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রাজধানীর সরকাির সাত কেলেজর অিধভিু  বািতলসহ চার দফা দািবেত িশ াথীেদর িবে ােভ অচল হেয়
পেড়েছ ঢাকা িব িবদ ালয় (ঢািব)।

ম লবার  প ম  িদেনর  মেতা  আে ালেন  উ াল  িছল  ক া াস।  িশ াথীরা  াস-পরী া  বজন  কের
িব িবদ ালেয়র িবিভ  ভবেনর ধান ফটেক তালা ঝুিলেয় িবে ােভ অংশ নন। ব  আেছ িত ানিটর
একােডিমক  ও  শাসিনক  কায ম।  এিদন  ােস  ফরার  জ  ডাক র  আ ান  ত াখ ান  কেরন
িশ াথীরা।

অ িদেক সাত কেলজ সম া সমাধােনর দািবেত ছা লীগ শাসিনক ভবেন িবে াভকারীেদর ঝুিলেয়

  ঢািব িতিনিধ
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দয়া তালা ভেঙ শাসনেক ারকিলিপ দয়।

এর আেগ  হামলা  কের ডাক র  সমাজেসবা  স াদক আখতার  হােসেনর  ওপর।  হামলার  িতবােদ
িবে াভ করেত গেল লাি ত করা হয় িভিপ নূ ল হক নরূেক। আজ িশ াথীেদর ােস যেত বাধা িদেল
দাতঁভাঙা  জবাব  দয়ার িশয়াির দয় ছা লীগ।  এ  অব ায় াস-পরী া  বজন কের আজও িবে াভ
অব াহত রাখার ঘাষণা িদেয়েছন আে ালনকারীরা।

ম লবার িবকােল  চীেনর কনফুিসয়াস  ইনি িটউট এবং  ইউনান িব িবদ ালেয়র আম েণ ছয় িদেনর
সরকাির সফর শেষ দেশ িফেরেছন িভিস অধ াপক ড. মা. আখতা ামান।

সাত কেলজ সম ার িবষেয় যগুা েরর সে  আলাপকােল িতিন বেলন, িব িবদ ালেয়র াণ হল ছা রা।
তােদর াথ আমােদর াথ। িশ াথীেদর দািবর িবষেয় ব ািনক প িতেত পিরকি ত িচ া কের আমরা
অ সর হব। সবার আেগ দখেত হেব িব িবদ ালেয়র াথ।

িতিন  বেলন,  যেহতু  কেলজ েলা  সরকাির,  তাই  িবিভ  পে র সে  আেলাচনার েয়াজনীয়তা তির
হেয়েছ। সংি  সব পে র সে  কথা বেল একিট স ানজনক সমাধান আমরা বর করব। আশা করিছ,
অিত শী  সাত কেলজ সম ার ায়ী সমাধান হেব।

পূবেঘািষত  কমসিূচর  অংশ  িহেসেব  পুের  িভিস  অধ াপক ড.  মা.  আখতা ামােনর  অ পি িতেত
া-িভিস অধ াপক ড. মহুা দ সামােদর কােছ ারকিলিপ দয় ছা লীগ।

এ সময় তারা হাতিুড় িদেয় িপিটেয় শাসিনক ভবেন আে ালনকারীেদর দয়া তালা ভেঙ ফেল। এর
আেগ িব িবদ ালেয়র অপরােজয় বাংলার পাদেদেশ এক সংি  সমােবশ কের সংগঠনিট।

এ  সময়  সখােন  ছা লীেগর  সভাপিত  রজওয়া ল  হক চৗধরুী  শাভন,  সাধারণ  স াদক গালাম
রা ানী,  িব িবদ ালয় শাখার সাধারণ  স াদক সা াম  হােসনসহ ক ীয়  ও  িব িবদ ালয়  নতারা
উপি ত িছেলন।

সমােবেশ  ছা লীেগর  সাধারণ  স াদক  বেলন,  িশ ার  মান  বিৃ র  লে  সাত  কেলজেক  ঢাকা
িব িবদ ালেয়র অিধভু  করা হেয়িছল, িক  সই ল  ব াহত হে । তেব আমরা সাধারণ িশ াথীরা
অিধভু  সাত কেলেজর পে । তােদর িত আমােদর পূণ সমথন আেছ।

িক  াস-পরী া বজন কের একিট মহল তােদর িবেশষ াথ হািসেলর চ া করেছ বেল অিভেযাগ কেরন
িতিন। সাধারণ িশ াথীেদর ােস ফরার আ ান জািনেয় িতিন বেলন, আগামীকাল বধুবার থেক আপনারা

ােস যােবন। যারা বাধা দেব তােদর দাতঁভাঙা জবাব দয়া হেব।

এ  সময়  িতিন  ধানম ী  শখ  হািসনা  দেশ  িফরেল  আগ  মােসর  মেধ ই  ডাক  ও  ছা লীেগর
িতিনিধেদর িনেয় িব িবদ ালয় শাসেনর সে  আেলাচনার মাধ েম সম ার সমাধােনর আ াস দন।

এিদেক ছা লীেগর  ক ীয়  ও  িব িবদ ালয়  নতারা  শাসিনক ভবেন  গেল  সখােন  আে ালনরত
কেয়কজন িশ াথীর সে  তােদর বাকিবত ার ঘটনা  ঘেট।  একপযােয়  সখােন  ডাক র সমাজেসবা
স াদক আখতার হােসন উপি ত হেয় কথা বলেত এিগেয় যান।

এ সময় তােক মারধর কের ছা লীেগর নতাকমীরা। হামলার িবষেয় ডাক র সমাজেসবা স াদক বেলন,
িশ াথীরা গত কেয়কিদন ধের ‘লাগাও তালা, বাচঁাও ঢািব’ কমসিূচ পালন কের আসেছন।

ছা লীগ ারকিলিপ িদেত গেল শাসিনক ভবেন আিম আে ালনরত িশ াথীেদর দখেত যাই। সখােন
ছা লীেগর রা ানী ভাই, শাভন ও সা াম ভাইরা িছেলন। তারা ারকিলিপ দয়ার জ  ভতের যায়।

তখন  আমরা  পােশ  দাঁিড়েয়  িছলাম।  সখান  থেক চেল  আসার  সময়  জ ল  হক  হল  ছা লীেগর
সহস াদক রাি র নতৃে  আমােক মারধর করা হয়। আখতার বেলন, তারা  আমােদর মারেব,  আিম
ডাক র সমাজেসবা স াদক, সাধারণ িশ াথীেদর পে  কথা বলার জ  আমার ওপর হামলা করার
অথিরিট তােদর ক িদল।

এিদেক ারকিলিপ দানকােল ছা লীেগর নতারা া-িভিস অধ াপক ড. মহুা দ সামােদর কােছ সাত
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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

কেলজ িনেয় সৃ  সম ার িরত ও ায়ী সমাধান দািব কেরেছন।

এ সময় ডাক েক ব বহার কের আে ালনরত িশ াথীেদর প  অবল ন করায় িভিপ নূ ল হক নরূ ও
সমাজেসবা স াদক আখতার হােসনেক ডাক েত অবাি ত ঘাষণার দািব জানান িজএস ও ছা লীেগর
সাধারণ স াদক গালাম রা ানী।

িতিন বেলন, ডাক  থেক আ ান জানােনার পরও যারা আে ালেন উসকািন িদেয়েছ িবেশষ কের ডাক র
একজন স াদক সরাসির জিড়ত তােদর িব ে  ব ব া িনেত হেব। ডাক র েম ব বহার কের গত িতন
িদেন তারা তালা ও িশকল ব বহার কেরিছল।

এ ’জেনর (িভিপ ও সমাজেসবা স াদক) িব ে  ব ব া িনেত হেব। ডাক  থেক অবাি ত ঘাষণা
করার জ  আমরা সভাপিত বরাবর ারকিলিপ দব।

ারকিলিপর িবষেয় া-িভিস অধ াপক ড. মহুা দ সামাদ বেলন, আমরা িশ াথীেদর বাঝােনার চ া
কেরিছ। সরকােরর উ পযােয় আমরা কথা বেলিছ। সখােন ইিতবাচক ভূিমকা দিখেয়েছন তারা। আমরা

ত িবষয়িটর সমাধান করার চ া করব।

অ িদেক আখতার হােসেনর ওপর হামলার অিভেযাগ এেন ক া ােস িবে াভ িমিছল কেরেছ বাংলােদশ
সাধারণ ছা  অিধকার সংর ণ পিরষদ। ডাক  িভিপ নূ ল হক নেূরর নতৃে  িমিছলিট ক া ােসর িবিভ
পেয় ট িদ ণ কের অপরােজয় বাংলার পাদেদেশ এেস শষ হয়।

এ সময় আখতােরর ওপর হামলার িতবােদ ও ু  িবচার দািবেত িবিভ  াগান িদেত দখা যায়।
এরপর অপরােজয় বাংলার পাদেদেশ সমােবশ করেত এেল ছা লীেগর ক , িব িবদ ালয় ও িবিভ  হল
শাখার নতাকমীরা তা প  কের দয়। িবে াভকারীেদর িঘের রেখ লাি ত কের।

ছা লীগ  সভাপিত  ও  সাধারণ  স াদেকর  উপি িতেত  ডাক  িভিপেক  উে শ  কের  িবিভ  রকেমর
গালাগাল িদেত থােক ছা লীগ নতাকমীরা। এ িবষেয় ডাক র িভিপ নূ ল হক নরূ সাংবািদকেদর বেলন,
িব িবদ ালেয় আরও অেনক হামলা হেয়েছ িক  তার কােনা িবচার আমরা পাইিন।

সাধারণ িশ াথীেদর ওপর হামলার পর আিম যখন নেত এেসিছ তখন আপনারা  দেখেছন ডাক র
িজএেসর উপি িতেত আমার সে  কী আচরণ করা হেয়েছ।

ছা লীগ নানা ঘণৃ  কমকাে  িব িবদ ালয় শাসন কােনা ব ব া নয়িন। য কারেণ তারা তােদর এসব
কমকা  চািলেয় যেত পারেছ। আমরা শাসেনর কােছ বারবার িবচার চেয়ও কােনা িবচার পাইিন।

এিদেক ছা লীেগর প  থেক মিক থাকেলও আজও আে ালন  চািলেয়  যাওয়ার ঘাষণা  িদেয়েছন
িশ াথীরা।  আে ালেনর মখুপা  শািকল িময়া  বেলন,  আে ালেন  সমথন জানােনার কারেণ  ডাক র
সমাজেসবা স াদক আখতার হােসেনর ওপর ছা লীগ হামলা চািলেয়েছ। িক  আমরা িপছু হটব না।

আগামীকালও আমােদর আে ালন চলেব। আে ালেন কােনা  বাধা  এেল িশ াথীেদর প  থেক তা
িতহত করা হেব। আে ালেনর অ তম সম য়ক আিসফ বেলন, আখতােরর ওপর হামলার িবচারসহ

অিধভুি  বািতেলর দািবেত সকােল শাসিনক ও অ াকােডিমক ভবেন তালা দয়া হেব।

এরপর  বলা  ১১টায়  ক া ােস  িবে াভ  কমসিূচ  পািলত  হেব।  স ত,  ২০১৭  সােল  জাতীয়
িব িবদ ালেয়র অধীন রাজধানীর সাতিট সরকাির কেলজ ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  হয়। এর ফেল
এসব কেলেজ ভিত পরী া, পাঠ সিূচ ও পরী া ঢাকা িব িবদ ালয় থেকই পিরচািলত হে ।

কেলজ েলা  হল  :  ঢাকা  কেলজ,  ইেডন  মিহলা  কেলজ,  সরকাির শহীদ সাহরাওয়াদী  কেলজ,  কিব
নজ ল কেলজ, বগম বদ ে সা সরকাির মিহলা কেলজ, িমরপুর সরকাির বাংলা কেলজ ও সরকাির
িততুমীর কেলজ।
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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