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ব ব ু  শখ মুিজব মিডেকল িব িবদ ালেয় (িবএসএমএমইউ) িচিকৎসক িনেয়ােগ অিনয়েমর অিভেযােগ
আে ালনকারী চাকির াথীেদর ওপর হামলা চািলেয়েছ পুিলশ। এ সময় পুিলেশর লািঠচােজ অ ত ১৫ জন
আহত হেয়েছন। হামলার িতবােদ িবএসএমএমইউর িব েকর িনেচ আমরণ অনশন  কেরেছন অধ
শতািধক চাকির াথী। জানা গেছ, ঈেদর ছিুটর পর গতকাল বলা ১১টার িদেক আে ালনকারীরা তােদর
দািব  িনেয়  উপাচােযর  কাযালেয়  দখা  করার  িত  িনি েলন।  তারা  আজ  থেক অ ে য়  িচিকৎসক
িনেয়ােগর মৗিখক পরী া বািতেলর দািবেত িমিছল কেরন। পাশাপািশ িনেয়াগ পরী া বািতল কের পুনরায়

হেণর দািব জািনেয় াগান দন। এ সময় তারা  উপাচােযর কাযালেয় যাওয়ার চ া  করেল পুিলশ ও
আনসার সদ রা তােদর ওপর লািঠচাজ কের। এেত অ ত ১৫ জন আহত হন। তােদর উ ার কের ঢােমক
হাসপাতােল িনেয় ভিত করা হয়। এ ঘটনার পর িব িবদ ালেয় অিতির  পুিলশ মাতােয়ন করা হেয়েছ।
ভু েভাগীেদর অিভেযাগ, তারা দািব িনেয় িভিস কনক কাি  বড়ুয়ার সে  দখা করেত যাি েলন। এমন
সময় পুিলশ ও আনসার সদ রা িবনা উসকািনেত তােদর ওপর হামলা চালায়। এ িবষেয় িব িবদ ালেয়র
উপ-উপাচায ( শাসন) ডা. মুহা দ রিফ ল আলম জানান, িনেয়াগ ত াশীরা এেসিছল উপাচােযর সে
কথা বলেত। িক  এখােন এেস তারা হ েগাল  করেল কতব রত পুিলশ ও আনসার তােদর সিরেয় দয়।
তােদর ওপর কােনা আঘাত করা হয়িন। িতিন আরও বেলন,  িব েকর িনচতলায় যারা অনশেন বেসেছ
তােদর সে  উপাচায কথা বেলেছন। তােদর জানােনা হেয়েছ িনেয়ােগর ব াপাের কােনা িস া  পিরবতন
হেব না। কননা  স ণূ সিঠকভােবই িনেয়াগ ি য়া  স  হে । যারা  িলিখত পরী ায় উ ীণ হেয়েছ
তারাই মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করেব। এ ছাড়া তােদর আনীত অিভেযাগ েলার সত তা পাওয়া যায়িন।
অিতির  বয়েসর জন পরী াথী িছল তােদর পরী া বািতল করা হেয়েছ।
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