
পালা কের কউ ঘমুায় রােত, কউ বা িদেন
ঢািবর কিব জসীমউ ীন হল

কাশ : ০৮ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকা িব িবদ ালেয়র কিব জসীমউ ীন হল। ১৯৭৬ সােল িতি ত এ হেল ১২০িট কে  ৩৮৭ জন
ছাে র থাকার ব ব া রেয়েছ। অথচ এখােন আবািসক ও তাবািসক িমিলেয় ায় এক হাজার িশ াথীেক
থাকেত হয়। এছাড়া িব িবদ ালয় শাসন এই হেল ই হাজার ১৮৫ ছা েক এটাচেম ট িদেয়েছ। অথাত্
হেলর সকল িশ াথী যিদ হেলই থাকেতা তাহেল এক িসেট থাকেত হেতা পাচঁজন কের িশ াথী। অথচ
এই তী  আবাসন সংকট িনরসেন িব িবদ ালয় শাসেনর কােনা উেদ াগ নই।

হেলর িবিভ  ক  ঘেুর দখা যায়, ছা েনতােদর িকছু ক  ছাড়া সব কে ই ধারণ মতার ি ণ বা তার
চেয়ও বিশ ছা  থাকেছন। ‘গণ ম’ েলােত থাকেছন ধারণ মতার কেয়ক ণ বিশ ছা । চারজেনর

একিট কে  থাকেছন ২০-২৫ িশ াথী। হলিটেত এ ধরেনর ১০িট গণ ম আেছ।

িশ াথীেদর সে  কথা বেল জানা যায়, কে  জায়গা না পাওয়ায় বাধ  হেয় হেলর থম ও ি তীয় বেষর
িশ াথীেদর গণ ম ও ছােদর িচেলেকাঠায় থাকেত হয়। এই হেলর আটিট গণ েম ২ শতািধক িশ াথী
থােকন। গণ ম েলােত অেনেক রােত গাদাগািদ কের ঘমুােত পােরন না, জায়গা পান না। অেনেকই ঘমুান
পালা কের। কউ ঘমুান রােত আর কউ িদেন। ক া ােস ঘারােফরা কের রাত কাটান অেনেক। কউ
কউ  একটু  আরামদায়ক ঘেুমর  জ  আ য়  নন  মসিজেদ,  কউ  বা  হেলর  ছােদ,  কউ  বা  হেলর

বারা ায়। হেলর ততৃীয় তলার স  বারা ায় রাত কাটান কউ কউ। তী  গরম, গাদাগািদ, তার ওপর
ছারেপাকার কামেড় অিত  হেয় তারা থােকন হেলর বারা ায়।

এ ব াপাের িব িবদ ালয় উপউপাচায ( শাসন) অধ াপক মাহা দ সামাদ ইে ফাকেক বেলন, আবাসন
সংকট  িব িবদ ালেয়র  একিট  সামি ক সম া।  যসব  হেল  এ সম া  কট  আকার ধারণ  কেরেছ
অ ািধকার িভি েত সসব হেল নতনু ভবন িনমােণর পিরক না করা হে । এ সংকট সমাধােনর জ
ইিতমেধ  িব িবদ ালয় শাসন ৬২০ কািট টাকার উ য়ন কে র কাজ হােত িনেয়েছ। এ কাজ শষ
হেল নতুন কের িবিভ  হেলর ায় সাত হাজার িশ াথী আবাসন িবধা পােব।

এিদেক কিব জসীমউ ীন হেলর আবাসন সংকট দরূ করার কােনা উেদ াগ না িনেলও িশ াথীেদর জ
িনিমত হেলর দি ণ পােশর ভবেনর অেধক অংশজুেড় াফ কায়াটার িহেসেব ব বহূত হে । এ অংেশ

ায় ই শতািধক িশ াথীর আবাসেনর ব ব া হেত পাের বেল জানায় িশ াথীরা। িব িবদ ালেয়র বািষক
িববরণীর তথ া যায়ী হেলর ৩৮ কমকতা-কমচারী রেয়েছ যােদর থাকার জ  হেলর এ অংশিট ব বহূত
হয়।

এ িবষেয় হল সংসেদর সাধারণ স াদক (িজএস) ইমাম হাসান ইে ফাকেক বেলন, আমরা িশ াথীেদর
আবাসন সংকট দরূ করার জ  বারবার হল শাসেনর কােছ িগেয়িছ। কমচারীরা হেলর য অংশিট দখল
কের রেখেছ স অংশিট ছা েদর বরা  দওয়ার জ  হেলর াধ ে র বারবার অ েরাধ করা হেলও িতিন
আমােদর কথা রােখনিন। হল শাসেনর আ িরকতার অভােবই এ হেলর আবাসন সংকট দরূ হে  না বেল
আিম মেন কির।

স ত, ১৯৭৬ সােল িতি ত হলিটেত রেয়েছ ৫তলা িবিশ  ইিট সংযু  ভবন। হলিটেত ইিট িরিডং
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ম, একিট িটিভ ম, একিট পপার ম, একিট গমস ম, ক াি টন ও মস আেছ। এছাড়া িনচতলায়
মসিজদ, িডেবিটং াব এবং া র দােনর সংগঠন বাধঁেনরও কায ম রেয়েছ।
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