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সু্কল কটলটের গণ্ডী সেনিটয় নিশ্বনিদ্যালয় েীিটি ো রাখটলই িযস্ততা সেি নিটর িটর ছাত্র 

ছাত্রীটদ্র। সময় হটয় ওটে িা একিু অিসর সিয়ার। তাই,নিশ্বনিদ্যালয় েিুয়া ছাত্র ছাত্রীটদ্র টেক 

সে জেনিসিার কমনত, তা হটে সময়। হয়ত এটকিাটর সিার সেটত্র তা িস্তি িা, নকন্তু সিনিরভাগ 

সেটত্রই এর অজস্তত্ব খুি সহটেই লেয করা োয়। 

নিটিষ কটর সিসরকারী নিশ্বনিদ্যালয়ুলটলা সেখাটি েিাটিািা এিং অিযািয কাে িািনল সকিল 

ইিোথটরর সদ্য়াটলর মটিযই আিটক থাটক, সসখাটি সময় সেি অমািসযার চা াঁদ্। খুি অটেই 

হানেটয় ওো িযনতক্রম নকছু িয়। তাই সরােকার এই িযাস্ত িহর, ক্লান্ত েীিি সথটক হোৎ ছুটি সিয়া 

অিিযক হটয় ওটে। 

টেক সসই লটেযই ব্র্যাক ইউনিভানস িটির আিি এন্ড ফটিাগ্রানফ সসাসাইটি নিগত ১৭ িটভম্বর রওিা 

হয় এক সছাট্ট ভ্রিটির উটেটিয। প্রায় ৪০ েি ক্লাি সদ্সয নমটল োত্রা শুরু কটরি ময়মিনসংটহর 

েটথ। 

প্রথম গন্তিযস্থল নছল ময়মিনসংটহ অিনস্থত িাংলাটদ্ি কৃনষ নিশ্বনিদ্যালয়। সকিল েনরদ্ি িি ই িয়, 

ভ্রমটরর মূল উটেিয নছল, ক্লাি সদ্সযরা অংি নিটি আিি এন্ড ফটিা ওয়াক এ সেখাটি তারা দ্লিদ্ধ 

হটয় িাস্তি এিং সমসামনয়ক দৃ্টিটকাি সথটক দৃ্িযমাি িস্তু এিং মািুটষর েীিি-োেি নিটয় ছনি 

আকা এিং সতালার অিুিীলি করটি। 

নিশ্বনিদ্যালয় এলাকা শুরু হওয়ার নকছুিা েটরই সিািানিকযাল গাটেিি। ১৯৬৩ সাটল এ 

সিািানিকযাল গাটেিিটি প্রনতষ্ঠা করা হয়। এর মটিয ঢুটকই সচাটখ েটর সানর সানর অটচিা সি গাছ, 

সুন্দর িা াঁিাটিা রাস্তা আর তার দু্ই োটির সুটিানভত িেৃরাজে। এ গাটেিটি ৫৫৮ প্রোনত কটয়ক 

হাোর গাছ রটয়টছ। োটিই ব্র্হ্মেুত্র িদ্, োল সতালা রটিি সিৌকা িািা সানর সানর। 

েরিতীটত তারা েনমদ্ার িািীর উটেযটিয োত্রা কটর। েনমদ্ার িািীর িাম িিী লে। প্রায় সদ্িি 

িছর আটগ মুক্তাগাছার েনমদ্ার সূে িকান্ত আচাে ি সচৌিুরী ৯ একর েনমর ওের সদ্াতলা এ 

িয়িানভরাম ভিিটি ততনর কটরি। িাম রাটখি তা াঁর দ্ত্তক সছটল িিীকান্তর িাটম। এ িানিটি 

‘জক্রস্টাল েযাটলস’ িা ‘রংমহল’ িাটমও েনরনচত নছল। 

এই একনদ্টির ভ্রমি সকাি নিস্তর অেিি অথিা কাজিত নিেয় িা হটলও নছল অটিক নদ্টির েটম 

থাকা আকাঙ্ক্ষা ো সিার মটি নিনব িিায় স্মরিীয় হটয় থাকটি। 

 


