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চবগুনন জারুল ফুখলর  াের, লাল কৃ্ষ্ণ ূড়ার িানমোনা, বষ ষাে চিাি চিাি বাচ্চাখের 

হাখত চর্থাক্াে চর্থাক্াে ক্েম ফুল, িরখতর শুভ্র ক্ািফুখলর আবরখে ঢাক্া সবুজ 

পাহাড় নক্িংবা নিউনলতলা। প্রকৃ্নতর সব রূপ-রখের বেল চ াখে পড়খব এোখনই; 

চিাি-বড় সবুজ পাহাড় আর বন নেখে সাজাখনা হাজাখরা নিক্ষার্থীর প্রাখের ক্যাম্পাস 

 ট্টগ্রাম নবশ্বনবেযালখে। 

সক্াখলর িািল চেন নেখে শুরু হওো বযস্ততা চিষও হে রাখতর িািখলই। এই িািলই 

ক্যাম্পাখসর প্রাে। প্রনতনেন িহর চর্থখক্ হাজাখরা তরুে প্রাে ক্যাম্পাখস পোপ ষে ক্খর। 

গান-আড্ডার চক্ন্দ্রনবন্দ ুএই িািল। ন ৎক্ার ক্খর ‘এমন যনে হখতা’, ‘বকু্ল ফুল’, ‘চসই 

তুনম চক্ন এত অখ না হখল’, ‘চতামার জনয নীলখ  তারাে’...এসব গান গাওোর জনযই 

চযন িািল ততনর হখেনিল। এক্বার িীখতর চিষ নেখক্ িািল চর্থখক্ সূয ষাস্ত চেোর 

চসৌভাগয হখেনিল। চিষ নবখক্খল চেখনর বনগখত নিক্ষার্থীখের ক্খে সঞ্জীব চ ৌধুরীর 

‘আনম চতামাখক্ই বখল চেব’ গান, আর সখে ধীখর ধীখর ডুবখত র্থাক্া লাল-ক্মলা সূয ষ 

স্মনৃতর পাতাে অজাখন্তই এক্িা মধরু সমেখক্ বন্দী ক্খরনিল। 

যারা প্রকৃ্নত ভাখলাবাখস, প্রকৃ্নতর ক্ািাক্ানি র্থাক্খত  াে, প্রনতমুহখূত ষ প্রকৃ্নতর রূপ 

তারা আস্বােন ক্রখত পারখব এোখনই। চসিা চহাক্ িািল চর্থখক্ শুভ্র ক্ািফুখলর 

ওপর হাত চিা োঁোখনা মুহতূ ষ, চহাক্ চসন্ট্রাল নফখের সবজু মাখঠ হাজাখরা পানের 

নক্ন রনমন র িখের মাখঝ বখস সূয ষাস্ত চেো নক্িংবা ফখরনিখত নপ ঢালা রাস্তাে বটৃির 

পর ঝখর পড়া সবুজ পাতার হখরক্ রক্ম রূপ চেো! পুখরা ক্যাম্পাসিাই চসৌন্দখয ষ বুোঁে 

হখে আখি। ক্লার ঝুপনড়, চলনডস ঝুপনড়র হই ই, িহীে নমনাখর নগিাখরর িুিংিািং, 

ক্ািা পাহাখড়র রাস্তাে চসানডোম লাইিগুখলার মাোবী আখলা, সুনানম গাখডষখন আড্ডা, 

ঝুলন্ত চসতু, মউখের চোক্াখনর নভড়, সবুজ ফখরনি এবিং ঝুলন্ত সা োঁখক্া, চোলা সরনে, 

চবািাননক্যাল গাখডষন, চগালপুকু্র-বাখোলজজর পুকু্রপাড়, হতািার চমাড়, অতযাধুননক্ 

ল ফযাক্ানি, সবজু চসন্ট্রাল নফে, ভূখতর বানড়, পামবাগান, জারুলতলা, মুক্তমঞ্চ, 

বুজিজীবী  ত্বর, ক্লা ফযাক্ানির চপিখনর ঝরনা, চরামাঞ্চক্র  ালন্দা নগনরপর্থ—

সবনক্িুখতই মুগ্ধতা িনড়খে রখেখি। 

ননতযনতুন উৎসব-অনুষ্ঠাখন ক্যাম্পাস সব সমে মুেনরত র্থাখক্ই। তব ুএোনক্ার 

সবখ খে বড় উৎসব পেলা তবিাে। ১৪ এনপ্রল  ট্টগ্রাম নবশ্বনবেযালে ক্যাম্পাখস 



মানুখষর এত নভড় হে চয এত বড় ক্যাম্পাখসও হা োঁিার নতল পনরমাে জােগা েুোঁখজ 

চপখত ক্ি হে। আমার নপ্রে ক্লাস নিল ক্নরম সযাখরর স্ট্যাটিসটিক্স ক্লাস। এক্ নেখনর 

জনযও নমস নেইনন। নক্ন্তু এক্বার চেনর ক্খর ক্লাখস নগখেনিলাম। সযার েুব মধুরভাখব 

চহখস বখলনিখলন, ‘ওখেলক্াম, ওখেলক্াম’। সযাখরর ক্লাখস চক্উ চেনর ক্খর চগখলও 

সযার তাখক্ ক্লাখস চঢাক্ার অনুমনত নেখতন এবিং বলখতন ‘ওখেলক্াম’। তাোঁর মখত, 

এখক্বাখর না আসার চ খে চেনর ক্খর আসা ভাখলা। 

নিতীে বখষ ষর আখরক্িা ক্লাস েুব স্মরেীে। চসিা হখলা আনতক্ সযাখরর ‘গখের বইখের 

ক্লাস’। চসনেখনর ক্লাখস সযার সবাইখক্ যার যার নপ্রে গখের বইখের নাম জজখেস 

ক্খরনিখলন। ক্যাম্পাখস চয ঘিনা মখন োগ চক্খি নেখেখি চসিা হখলা—এক্বার এক্ 

আপুখক্ জজখেস ক্খরনিলাম, ‘আপনন হখল ওখঠন না চক্ন?’ আপু উত্তর নেখেনিখলন, 

‘চেখো, এোখন সবার অর্থ ষনননতক্ অবস্থা সমান নে। অখনখক্র পনরবার তাখের 

চমখেখের চক্াখনা রক্ম সাহাযযই ক্রখত পাখর না। েুব ক্াখি চগখল চেেখত পারখব, 

ক্তিা সিংগ্রাম ক্খর ওরা। নবলানসতার চক্াখনা চিা োঁোই চনই তাখের জীবখন। আনম হখল 

নসি পাব আনম জানন। আনম না উঠখল আমার নসখি চক্ উঠখব, তা আনম জানন না। 

হেখতা েুব সাধারে চক্উ সুখযাগ পাখব। চসই সাধারে চক্উখের জনয আনম হখল উঠনি 

না। আমার চ খে হখলর নসি তার চবনি েরক্ার।’ 

চক্ বখল নবশ্বনবেযালখে আমরা শুধ ুক্লাসরুমই নিনে? পুখরা ক্যাম্পাসই আমাখের 

ক্লাসরুম। 

তৃতীয় বর্ ষ, ভূখ োল ও পরিখবশরবেযো রবভো  

  

জাহােীরনগর নবশ্বনবেযালে 

ক্োঠখ োলোখপি সোেোি মোয়ো 

সটৃি তবেয্ 

ক্যাম্পাস বলখত আমরা শুধ ুক্যাম্পাস বুজঝ না, বুজঝ এমন এক্ অনুভূনতখক্ যাখক্ 

চক্াখনা িে নেখেই সিংোনেত ক্রা যাে না। জীবখনর চক্াখনা ওোম ষআপ চনই, 



প্রযাক্টিস রাউন্ড চনই, চক্াখনা নরখসি বািনও চনই। প্রনতনেন আমরা এক্িু এক্িু ক্খর 

জীবখনর গখে ক্খেক্টি িে চযাগ ক্খর  খলনি মাত্র। অমলক্ানন্তর মখতা আনমও 

 াইতাম চরাদু্দর হখত। নক্ন্তু এই মুমষূু ষ ইচ্ছািাখক্ বা োঁন খে তুলল আমার ক্যাম্পাস। 

আমার ক্যাম্পাস আমার স্বগ ষ। ক্যাম্পাখসর সবখ খে চ না চয জােগাে ন ন্তাগুখলা 

ননজিখন্ত যাপন ক্খর, চসটি আমার হল। নওোব ফেজখুেসা হল। সবখ খে পুরাতন, 

সবখ খে চিাি। হখলর সবখ খে প্রা ীনতম তরুে চয গাি, চসটি হখলা বহু পুখরাখনা এক্ 

ক্াঠখগালাপ। এই ক্াঠখগালাপগাখির সখে ক্ািাখনা মুহতূ ষগুখলার রিং ক্েখনা ‘চসনপো’ 

হখব না, হখব সবখ খে জীবন্ত, প্রাে াঞ্চলযক্র। এই ক্াঠখগালাপগাি নঘখর চবখড় ওঠা 

স্মনৃতগুখলা এক্ান্ত ননখজর। সাোর মাোে সবাইখক্ আচ্ছে ক্খর রাখে, মন োরাখপর 

অিংিীোর হে, অিংিীোর হে ভাখলাবাসার। আর সবুখজর ওপর ক্াঠখগালাপগুখলাখক্ 

চরাে চপাহাখত চেেখল আমার বড্ড নহিংখস হে...আনম বখস র্থানক্ ক্াঠখগালাপগাখির 

ননখ  চরাদু্দর হওোর আক্াঙ্ক্ষা ননখে। ক্াঠখগালাপগুখলা আমার নেখক্ তানক্খে 

হেখতা মু নক্ হাখস, তাখত আমার নক্িু যাে আখস না। আনম বখসই র্থানক্, চরাদু্দর 

হওোর ভান ক্নর। 

রিতীয় বর্ ষ,  োরুক্লো রবভো 

কু্নমল্লা নবশ্বনবেযালখের কৃ্ষ্ণ ূড়াকু্নমল্লা নবশ্বনবেযালে 

কৃ্ষ্ণ ূড়োি ক্থো 

সানজজো আখনাোর 



যত েরূ মখন পখড়, আম্ম ুআমাখক্ চিািখবলাে এক্িা কৃ্ষ্ণ ূড়াগাি চেনেখে 

বখলনিখলন, ‘আমরা চিািখবলাে এই ফুখলর পাপনড় ননখে তার ওপর ক্লখমর নিখপর 

চগাল অিংিিার িাপ বনসখে লাল টিপ বানাতাম। তারপর ক্পাখল লাগাতাম।’ আম্মরু 

পিখন্দর ক্ারখে চহাক্, বা চয ক্ারখেই চহাক্, এরপর চর্থখক্ কৃ্ষ্ণ ূড়া আমারও চবি 

নপ্রে এক্িা ফুল হখে চগল। 

আমার নপ্রে ক্যাম্পাস। এখক্ক্িা ঋতুখত তার রূপ এখক্ক্ রক্মভাখব রিং বেলাে। 

গ্রীষ্মক্াখল যেন কৃ্ষ্ণ ূড়ার লাখল পুখরা ক্যাম্পাসিা চিখে যাে, বারবার তার চপ্রখম 

পখড় যাই। আনমখন নডপািষখমখের ক্নরডর নেখে হা োঁিখত হা োঁিখতও চ াে  খল যাে 

অনুষখের কৃ্ষ্ণ ূড়াগািিার নেখক্। নক্িংবা তাড়াহুড়া ক্খর অনুষখে উঠখত নগখেও 

হা োঁিার গনত ধীর হখে আখস, যেন চসই কৃ্ষ্ণ ূড়ার পাি নেখে যাই। চ াে আিখক্ যাে 

লাল িানমোনার মখতা পাতাখনা িনড়খে র্থাক্া কৃ্ষ্ণ ূড়া ফুলগুখলার নেখক্। নক্িংবা সমে 

চপখলই িুক্ ক্খর তুখল চফনল চসই কৃ্ষ্ণ ূড়াগাখির ক্খেক্িা িনব। যতবারই গািিার 

পাি নেখে হা োঁটি, আম্মরু চসই ক্র্থািা মখন পখড় যাে। পনরবার–পনরজন চর্থখক্ এত েখূর 

র্থাক্াে চয জজননসিা বারবার আমার মাখের ক্র্থা মখন ক্নরখে চেে, হেখতা চস 

ক্ারখেই এই গািিার প্রনত এত মাো আমার। পূে ষ িীখত গািিা যেন িূনয ডালপালা 

ননখে ননিঃস্ব হখে র্থাখক্, আমার হৃেেিাও োনল োনল লাখগ তেন। এক্িা গাখির প্রনত 

এতিাই িান ক্াজ ক্খর। আনম আিাে র্থানক্, আবার তবিাে আসখব, আবার আনম 

মুগ্ধতাে নেন জড়ুাব। 

 তুথ ষ বর্ ষ, অযোক্োউরটিং অযোন্ড ইন্ফিখমশন্ রসখেমস রবভো  

  



নিটিি ভাই নাখম সবার 

ক্াখি পনরন ত নতননহাজজ চমাহাম্মে োখনি নবোন ও প্রযুজক্ত নবশ্বনবেযালে 

রিটিশ ভোই 

চমা. িাহনরোর হক্ 

ওনরখেখেিন, অর্থ ষাৎ নবশ্বনবেযালে পনরন নত অনুষ্ঠাখনর নেখন সক্াখল ক্যাম্পাখস 

চপৌৌঁখি এক্ বড় ভাইখের সখে নািতা ক্রখত চগনি। চসোখন চয মানুষিা প্রর্থম মখন 

োগ ক্াখিন, নতনন নিটিি ভাই। 

নিটিি ভাই—এ আবার চক্মন নাম! নামিা চিানার পর আমার মখনও প্রর্থখমই এই 

প্রশ্ন চজখগনিল। 

ক্যাম্পাখসর সামখন এক্ চরখস্তারা োঁর চবোরা বা বলা যাে নসননের চবোরা নতনন। 

প্রনতবির আমাখের ক্যাম্পাখস চয চগািা পঞ্চাখিক্ নবখেনি িাত্রিাত্রী আখস, তাখের 

সখে িুক্িাক্ আলাপ ক্খর োবাখরর অডষার চনন নতনন। ইিংখরজজ ভাষাে নেনবয নবখেনি 

িাত্রিাত্রীখের সখে ক্র্থা  ানলখে ননখত পাখরন। আর এ জনযই নতনন আমাখের নিটিি 

ভাই। 



মুখে সব সমে এক্ফানল হানস ননখে চরখস্তারা োঁজখুড় চেৌখড় চবড়ান। আনতখর্থেতা 

পাওোর সুখযাগ হখল, এই ফুরফুখর চমজাখজর মানুষিার জনয আপনার চমজাজও 

ফুরফুখর হখে যাখব। 

ও হযা োঁ, ভাইখের আসল নাম চমা. এহিানলু হক্। এই চলোিা নলেখত বসার ক্নেন 

আখগও তর্থযিা জানা নিল না। আমাখের ক্াখি নতনন শুধ ুনিটিি ভাই নাখমই পনরন ত 

নিখলন। 

রিতীয় চসরমেোি, ক্ম্পম্পউিোি রবজ্ঞোন্ ও প্রখক্ৌশল রবভো  

  

এই নসোঁনড় ক্েখনা েল চবোঁখধ িনব চতালার 

জােগাঢাক্া নবশ্বনবেযালে 

সোমোজিক্ রবজ্ঞোন্ অনু্র্খেি রসিঁরড় 

তাহনমে উল ইসলাম 

ক্েখনা প্রর্থম বখষ ষর িাত্রিাত্রীখের ক্লতাখন মুের, ক্েখনাবা েল চবোঁখধ িনব চতালার 

জােগা, ক্েখনা ক্েখনা চপ্রখমর েুনসুটি, সমখে সমখে নমো চিাভন ভাইখক্ চেো যাে 

বই ননখে বখস র্থাক্খত, উৎসখব চ াখে পখড় নভে সাজ, ইোনীিং চেেলাম চিরাখক্ািার 

ক্াজও হখেখি। বলনিলাম সামাজজক্ নবোন অনুষখের নসোঁনড়র ক্র্থা। চবনির ভাগ 

সমে ঢাক্া নবশ্বনবেযালখের সামাজজক্ নবোন অনুষখের চোতলার ফিক্টি বন্ধই 

র্থাখক্। নক্ন্তু এই নসোঁনড়খত আড্ডা চেওোে চিে পখড় না চস জনয।  া নক্িংবা ক্নফ 

হাখত বখস গে ক্রার জনয জতুসই এক্িা জােগা। ঋতুখত ঋতুখত চযন রূপবেল ঘখি 



তার। িীখত নমটি চরাে চপাহাখনা যাে মহা আনখন্দ। বসখন্ত বা গ্রীখষ্ম হাওো বে প্র ুর। 

আর এই নসোঁনড়খত আশ্রে ননখে বষ ষা চেো? চস চতা এক্ চরামাঞ্চক্র অনভেতা। 

অযাসাইনখমে বা গ্রুপ ওোখক্ষর জনয চসনমনাখর জােগা না হখল  খল আসাই যাে 

সামাজজক্ নবোন অনুষখের সামখনর এই রাজক্ীে নসোঁনড়টিখত। আমরা চসানিওলজজ 

নরনডিং ক্লাব চর্থখক্ চতা পাঠ খেরও আখোজন ক্খরনি এই নসোঁনড়খতই। নবশ্বনবেযালখে 

পড়নি চেড় বির, নক্ন্তু এই চেড় বিখরই এক্রাি স্মনৃত জমা হখেখি এই জােগাটিখক্ 

নঘখর। ক্ত স্বপ্ন বুখননি, গে ক্খরনি, গান চগখেনি এই এক্টি জােগাে বখস! 

নবশ্বনবেযালেজীবন চিখষ যেন ক্যাম্পাখস আসব, ননিেই এই নসোঁনড় অখনক্ স্মনৃতর 

ঝাোঁনপ েুখল চেখব। 

রিতীয় বর্ ষ, সমোিরবজ্ঞোন্ রবভো  



 রুখেখির ক্যাম্পাস আপন ক্খর ননখেখি 

ইনত্তলাখক্রাজিাহী প্রখক্ৌিল ও প্রযুজক্ত নবশ্বনবেযালে 

 

ক্যোন্টিখন্ি  ল্পসমগ্র 

 

ইনত্তলা ইসলাম 

 

২৭১ নক্খলানমিার েখূরর পর্থ চপনরখে এখস নবশ্বনবেযালেজীবনখক্ রূপক্র্থার গখের 

মখতা পাব বখলই চভখবনিলাম। ১৯ বিখরর এক্িা চমখে সবনক্িু আপন ক্খর চনওোর 



জনয িুখিনিল চযোখন, চসোখন চপৌৌঁখি পনরবার, পুখরাখনা বনু্ধ, আখগর অভযাসগুখলার 

সামখন নতুন জগখতর সবনক্িুই চবমানান লাগখত শুরু ক্রল। সব জােগাে অপাে্

চক্তে হখে চগলাম। 

 

প্রর্থম নেখক্র িে মাস যেন সবাই ননখজরা ননখজখের বানাখনা গ্রুখপ হইহুখল্লাড় ক্খর 

নবশ্বনবেযালেজীবখনর শুরুিা স্মনৃতমে ক্খর রাোে বযস্ত নিল, আনম তেন চযন নবিাল 

মরুভূনমখত মরীন ক্ার মখতা নবভ্রখম বারবার পখড় চযখত লাগলাম। ১৫২ এক্খরর 

ক্যাম্পাস, চেবোরু, মাঠ, িিংখের আড্ডা, ক্লাস—নক্িুই আমাখক্ িানল না এক্বারও। 

রাস্তাে হা োঁিখত হা োঁিখত েুোঁজতাম এক্িু আপন জােগা, চযোখন আমার আর এক্া 

লাগখব না! ক্তজনখক্ ক্তভাখবই না সমেগুখলা ক্ািাখত চেেতাম। চক্উ হেখতা 

বেবনু্ধ হখলর সামখন িিংখে বখস  াখের ক্াখপর চধা োঁোে ১০ বির পখরর জীবনখক্ 

চেেখি, চক্উ চসনলখমর সামখনর চবঞ্চগুখলাে বখস চপ্রখম পড়খব না বখল িপর্থ 

ননখচ্ছ, চক্উ চক্উ িহীে নমনাখরর আড্ডাে সুর নেখচ্ছ...নবশ্বনবেযালখে এখস সবাই 

আলাো রাজয গখড় চতাখল। চক্উ এক্াই ভাখলা র্থাক্খত  াে, আবার অখনখক্ 

অখনখক্র ক্াখি েিজখনর আড্ডাে মুের র্থাক্া মাখনই ভাখলা র্থাক্া। 

 

অখ না ক্যাম্পাস, অখ না মুখের ভাখর যেন হতাি হখে চযখত লাগলাম, তেনক্ার 

চক্াখনা এক্ েুপুখর এক্িা রাজয চপখেই চগলাম। ক্যানটিন।  ার চেোখলর মখধয নক্িু 

চিনবল-চ োর, বযস্ত পে ারে—এইিুকু্ই যা শুধ ুচেো যাে। নক্িু নক্িু গে যা চিনবল-

চ োর এমননক্ জানালার পাল্লাগুখলার স্মনৃতখতও চর্থখক্ যাে। চসসব সবাই জাখন না। 

ওই নেন োবার ননখে বসখতই চপিখনর চিনবল চর্থখক্ উখঠ আসা আলাপ ানরতা ক্াখন 

লাগল হঠাৎ। এক্জন বলনিল, ‘ক্যানরোর সাজাখত নগখে মখনর অজাখন্তই সাধারে 

জীবন চর্থখক্ চক্মন ক্খর জানন অখনক্িা েখূর সখর এখসনি।’ অনয এক্জখনর ক্ারে 

জানখত  াওোর উত্তর নহখসখব চস বলল, ‘টিউিননর িাক্া নেখে বাবাখক্ এক্িা ঘনড় 

নেখেনিলাম, বাবা ঘনড়িা চেখে বলল, “এই ঘনড় নক্ চতার অবসখরর সমেগুখলা 

চেোখব? তাহখল আনম চসই সমেগুখলাে চফান ক্রতাম।” চিখলর 

নবশ্বনবেযালেজীবখনর বযস্ততা ক্ত েরূ পয ষন্ত চপৌৌঁখি চগখি ভাবা যাে!’ এক্িা লাইন ওই 

মুহখূত ষ আমার জনয এক্িা গে হখে চগল। তারপর ও রক্ম গখের িাখনই চহাক্ আর 



অনয চক্াখনা ক্ারখেই চহাক্, চরাজ চরাজ ক্যানটিখন যাওোিা অভযাখস এখস ো োঁড়াল। 

ওই নেনিার গে চক্মন ক্খর চযন আমার অখনক্ নক্িু বেখল নেল। ক্যানটিখন গখড় 

ওঠা এমন গেগুখলা হেখতা েুব সাধারে, নক্ন্তু ক্ারও ক্ারও জনয অসাধারে। গে নক্ 

শুধ ুবইখের পাতাে পাওো যাে? ক্যানটিখনর  ার চেোল ক্েখনা ক্েখনা বাননখে 

চফখল জীবখনর নক্িু গে। চিাি চিাি এমন নক্িু গেই হঠাৎ ক্খর  লার পখর্থ  খল 

এখস অে্ভুতভাখব আমাখের ক্ষনেখক্র জনয র্থানমখে নেখে নতুন ক্খর ভাবখত চিোে। 

ক্যানটিখন ক্াখন আসা ওই েুখিা লাইন আমার ক্াখি অখনক্ বড় এক্িা গে। এই 

রক্ম গেগুখলা যুগ যগু ধখর রুখেখির ক্যানটিখন চবোঁখ  র্থাকু্ক্। 

রিতীয় বর্ ষ, স্থোপতয রবভো  

  

িযাক্ ইউননভানস ষটি 

আমোখেি ‘ক্রফ হোউস’ 

সুমাইো সাবা 

ক্যাম্পাস িেটি চিানার সখে সখেই আমাখের চ াখের সামখন চভখস ওখঠ 

নেগন্তনবস্তৃত মাঠ, িাত্রিাত্রীখের চক্ালাহল, চগাল হচে গািতলাে বখস আড্ডা 

চেওো, ক্যানটিখন বখস  া োওো, বনু্ধর োবাখর ভাগ বসাখনা আর তুচ্ছ নবষখে গলা 

ফাটিখে ঝগড়ার েৃিয। সু্কল নক্িংবা ক্খলখজর তুলনাে নবশ্বনবেযালখের ক্যাম্পাসটি 

ননখে সবার মখনই র্থাখক্ অনয রক্ম আক্াঙ্ক্ষা। নপ্রে ক্যাম্পাস চক্মন হখব, তা ননখে 

মখন চবানা হে ক্তই–না স্বপ্ন। বযনতেম নিলাম না আনমও। 

মাখঝমখধয ভীষে অনভমান হখতা, চক্ন আমাখের ক্যাম্পাসিা অনয অখনক্ 

নবশ্বনবেযালখের মখতা নে? নক্ন্তু যেন সাভাখর ক্ািাখনার নেনগুখলার ক্র্থা মখন পখড়, 

তেন এই ক্ি ক্ষনেখক্র জনয হখলও লাঘব হে। ক্ারে, এোখন সাভার ক্যাম্পাখস 

আনম ‘সনতযক্ার ক্যাম্পাস’–এর আনন্দ চপখেনি। এোখন বখল রানে, আমাখের িযাক্ 

ইউননভানস ষটির িাত্রিাত্রীখের এক্টি চসনমস্ট্ার এই সাভার ক্যাম্পাখস ক্রখত হে। 



সাভার নবরুনলো নিজ চর্থখক্ চবি োননক্িা েখূর আমাখের এই আবানসক্ ক্যাম্পাস। 

িাোঢাক্া, িহখরর চক্ালাহল চর্থখক্ মুক্ত। এোখন চিখল ও চমখেখের জনয আলাো েুটি 

ক্খর ডরনমিনর আখি। আখি এক্াখডনমক্ ভবন ‘অখেষা’ ও ‘িাল্লা’। এ িাড়া আখি 

পাোঁ টি ডাইননিং। আমরা এক্সখে লাইখন ো োঁনড়খে চযখক্াখনা এক্িা ডাইননিং চর্থখক্ 

োবার চেতাম। এক্সখে োবার োওোর চয ক্ী আনন্দ, তা বখল চবাঝাখনা যাখব না। 

ক্যাম্পাখসর চভতখর আমাখের সবার পিখন্দর এক্টি জােগা হখলা ‘মূি ষনা’। এটি 

অখনক্িা মখঞ্চর মখতা। অখনখক্র সুে–েিুঃখের সাক্ষী এই জােগাটি, যা ‘আখবখগর 

মূি ষনা’ নাখম পনরন ত। এ িাড়া এোখন আখি ‘আনন্দপুর’। আমাখের যত আনন্দ আর 

ক্ি—সব চযন এোখন এখস নমখলনমখি এক্াক্ার হখে চযত। পরীক্ষাে ক্ম নম্বর চপখে 

বনু্ধর সান্ত্বনা পাওো আর সারা নেন ঘখি যাওো ঘিনা ভাগাভানগ ক্খর চনওো  লত 

এেখনই। এোখনই চেওো হখতা সক্াল ও নবখক্খলর  া নবরনত। আড্ডার তাখল ক্েখনা 

ক্েখনা এক্ ক্াখপর জােগাে েুই ক্াপ  া োওো হখতা, ক্েখনাবা  া ঠান্ডা হখে পানন 

হখতা। এোখন বখসই মাো চের গাওো ‘ক্নফ হাউস’ গাখন আমরা ননখজখের েুোঁজতাম। 

ক্যাম্পাখসর চভতখর িাত্রিাত্রীখের চেলার জনয আখি ‘েুব ষার’ ও ‘নেগন্ত’ নাখম েুটি 

মাঠ। ক্লাস চিষ ক্খর মাখঠর পাখি চবজঞ্চখত বখস র্থাক্া, বনু্ধখের চেলাে উৎসাহ 

চেওোর নেনগুখলা আর নফখর পাওোর নে। বটৃির সমে মাঠগুখলা পুকু্র হখে চযত। 

বটৃিখত চভজা আর পকুু্খরর পাননখত োপাোনপ ক্রার মখধয অে্ভুত আনন্দ আখি। 

আর সখে টি ারখের বকু্নন চতা আখিই। বাখস্কিবল চক্াখিষ বখস ক্ািাখনা চসই 

সমেগুখলা আজ চক্বলই স্মনৃত। আনম জানন, অনযানয ক্যাম্পাখসর তুলনাে আমাখের 

ক্যাম্পাস হেখতা নক্িুই না, নক্ন্তু চয পানে ওড়ার আনন্দ পােনন, চস যনে জীবখন 

এক্বার ওড়ার স্বাে পাে—চসটিই চতা তার জনয জীবখন চশ্রষ্ঠ পাওো, তাই নে নক্? 

সহনিক্ষা ক্ায ষেখমর আওতাে এনতম নিশুখের সখে সমে ক্ািাখনার সুখযাগও আমরা 

চপখেনিলাম। এই মানুষগুখলা অেখতই েুনি হে। এ িাড়া সব চপিার প্রনত সহমনম ষতা 

প্রেি ষখনর জনয এক্নেন ক্যাম্পাখসর সব ক্াজ িাত্রিাত্রীখের মখধয ভাগ ক্খর চেওো 

হে। এভাখব চেেখত চেেখত চসনমস্ট্ার চিষ হে। আমরা নফখর আনস। নফখর আসার 

সমে ‘মাো চে’র গাওো গানিাই বারবার ক্াখন বাখজ—‘চসই সাতজন চনই আজ, 



চিনবলিা তব ুআখি সাতিা চপোলা আজও োনল চনই, এক্ই চস বাগাখন আজ এখসখি 

নতুন কু্োঁ নড় শুধ ুচসই চস নেখনর মানল চনই।’ 

আমরা টঠক্ই নফখর এখসনি। নক্ন্তু প্রনত চসনমস্ট্াখর নতুন িাত্রিাত্রীখের পে ারখে 

মুের হখব আমাখের নপ্রে ক্যাম্পাস। 

 


