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সাত, আট আর নয়তলার র্সরঁ্িিভুি গাঢ় অন্ধকার আর 
র্নস্তব্ধতা। সবিু টি-শাটি  রভন র্কছু তরভুের র্েি িভমভছ 
এখাভন। রদ্য়াভলও সবিু রভের নানা কারকুাি আর 
রলখাভিাখা। এক, দ্ইু, র্তন বলভত না বলভতই ১৪০টি 
সবিু বার্তর ঝলকার্নভত হাওয়া হভয় রগল সব অন্ধকার। 
সব র্মর্লভয় রেন সবভুির ছিাছর্ি। বার্তর সবিু আভলায় 
তরেু মখুগভুলা আরও প্রােবন্ত হভয় উভেভছ। 
‘সবিু মাভনই রতা প্রাে। আর আমরা রস সবভুিরই 
প্রর্তর্নর্ধ।’ একিভনর এমন কথায় সায় র্দ্ভলন 
বার্করাও। কৃর্িম সবিু আর তরেু প্রাভের সবিু রেন এক 
হভয়ভছ এখাভন। এমন মহুূতি গভুলা কযাভমরাবন্দী হভে র্িক 
র্িক শভে। র্ রভ না কযাম্পাভস আি রে তাঁরা অর্তর্থ।  

স্থাতয র্বোভগ ১০ বছর ূর্তি র উচ্ছ্বাস 

 র্বশ্বর্বদ্যালভয়র স্থাতয র্বোভগর ১০ বছর ূর্তি র র্মলনভমলায় রদ্খা র্গভয়র্ছল এমনটা। রেখাভন র্মভলর্ছভলন গত ১০ বছভর স্থাতয 
র্বোগ রথভক াস করা র্শক্ষাথীরা। সভে বতিমান র্শক্ষাথী আর র্শক্ষভকরা। ‘এই রতা রসর্দ্ভনর কথা। এ কযাম্পাভসই কত আড্ডা 
র্দ্ভয়র্ছ, কত সময় কাটিভয়র্ছ। আি রস কযাম্পাভস আমরাই অর্তর্থ।’ এোভবই স্মরৃ্ত ররামন্থন করভলন ২০১১ বযাভ র র্শক্ষাথী নার্দ্ম 
মাহমদু্। 

 
৩ রথভক ১০ অভটাবর ব্র্যাক র্বশ্বর্বদ্যালভয়র ুভরাটাই র্ছল এমন উচ্ছ্বাভস েরা। আবার কারও কারও মাথায় ের কভরর্ছল রসই 
ুভরাভনা দ্ষুু্টর্ম। এর প্রমাে াওয়া রগল সাততলার কযালাইভ াভকা রমর্শভনর সামভন। রে-ই এর্দ্ভক আসভছন, তাঁভকই ধভর সামভন 
দ্াঁি কর্রভয় রদ্ওয়া হভে। র্ক রছভল র্ক বভুিা, রকউ বাদ্ োভে না। এ দ্রুর্বন রমর্শভন এক মানষু হভয় োভে ছয়িন। সবই এ তরেু 
প্রভকৌশলীভদ্র রমধার রছাঁয়া! 
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সপ্তাহবযাী স্থাতয উ  ুভরাভনারা র্কন্তু শধুইু দ্শিক নন। র্নভিভদ্র রসরা কাি র্নভয় বতিমান র্শক্ষাথীভদ্র সভে অংশ র্নভয়ভছন 
তাঁরাও। প্রকভের রকাভনাটায় প্রাকৃর্তক আবাসভনর ধারো আবার রকাভনাটায় আভছ বযয় সাশ্রভয়র কথা। অভনক প্রকভে আভছ 
র্রভবশবান্ধব উকরভের বযবহার। তভব নতুন আর ুভরাভনা সবার োবনাভতই উভে এভসভছ র্রভবশ আর িীবনভবাধ। রেখাভন 
মানষু আর র্রভবভশ হভব বনু্ধত্ব। উ  আর র্মলনভমলা র্বষভয় র্বভদ্ায়ারা বভলন, ‘র্বশ্বর্বদ্যালভয়র স্থাতয র্বোগ রথভক াস করা 

১৪টি বযা ভক একই সভুতায় বাঁধভত এ উ  আমরা শধু ু টি-শাটি  আর রভে নয়, বরং মভনপ্রাভে সবিু হভত র ভয়র্ছ।’ 
উ  নানা আভয়ািভনর মভধয র্ছল আভলাকর্ ি, নকশা ও প্রকে প্রর্তভোর্গতা, স্মারক বকৃ্ততা, র্শশভুদ্র র্ িাঙ্কন ইতযার্দ্। সাত 

র্দ্ভনর উ  রশভষ আবার র্মভলভছন সবাই। আনভন্দর এ মহুূতি ভক রেমবন্দী করভত আবার তাঁরা কযাভমরার সামভন দ্াঁর্িভয়ভছন 
হার্সমভুখ।  

 


