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ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় ছা  সংসদ (ডাক ) িনবাচন আগামী ১১ মাচ অ ি ত হেব। বধুবার ডাক র
সভাপিত িভিস অধ াপক ড. মা. আখতা ামান িনবাচেনর তািরখ ঘাষণা কেরন। ডাক  ও হল সংসদ
িনবাচন সং া  গঠনতে র ৮(ই) ধারা অ যায়ী িতিন তািরখ ঘাষণা কেরন। ২৮ বছর পর দেশর ‘ি তীয়
পালােম ট’খ াত ডাক  ও হল সংসদ িনবাচেন সকাল ৮টা থেক পুর ২টা পয  ভাট হণ করা হেব।

িভিস অিফস সংল  লাউে  িবকাল সােড় ৩টায় হল েলার াধ  এবং সােড় ৪টায় ডাক  িনবাচন
সং া  উপেদ া পিরষেদর সে  িভিস অধ াপক আখতা ামান বঠক কেরন। বঠক শেষ িতিন ডাক
িনবাচেনর তািরখ ঘাষণা কেরন। এর আেগ ছা  সংগঠন েলার শীষ নতােদর সে  িতিন ই দফা বঠক
কেরন।

এিদেক িনবাচনেক সামেন রেখ পুেরাদেম কাজ করেছ িব িবদ ালয় কতৃপ । ডাক  গঠনত  সংেশাধেন
কিমিট গঠন,  িশ াথীেদর খসড়া  ডাটােবইজ ণয়ন,  ধান িরটািনং কমকতা ও হল িরটািনং কমকতা
িনেয়াগ, আচরণিবিধ ণয়ন কিমিট এবং উপেদ া পিরষদ গঠন কের শাসন। এছাড়া দফায় দফায় ছা
সংগঠন, হল াধ  ও আবািসক িশ ক, িটএসিসিভি ক সামািজক- সাং িৃতক সংগঠন েলার িতিনিধ,
ঢাকা িব িবদ ালেয় কমরত সাংবািদকেদর সে  মতিবিনময় কেরন িভিস।

চলেছ আচরণিবিধ ণয়েনর কাজ : ডাক  ও হল সংসদ িনবাচেনর জ  থমবােরর মেতা ‘আচরণিবিধ

  মাহমু ল হাসান নয়ন
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ণয়ন’  করেত  যাে  িব িবদ ালয়  কতৃপ ।  এ  িনবাচন  অবাধ  ও  িনরেপ  করেত  সাত  সদে র
আচরণিবিধ ণয়ন কিমিট কাজ করেছ। ইিতমেধ  কিমিট িতনিট আ ািনক বঠক কেরেছ।

এছাড়া অনা ািনকভােব তারা িবিভ  সময় আচরণিবিধ ণয়েন কাজ কেরেছ। কিমিটর অ তম সদ
আথ অ া ড এনভায়রনেম টাল সােয়ে স অ ষেদর িডন ও ঢাকা িব িবদ ালয় িশ ক সিমিতর সভাপিত
অধ াপক ড. এএসএম মাক দ কামাল যগুা রেক বেলন, ডাক  িনবাচন অবাধ ও ভুােব স  করার

য়ােসর অংশ  িহেসেব  থমবােরর মেতা  আচরণিবিধ  ণয়ন  করা  হে ।  িশ াথীরা  যােত  চমৎকার
পিরেবেশ িনিবে  তােদর ভাটািধকার েয়াগ  করেত পােরন  এমন একিট  আচরণিবিধ  আমরা  ণয়ন
করিছ।

আচরণিবিধ ণয়ন কিমিট সূ  জানায়,  কউ যােত িনবাচনেক ভািবত করেত না  পাের সজ  শ
আচরণিবিধ ণয়ন করা হে । এজ  িনবাচেনর িদন ক া ােস বিহরাগত ও অছা েদর অব ান এবং
মাটরসাইেকল চলাচল িনিষ  করাসহ বশ িকছু িনেদশনা আসেছ।

ডাক  িনবাচন  সংি  দািয় শীল ব ি রা  জানান,  িনবাচেন সব িশ াথীর সমান অিধকার িনি েতর
িবষয়িট তারা অত  ে র সে  দখেছন। এরই অংশ িহেসেব িনবাচেনর িদন ক া ােস ভাটার ছাড়া
বিহরাগত ও অছা েদর চলাচেল িনেষধা া থাকেব।

িরকশা  ও সাইেকল ছাড়া  িব িবদ ালয় এলাকায় অ সব যানবাহন চলাচল স ণূ  িনিষ  করা  হেব।
দয়াল িলখেনও থাকেব িবিধিনেষধ। কােনা ধরেনর পা ার ছাপােনা যােব না। তেব িলফেলেটর মাধ েম
চারণা চালােনা যােব। িলফেলেট রাজৈনিতক দেলর তীক বা নতােদর ছিব দয়া যােব না। এছাড়া

হেলর কিরডের িমিছল করার েযাগ থাকেব না। কউ িনবাচনী পিরিচিত সভা করেত চাইেল তােক ৪৮
ঘ া আেগ িরটািনং অিফসার থেক অ মিত িনেয় িনধািরত ােন করেত হেব।

কােনা াথীর পে  আেলাকস া, তারণ, ফ নু বা ব ানার করা যােব না। কােনা াথীর পে  িট-শাট
অথবা য কােনা  ধরেনর পাশােক ছিব ছেপ বা  িকছু  িলেখ চার চালােনা  যােব  না।  অনলাইন বা
অফলাইেনর কােনা মাধ েমই চারণায় কােনা াথীর িব ে  িচপূণ কােনা ম ব  করা যােব না।
িনবাচেনর ু পিরেবশ িনি েত হল েলােত বিহরাগতেদর কােনা অব ান থাকেব না। যারা ভাটার বা
িনয়িমত ছা  তারা িনবাচেন অংশ হেণর েযাগ পােবন।

ধমীয় বা সা দািয়ক উ ািন বে  নীিতমালা করা হেব। কউ যােত ভাটারেদর উপেঢৗকন িদেয় ভািবত
করেত না পাের সজ  থাকেব িনেদশনা। এছাড়া শাভাযা ার মাধ েম মেনানয়ন জমা দয়া বা হণ করা
যােব না। কাউেক মেনানয়নপ  হেণ বা জমা িদেত বাধা দয়া যােব না। এসব িনয়ম অমা  করেল ১০
হাজার টাকা জিরমানাসহ িব িবদ ালয় থেক বিহ ার এবং চিলত আইন অ যায়ী ব ব া নয়া হেব।

একােডিমক ভবেন নয়, িনবাচন হেব হেল : সরকার সমিথত ছা  সংগঠন ছা লীগ ছাড়া অিধকাংশ ছা
সংগঠন একােডিমক ভবন েলােত ভাট হণ করার দািব জানােলও তা উেপি ত হে । িব িবদ ালয়
কতপৃ  হল েলােত ভাট হেণর ল  িনেয়ই এেগাে । ভাট কে   ুপিরেবশ িনি ত করা হেব বেল
জািনেয়েছ কতৃপ । এে ে  ক েলােত িসিসিটিভ ক ােমরা াপন করা হেত পাের বেল জানা গেছ।

ছা  শষ হওয়া িশ াথীেদর অিবলে  হল ছাড়ার িনেদশ : িনবাচনেক সামেন রেখ াতেকা র শষ
হওয়া িশ াথীেদর অিবলে  হল ছাড়ার িনেদশ িদেয়েছ িব িবদ ালয় কতৃপ । রাববার হল েলােত এ
সং া  নািটশ িদেয়েছ শাসন। নািটশ েলােত বলা হয়, মা াস  ণীর যসব ছাে র পরী া শষ
হেয়েছ  তােদর অিবলে  হল  অিফেস  িসট  বিুঝেয়  দয়ার জ  িনেদশ দয়া  হল।  এছাড়া  অছা  ও
বিহরাগত ব ি  কারও কে  অব ান করেল িব িবদ ালয় কতৃপ েক অবিহত কের তার িব ে  িবিধ
মাতােবক ব ব া হণ করা হেব।

কাটা সং ার আে ালনকারীরাও আসেছ িনবাচেন : ডাক  িনবাচনেক সামেন রেখ াথী দয়ার িচ া
করেছ  কাটা  সং ােরর  দািবেত গেড়  ওঠা  িশ াথীেদর াটফম  ‘বাংলােদশ সাধারণ  ছা  অিধকার
সংর ণ পিরষদ’।  তেব িকভােব  তারা  িনবাচেন  আসেব,  প ােনল িকভােব  িনধারণ হেব-  সই  িবষেয়
এখনও চড়ূা  িস া  নয়িন তারা।

এ  িবষেয়  পিরষেদর যু  আ ায়ক ল হক নরূ  যগুা রেক বেলন,  আমরা  িনবাচেন  যাওয়ার িবষেয়
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

নীিতগত িস াে  পৗঁেছিছ।  তেব  অংশ হেণর পেরখা  এখনও চড়ূা  কিরিন।  আেরক যু  আ ায়ক
রােশদ খান যগুা রেক বেলন, আমরা পিরষেদর ব ানােরও িনবাচেন যেত পাির অথবা জাটব  হেয়ও
িনবাচেন আসেত পাির। তেব িনবাচেন আমরা অংশ িনি ।

ধমিভি ক ছা  সংগঠেনর িমিছেলর িতবাদ : সব ছা  সংগঠেনর অংশ হেণ ডাক  িনবাচেনর দািবেত
িবে াভ িমিছল ও সমােবশ কেরেছ ইসলামী শাসনত  ছা  আে ালন (ইশা)। বধুবার পুের িব িবদ ালয়
ক া ােস সংগঠনিটর ঢািব শাখার নতাকমীরা িবে াভ িমিছল বর কের। এ সময় তারা িব িবদ ালয়
পিরেবশ পিরষেদর সদ  করার দািব জানান। অপরােজয় বাংলা থেক িমিছলিট  হেয় ক া ােসর

পূণ সড়ক দি ণ কের িটএসিসর স াসিবেরাধী রাজু ভা েযর পাদেদেশ এেস শষ হয়।

এিদেক িব িবদ ালেয় ধমিভি ক সংগঠন ইসলামী শাসনত  ছা  আে ালেনর কা  িমিছেলর িতবাদ
জািনেয়েছ গিতশীল ছা  জাট। এক িববিৃতেত জােটর প  থেক বলা হয়, ঢাকা িব িবদ ালেয়র মেতা
সেবা  িবদ াপীেঠ ধমিভি ক সংগঠেনর কা  িমিছেলর ঘটনা আমােদর হতবাক কেরেছ।

িব িবদ ালয় শাসেনর নীরবতা আরও বিশ আমােদর ভািবেয় তুেলেছ। ধমিভি ক ছা  সংগঠন এবং
রাচারিবেরাধী আে ালেনর সময় ক া ােস িনিষ  ঘািষত জাতীয় ছা  সমাজ িব িবদ ালয় পিরেবশ

পিরষদ কতৃক ত াখ াত। এসব সংগঠনেক ক া ােসর গণত মনা িশ াথী ও িশ করা কখনই হণ
কেরনিন। অথচ আজ ক া ােস সবার চােখর সামেন ইসলামী শাসনত  ছা  আে ালেনর মেতা একিট
ধমিভি ক সংগঠন যভােব িমিছল করেত পারল, তােত িব িবদ ালয় শাসেনর মৗন সমথনেকই চােখ
আঙুল িদেয় দিখেয় দয়। আমরা এর িতবাদ জানাি ।
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