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দীঘ ২৮ বছেরর তী া শেষ আজ অ ি ত হে  ঢাকা িব িব ালয় ক ীয় ছা  সংসদ (ডাক ) ও হল সংসদ িনবাচেনর ভাট 
হণ। এ িনবাচনেক িঘের দেশর ছা সমাজ ও রাজনীিত সেচতন মা েষর মে  আ হ দখা িদেয়েছ। িনবাচন ুভােব স  

করেত ইেতামে  িব িব ালয় এলাকার িনরাপ া ি সহ ভাট হেণর সব িত শষ কেরেছ শাসন। হেল হেল ালট পপার ও 
ালট বা সহ েয়াজনীয় িনবাচনী সর াম গতকাল রিববােরই পৗঁেছ িদেয়েছ ক প । ভাট হণ চলেব সকাল আটটা থেক 

একটানা র ২টা পয । 

এবােরর িনবাচেন মতাসীন ছা  সংগঠন বাংলােদশ ছা লীগ, জাতীয়তাবাদী ছা দল, বামপ ী ছা  সংগঠন েলার জাট গিতশীল 
ছা  ঐক , কাটা সং ার আে ালেন ন  দয়া সংগঠন বাংলােদশ সাধারণ িশ াথ  অিধকার পিরষদসহ অ া  সংগঠন এবং 

ত  জাট িমেল মাট ১৩  ােনেল িত ি তা করেছন। এর বাইের িবিভ  পেদ ত  াথ রাও রেয়েছন। ড়া  াথ  তািলকা 
অ সাের ডাক র ২৫  পেদর িবপরীেত লড়েবন ২২৯ জন াথ । এর মে  সহ-সভাপিত (িভিপ) পেদ ২১ জন, সাধারণ স াদক 
(িজএস) পেদ ১৪ এবং সহ-সাধারণ স াদক (এিজএস) পেদ িত ি তা করেবন ১৩ াথ । এ ছাড়া াধীনতা সং াম ও ি  
িবষয়ক স াদক পেদ ১১ জন, িব ান ও ি  স াদক পেদ ৯ জন, কমন ম ও ক ােফেটিরয়া স াদক পেদ ৯ জন, 
আ জািতক িবষয়ক স াদক পেদ ১১ জন, সািহত  স াদক পেদ ৮ জন, সং িত স াদক পেদ ১২ জন, ীড়া স াদক পেদ ১১ 
জন, ছা  পিরবহন স াদক পেদ ১০ জন ও সমাজেসবা স াদক পেদ ১৪ জন িত ি তা করেবন। এর বাইের ১৩  সদ  পেদর 
িবপরীেত লড়েবন ৮৬ াথ । এ ছাড়া ১৮  হল সংসেদ ১৩  কের ২৩৪ পেদর িবপরীেত াথ  রেয়েছন ৫০৯ জন। েত ক ভাটার 
ক ীয় সংসেদ ২৫  এবং হল সংসেদ ১৩  পেদ এক  কের মাট ৩৮  ভাট িদেত পারেবন। এ িনবাচেন মাট ভাটার সং া 

৪৩ হাজার ২৫৬ জন। 

১৮ হেলর ৫১১ েথ চলেব ভাট হণ 



৪৩ হাজার ২৫৬ জন ভাটােরর ভাট হেণর জ  িব িব ালয় শাসন ১৮  হেল সবেমাট ৫১১  থ াপন কেরেছ। মা  ছয় 
ঘ া সমেয় এত িব লসং ক ভাটােরর ভাট হণ কতটা স ব তা িনেয় কেয়কজন াথ  সংশয় কাশ করেলও িব িব ালয় 

শাসন বলেছ, িশ াথ রা যােত িনধািরত সমেয়র মে  ভাট িদেত পােরন সজ  হল েলােত পযা  েথর ব া করা হে । 

হেলর িরটািনং কমকতারা জানান, সিল াহ সিলম হেল ৩৫ , শহী াহ হেল ২০ , ফজ ল হক সিলম হেল ৩৫ , অমর 
এ েশ হেল ২০ , জগ াথ হেল ২৫ , জসীম উ ীন হেল ২০ , মা ারদা যেসন হেল ৩৫ , হসীন হেল ৩০ , রােকয়া হেল 
৫০ , কিব িফয়া কামাল হেল ৪৫ , শাম াহার হেল ৩৫ , ব মাতা শখ ফিজলা ে সা িজব হেল ২০ , েয়ত- ম ী হেল 
১৯ , শহীদ সােজ  জ ল হক হেল ২২ , ার এ এফ রহমান হেল ১৬ , ব ব  হেল ২৪ , িজয়া হেল ২০  ও িবজয় একা র 
হেল ৪০  পািলং থ করা হেয়েছ। তেব ভাট কে  কােনা াথ র পে  পািলং এেজ  থাকেব না বেলও জানােনা হয়। েত ক 
েথ হেলর আবািসক িশ কেদর িনেয় পািলং কমকতারা থাকেবন। এ িবষেয় শহীদ সােজ  জ ল হক হেলর ধান িরটািনং 

কমকতা অ াপক ড. মাহা দ মা ন কিবর বেলন, কােনা হেল পািলং এেজ  থাকেব না। হেলর আবািসক িশ কেদর িনেয় 
পািলং কমকতা থাকেবন। তারাই েথ েবশ করেত পারেবন। অ  কউ নয়। 

চার দািবেত িভিসর কােছ ারকিলিপ  

এিদেক গতকাল রাববার গিতশীল জাট ও ত  াথ রা ভাট হেণর সময় বাড়ােনা, াথ েদর পািলং এেজ  দওয়ার েযাগ, 
 ালট বা  এবং িনবাচেনর িদন িবিভ  সড়েক িব িব ালেয়র বাস বাড়ােনার দািবেত উপাচােযর কােছ ারকিলিপ িদেয়েছন। 

ারকিলিপ িদেত গেল উপাচােযর কাযালেয়র গেট তােদর বাধা দওয়া হেল াথ রা সখােনই অব ান নন। পের াথ েদর মে  
কেয়কজনেক িভিসর কাযালেয় ঢাকার অ মিত দওয়া হয়। এ সময় বাম জােটর সহ-সভাপিত (িভিপ) াথ  িলটন ন ী, কাটা 
আে ালেনর নতা, িভিপ াথ  ল হক , ত  সাধারণ স াদক (িজএস) াথ  এ আর এম আিস র রহমান, ত  জােটর 
িভিপ াথ  অরণী সম ী খান ও ছা  ফডােরশেনর িজএস াথ  উে  হািববা বনজীর িভিস কাযালেয় িগেয় উপাচােযর কােছ 

ারকিলিপ দন। 

ারকিলিপেত বলা হেয়েছ, ‘িব িব ালেয়র স মতার মে ই কেয়ক  িবষয় িনি ত করা হেল ১১ তািরেখর িনবাচনেক 
হণেযা  করা স ব। এর মে  আেছ, ৪ ঘ া ভাট হেণর সময় বাড়ােনা, কবল পািলং েথর ভতর ছাড়া িনবাচনী এলাকা ও 
ভাট কে র ত  সং েহ সব ধরেনর িমিডয়ার অবাধ েযাগ তির,  ালট বা  বহার ও পািলং এেজ  িনেয়ােগর 

অ মিত, িনবাচনী পযেব ক ও ভাটারেদর িনরাপ া িবধােন সেবা  ব া হণ, ভাট হেণর িদন সকাল বলা সব েট 
িব িব ালেয়র বােসর সং া বাড়ােনা।’ 

 ুিনবাচন িনেয় শ া সাদা দেলর িশ কেদর 

গতকাল ঢাকা িব িব ালয় ােব সংবাদ সে লন কের িব িব ালেয়র িবএনিপপি  িশ কেদর সংগঠন সাদা দেলর আ ায়ক 
অ াপক ড. এ িব এম ওবায় ল ইসলাম অিভেযাগ কেরন, জাতীয় িনবাচেনর মেতা ডাক  িনবাচনেকও িব  করার ষড়য  
করেছ িব িব ালয় শাসন। িনবাচন ু হেব না আশ া কের িতিন বেলন ডাক  িনবাচেন  ালট বাে র ব া নই। 
িনবাচেন কার িপ করার জ ই শাসন অ  ালট বাে র বহার করেছ। িতিন বেলন, সবেশষ অ ি ত ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-
৯১ এর িনবাচেন ডাক  িনবাচেন হেলর ভাট হেল গণনা করা হেতা, আর ক ীয় সংসেদর ভাট ক ীয়ভােব গণনা করা হেতা। 
িব িব ালেয়র কলাভবেন এক  থ বিসেয় সখােন এ গণনা কাজ করা হেতা। িক  চলিত িনবাচেন হেল, হেল ভাট গণনা করা 
হেব। এেত কের ভাট কার িপর আশ া থেক যায়। 

িলিখত ব ে  িনবাচনী কিম েলােত িভ মেতর িশ ক নই জািনেয় িতিন বেলন, ১৮ হল সংসদ িনবাচেন হেলর শাসেন 
শাসন সমথক িশ ক ছাড়া িভ মেতর কােনা একজন েভা  ও হাউজ উটর নই।  ফেল িনবাচন পিরচালনায় গ ত িনবাচন 

কিমশেন িশ কেদর অ ি র েযাগ িছল এবং আমােদর প  থেক উপাচােযর কােছ এ দািব করা হেয়িছল। িক  আমােদর দািব 
উেপ া করা হয়। 


