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১৯ ফেব্রুয়াবর। িনের কা। ঋতুনতই ফয লধু ুিে, তা েয়। এবদ্ে ফযে আাদ্া িে বি 

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যানয়র ৬০৫ বলক্ষাথীর জেয; বিনল কনর, যাঁরা বিদ্ায়ী িিনর পা কনরনিে। 

আর তাঁনদ্র িফের বদ্েটি নু্দরভানি উদ্যাপনের দ্াবয়ত্ব ফেে ব্র্যানকর িততমাে বলক্ষাথীরা। 

তান ফখাাা কনরই িব। এবদ্ে ঢাকার িঙ্গিনু্ধ আেজত াবতক নেে ফকনে বি ব্র্যাক 

বিশ্ববিদ্যানয়র প্তম মািতত ে অেষু্ঠাে। আর বেনজর উচ্চবলক্ষার েদ্ বেনত বলক্ষাথীরা বিনে 

একই াজ-ফপালানক। 

 েী রনের গাউনে বি এই মািতত ে িে! বক, চমনক উঠনে েী রং লনুে? 

যাঁ। েী বি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যানয়র গাউনের রং। মািতত ে মানেই কানা গাউনের নঙ্গ কানা যাট। চরাচর এই ধারা ফদ্নখ এনও প্রথাটি ভাে 

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যায়। আর এর জিাি বম বিশ্ববিদ্যায়টির উপাচাযত আইেেু বেলানতর কানি। ‘মািতত নে এখে ফয গাউে পরা য়, এটি মূত 

ঔপবেনিবলক একটি ধারা। আমরা এই ধারার িাইনর আনত ফচনয়বি।  আমানদ্র গাউেটি অনেকটা িাইনরর বগজত ার পুনরাবতনদ্র মনতা কনর করার 

ফচষ্টা কনরবি। আর তার নঙ্গ ফযাগ কনরবি েকবলকাঁথার েকলা।’ 

মািতত ফে  এন িাই ফযে াবরনয় ফগনি ক্লানর োঁনক আড্ডার মনতা। আর তাই ফতা মূ বমোয়তনের অেষু্ঠাে লরু ুনত ফগনও আড্ডা চনি 

অনেনকর মনধয। ফকউ আিার তখেই যাট উবিনয় িবি তুনিে। 

অবধকাংল বলক্ষাথীই এননিে মা-িািানক নঙ্গ বেনয়। ফতমবে একজে লা োবিা কালবে। কালবে িনে, ‘মনে নে, এই ফবদ্ে বিশ্ববিদ্যানয় 

ভবতত  াম। অথচ আজ অোত ফল কনর েদ্ বেনত এনবি। তনি ভানা াগনি এই ফভনি ফয আবম িি নয় ফগবি।’ 

াবমো আম ফতা গাউে ফপনয়ই খুবল। তাঁর মনত, ‘অনেক াধোর পর এই গাউে পরাম। খুবল ফতা াগনিই।’ মানকত টিং বেনয় কযাবরয়ার গিার 

ইো াবমোর। মািতত নে স্বণতপদ্ক পাওয়া বলক্ষাথী মাবরয়া মবতে িনে, ‘ভবতত র ময় বিয় িািাই কনরবিাম অথতেীবত। আবম িি 

অথতেীবতবিদ্ নত চাই। এিার আবম ভানা োেনর জেয স্বণতপদ্ক ফপাম। ামনে আরও িি োে িনয় আেনত চাই ফদ্নলর জেয।’ মাবরয়া 

িািাও এ িির নিতাচ্চ েম্বর পাওয়া আরও দ্জুে বলক্ষাথী েুরাত জাাে ও েওবরে পাে স্বণতপদ্ক। অেষু্ঠানে ফমাট ৬০৫ জে বলক্ষাথীনক স্নাতক ও 

স্নাতনকাত্তর  বডবি ফদ্ওয়া য়। 

মািতত ে অেষু্ঠানে প্রধাে অবতবথ বননি উপবিত বিনে রাষ্ট্রপবত ফমা. বজল্লরু রমাে। অেষু্ঠানে মািতত ে িক্তিয ফদ্ে ানিক তত্ত্বািধায়ক 

রকানরর প্রধাে উপনদ্ষ্টা বিচারপবত মুােদ্ াবিিরু রমাে।  


