
আভায প্রফপফযয নাভ পুনাজাকি কিনইকি। ক এই কফশ্বকফদ্যারফেয ইকজজনাকযিং পযািাকিয 

কিন। নায রযাফফ আায য কেফিই ফুঝফে াযফেকি কম কন এই কফশ্বকফদ্যারফে িফোটা 

জনকপ্রে। কফশ্বকফদ্যারফেয িফরই োফি এি নাফভ কিফন এফিং মখন শুফন আকভ নায িাত্র েখন 

ফাই এিটু আরাদ্া বাফফ কদ্ফখ। বাফরাই রাফে ফযাায গুফরা। কফশ্বকফদ্যারফেয যফেী কপ্রকফিন্ট 

োয ম্ভাফনা নাকি নাযই ফফিফে কফক। 

পুনাজাকি কনফই শুধু এই কফশ্বকফদ্যারফেই জনকপ্রে ো কিন্তু নে, ফযিং কেকন মু্পর্ণ জাাফনই 

কযকিে োয কযাজণ  এিটিকবটি এফিং বাফরা ভানুল কফফফ। নায রযাফ কেফি অিংখয িাত্র 

িাত্রী গ্রজফুেন িফয এখন জাাফনয কফকবন্ন কফশ্বকফদ্যাফরয টিিায অেফা কফকবন্ন পযাক্টকযয 

ইকজজকনোয কফফফ িাজ িযফিন। োফদ্য িরফিই নাকি জফ াোয জনয কোর 

কযফিাফভন্ডন িফযন কেকন। আকভ কিবাফফ জানরাভ?... 

েে ৪ এফিং ৫ নফবম্বয দ্ইুকদ্ন ফযাী োয ির নেুন - ুযােন সু্টফিন্ট কনফে এিটা াটিণ য 

আফোজন িযা ফেকিফরা। াটিণ য নাভ পুনাজাকি িাই। ফফিফে অফাি ফেকি মখন জানরাভ কম 

এই াটিণ  কেকন েে ২৭ ফিয মাফে িফয আফিন। নেুন ুযােন ির িাত্র-িাত্রী কমফনা এিজন 

আফযি জনফি খুফ বাফরা বাফফ জানফে শুনফে াফয োয জনযই এই াটিণ য আফোজন িফযন কেকন 

প্রকে ফিয। িফো ভৎ উফেয! 

িুনাকে নফন নাভি মােোে কভারু কাফটফর কিরাভ আভযা। ম্ভাফে কাফটরটি পাইব স্টায 

ভাফনয ফফ। কয না, কেটআ কদ্ফখ ভফন ফেফি। ই কাফটফরয ভূর আিলণর্ নাকি নফন। 

নফন ফরা কাফটফরয ভাফঝ কোির িযায এিটা কফফল মােো কমখাফন এিটা ফড় ুর যফেফি, 

কখাফন যীয ভযাাফজয কফফল ফযাফস্থা আফি। মকদ্ আকভ এই ির ুকবধা কবাে িযফে 

াকয নাই, িাযর্ কখাফন কোির িযফে ফর উরঙ্গ ফে কোির িযফে ে মা আভায ফে িযা 

ম্ভফ কিফরা না। কদ্ন যাে ২৪ ঘন্টাই কোির িযা মাে। ফাই কাফটফর কেফেই এিফায আয 

কাফটর িাড়ায আফে আফযিফায নফফন কোির িফযফি, আয আকভ এিফায িকয নাই। এটা 

কনফে রযাফ ভযাটযা যাফে খাোয য অফনি াাাক িযফি।  



যাফেয ফযাাযটা কো ফকর নাই এখফনা। যাফে ফাই এিাফে ফফ মফো ইচ্ছা েফো খা, মা ইচ্ছা 

ো খা, আয াযা যাে আড্ডা ভাফযা আয রটস্ অফ পান িফযা। কিউ মকদ্ রুফভ কেফে ঘুভাে 

েফফ োফি কজায িফয ধফয কনফে আফ আফায আড্ডা ভাযায জনয। যাে মখন ২ টা ফাফজ েখন 

কিান পাফি কমফনা পুনাজাকি কনফই িুকিুক োয রুফভ কেফে ঘুকভফে যফি েখন ফ িাত্রযা 

োয রুফভ কেফে োফি উঠিফে আফায কটফন কনফে আফি। এই ফ কদ্ফখ আকভ আয রুফভ কেফে 

ঘুভাফনায া িযফে াকয নাই। াযা যাে ফদ্য াফে ফফ কিরাভ আয কিষ্টা িফযকি ফায 

াফে আড্ডা ভাযফে আয পান িযফে। ঐ ভে কম মা ইচ্ছা াযপভণ িযফেকিফরা, কিউ োন 

আফায কিউ নাি আফায কিউ কিৌেুি। পুনাজাকি কনফই োন কেফেফি ঐকদ্ন। হ-হুফলায, 

নাি-োন, আড্ডা, কিলা-কিকল, াা-াকয ভাফঝ িখন কম যাে কল ফে কেফরা ফুঝফে াকয নাই। 

ফযয কদ্ন িফর আায ভে ভফন ফেফি অফনি কদ্ন কভ িযফফা এই াটিণ  আয ফযয ফিয 

আফায আায জনয ফযাকুর ফে োিফফা। 


