
সিডনীতে একটি ককতডিময় রাত্রি: 

গেকাল যখন সিডনীতে ঝড় বৃসির োন্ডব চলসিল, েখন Wentworthville এর Redgum Function 

Centre এ িন্ধ্যা িয়িা কেতক রাে বাতরািা পয যন্ত অনুটিে হত্রিল Ex 

Cadet কের এক সবরাি সমলনতমলা। 

োর উপলখয সিল আমাতের বেযমান হাই কসমশনার, সযসন সনতেও একেন Ex 

Cadet. হাই কসমশনার িুসি আমার খুবই সিয় ও কাতির একেন বনু্ধ্। ও অনয ককতডি (আসম MC

C, ও RCC) কতলতে পড়তলও, BUET এ আমরা এক িাতে একই সডপািযতমতে (Civil 

Eng), একই কিকিতন চার/পাাঁচ !! বির পতড়সি, োই ও সিডনীতে আিার পর আমার িাতে ভাতলা 

কযাগাতযাগ হয়। 

গে চার বির ও হাই কসমশনার সহতিতব অতনক ভাতলা সকিু করার কচিা কতরতি যা অেীতের কক

উ করতে পাতরসন বা করার কচিা কতরসন। সকন্তু চার বির অসেবাসহে হওয়ায় োর এখন অনযি চ

কল কযতে হতব। 

োই আসম উতেযাগ কনই িব ককতডিতের পখয কেতক োতক একিা সবোয়ী িম্বর্ যনা কেওয়ার। কতয়ক

 মাতির সিপাতরশন সনতয় একিা োাঁকেমক অনুষ্ঠাতনর আতয়ােন কসর গেকাল। 

পুতরা অনুষ্ঠানটি পসরচালনা, পসরতবশনা ও রান্নার োসয়তে সিল েশ ককতডি কতলতের কিতল ও কম

কয় ককতডিরা (MGCC). 

িুন্দর উপস্থাপনার মার্যতম একটি িিল ও উপতভাগয অনুষ্ঠান িবাই এনেয় কতর। 

িুসি কযতহেু আমাতের কবযতচর (HSC 

1982), োই আমাতের িংখযা সিল িবতচতয় কবশী। অনুিাতনর িাাঁতক িাতক আমরা নানা র্রতনর গ

ল্প ও পুরতনা মোর ঘিনা মতন কতর মো করসিলাম। 

ককতডি ও োতের পসরবাতরর িংগীে পসরতবশনা সিল খুবই চমৎকার, সবতশষ কতর আমাতের পতর

র িেতের কতে বাংলা গান ও নাচ সিল অিার্ারন। 

অনুষ্ঠাতন িায় ২৫০ েতনর খাওয়ার োসয়েও এবার কেয়া হয় এক ককতডি েম্পসেতক ( Russell 

Islam । োতের রান্না িবাই োরুন উপতভাগ কতর। 

োই এই কিাগ্ৰাম সিল পুতরাপুসর ককতডিতের _ "Of the Cadets, by the Cadets and for the Cadets 

". িসেযই এক ককতডিময় রাত্রি, মতন রাখার মে। 

অনুষ্ঠান কেখতে কেখতে আর গল্প করতে করতে কখন কয রাে বাতরািা কবতে কগতলা কিরই কপলা

ম না। বাসহতর েখনও চলসিল ঝড় বৃসি যা আমাতেরতক কাবু করতে পাতরসন এেিুকু। 

েীঘ যেীসব হউক ককতডি িমৃ্পসে  ্, েয়েু বনু্ধ্ে। 
Long live Cadet fraternity. 
United we stand. 
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