক ও অকিভাড়ভাড়কেওেকবৃতেৃন্দের
সহতেযককিগ ক এওকন্তভাড়কতেে ্রিতেয়া কজানে। যকিাদে এভাড়কতেে চলতে থকতেও কহতেল টোককিওওতে
এওকিাদোনে ্রিেকসসীতোদের অকিধওকবাংশ অনুষকানে েন্ধ হতেয়া  যকতেে। কই, আসুানে আমরক
সওতেল হতেলর কিানেয়া ম-ওকনুানে যথকযথভাড়কতেে টমতোনে চতেল অনুষকতোনের আতেয়া কজওতোদের
সহতেযককিগ ক ওকির ।
ধন্যেকাদেকতেন্তসম্পকাদেও
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