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৪ জনের কনে রাত কানে ৮০ জনের! 

 

 

চারজনের একটি কনে সন্ বাচ্চ কতজে শিোর্থী র্থাকনত পানর? আেজে, ্ড়নজার ১২ জে। শকন্তু প্রশতটি কনে র্থাকনে ৭০ থর্থনক ৮০ জে। 

অ্াস্ত্ মনে হনলও ঢাকা কনলনজর উত্তর, দশেণসহ একাশিক োত্রা্ানসর শচত্র এটি। 

ঐশতহয্াহী এ কনলনজর সমস্যা জােনত সম্প্রশত োত্রা্াসগুনলানত সনরজশমনে থেনল উনে আনস এ রকম ভয়া্হ শচত্র। কনয়কটি কনে পালা কনর 

অর্থ বাৎ দুই পালায় শিোর্থীনদর রাতযাপনের তথ্যও পাওয়া যায়। এক কনে অনেক শিোর্থী োদাোশদ কনর র্থাকায় জটিল চম বনরানে আক্রান্ত হনে 

তারা। 

এ োড়া অনেক কনেই পনলস্তারা খনস পনড়নে। থ্শরনয় এনসনে োনদর রড। বৃশি হনলই োদ চুঁইনয় পাশে পনড়। ্ার্থরুনমর সমস্যা, ডাইশেিংনয় 

অস্বাস্থ্যকর খা্ার—এসন্র সনে শেতযশদনের সমস্যা থোসনলর পাশে ো র্থাকা। 

জাো যায়, ঢাকা কনলনজ থমাে আেটি োত্রা্াস রনয়নে। থসগুনলা হনলা—দশেণ োত্রা্াস, দশেণায়ে োত্রা্াস, আখতারুজ্জামাে ইশলয়াস 

োত্রা্াস, িহীদ ফরহাদ থহানসে ্া মাস্টাস ব োত্রা্াস, ইন্টারন্যািোল োত্রা্াস, উত্তর োত্রা্াস, ওনয়স্ট োত্রা্াস ও থিখ কামাল োত্রা্াস। এস্ 

হনলর প্রায় ৩০০ কনে এক হাজার ২০০ (প্রশত কনে চারজে কনর িরনল) জে শিোর্থী র্থাকার ব্য্স্থ্া রনয়নে। শকন্তু র্থাকনে পাঁচগুনণরও থ্শি 

শিোর্থী। 

উত্তর োত্রা্ানসর শেচতলার ১২০ েম্বর কনে চারটি শ্োোয় সন্ বাচ্চ আেজে শিোর্থী র্থাকার কর্থা। শকন্তু অ্াক করা শ্ষয় হনলা ওই কনে 

র্থানক ৭০ থর্থনক ৮০ জে শিোর্থী। কনের আকার থোে হওয়ায় ্াধ্য হনয় শিোর্থীরা পালা কনর ঘুমায়। রাত ১২ো থর্থনক থভার ৪ো পয বন্ত এক 

পালায় ৩৫ জে এ্িং থভার ৪ো থর্থনক সকাল ৮ো পয বন্ত আনরক পালায় ৩৫ থর্থনক ৪০ জে শিোর্থী ঘুমায়। উত্তর োত্রা্ানসর ১২০ ও ১১৯ েম্বর 

কনেও চলনে এমে পালা কনর ঘুমানোর ব্য্স্থ্া। এই দুই কনে দুই পালায় ১৪০ থর্থনক ১৬০ জে শিোর্থী রাশত্রযাপে কনর। 

সমাজশ্জ্ঞাে শ্ভানের স্নাতক শিতীয় ্নষ বর শিোর্থী মাহমুদ ইরফানের সনে কর্থা হয় উত্তর োত্রা্ানস। শতশে েণরুম থদশখনয় কানলর কণ্ঠনক 

্নলে, ‘এই রুনম আমরা ৭০-৮০ জে র্থাশক। একজনের শসনেল থ্নড শতেজে কনর ঘুমাই। তাও আ্ার শিফে কনর। একদল রানতর প্রর্থম ভানে 

থজনে র্থানক, আনরক দল ঘুমায়। তানদর চার ঘণ্টার ঘুনমর পর আমরা ঘুমানত যাই। এভান্ কম ঘুনমর কারনণ পড়ানিাোর খু্ েশত হনে। 

শেনজনদর স্বাভাশ্ক মনে হয় ো। আমরা স্বাভাশ্ক মানুনষর মনতা কনর জী্ে যাপে করনত চাই।’ 



ব্য্স্থ্াপো শ্ভানের স্নাতক শিতীয় ্নষ বর শিোর্থী থরদওয়াে আহনমদ ্নলে, ‘এক রুনম ৭০ জনেরও থ্শি োত্র র্থাকার কারনণ একজনের জ্বর ্া 

ভাইরাসজশেত থকানো থরাে হনল স্ারই জ্বর ্া ওই ভাসরাসজশেত থরাে হয়। এ োড়া চম বনরানের জন্য প্রায়ই ডাক্তানরর কানে থযনত হয়। 

োরনপাকার কর্থা আর কী ্ল্?’ 

মাস্টাস ব োত্রা্ানসর ১০১ ও ১০২ েম্বর কে দুটিও েণরুম শহনসন্ ব্য্হৃত হয়। এ োড়া দশেণায়ে োত্রা্াস ও দশেণ োত্রা্াসসহ প্রায় স্ 

োত্রা্ানসই রনয়নে এ রকম েণরুম। আর আন্তজবাশতক থকানো শিোর্থী ো র্থাকায় এখে আন্তজবাশতক োত্রা্ানস র্থাকনে থদশি োত্ররাই। ঢাকা 

কনলনজর উত্তর ও দশেণ োত্রা্াস স্নচনয় পুরনো। আর এই দুটি োত্রা্াসই থ্শি ঝুঁশকপূণ ব। এ োড়া আখতারুজ্জামাে ইশলয়াস োত্রা্াসও ঝুঁশকর 

মুনখ রনয়নে। 

অযাকাউশন্টিং শ্ভানের শিোর্থী িাশকল থহানসে কানলর কণ্ঠনক ্নলে, ‘একটি সুস্থ্ স্ল মানুষনক দদশেক সাত-আে ঘণ্টা ঘুমানত হয়। অর্থচ 

আমরা ঘুমানত পাশর চার ঘণ্টা। আমানদর অনি বক রাত থজনে র্থাকনত হয়। একজে মানুনষর জী্ে এভান্ চলনত পানর ো। শেনজনক অ্াশিত 

মনে হয়।’ 

ো প্রকাি ো করার িনতব িহীদ ফরহাদ থহানসে োত্রা্ানসর আ্াশসক এক শিোর্থী ্নলে, ‘আশম গ্রাম থর্থনক এনসশে খু্ েশর্ পশর্ার থর্থনক। 

আমার কৃষক ্া্ার পনে ্াইনর র্থাকার খরচ থদওয়া সম্ভ্ েয়। তাই অনেক ্নলকনয় এখানে উনেশে। শকন্তু এখােকার অ্স্থ্া আর কী ্ল্? 

তার পরও আশে। কি হনলও একটি টিউিশে কনর থয োকা পাই তা শদনয় থকানো রকনম চলশে।’ 

উত্তর োত্রা্ানসর ৩১৬ েম্বর কনের োনদর পনলস্তারা খনস ২০১৫ সানলর থিষ শদনক একজে শিোর্থী মারাত্মক আহত হনয়শেনলে। এরপর 

সিংস্কার কনর থসই কনেই এখে শিোর্থীরা র্থাকনে। তন্ বৃশি হনলই োদ চুঁইনয় পাশে পনড়। থযনকানো সময় মারাত্মক দুঘ বেো ঘেনত পানর ্নল 

আিঙ্কা শিোর্থীনদর। 

্ািংলা শ্ভানের শিোর্থী কামরুল ইসলাম উত্তর োত্রা্ানস ভাঙা দরজা থদশখনয় কানলর কণ্ঠনক ্নলে, ‘আমানদর দরজার থয অ্স্থ্া মানে মানে 

রুনম কুকুরও এনস শুনয় র্থানক। আর ভানলা ঘুম ো হওয়ার কারনণ পড়ানিাো ঠিকমনতা হনে ো। সামান্য একটু বৃশি হনলই থদয়ানলর ফােল শদনয় 

পাশে পড়া শুরু হয়। এরই মনধ্য োনদর থ্ি কনয়ক জায়োয় পনলস্তারা খনস পনড়নে। কখে কী হয় ্লা যায় ো। অর্থচ আমানদর কর্থা কানরা 

মার্থায় থেই।’ 

উত্তর োত্র্ানসর প্রনভাস্ট সহকারী অধ্যাপক থমা. ও্ায়দুল কশরম কানলর কণ্ঠনক ্নলে, ‘অনেক শিোর্থীই আনস যারা থমনসর খরচ থজাোনত 

পানর ো। তাই কি কনর হনলও োত্রা্ানস র্থানক। এখে আমরা তানদর থ্র কনর শদনল হয়নতা তার পড়ানলখাই ্ন্ধ হনয় যান্। তৃতীয় তলায় োদ 

থর্থনক পাশে পনড়। এমেশক আমার ্াসার োদ থর্থনকও পাশে পনড়। অর্থচ ্াসা ভাড়া শহনসন্ মানস ২৫ হাজার োকা কনর থ্তে থর্থনক থকনে 

থেওয়া হয়। আসনল এই হলগুনলা থভনঙ সুউচ্চ ভ্ে করাো খু্ই জরুশর হনয় পনড়নে।’ 

অধ্যে অধ্যাপক থেহাল আহনমদ ্নলে, ‘অনেক হনলর অ্স্থ্াই খারাপ। শকন্তু স্ হল যশদ একসনে ভাঙা হয়, তাহনল োত্ররা র্থাকন্ থকার্থায়? 

এমেও অনেক শিোর্থী আনে যারা হনল র্থানক, টিউিশে কনর পুনরা মাস চনল। তাই আমরা একটি কনর হল থভনঙ ওই স্থ্ানে েতুে ভ্ে শেম বানণর 

পর আনরকটিনত হাত থদওয়ার শসদ্ধান্ত শেনয়শে। শিেশেরই েতুে োত্রা্াস শেম বানণর কাজ শুরু হন্।’ 

  

 


