শতবর্ষী ঐততহ্যের ঢাকা তবশ্বতবদ্োলয় - ভূতি যার বাাংলাহ্দ্হ্শর হৃদ্য়
_________________________________________
"....ক্লাশের শেশে আড্ডাবাজি ডাকসু র শেলপু জর
কলােবন, েহীদ জিনার, কািজশন শঘারাঘুজর

কারও হাশে জসগাশরট আর কারও হাশে ঝালিু জি
আড্ডাবাজির শনই শে শেে কখন পাাঁচটা বাশি
চচোজলশে বাজি শেরা, শকউ বা অনয কাশি.."
গীজেকার সাহস শিাস্তাজেশির গানটা প্রথি েখন শবরুশলা, শহডশোশন জরজপট িুশড বাজিশে রাখোি। েখন জবশ্বজবদযালশের নেু ন িু খ আজি, সব
জকছু শক বড্ড রজিন এবং অদ্ভুে িশন হশো। কলােবশনর পাে জদশে শহাঁ শট শগশল িশন হশো, এইশো এখাশনই বটেলাে উত্তাল এক একাত্তর
শগশছ, উশিশছ লাল সবু শির িাশঝ িানজচত্রিে প্রথি পোকা। পলাজের শিাশি এক কাপ চা শখশে হাাঁটশে হাাঁটশে িগন্নাথ হশলর কাশছ দাাঁজিশে
জকছু ক্ষণ নীরশব দাাঁিাশল জচনজচশন অবযক্ত একটা কষ্ট ের করে, একাত্তশরর পাঁ জচশে িাশচজর দীঘজেি দুশখর রােশক িশন কশর।
এই হশলর কাশছই স্থাপেযশেলীর অননয নজির সজলিু ল্লাহ িু সজলি হল, প্রচজলে আশছ একটা সিশে এই হলশক শলাশক আদর কশর 'িািাই' হল
বশল ডাকে। রািপ্রাসাদেু লয জবোল এই হলটিই ঢাকা জবশ্বজবদযালশের প্রথি ছাত্রাবাস, বেস োর জবশ্বজবদযালশের শচশেও শবজে! পু রাশনা জদশনর
ছজব শদখশল শেিন অদ্ভুে োশলালাগা শবাধ হে শেিনই অনুেব হে সজলিু ল্লাহ িু সজলি হশলর শেেশর জকছু ক্ষণ সিে কাটাশল।
িগন্নাথ ও এস.এি হশলর িাশঝই েু লার শরাশড শদখা োশব বাংলাশদশে জনজিজে সবশচশে বি োস্কেজ 'স্বাধীনো সংগ্রাি', োস্কর োিীি জেকদাশরর
সৃ জষ্টেীলোে শেখাশন েু শট উশেশছ োো আশদালন শথশক একাত্তশরর িাহাত্ম্য, এই সিশে জবজেন্ন গণআশদালশন জনহে এিন ১৮ েহীশদর িু খােব
জদশে জনজিজে এই োস্কেজ স্মরণ করাে িশের স্বাথজকোর শপছশন আিে লশি োওোর গল্প।
েু লার শরাশডর শসাজডোশির আশলা পান কশর বি হওো োরুশণযর জদবস কাশট টিএসজসর ধূ িাজেে চাশের ঝশি। একটু কান শপশে বশস থাকশল
এখাশন শোনা োে আন্তিাজেজ ক সংবাদ শথশক শদেীে শলাগান৷ দেজন শথশক ধিজ, বাাঁজে শথশক জগটার, চাশের কাশপর টুংটাং শথশক েু চকার িচিচ
োিা েব্দ - এশো স্পদন শকাথাে আশছ আর! টিএসজসর সিকদ্বীশপ বশস সন্ত্রাসজবশরাধী রািু োস্কশেজর জদশক োকাশল সু কান্তশক িশন পশি,
"জ্বশল পু শি ছারখার, েবু িাথা শনাোবার নে"।
টিএসজসর ডাশচর লাজি শখশে শখশে শদখা োশব োিীি জেকদাশরর 'শসাপাজিজে স্বাধীনো' োস্কেজটি, পাক হানাদারশদর অেযাচাশরর খন্ডজচত্র
প্রজেেজলে হশেশছ এখানটাে। জবশকশল টিএসজস কযাশেশটজরোর ঐজেহযবাহী এক টাকার চা শখশে শখশে কাশন আসশব দলশবাঁশধ শকউ গাশে
লালন, শকউ শিিস জকংবা কাশরা গলাে অঞ্জন। একটু শচাখ শিশল োকাশলই টিএসজসর এইটুকু িজিশন পাওো োশব একটুকশরা বাংলাশদেশক।
বদ্বীপ অঞ্চশলর শিিাি অক্ষুন্ন শরশখ সৃ ষ্ট গ্রীক স্থপজে ডজিোজডশসর নকোে এই টিএসজস। শেেশরর িাশের দজক্ষশণ দাাঁজিশে আশছ জবরল এক
গ্রীক স্মৃজেশসৌধ োশক ঐজেহাজসকরা এশদশে গ্রীকশদর শেে স্মৃজেজচহ্ন বশল িশন কশরন।
স্থাপেয আর োস্কশেজর জবজচত্রো ঢাকা জবশ্বজবদযালশের ঐজেহয ও ইজেহাশসর আেনা হশে শেন আিাশদর দৃজষ্ট আকেজণ কশর োশে। শিাটািু টি ছেে
একশরর এই েূজিশে ইজেহাস, সংস্কৃজে ও ঐজেশহযর এশো রসদ আশছ শে অনাোশস কযাম্পাসশকজিক পেজটশন ঢাকা জবশ্বজবদযালে হশে পাশর
দারুণ এক স্থান। বাংলাশদেশক পাে করশে চাইশল ঢাকা জবশ্বজবদযালে ভ্রিণ জদশে পাশর েেবশেজর সু বাস ছিাশনা জবজবধ ইজেহাশসর সূ ত্র।

ঢাকা জবশ্বজবদযালশের অপরাশিে বাংলা োস্কেজ আিার বযজক্তগেোশব খু ব জপ্রে, কারণ এই োস্কেজ শদখশলই আিার িশন হশে থাশক শোেণিু ক্ত
ও সিোজেজত্তক সিাি জবজনিজাশণ সাশিযর বােজ া শেন জদশে োশে এই োস্কেজটি। এখান শথশক শসািা শহাঁ শট শগশল ডাকসু কযাশেশটজরো, এিন
অশনক দুপু র শগশছ েখন ডাকসু র জবে টাকার জখাঁচুজি হশেশছ আিার িধযাশহ্নর আহার। পাশেই িধু র কযাজিন, ছাত্ররািনীজের আাঁেুিঘর বলা হে
োশক, পূ শবজ ো জছল নবাবী িলসাঘর। জিজছল শলাগাশন উশত্তিনাে উত্তাল িধু র কযাজিন স্বাক্ষী হািাশরা আশদালশনর। োাঁর িশধয উশল্লখয, ১৯৪৮
সাশল চেু থজ শেণীর কিজচারীশদর আশদালন, শেবার বঙ্গবন্ধু আশপাে কশর িু চশলকা শদন জন বশল ছাত্রত্ব বাজেল হশেজছল োাঁর, আিরা বঙ্গবন্ধুর
দৃঢ়োর নিুনার ইজেহাস খুাঁ শি পাই শে আশদালশনর আবশহ।
বঙ্গবন্ধুর কথা েখন এশলা, েখন অবশচেন িন শটশন জনশে োশব ঢাকা জবশ্বজবদযালে সংলগ্ন শরসশকাসজ িেদাশন। ইজেহাস বদশল শদো বারুদ
োেশণ বঙ্গবন্ধু শেখাশন বশলজছশলন, "এবাশরর সংগ্রাি আিাশদর স্বাধীনোর সংগ্রাি"। সাে িাশচজর স্মরশণ এই িােগাটিশেই স্থাজপে হশেশছ 'জেখা
জচরন্তন' স্মৃজেস্তম্ভ।
ঢাকা জবশ্বজবদযালশের কলােবন অঞ্চল শথশক শবজরশে টিএসজস শিাশির জদশক শেশে শেশে হাশের বাাঁশে শদখা জিলশব জেখশদর ধিজালে
'গুরুদুোরা'। সশেশরা েেশক জনজিজে প্রাচীন এই গুরুদুোরা ঢাকা জবশ্বজবদযালশের িশধয অবজস্থে অনযেি এক স্থাপনা।
শছশলশবলাে জপ্রে একটা দৃেয জছল শটজলজেেশন একুশের শোশর প্রোেশেজরর দৃেয। ঢাকা জবশ্বজবদযালশের সবশচশে গুরুত্বপূ ণজ স্থাপনার িশধয
েহীদ জিনার অনযেি। এই একটি িােগা শেন সারাবছরশকই শেব্রুোজরশে আটশক শরশখশছ। ১৪৪ ধারা োঙ্গা এশককটা জিজছলশক কল্পনার শচাশখ
শদখার শচষ্টা করশে জগশে আাঁেশক উঠি, এই শলখাই হশো না হেে এই োোে, শসজদন েজদ োাঁরা সবাক না হশে জনরবোে শিশন জনশেন চাপাশনা
ধ্বজনর শবাঝা।
স্থাপশেযর সবশচশে আইকজনক এক উদাহরণ শবাধহে আিাশদর ঢাকা জবশ্বজবদযালশের কািজন হল। প্রথিবার কািজন হল শদখার িু গ্ধো শেিন জছল,
আিও শসই একই িু গ্ধোে কািজশনর জদশক োজকশে থাকশে ক্লাজন্ত লাশগ না একটুও। কািজন হল শসই িােগা শেখাশন জিন্নাহ েখন বশল উশেন,
"উদুজই হশব পাজকস্তাশনর রাষ্ট্রোো" - সিাগশির ছাত্ররা প্রজেবাদ কশর োৎক্ষজণক। প্রজে পরশে পরশে এিন ঐজেহাজসক িু হুশেজ র িে জদশে
শগশছ এই জবশ্বজবদযালে, শেিন িে জদশে শগশছ অসংখয সু শখর স্মৃজে। শকাশনা শকাশনা জদন টিএসজসর দুপু শর বা েহীদুল্লাহ হশলর পু কুরপাশির
জবশকলগুশলাশে জকংবা েু লার শরাশডর রাশে কাশরা িশন হশেই পাশর, িীবন এশো সু দর!
েেবেী এই জবশ্বজবদযালে জনশে গল্প চলশে পাশর অন্তহীন। এই গশল্পর শকবল শুরুই আশছ, শেে অিানা। েেবশেজ উপনীে ঢাকা জবশ্বজবদযালে
শবাঁশচ থাকুক আশরা েেিনি, আিাশদর গশল্পরা িিা থাকুক শিশরাপজলটশনর এই ছেে একশর..

