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নীর আকাটা ততক্ষনে উড়নত যু ুকনয শদননছ ইনে ঘশুড়টা। রার ঘশুড়টায াদা ফরজখাশন নড়শছর শতযশতয কনয। ওয ান রদু ঘশুড়টানক 

রাগশছর উনড় মাওা রশুদা াশখয ভনতা। ফজু, ফগারাশ ফফগশুন ঘশুড়গনুরাও এনদয ান এক একটি স্বপ্ন শনন উড়শছর আকান। স্বপ্নগনুরা 
তাযনুেেয, দশক্ষে এশায শফশবন্ন শফশ্বশফদোর ফথনক আা তযেুনদয। 

২৯ শিনম্বয ২০১০ ফল নরা ব্র্োক শফশ্বশফদোর আনাশজত াউথ এশান ইউশনবাশিটিজ ইুথ ফপশিবার-২০১০। ঞ্চভ এ মফু উ  
প্রথভফানযয ভনতা অনশুিত নরা ফাংরানদন। 

ফাংরানদনয শফশবন্ন শফশ্বশফদোর এ মফু উ  ফমাগ শদনশছনরন বাযত, আপগাশনস্তান, শ্রীরঙ্কা, বুটান, ফনার ও াশকস্তাননয শফশবন্ন 

শফশ্বশফদোরনয ছাত্রছাত্রীযা। গত ২৫ শিনম্বয ফথনক যুু ওা াঁচ শদনফোী এ মফু উ  প্রশতটি শদনই শছর ভান যশঙন। প্রথভ শদন ব্র্োক 

শফশ্বশফদোরনয াবায কোম্পান ফৌঁছানত ফৌঁছানতই ফায কার গশড়ন দুুয, তনফ মফু উ  ২০১০-এয উনবাধনী অনিুান যুযু আনগই 
ফাই ফনজগনুজ াশজয ননছন ফখারা ভানেয রার ছাউশননত। স্বাগশতক ফদ শননফ ফাংরানদনয শফশবন্ন শফশ্বশফদোরনয ছাত্রছাত্রীযা প্রথভ শদনই 
ফায ভনধে একঝরনক তুনর এনননছন ফানযা ভানয ফতনযা াফিনেয কাশশন। শবতী শদন শভশভ ীনতয ভনধেও কার াতটা ফাই ফখারা ভানে 
কনযনছন ফমাগফোনভয চচি া। অফে এশদক ফথনক ফাফা শদনত  বুটাননয যোর ইউশনবাশিটিয ফনু্ধ শনগ শিভ, শভা িোংভ, চোংরানদয। কাযে 
প্রশতশদনই ফায আনগ আযানভয ঘভু ফছনড় ওঁযা এননছন ফমাগফোাভ কযনত। 

এখানন শছর শজনব জর আনা শো উ  শোয আড্ডা িরটিনত নড় শগনশছর ফোক শবড়। এযয শছর প্রশতনফী ফদগনুরা শনন ফক কত 

জাননন, তা শনন কুইজ প্রশতনমাশগতা। 
ভাযাঠি, শংশর, ফনাশর, ফাংরা, শশি—ফম বালাই ফাক, ভনুখয এ বালানক ছাশন ভননয বালানক পুটিন তুরনত ফাই ফন শগনশছনরন ছশফ 
আঁকনত। 
এযয কাদাভাটি শনন ফখরা, ফম মায ভননয ইোভনতা গনড়নছন ভশূতি , প্রশতভা, পুর ও াশখ। ন্ধো শছর গান ও নানচয আয। াউথইি 

ইউশনবাশিটিয তানশজনা ফাঁশয নুয ফাইনক শনন ফগনরন স্বপ্নযানজে। অন্তযা গাইনরন গান। যাননদয ‘খাঁচায শবতয অশচন াশখ’য নুয নুয 

ভানতাাযা নরন ফাই। ঘশুড় উ  ফাই উশড়ননছন ইনে ঘশুড়। যংনফযনঙয ফািায ফানানত ফন নড়নছন অনননকই। প্রশতটি শদননয ন্ধো 
শছর ভান ঝরভনর। এনককটি ফি শছর এনকক ফদনয ংসৃ্কশতয শযচাক। 

ইউশনবাশিটি অফ বুটাননয ফনু্ধনদয ফা ও শখযা ফাানক ভাশননশছর ফফ। ওঁনদয উস্থানও শছর চভ  বশঙনত। ফনানরয আশনতা ফনযস্থানক 
কুভাযী ফদফভশূতি য নতুন যনূ ফদখা ফগর ফল শফনকনরয নতৃেনানটে। তাঁয ানজ ভগু্ধ না ন াযনরন না তাঁযই ফনাশর ফনু্ধ ব্র্োক শফশ্বশফদোরনয 

শযটা। বাযত ফথনক আা অভশরশন, ুঠিাশরশন, শফত্রায বযতনাটেভ ফদনখ ফাই ফাফা শদননছন। শ্রীরঙ্কা ফথনক আা ইউশনবাশিটি অফ শবজেুার 

আটি নয মন্ত্রংগীত ভগু্ধ কনযশন, এভন কাউনক খুনঁজ াওা মাশন, এননযায ফফারায যু ফমন উ  আযও নতুন এক যং শদর। 
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শ্রীরঙ্কায ফনু্ধনদয আগনু শনন ফখরায নতৃেটিয ভরূ শফল শছর অনুবয ভানঝ বুয জ অশনফামি। 
যাজস্থাননয ফানাস্থাশর শফশ্বশফদোরনয যাশিকা, াশকা, িানাজাাযা ভাশতনশছনরন ভাথায ওয াঁচটি াঁশড়নভত ফননচনগন। যফীন্দ্রবাযতীয ইভন 
চক্রফতীই কভ শকন। গাননয নুয াগর কনযশছনরন ফায হূদ। ঢাকা শফশ্বশফদোরনয আশক ফগনশছনরন রারননয গান। ব্র্োক শফশ্বশফদোরনয 

শভপতা, নথি াউথ শফশ্বশফদোরনয ফভাফানশ্বনযয গান বানরাফানন শবননদশ ফনু্ধযাও। 
আপগাশনস্তাননয ফনু্ধ আফদরু জাশভর, আফদরু ভশনযনকও আপগান ঢনঙ ভাশননশছর দাযেু, াঞ্জাফ শফশ্বশফদোরনয পাওাদ আয ওঁয ফনু্ধযা াঞ্জাশফ 

গাননয তানর তানর ফফ নাশচন ফছনড়নছন ফাইনক। কথা  পাওানদয নি। উ  ভাধেনভ তাঁযা শননজনদয ফদনয ংসৃ্কশতনক তুনর ধযনত 
ফনয খুফ আনশিত।  
ব্র্োক শফশ্বশফদোরনয ৫২ জন ফস্বোনফক দরনক শফনলবানফ ধনেফাদ জানান িুয ফেফস্থানায জনে াঞ্জাফ শফশ্বশফদোরনয অধোক তী 
বাভিা। 
কথা  ব্র্োক শফশ্বশফদোরনয অূফিয নি। ‘শননজনদয ংসৃ্কশত অনেনদয ভনধে তুনর ধযায াাাশ আভযা অনে ফদনয ংসৃ্কশতয নি শযশচত 

নত ফনযশছ এ উ  ভাধেনভ’—ফরনরন শতশন। তাঁয নিই কথা ফমাগ কযনরন ঢাকা শফশ্বশফদোরনয ান্তন।ু দশক্ষে এী প্রশতনফী 
ফদগনুরায ফায নি িুয একটি ফনু্ধত্ব গনড় উনেনছ এয ভাধেনভ। 
ধু ু ফম রার ছাউশনয ভনঞ্চই অনিুান ননছ, তা শকন্তু ন। প্রশতশদনই ফজু ঘান শগটায ানত ফন নড়নছন অনননকই। গাননয ফতা আয যাত-শদন 

ফনই। যানতয ফফরায গাননয আযটা জনভনছ ভাঝখানন আগনু জ্বাশরন। শভ শভ ীত কখন াশরননছ ওঁনদয বন, ওঁনদয শক আয ফ ফখাঁজ ফনওায 

ভ আনছ? ওঁনদয আড্ডা ফমাগ শদননছন শফশ্বশফদোরনয শক্ষনকযাও। ওখাননই কথা  ব্র্োক শফশ্বশফদোরনয ছাত্রশফলক শযচারক অধোক 

জানাফ পাযকুী আরীয নি। শতশন ফনরন, আভানদয প্রনতেনকয ংসৃ্কশত মগু মগু ধনয চনর এননছ। শফশ্বাননয ফরানত শননজয এ আন ত্তানক 
ফকাননাবানফই বুনর মাওা মানফ না। 
তযেু প্রজন্নক তাঁনদয শনজস্ব ংসৃ্কশতনক জানানত ও অনেনদয ংসৃ্কশতয নি শযশচত কনয তুরনত আভানদয দশক্ষে এী ফদগনুরা শনন এ 

আনাজন। ংসৃ্কশত জানায াাাশ াযস্পশযক ফনু্ধতায ফন্ধনটিও দঢ়ৃ নফ এয ভাধেনভ। াঁচ শদনফোী এ ফশেির উ  ভানী অনিুান 

 ২৯ শিনম্বয ন্ধো। ভানী অনিুানন উশস্থত শছনরন ফাংরানদ যকানযয তথে ও ংসৃ্কশতশফলক ভন্ত্রী আফরু কারাভ আজাদ, অধোক 
জাশভরযু ফযজা ফচৌধযুী ও ব্র্োক শফশ্বশফদোরনয উাচামি অধোক আইননু শনাত। 
শফদা ফিটি শছর ৩০ শিনম্বয ফবানয। শফদানয ফকভন একটা কযেু যু শছর ফমন ফাতান। াঁচ শদননয ফনু্ধতা ফমন াজায ফছনযয হূদেতা 

শযেত নশছর। শফদানয ক্ষেটি শছর তাই কযেু যন বযুয। ফভইর, ফপান নম্বয, ফপফকু ঠিকানা শদনও ফমন ূযে কযা মাশের না ফ নূেতা। 
ফান উনে মাওায আনগ ব্র্োক শফশ্বশফদোরনয জুানা আয ভমু্বাই শফশ্বশফদোরনয তানশবননয ফচানখয জর ফদনখ ফকউ বাফনতই াযনফন না, এ 
ফনু্ধতায মাত্রা ভাত্র চায শদন আনগয। 

‘ফেন্ড পযএবায’ (ফনু্ধতা আজীফননয)—মফু উ  এই ফলাগানটি ফমন ূেিতা ফর ফল ভন এন।  
 

 

 

ম্পাদক ও প্রকাক: ভশতউয যভান 

শএ বফন, ১০০ কাজী নজযরু ইরাভ এশবশনউ, কাযওয়ান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 
ফপান : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, পোক্স : ৯১৩০৪৯৬ 
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