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সাত কেলেজর অিধভুি  বািতল দািবেত িবিভ  কে  তালা াস বজেনর ঘাষণা

অচল ঢাকা িব িবদ ালয়

ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  অিধভু  সরকাির  সাত  কেলেজর  অিধভুি  বািতেলর  দািবেত  লাগাতার  কমসূিচ
অব াহত রেখেছ িশ াথীরা। গতকাল সকাল থেক িব িবদ ালেয়র শাসিনক ও একােডিমক ভবন েলােত
তালা ঝিুলেয় দয় তারা। এেত অচল হেয় পেড় িব িবদ ালেয়র শাসিনক ও িশ া কায ম। িশ াথীেদর
টানা আে ালেন িব িবদ ালেয় কাযত অচলাব ার সৃি  হেয়েছ। এিদেক গতকাল িদনভর আে ালেনর পর
আজ সকাল ৭টা থেক আবারও আে ালেনর ডাক িদেয়েছ িশ াথীরা। িব িবদ ালেয়র সব ভবেন তালা
দওয়ার পাশাপািশ দািব আদায় না হওয়া পয  পুেরা িব িবদ ালয়েক অচল কের দওয়ার ঘাষণাও িদেয়েছ

তারা। িশ াথীরা জািনেয়েছ, দািব আদায় না হওয়া পয  তােদর আে ালন চলেব। তেব আে ালন িগত
কের আেলাচনায় বসেত এবং ােস িফের যেত আ ান জািনেয়েছ িব িবদ ালয় শাসন। এর আেগ গতকাল
সকাল থেক িব িবদ ালেয়র রিজ ার ভবন, র অিফস, কলা ভবন, ব বসায় িশ া অ ষদ (এফিবএস),
সামািজক িব ান অ ষদসহ িব িবদ ালেয়র পূণ াপনার েবশমুেখ তালা ঝিুলেয় দয় আে ালনকারী
িশ াথীরা। দলব  হেয় এসব ভবেনর সামেন অব ান নয় তারা। সকাল ৮টার িদেক ভবন েলার তালা
খুলেত িগেয় িশ াথীেদর সে  কমচারীেদর বাকিবত ডা হয়। সামািজক িব ান ভবন তালাব  করেত গেল
মুি যু  মে র আ ায়ক ও সমাজিব ান িবভােগর অধ াপক আ ক ম জামাল উি ন িশ াথীেদর বাধা দন।
পের িতিন চেল গেল ভবনিটর েবশপেথ তালা ঝুিলেয় দয় িশ াথীরা। এ ছাড়া কলা ভবন ও ব বসায়
িশ া  অ ষেদ  তালা  িদেত  গেল  িশ কেদর  বাধার  মুেখ  পেড়  আে ালনকারীরা।  তেব  শষ  পয
ভবন েলায় তালা লাগােত স ম হয় তারা। সকাল ৯টার িদেক উপ-উপাচায ( শাসন) অধ াপক ড. মুহ দ
সামাদ তার কাযালেয় ঢাকার চ া করেল িশ াথীরা বাধা দয়। এ সময় উপ-উপাচায তােদর বেলন, ‘এটা
িব িবদ ালেয়র একক কােনা িস া  নয়, জাতীয় িস া । তাই কােনা িকছু করেত হেল একটা ি য়ার
মধ  িদেয়  যেত হেব।’  িতিন  তােদর  আে ালন  িগেতর আ ানও জানান।  সকাল  সােড় ১০টা  থেক
ক া ােসর িবিভ  ােন অব ান িনেয় িবে াভ িমিছল  কের িশ াথীরা। এ সময় তারা ‘রাখেত ঢািবর
স ান, সাত কেলজ বমানান’, ‘ শাসন কের কী, খায় দায় ঘুমায় নািক’, ‘সাত কেলজ বািতল চাই’, ‘ঢািবর
স ান,  ন  হেত দব না’  ইত ািদ াগান িদেত থােক। পের বলা  ১১টার িদেক রাজু  ভা েযর সামেন
অব ান নয় আে ালনকারী  িশ াথীরা। আে ালনকারীরা িবে াভ িমিছল িনেয় অপরােজয় বাংলা, মধরু
ক াি টন, ক ীয় াগার, িটএসিস হেয় কাজন হল ও শহীদ িমনারসহ পুেরা ক া াস দি ণ কের। পের
তারা িব িবদ ালেয়র িভিস চ ের অব ান নয়। বলা ১টা পয  সখােন অব ান কের তারা। িশ াথীেদর
এই আে ালেন সমথন িদেয় অংশ িনেয়েছন ডাক র সমাজেসবা স াদক আখতার হােসন। এ সময় িতিন

শাসনেক সাধারণ িশ াথীেদর চার দফা  দািব মেন  নওয়ার আ ান  জানান। িশ াথীেদর আে ালেন
অিধকাংশ িবভােগর সব ধরেনর পরী া  ও াস ব  থােক। ব  রেয়েছ মৗিখক পরী াও। জানা  যায়,
২০১৭ সােল রাজধানীর সাত কেলজেক ঢাকা  িব িবদ ালেয় অিধভু  করার পর থেক এই আে ালেনর
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িব িবদ ালয় িতেবদক
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সূচনা হয়। সবেশষ গত বুধবার থেক সাত কেলেজর অিধভুি  বািতেলর দািবেত আে ালন চািলেয় আসেছ
ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  িশ াথীরা।  এরই  মেধ  আে ালেনর  সে  একা তা  পাষণ  কেরেছন  ডাক র
সহ-সভাপিত (িভিপ) ল হক নরূ।
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