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ফর্ণাঢ্য আয়য়াজন! এই ব্দয়জাড়া এতকার ুধু বিকায াতায় পদ্খয়রও আজ পমন বতয বতযই চক্ষুকয়র্ণয বফফাদ্ বঞ্জন য়রা আবতয়কয। ঢ্াক, পঢ্ার,
ফাঁব, পফরুন, াবত, ফানয, ঝারভুবড়, চকয়রট, আইবিভ, বঠা, চটটি, নাগযয়দ্ারা, ায়য পখরা, ফানয়যয নাচ, টিয়া াবখয বাগয গর্না,
পকৌতু কাববনয়, জাদ্ুকয়যয জাদ্ু প্রদ্ণনী, নাটক, বয়নভা, ইু য়লাড়, নতু ন-ুয়যায়না ফন্ধুয়দ্য আড্ডা এফং বদ্ন পয়ল ওয়াযয়পইয়জয উন্মাতার ুয়য
অফগান। এভন আয়য়াজনয়ক ‘ফর্ণাঢ্য’ ছাড়া আয কী-ই ফা ফরা পময়ত ায়য? আবতক এফং তাঁয ফন্ধুয়দ্য য়ে আভযাও তাই একভত—এটি একটি
ফর্ণাঢ্য আয়য়াজন।
পকন এই আয়য়াজন? ব্র্যাক বফশ্ববফদ্যারয়য়য জনংয়মাগ কভণকতণ া পদ্ওয়ান াান ভাভুদ্ জানায়রন, ‘১০ পবযয়য় ১১ ফছয়য া বদ্র ব্র্যাক
বফশ্ববফদ্যারয়। তাই এই আয়য়াজন...। ’ তাযয আয কথা ফরায ুয়মাগ পয়রন না বদ্রয়রাক। ‘াবত-ফানয-া-টিয়া ফাই পাবামািায় অং
বনয়য়য়ছ আয আবন ফয় আয়ছন; চরুন, চরুন’ ফয়র একদ্র বক্ষাথী টানয়ত টানয়ত তাঁয়ক বনয়য় পগয়রন পাবামািায়। ইবতভয়ধয বফশ্ববফদ্যারয়য়য
উাচামণ আইনুন বনাত াঁবড় পবয়ে উয়বাধন কয়যয়ছন পাবামািায। বফয়ল অবতবথ বয়য়ফ তাঁয য়ে বছয়রন অধযাক সয়দ্ াভী ও জয়নাফ
আরী।
পাবামািা পল য়তই ুয়যা কযাম্পা পমন উ
বযর্ত য়রা। একজন াবতয ুড়ঁ ধয়য ছবফ তু রয়ছন পতা আয়যকজন নাগযয়দ্ারায রাইয়ন
দ্াঁবড়য়য়। ফয়চয়য় পফব ববড় পদ্খা পগর টিয়া াবখয কায়ছ। বনয়জয বাগযটায়ক যখ কয়য পনওয়ায এভন ুপমাগ াতছাড়া কযয়ত চান না পকউ।
ওবদ্য়ক াওয়াই বভঠাই ভাভাযও বক বফযাভ আয়ছ? বদ্বলকা রাড্ডু না খাওয়াটা পমন জীফয়নয ফয়চয়য় ফড় বু র—এভন বাফ পদ্বখয়য় ফাই ঝাঁক পফঁয়ধ
াওয়াই বভঠাই খায়েন। আইবিভ বফয়িতাযও পু যত পনই আজ। াযা ফছয টনবয়র পবাগা যূায়ক আইবিভ পখয়ত পদ্য়খ পভৌটু ী পচাখ কায়র
তু য়র
ফরয়রন,
‘ভাভা
আভায়কও
একটা
আইবিভ
পদ্ন।’
ইবতভয়ধয ভয়ে ুযু য়য়য়ছ ফানয়যয কযত প্রদ্ণন। জাভাই কীবায়ফ শ্বুযফাবড় মায় ফরয়তই ফানয াত বদ্য়য় নায়ক যুভার চাায ববেয়ত পয়রদ্ুয়র
াঁটয়ত রাগর। উবিত বক্ষাথীয়দ্য ভয়ধয তখন াবয ফনযা! আয গরায় া পঁবচয়য় মখন পফয়দ্বন উবিত ভয়ে তখন বয়য় তঠি আইন বফবায়গয
নাবফরা। াটা মবদ্ পছাফর পদ্য়! বকন্তু পখরায আয পথয়ক য়য পময়তও ইয়ে কযয়ছ না তাঁয। মাবিক য়য পফয়ড় ওঠা নাবফরায এটিই প্রথভ চাক্ষু
ণ দ্ণন। তাই ফুয়ক ধুকুকাবন ভুয়খ আনন্দ—এ বনয়য়ই ায়য পখরা উয়বাগ কযয়রন নাবফরা।
পফরা গড়ায়ত ুযু কযয়র ব্র্যায়কয ুয়যায়না বক্ষাথীযা এয়ক এয়ক জয়ড়া য়ত থায়কন ভাখারীয এই কযাম্পায়। আয়য ুরক! আয়য জবন! কত বদ্ন
য...এভন আয়ফগভয় কথাই তখন পবয় আয়ত থায়ক চাযা পথয়ক। ুয়যায়না ফন্ধুয়ক কায়ছ পয়য় কথায পখই াবযয়য় পপয়রন পকউ পকউ। পকফরই
নস্টারবজয়া পয়য় ফয় তাঁয়দ্য। এয ভায়ঝ নতু য়নযা পকউ পকউ এয় কুর বফবনভয় কয়যন। বদ্কবনয়দ্ণ না ও আীফণাদ্ চান বাফী জীফয়নয জনয
অগ্রজয়দ্য কাছ পথয়ক। আয এফ আনন্দ পকারায়রয ভয়ধয ূমণ কখন পৌঁয়ছ পগয়ছ বিভ ায়ড় পটয ায়বন তাঁযা পকউ। ভে পথয়ক পবয় আয়ত ুযু
কয়যয়ছ
ওয়াযয়পইয়জয
দ্যাজ
আহ্বান।
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