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আজ আমােদর ছিুট

আবার আসেছ ছুিট, আসেছ ঈদ। ছুিটেত কী কেরন েমধাবীরা? ছুিট কীভােব pভাব েফেল তাঁেদর
জীবেন? িবিভn িবশব্িবদয্ালেয়র েসরা ফলাফল করা আট েমধাবীর কথায় uেঠ eেসেছ ছুিট িনেয়
তাঁেদর ভাবনা, তাঁেদর aিভjতা।

ছিুট েপেলi েদ ছটু
বাঙািল ঘরkেনা বেল েয aপবাদ আেছ আমার েবলায় তা খাটেব না। কারণ,
পিরবােরর েলাকজন েতা বেটi, বnু-sজেনরাo জােন আমার পােয়র তলায় শেষর্
আেছ। তাi eকটু ছুিট-ছাটা েপেলi হেলা-oমিন েদ ছুট! গত ঈেদর ছুিটেত
িগেয়িছলাম িসেলেটর জাফলং আর লালাখােল। েদেশর দশর্নীয় জায়গাgেলা ঘরুেত
আমার খুবi ভােলা লােগ। তাi ঈেদর ছুিট, পুেজার ছুিট, বা শীতকালীন ছুিট,
gী কালীন ছুিটেত কয্াmাস বn হেলi বnুেদর সেঙ্গ েবিড়েয় পড়তাম; আবার

কখেনা মা-বাবার সেঙ্গ। েছাটেবলায় aবশয্ ছুিটর সময়gেলােত নাচ-গােনর চচর্া করতাম, িবতকর্ চচর্া করতাম।
িশkাজীবেন লmা ছুিট েতা সব সময় েমেল না। তখন sl সমেয়র ছুিটgেলা বnুেদর সেঙ্গ েsফ আDা িদেয়i কাটােত হয়।
আDা িদi মা-বাবার সেঙ্গo। তাঁরাi েয e জগেত আমার সবেচেয় বড় বnু। ছুিটর সময় মার সেঙ্গ বয্াডিমন্টন না েখলেল
মেন হয়, কী েযন করা হয়িন।
শািলর্ন মনজরু

িবভােগ pথম। ফল: িসিজিপe ৪, িবeসeস সmান ২০১৫

aথর্নীিত িবভাগ, bয্াক িবশব্িবদয্ালয়

মেন pােণ ছিুটর হাoয়া
আমার কয্াmাস ময়মনিসংেহ আর gােমর বািড় িসরাজগঞ্জ। িসরাজগেঞ্জ আমার
েছাটেবলার aেনক বnু আেছ। sেুল যােদর সেঙ্গ পড়তাম, gােম েগেল েসi বnুেদর
সেঙ্গ েদখা হয়। তােদর সঙ্গ ভীষণ uপেভাগ কির। আমার eক বnু আেছ, ছুিট েপেলi
বড়িশ িনেয় মাছ ধরেত েবিরেয় পেড়। আেরক বnু আেছ, েস বেন-জঙ্গেল গাছ-ফলু
আর পািখর ছিব েতােল। তােদর সেঙ্গ সঙ্গ িদেত হেব েতা। আমার eকটা িpয় শখ
মুিভ েদখা। gােম েগেল িpয় মুিভ িনেয়o বnুেদর সেঙ্গ িবরাট বাতিচত হেব। তাi

ঈেদর ছুিটেত aবধািরতভােব আমােক gােম েযেতi হেব। েসখােন আমার মা-বাবা থােকন। তােদর ছাড়া ঈদ কlনাi
করেত পাির না।
আিবদ হাসান
িবভােগ pথম। ফল: িসিজিপe ৪, eমeস ২০১৪
েডiির সােয়n িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িবদয্ালয় 

gাম ডাকেছ আমায়
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আমার sুল-কেলজ েযেহত ুঢাকায়, তাi ছুিট েপেল সব সময় মুিখেয়
থািক gােমর বািড় যাoয়ার জn। েবিশর ভাগ সময় ঈদ কাটাi gােমর
বািড় েশরপুের। েছাটেবলায় ঈেদর সময়টা িছল দাrণ। eখন eকটু বড়
হেয় েগিছ, পড়ােশানার বয্sতা বাড়েলo ঈেদর আনn রেয়েছ eকi
রকম। সারা বছেরর শহেরর যািntকতা েছেড় gােম িতন-চার িদন
কািটেয় আসা িনেজর মেধয্ দাrণ udীপনা আেন। eবােরর ঈেদর সময়টায় আমার মাsােসর্র গেবষণাপেtর
কাজ িনেয় েবশ বয্sতা আেছ। তবুo, ঈেদ gােমর বািড় যাব, gােমর মায়ার মেধয্ ঈেদর সময়টা দাrণ লােগ।
আহসাnjামান
িবভােগ pথম। ফল: ৩.৯৭, িবeসিস সmান ২০১৪
কিmuটার িবjান o pেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িবশব্িবদয্ালয়

ছিুট মােনi আনn
ছিুট! েরাজার ঈদi েতা িশkাথর্ীেদর কােছ বড় ছুিট হেয় আেস।
েছাটেবলায় বnুেদর মুেখ শুনতাম ঈেদর ছুিট নািক তােদর েবািরং কােট,
ঈদ হেচ্ছ ঘিুমেয় কাটােনার eকিট িদন! আর আমার জn সব সময়i
ঈদ িছল eকরাশ আনেnর নাম। ঈেদর বয্াপাের eখেনা আিম েসi
েছাTিট-i আিছ, েসi eকi uেtজনা কাজ কের eখেনা! আমার বাসার
পােশi আমার িতন ফফুরু বাসা। ফফুােতা ভাiেবান o পাড়ার aসংখয্
বnুবাnব িনেয় আিম বড় হেয়িছ জমজমাট পিরেবেশ। ঈেদর আেগর িদন েথেক শুr হেতা ঈদ ud যাপন।
দলেবঁেধ আbুর সেঙ্গ ছােদ uঠতাম ঈেদর চাদঁ েদখেত। ভােলা েমেহিদ িদেত পারার sবােদ পাড়ার e মাথা
েথেক o মাথা সবার হােত েমেহিদ িদেত েযতাম। ঈেদর িদন েভারেবলা নতনু জামা (খুব সাবধােন েযটা eত
িদন বnুেদর েথেক লিুকেয় রাখতাম!) পের েছাট ভয্ািনিট বয্াগ হােত সবাi িমেল েবর হতাম ঈিদ সংgেহ।
সবাiেক সালাম কের েপট ভিতর্ কের েখেয় বয্াগ ভিতর্ ঈিদ িনেয় বাসায় িফরতাম। ছাtজীবেন বnুেদর সেঙ্গ
আDা আর েঘারাঘিুরেত েকেট েযত ঈদ। eবার চাকিরজীবেনর pথম ঈদ। আtীয়sজনেদর জn টিুকটািক
িগফট েকনা িদেয় ঈেদর মাস খােনক আেগ েথেকi শুr হেয়েছ ঈেদর খুিশ! ঈেদর িদনিট pিতবােরর মেতা
eবারo খুবi মজার কাটেব আtীয়sজন o বnুবাnব িনেয়।

rবাiয়া rmান,

িবভােগ pথম। ফল: িসিজিপe ৩.৯৯, পুরেকৗশল িবভাগ,

বাংলােদশ pেকৗশল িবশব্িবদয্ালয় (বুেয়ট)

ডাkােরর আবার ছিুট!
েছাটেবলায় sলু ছুিট হেলi আমরা দলেবঁেধ গাiতাম ‘েমেঘর েকােল েরাদ েহেসেছ
বাদল েগেছ টিুট/ আজ আমােদর ছুিট o ভাi আজ আমােদর ছুিট।’ েশষ কেব েয
গানটা েগেয়িছ মেন েনi। কারণ, e জীবেন ছুিট েমলা ভার! েমিডেকল কেলেজর
জীবন মােনi েচৗপর িদনভর শুধ ুপড়ােলখা। তারপর আমার আবার সাধ েজেগেছ
সাজর্ািরেত কয্ািরয়ার গড়ার। ফেল পির ম o সাধনা dেটাi করেত হেচ্ছ েবিশ। তাi
বেল জীবনটােক eেকবাের যnt বািনেয় েফলার পkপাতী আিম নi। তাi যখনi
eকটু-আধট ুছুিটর ফসুরত পাi, uপেভাগ কির সময়টােক। আমার পছেnর কােজর
তািলকার pথেমi আেছ বi পড়া। eরপর ছুিটর সময় কাটাi মুিভ েদেখ। সবর্েশষ
েদেখিছ, গয়নার বাk। e ছাড়া মােক রাnায় সাহাযয্ কির েকােনা েকােনা ছিুটর িদেন।
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আর pিতিট ছুিটর সময় েয কাজিট aবশয্i কির েসটা হেচ্ছ ফেুলর বাগােনর যt-আিt করা।
আমার বারাnায় েছাT eকটা বাগান আেছ। েসখােন েগালাপ, েবিল, aপরািজতাসহ নানা ধরেনর
ফেুলর গাছ আেছ। আিম িনেজi যt কির eসব গােছর।
uিমর্তা দt
িতনিট েপশাগত পরীkােতi pথম,
eমিবিবeস ২০১৫
ঢাকা েমিডেকল কেলজ

ছিুট মােনi ৈশশেব িফের যাoয়া
ছুিটর িদনgেলা েতা কােট গান শুেন আর ছিব েদেখ। তেব
েবিশ িদেনর ছুিট েপেল খNকালীন গl েলখক হেয় oঠা
েতা আমার েছাটেবলার aভয্াস। আমার aবসেরর সঙ্গী
হ ুমায়নূ আহেমেদর বi। তেব ঈেদর ছুিটেত ei rিটেনর
িকছটুা েহরেফর হয়। আমার gােমর বািড় খুলনার ডুমুিরয়া
uপেজলায়। বািড়েত েগেল ঈেদর সময়i বnুেদর সেঙ্গ

েদখা হয়, আDা হয়। ঈেদর ছুিটেত ৈশশেবর আনn িফের আেস। িনেজরা কেয়কজন uেদয্াগী
হেয় gােমর aসহায়েদর মাnষেদর সাধয্মেতা কাপড় o খাদয্সামgী িবতরণ কির। দিরd
মাnষেদর জn িকছু করার েচ া কির। eবারo েস কােজ বয্তয্য় হেব না।
সাহিরয়ার রহমান
িবভােগ pথম। ফল: sাতক ৩.৭৩, sাতেকাtর ৩.৭৩ (eমeসeস ২০১৪)
সমাজিবjান িবভাগ, খুলনা িবশব্িবদয্ালয়

an রকম ছিুট
আপনজনেদর সেঙ্গ eকােn িকছিুদন কাটােনার সময়
হেচ্ছ ঈেদর ছুিট। েছাটেবলায় েতা আঙুল gেন gেন
িহসাব করতাম কেব েরাজা েশষ হেব, কেব ঈদ আসেব।
সারা িবেকল বnুেদর সেঙ্গ ঘেুর মজা কের তারপর বাসায়
িফরতাম। eখন ঈেদর আেগর রােত চেল বnুেদর সেঙ্গ
েফসবুেক, মুেঠােফােন খুেদ বাতর্া েদoয়া। eবােরর ঈদিট
আমার কােছ eকটু েবিশ আনেnর। eর কারণ হেলা an ঈেদ আিম সবার কাছ েথেক
জামা-কাপড় েপতাম aথবা িগফট pতয্াশা করতাম িকnt eবার আিম সবার pতয্াশার পাt। di
মাস হেলা আিম ছাtজীবন েশষ কের চাকিরেত ঢেুকিছ। পিরবােরর সবার জn িকছু েকনাকাটা
করেত েপের আমারo aেনক আনn লাগেছ।
জেুয়ল িময়া
িবভােগ pথম। িবিবe ৩.৯৪, eমিবe (২০১৪) ৩.৯৮
িফnাn aয্ান্ড বয্াংিকং িবভাগ, রাজশাহী িবশব্িবদয্ালয়

বi পড়েত েনi মানা
ছুিট েপেল মাnষ ঘর েথেক েবর হয় আর আিম ঢেুক পিড়
ঘের। ঘেুর েবড়ােনা আমার eকদম ধােত েনi। eর েচেয়
ঘের বেস বi পড়া আর গান েশানােতi আমার আনn।
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