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জাবিপ্টে সকাটি টাকা চাঁদািাবজর অবিও ভাইরাল 

েমন্বয়হীন িাকসুপ্টে নতুন বিেকক বজএে রাব্বানী 

বজএপ্টের ব্যাপাপ্টর গঠনেন্ত্র অনুযায়ী ব্যিস্থা -েভাপবে, িাকসু 

 

ননবেক স্খলপ্টনর দাপ্টয় ছাত্রলীগ সেপ্টক বিোবিে সনো সগালাম রাব্বানী িাকসুর বজএে োকপ্টে পাপ্টরন বকনা ো বনপ্টয় প্রশ্ন উপ্টঠপ্টছ। সরািিার ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালপ্টয় ‘টক অি দ্য কযাম্পাে’ বছল প্রশ্নটি। েিাই এর উত্তর খ ুঁপ্টজপ্টছন। 

োধারণ বিক্ষােীরা িলপ্টছন, ছাত্রছাত্রীপ্টদর বনপ্টয় ছাত্রলীগ এিং িাকসু উভপ্টয়ই কাজ কপ্টর। ননবেক কারপ্টণ একটি েংগঠপ্টন অবিধ হপ্টল একই ব্যবি 

অপরটিপ্টে বকভাপ্টি নিধ হপ্টিন। কাপ্টজই বেবন িাকসুপ্টেও আর সনতৃত্ব সদয়ার মপ্টো ননবেক অবধকার রাপ্টেন না িপ্টল োরা মপ্টন কপ্টরন। 

এবদপ্টক সরািিার ফাঁে হওয়া এক সফানালাপ্টপ জানা সগপ্টছ, জাবি িাো ছাত্রলীগপ্টক এক সকাটি টাকা চাঁদা বদপ্টয়বছপ্টলন বিশ্ববিদ্যালপ্টয়র বভবে 

অধ্যাপক ফারজানা ইেলাম। এর েপ্টে বেবন ছািাও েংবিষ্ট বছপ্টলন োর সছপ্টল, স্বামী, ব্যবিগে েবচি ও প্রকল্প পবরচালক। 

ছাত্রলীপ্টগর েদ্য োপ্টিক োধারণ েম্পাদক সগালাম রাব্বানীর েপ্টে জাবি ছাত্রলীপ্টগর যুগ্ম োধারণ েম্পাদক োদ্দাম সহাপ্টেপ্টনর মপ্টধ্য সফানালাপ্টপর 

৬ বমবনট ১১ সেপ্টকপ্টের ওই অবিও ইবেমপ্টধ্য ইন্টারপ্টনপ্টট ভাইরাল হপ্টয়প্টছ। 

কপ্টোপকেপ্টন ছাত্রলীপ্টগর কারা বকভাপ্টি কে টাকা সপপ্টয়প্টছ োও উপ্টঠ এপ্টেপ্টছ। েপ্টি ছাত্রলীগপ্টক চাঁদা সদয়া এিং এর েপ্টে পবরিাপ্টরর েংবিষ্টোর 

কো অস্বীকার কপ্টরপ্টছন বভবে। 

এছািা িাকসুর বনি কাবচে কবমটি অপ্টধ কক সময়াদ পার করপ্টলও এেন পয কন্ত োপ্টদর অবভপ্টেকই করপ্টে পাপ্টরবন। োধারণ বিক্ষােীপ্টদর জন্য সেমন 

সকাপ্টনা কম কসূবচ বনপ্টে পাপ্টরবন প্রাপ্টচযর অক্সপ্টফাপ্টি কর ছাত্রছাত্রীপ্টদর এই সকন্দ্রীয় েংেদ। 

এগুপ্টলাই োপ্টদর েমন্বয়হীনো এিং িাকসুর বনবিয়োর িি দৃষ্টান্ত। এ পবরবস্থবের জন্য সনোপ্টদর কাছ সেপ্টক পরস্পরবিপ্টরাধী িিব্য পাওয়া 

সগপ্টছ। 

উপ্টেখ্য, ১১ মাপ্টচ কর বনি কাচপ্টনর পর ২৩ মাচ ক িাকসুর প্রেম কায ককরী েভা হয়। সেই বহোপ্টি ৬ মাে সপবরপ্টয়প্টছ এই কবমটির িয়ে। 

েংবিষ্টরা িলপ্টছন, সনোপ্টদর মপ্টধ্য েমন্বয়হীনোর কারপ্টণই িাকসু বিক্ষােীপ্টদর স্বাপ্টে ক সেমন কম কসূবচ বনপ্টে পাপ্টরবন। বিক্ষােীপ্টদর সলোপিা, 

গপ্টিেণা এিং হপ্টল-কযাম্পাপ্টে সুষ্ঠভুাপ্টি িেিাপ্টের সক্ষপ্টত্র কাবক্সক্ষে ভূবমকা রােপ্টে পাপ্টরবন। 

এ অিস্থার মপ্টধ্যই ননবেক স্খলপ্টনর দাপ্টয় িাকসুর োধারণ েম্পাদক (বজএে) সগালাম রাব্বানীর বনজ েংগঠন সেপ্টক পদেযাপ্টগ িাধ্য হওয়ার 

ঘটনাটি নতুন বিেকক বনপ্টয় এপ্টেপ্টছ।  

এ ব্যাপাপ্টর অিশ্য সকাপ্টনা সুস্পষ্ট িিব্য সদনবন িাকসুর েভাপবে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালপ্টয়র বভবে অধ্যাপক ি. আেোরুজ্জামান। বেবন যুগান্তরপ্টক 

িপ্টলন, ‘দুই েংগঠন আলাদা গঠনেন্ত্র সমাোপ্টিক চপ্টল। ছাত্রলীপ্টগর গঠনেন্ত্র সমাোপ্টিক একটি বেদ্ধান্ত হপ্টয়প্টছ। 

এেন িাকসুর সক্ষপ্টত্র কী বেদ্ধান্ত হপ্টি সেটা এর গঠনেন্ত্র অনুযায়ী বনপ্টে হপ্টি। িাকসুর গঠনেপ্টন্ত্র কী আপ্টছ ো সদেপ্টে হপ্টি। এ ব্যাপাপ্টর আগাম কো 

িলা েম্ভি নয়।’ িাকসুর বজএপ্টের পদেযাপ্টগর ব্যাপাপ্টর ছাত্রছাত্রীপ্টদর দাবি প্রেপ্টে বেবন িপ্টলন, সেটা বরপ্টলটিভ (অনুরূপ) বিেয়। 

এ ব্যাপাপ্টর কো িলপ্টে সযাগাপ্টযাগ কপ্টরও কো িলা েম্ভি হয়বন বজএে সগালাম রাব্বানীর েপ্টে। েপ্টি োরই েংগঠপ্টনর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

িাোর োধারণ েম্পাদক ও িাকসুর এবজএে োদ্দাম সহাপ্টেন িপ্টলন, িাকসুর অিস্থান েি েময়ই অন্যাপ্টয়র বিরুপ্টদ্ধ। 

িাকসুর সেই স্বেন্ত্র অিস্থান িজায় রাোর বিেয় আপ্টছ। েপ্টি বজএপ্টের বিেয়টি কী হপ্টি ো োর একান্ত ব্যবিগে বিেয়। বকন্তু এ ধরপ্টনর 

পবরবস্থবেপ্টে করণীয় েম্পপ্টকক িাকসুর েংবিধাপ্টন বকছু উপ্টেে সনই। 

এ ধরপ্টনর পবরবস্থবেপ্টে এর আপ্টগর সকাপ্টনা দৃষ্টান্ত আমাপ্টদর জানা সনই। েপ্টি যা হপ্টি দলীয় সফারাপ্টম আপ্টলাচনা োপ্টপপ্টক্ষই হপ্টি। 

িাকসুর ১১ পৃষ্ঠার েংবিধান সেঁপ্টট সদো সগপ্টছ, ননবেক স্খলপ্টনর দাপ্টয় সকাপ্টনা সনোপ্টক অপোরণ িা েবরপ্টয় সদয়ার সকাপ্টনা বিধান সনই। েপ্টি এর 

েি কপ্টিে (১৮ নম্বর) ধারায় িলা হপ্টয়প্টছ, সকাপ্টনা বিেয় েম্পপ্টকক এই েংবিধাপ্টন উপ্টেে না োকপ্টল সে বিেপ্টয় িাকসুর েভাপবের বেদ্ধান্তই চূিান্ত। 

ওই েংবিধাপ্টনর ৫(এ) নম্বর ধারা অনুযায়ী বভবে িাকসুর েভাপবে। এই ধারায় েভাপবের দাবয়প্টত্বর একটি অংপ্টি িলা হপ্টয়প্টছ, িাকসুর বৃহত্তর 

স্বাপ্টে ক কায ককরী কবমটির সয সকাপ্টনা েদস্যপ্টক িরোস্ত করপ্টে পারপ্টিন। এই ধারায় বৃহত্তর স্বাপ্টে ক েভাপবেপ্টক িাকসু সভপ্টে সদয়ার ক্ষমোও সদয়া 

হপ্টয়প্টছ। 

এ প্রেপ্টে জানপ্টে চাইপ্টল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালপ্টয়র ইংপ্টরবজর অধ্যাপক ি. নেয়দ মনজুরুল ইেলাম যুগান্তরপ্টক িপ্টলন, সদপ্টির বনি কাহী বহপ্টেপ্টি 

প্রধানমন্ত্রী সযোপ্টন একজন ব্যবির ওপর আস্থা হাবরপ্টয়প্টছন সেোপ্টন োপ্টক বিক্ষােীপ্টদর আপ্টরক েংগঠপ্টন রাোর সকাপ্টনা সুপ্টযাগ সনই। 

িাকসুর েভাপবের উবচে হপ্টি বজএেপ্টক সিপ্টক এটা িলা সয, প্রধানমন্ত্রী সোমার ওপর আস্থা হাবরপ্টয়প্টছন। িাকসু সেপ্টক তুবম পদেযাগ কপ্টরা। 

বজএে যবদ ো না কপ্টরন োহপ্টল উবচে হপ্টি েভাপবের িাকসুর েংবিধাপ্টন সদয়া ক্ষমো প্রপ্টয়াপ্টগর মাধ্যপ্টম িরোস্ত করা। 

সকননা বিদ্যমান রাজবনবেক ব্যিস্থায় িাকসুর োধারণ েদস্যরা হয়প্টো অপোরপ্টণর দাবি তুলপ্টে পারপ্টিন না। বিশ্ববিদ্যালপ্টয়র অবভভািক 

বহপ্টেপ্টি বভবেপ্টক বিক্ষক-বিক্ষােীপ্টদর মপ্টনর ভাো বুঝপ্টে হপ্টি। 
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বিক্ষােীপ্টদর স্বাপ্টে ক দৃশ্যমান কায কক্রম সনই িাকসুপ্টে : দীঘ ক ২৯ িছপ্টরর অচলািস্থা সভপ্টে গে ১১ মাপ্টচ কর বনি কাচপ্টনর মাধ্যপ্টম েচল হয় িাকসু। 

েংবিধান অনুযায়ী, ছাত্রছাত্রীপ্টদর োংস্কৃবেক ও সিৌবদ্ধক েহায়ো ধারণ, একাপ্টিবমক বিক্ষা-অবেবরি কম ককাণ্ড পবরচালনােহ ৫টি উপ্টদ্দশ্য আপ্টছ 

িাকসুর। 

বিক্ষােীপ্টদর কল্যাপ্টণ সমাট ৮টি কাজ আপ্টছ। এর মপ্টধ্য উপ্টেেপ্টযাগ্য হপ্টে, কমনরুম ব্যিস্থাপনা, অভযন্তরীণ ক্রীিা, োমবয়কী প্রকাি, বিেকক-

নাটকেহ োংস্কৃবেক ও োমাবজক কম ককাণ্ড ইেযাবদ। এছািা কায কবনি কাহী কবমটি কম কসূবচ বনপ্টে পারপ্টি। 

সূত্র জাবনপ্টয়প্টছ, কবমটি কায কক্রম শুরুর পর বিক্ষােীপ্টদর স্বাপ্টে ক দৃশ্যমান কায কক্রম সেমন একটা বনপ্টে পাপ্টরবন। গে জুলাইপ্টয় ‘অযাওয়ারপ্টনে 

কযাপ্টম্পইন অন োইিার সেইফটি অযাে ৯৯৯’ িীে কক েপ্তাহব্যাপী একটি কম কিালার আপ্টয়াজপ্টনর উপ্টদ্যাগ সনয়া হয়। 

উপ্টদ্যাগটি বনপ্টয়বছপ্টলন িাকসুর েমাজপ্টেিা েম্পাদক আেোর সহাপ্টেন। বকন্তু িাকসুর বজএে ও এবজএপ্টের (েহ-োধারণ েম্পাদক) 

অেহপ্টযাবগোর কারপ্টণ কম কিালাটি সিে পয কন্ত হয়বন। এ কো জাবনপ্টয়প্টছন েমাজপ্টেিা েম্পাদক। 

সোঁজ বনপ্টয় জানা সগপ্টছ, এভাপ্টি আরও সিিবকছু পদপ্টক্ষপ বনপ্টয়ও ো করা েম্ভি হয়বন। েিপ্টচপ্টয় িি দৃষ্টান্ত হপ্টে- ৬ মাপ্টেও নতুন কবমটির 

অবভপ্টেক অনুষ্ঠাপ্টন ব্যে কো। এিাপ্টরর িাকসুপ্টে ২৫টি পপ্টদর মপ্টধ্য ২৩টিই সপপ্টয়প্টছ ছাত্রলীগ েমবে কে প্যাপ্টনল। 

দুটি সপপ্টয়প্টছ োধারণ ছাত্র অবধকার েংরক্ষণ পবরেদ। উভয় প্যাপ্টনলই বনি কাচন োমপ্টন সরপ্টে ইিপ্টেহার বদপ্টয়বছল। সেেি ইিপ্টেহার ধপ্টরও সকাপ্টনা 

কম কসূবচ সনয়া হয়বন। বনি কাচপ্টন বিবভন্ন ইিপ্টেহাপ্টর প্রায় কমন বদকটি বছল হপ্টল হপ্টল গণরুম েংস্কৃবে তুপ্টল সদয়া। 

বকন্তু সেটি এেনও বিদ্যমান। গপ্টিেণা েহবিল িািাপ্টনা, ফপ্টলর জট কমাপ্টনা ও অল্প েমপ্টয় ফল প্রকাপ্টির ব্যিস্থা, ক্লােরুম েংকট দূর, বিক্ষক 

প্রবিক্ষণ ইেযাবদ। এেপ্টির বকছুই হয়বন। বিশ্ববিদ্যালপ্টয়র বিক্ষােীরা এেনও বিআরটিবে সেপ্টক আউট সোবে কংপ্টয় সনয়া িাপ্টে চলাচল কপ্টরন। 

সিবিরভাগ িােই ভাোপ্টচারা। িাপ্টে চলপ্টে বগপ্টয় কেনও ছাত্রীপ্টদর সপািাক বিঁপ্টি যায়, আিার কেনও বিক্ষােীপ্টদর হাে-পা কাপ্টট। িাদুি সঝালা 

হপ্টয় চলাচল বনেযবচত্র। বকন্তু এেি উন্নয়প্টন িি অিস্থান সদো যায়বন িাকসুর। 

বনি কাবচে হওয়ার ৬ মাে পরও দৃশ্যমান সেমন কম কসূবচ না সপপ্টয় োধারণ বিক্ষােীরাও িাকসুর ব্যাপাপ্টর হোি। কবি জেীমউদ্দীন হপ্টলর ছাত্র 

আহমদুল হাোন িপ্টলন, িাকসুর ব্যাপাপ্টর োর মপ্টো েি বিক্ষােীর িি একটা প্রেযািা বছল। 

বকন্তু বিক্ষােীপ্টদর প্রধান েমস্যা দূর করার ব্যাপাপ্টর কাজ করপ্টে পাপ্টরবন। িাকসু হওয়ার আপ্টগ ও পপ্টরর েমপ্টয়র মপ্টধ্য সমৌবলক সকাপ্টনা পবরিেকন 

বেবন সদেপ্টছন না। 

িামসুন্নাহার হপ্টলর ছাত্রী সমৌসুমী আেোর িপ্টলন, িাকসুপ্টক আলাদা বচবিে করার মপ্টো কম কসূবচ আমরা পাইবন। েিবকছু সযন আপ্টগর বনয়প্টমই 

চলপ্টছ। 

েপ্টি অপ্টনপ্টকই জাবনপ্টয়প্টছন, িাকসু সেমন বকছু কম কসূবচ বনপ্টে না পারপ্টলও হল েংেদগুপ্টলা সছাটোপ্টটা বকছু েমস্যা দূর করার সক্ষপ্টত্র ভূবমকা 

সরপ্টেপ্টছ। এর মপ্টধ্য আপ্টছ, হপ্টলর োিাপ্টরর মান উন্নয়ন, পয়ঃবনষ্কািনেহ অন্যান্য েমস্যা দূরীকরপ্টণ ভূবমকা রাো। 

েপ্টি বিপরীে বচত্রও আপ্টছ। সকাপ্টনা সকাপ্টনা হপ্টল-কযাবন্টপ্টন সনোপ্টদর অেযাচার বৃবদ্ধর অবভপ্টযাগ আপ্টছ। এমন অবভপ্টযাপ্টগর একটি হপ্টে বিজয় 

একাত্তর হপ্টল চাঁদা না সপপ্টয় কযাবন্টন পবরচালকপ্টক সকৌিপ্টল বিোিন। 

অিশ্য বিেয়টি প্রমাবণে নয় িপ্টল উপ্টেে কপ্টরপ্টছন ওই হপ্টলর প্রপ্টভাস্ট অধ্যাপক এপ্টজএম িবফউল আলম ভূ ুঁইয়া। 

িাকসুর েভাপবে অধ্যাপক ি. আেোরুজ্জামানও মপ্টন কপ্টরন, িাকসুর কায কক্রম সেপ্টম সনই। বেবন সরািিার যুগান্তরপ্টক িপ্টলন, িাকসু অপ্টনক 

কম কসূবচ গ্রহণ কপ্টরপ্টছ। গে জুলাই-আগপ্টস্ট অপ্টনক কাজ কপ্টরপ্টছ িাকসু। 

বলবেে-অবলবেে নানাভাপ্টি িাকসু কম কসূবচ বদপ্টে। আমরা সেেি বিপ্টিচনা করবছ। 

এ প্রেপ্টে বভবপ নূরুল হক িপ্টলন, এটা ঠিক সয বিক্ষােীপ্টদর সমৌবলক বিেপ্টয় আমরা বকছু করপ্টে পাবরবন। েিপ্টচপ্টয় িি দৃষ্টান্ত হপ্টল হপ্টল গণরুম 

কালচার দূর করপ্টে পাবরবন। এটা দূর করপ্টে কতৃকপক্ষপ্টক আমরা নিধ বিক্ষােীপ্টদর িাটাপ্টিজ করপ্টে িপ্টলবছলাম। 

বকন্তু কতৃকপক্ষ কপ্টরবন। আেপ্টল দীঘ কবদন চপ্টল আো অপরাজনীবে এর প্রধান কারণ। বিপ্টিে কপ্টর ছাত্রলীপ্টগর িি ধরপ্টনর অেহপ্টযাবগো আপ্টছ। 

সকননা, িাকসুপ্টে োপ্টদর ২৩ জন প্রবেবনবধ আপ্টছ। োপ্টদর স্বাপ্টে কর িাইপ্টর যায়, এমন বকছু োরা করপ্টে চায় না। 

বিক্ষক ও হল প্রিােপ্টনর অপ্টনপ্টক ছাত্র প্রবেবনবধপ্টদর বনপ্টয় কাজ করপ্টে অভযস্ত নন। েি বমবলপ্টয় সমৌবলক কাজ করা হয়বন। এক প্রপ্টশ্নর জিাপ্টি 

বেবন িপ্টলন, আেপ্টল িাকসু বনি কাচপ্টন বিবভন্ন প্যাপ্টনপ্টলর ইিপ্টেহারটা অপ্টনকটা চটকদার বিজ্ঞাপপ্টনর মপ্টো হপ্টয়প্টছ। সযটা িাকসুর পপ্টক্ষ করা েম্ভি 

নয়, সেটার অেীকারও করা হপ্টয়বছল। 

এবজএে োদ্দাম সহাপ্টেন িপ্টলন, বভবপ ছাত্রলীগপ্টক দায়ী কপ্টর সযেি কো িলপ্টছন, ো বনোন্তই রাজবনবেক। ছাত্রলীগ ছাত্রছাত্রীপ্টদর স্বাপ্টে ক কাজ 

কপ্টর। োপ্টদর িাইপ্টর যাওয়ার সুপ্টযাগ সনই। এই ক’মাপ্টে অপ্টনক কাজ হপ্টয়প্টছ। বিবভন্ন আপ্টলাচনা েভা হপ্টয়প্টছ। িাকসু সেপ্টক দাবি তুপ্টল অবেবরি 

বফ সনয়া িন্ধ করা হপ্টয়প্টছ। কপ্টয়কটি রুপ্টট িাে সিপ্টিপ্টছ। 

িাকসুর সকাোধ্যক্ষ ও ৭ প্রবেবনবধপ্টক অপোরণ করপ্টে বভবপ নূপ্টরর বচঠি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকন্দ্রীয় ছাত্র েংেপ্টদর (িাকসু) বনি কাবচে ৭ 

প্রবেবনবধপ্টক অপোরণ করপ্টে বভবে ও িাকসুর েভাপবে অধ্যাপক ি. আেোরুজ্জামানপ্টক বচঠি বদপ্টয়প্টছন বভবপ নূরুল হক নূর। 

এপ্টে িাকসুর সকাোধ্যক্ষ ও ব্যিোয় বিক্ষা অনুেপ্টদর বিন অধ্যাপক বিিলী রুিাইয়াতুল ইেলাম ও একটি হপ্টলর বভবপপ্টকও অপোরপ্টণর দাবি 

জানাপ্টনা হয়। িাকসু বনি কাচপ্টনর আগমুহূপ্টেক বনয়মিবহভূ কেভাপ্টি ৩৪ বিক্ষােীপ্টক ভবেক হওয়ার সুপ্টযাগ সদয়া ও সনয়ার অবভপ্টযাপ্টগ োপ্টদর অপোরণ 

দাবি করা হয়। 

এই বচঠিপ্টে িাকসুর ৭ েদপ্টস্যর নাম উপ্টেে োকপ্টলও বনয়মিবহভূ কেভাপ্টি ভবেক হওয়া অন্যপ্টদরও ভবেক িাবেপ্টলর বিেয় উপ্টেে কপ্টরন বভবপ। 

অবভযুি ৮ জন হপ্টলন : িাকসুর েদস্য নজরুল ইেলাম, মুহাম্মদ মাহমুদুল হাোন, রাবকবুল হাোন রাবকি, বনপু ইেলাম েন্বী, বিজ্ঞান ও 

প্রযুবিবিেয়ক েম্পাদক সমা. আবরফ ইিপ্টন আলী, স্বাধীনো েংগ্রাম এিং মুবিযুদ্ধবিেয়ক েম্পাদক োদ বিন কাপ্টদর সচৌধুরী, ক্রীিা েম্পাদক 

িাবকল আহপ্টমদ োনভীর ও স্যার এএফ রহমান হপ্টলর বভবপ আিদুল আলীম োন। 



সফানালাপ্টপর েথ্য, জাবি ছাত্রলীগপ্টক সকাটি টাকা সদন বভবে : ছাত্রলীপ্টগর কারা বকভাপ্টি কে টাকা সপপ্টয়প্টছ োও উপ্টঠ এপ্টেপ্টছ কপ্টোপকেপ্টন। 

েপ্টি ছাত্রলীগপ্টক চাঁদা সদয়া এিং এর েপ্টে পবরিাপ্টরর েংবিষ্টোর কো অস্বীকার কপ্টরপ্টছন জাবি বভবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় িাো ছাত্রলীপ্টগর সূত্র মপ্টে, ৯ আগস্ট সয চারজন বভবের িাোয় ‘টাকা িাপ্টটায়ারা’র জন্য বগপ্টয়বছপ্টলন োপ্টদর মপ্টধ্য োদ্দাম সহাপ্টেনও 

বছপ্টলন। 

অবিও শুপ্টন সিাঝা যায়, িাো ছাত্রলীগ েহ-েভাপবে হামজা রহমান অন্তর রাব্বানীপ্টক সফান সদন। সফান বরবেভ কপ্টর রাব্বানী িপ্টলন, হযাপ্টলা অন্তর, 

টাকা সনয়ার েময় সক সক বছল? েেন অন্তর িপ্টলন, জুপ্টয়ল (িাো েভাপবে), চঞ্চল (োধারণ েম্পাদক), োদ্দাম (যুগ্ম োধারণ েম্পাদক)। 

টাকাটা সকাোয় িপ্টে বদপ্টয়প্টছ- রাব্বানী জানপ্টে চাইপ্টল অন্তর িপ্টলন, বভবে ম্যাপ্টমর িাোয়। অন্তর েেন িপ্টলন, োদ্দাম ভাই আমার পাপ্টি আপ্টছ, 

কো িলপ্টি? রাব্বানী েম্মবে বদপ্টল কো িলা শুরু কপ্টরন োদ্দাম। 

োপ্টদর কপ্টোপকেপ্টনর চুম্বক অংি তুপ্টল ধরা হল- 

রাব্বানী : বক েির ভাই? 

োদ্দাম : ভাই েির সো আবম জানাইবছ, েির সো ভাপ্টলা না সিবি একটা। আবম সো আপনাপ্টক জানাইবছ ভাই আবম, োজ (বনয়ামুল হাোন োজ-

েহেভাপবে), জুপ্টয়ল ও চঞ্চল- এ চারজন বছলাম ভাই ওই বমটিংপ্টয়র েময় (টাকা সনয়ার েময় বভবের িাোয়)। 

রাব্বানী : ম্যাম সো িলপ্টছ এ আপ্টদালনও নাবক আমরা করাইবছ! আপ্টদালন কারা করপ্টছ সেটাও সো আমরা জাবন না। 

োদ্দাম : বিেয়টা হপ্টে, উবন ছাত্রলীপ্টগর ওপর েিবকছু বদয়া বনপ্টজর ফযাবমবলপ্টর সেভ করপ্টে চাপ্টে। 

রাব্বানী : আো, যেন টাকাটা বদপ্টছ েেন তুই বছবল না? 

োদ্দাম : হযাঁ, ভাই, আবম বছলাম। 

রাব্বানী : টাকাটা বদপ্টছ বকভাপ্টি? ম্যাম বনপ্টজই বদপ্টছ, অন্য সকউ বছল না? 

োদ্দাম : ওোপ্টন হপ্টে, ভাই, আর সকউই বছল না। ম্যাম এিং োর পবরিার হপ্টে, আমাপ্টদর েপ্টে বিবলংেটা করপ্টছ। পপ্টর সে হপ্টে টাকাটা 

আমাপ্টদর হপ্টল সপৌুঁপ্টছ বদপ্টছ। 

রাব্বানী : হপ্টল সপৌুঁপ্টছ বদপ্টছ টাকা? 

োদ্দাম : হযাঁ, হযাঁ, একটা গাবিপ্টে কপ্টর এক সলাক এপ্টে বদপ্টয় সগপ্টছ। 

রাব্বানী : কয় টাকা বদপ্টছ? 

োদ্দাম : আমাপ্টদর িলপ্টছ, এক সকাটি। আমরা িাবকটা জাবন না। জুপ্টয়ল আর চঞ্চপ্টলর েপ্টে আলাদা বেটিং হইপ্টে পাপ্টর। 

রাব্বানী : আবম শুনলাম, এক সকাটি োট। 

োদ্দাম : ওইটা ভাই, োপ্টটরটা আমরা জাবন না। উবন এক সকাটি ভাগ কপ্টর বদপ্টছ। পঞ্চাি হপ্টে জুপ্টয়প্টলর, পঁবচি আমাপ্টদর আর পঁবচি চঞ্চপ্টলর। 

রাব্বানী : ও, ম্যািাম এভাপ্টি ভাগ কপ্টর বদপ্টছ? জুপ্টয়ল ভাপ্টলা সছপ্টল এজন্য পঞ্চাি আর চঞ্চল কযাম্পাপ্টের িাইপ্টর োপ্টক এজন্য পঁবচি? 

োদ্দাম : হযাঁ। চঞ্চল আমাপ্টদর সো িাদ বদপ্টে পাপ্টর নাই। ঝাপ্টমলা এিাপ্টনার জন্য িা... 

রাব্বানী : ও, চঞ্চপ্টলর ভাপ্টগরটাই সোরা পাইছে? 

োদ্দাম : হযাঁ, চঞ্চপ্টলর ওোন সেপ্টকই। আমরা িলবছ সয, ২৫ পাপ্টে কন্ট আমাপ্টদর সদয়া লাগপ্টি। োরা হপ্টে ভাই, োহপ্টল আমাপ্টদরপ্টক না জানায়া 

োপ্টদরপ্টক আলাদা োট লাে টাকা বদপ্টছ, এটা হইপ্টে পাপ্টর। 

রাব্বানী : ও, োহপ্টল সোপ্টদরপ্টক না জানায়া বদপ্টছ? 

োদ্দাম : হযাঁ, হযাঁ, আমরা এটা জাবন না। আমরা এক সকাটির বহোি জাবন। 

রাব্বানী : সোমার ম্যািাম সয আমাপ্টদর নাম জিাইপ্টলা এোপ্টন, টাকার ব্যাপাপ্টর আমার িা সিাভপ্টনর সকাপ্টনা আইবিয়াই সো নাই। 

োদ্দাম : ভাই, উবন খি সনাংরাবম করপ্টেপ্টছ। 

রাব্বানী : আবমও বুঝপ্টেবছ। বনপ্টজ সেভ হওয়ার জন্য, ফযাবমবল সেভ করার জন্য। এ ছয়টা কাজ সিবেকযাবল ঠিকাদারপ্টদর েপ্টে বিল করপ্টছ সক? 

োদ্দাম : ভাই, মূলে বিলটিল করপ্টছ োর সছপ্টল, োর বপএে োপ্টনায়ার ভাই, বপবি আর োর স্বামী- এ চারজন। 

রাব্বানী : হাজপ্টিে, সছপ্টল, বপবি (প্রকল্প পবরচালক) নাবের আর বপএে (বভবের একান্ত েবচি) োপ্টনায়ার? ও োরা আপ্টগ সেপ্টক ছয়টা সকাম্পাবন 

ঠিক কপ্টর সরপ্টেপ্টছ? 

োদ্দাম : হযাঁ, শুরু সেপ্টকই োরা েি বকছু করপ্টছ। 

রাব্বানী : সটকবনকযাল কবমটিপ্টেও বভবে বছল? বভবে সো োকপ্টে পাপ্টর না। 

োদ্দাম : হযাঁ, সে বছল। প্রেমে সে সো েিাইপ্টর সফরে-সটরে পাঠায়া বদল না! বেবিউল বছনায়া-টিনায়া বনবছল। পপ্টর হপ্টে, আমরা িলবছ, 

েিাইপ্টর বকনপ্টে বদপ্টে হপ্টি, েিাইপ্টরই ড্রপ করপ্টে বদপ্টে হপ্টি। েেন হপ্টে, ড্রপ েিাইপ্টরই করাইপ্টছ। বকন্তু কাজ হপ্টে, বনজ হাপ্টে েি বিেয়গুলা 

করপ্টছ। 

পপ্টর আিার কো িলপ্টিন িপ্টল রাব্বানী সফানালাপ সিে কপ্টরন। 

যুগান্তপ্টরর হাপ্টে আো এ অবিওটি রাব্বানীর েপ্টে বনপ্টজর কপ্টোপকেন িপ্টল বনবিে কপ্টরপ্টছন োদ্দাম। েপ্টি কপ্টি কো িপ্টলপ্টছ সেটি িলপ্টে না 

পারপ্টলও হামজা রহমান অন্তপ্টরর সফাপ্টন কো িপ্টলপ্টছন িপ্টল বনবিে কপ্টরপ্টছন বেবন। 

িাো ছাত্রলীপ্টগর এক সকাটি টাকা পাওয়ার বিেপ্টয় জানপ্টে চাইপ্টল সরািিার রাপ্টে মুপ্টঠাপ্টফাপ্টন োদ্দাম যুগান্তরপ্টক িপ্টলন, ‘সেটি আমার েঠিক মপ্টন 

পিপ্টছ না। টাকা সনয়ার বিেয়টি মপ্টন কপ্টর োরপর বনবিে করি।’ 



রাব্বানীর েপ্টে অপ্টনক কো হপ্টো উপ্টেে কপ্টর োদ্দাম িপ্টলন, ‘ভাই (রাব্বানী) সযভাপ্টি িপ্টলপ্টছ আমরা সেভাপ্টি িপ্টলবছ। োর কোমপ্টো কপ্টরবছ।’ 

এর বকছুক্ষণ পর োদ্দাম এ প্রবেপ্টিদপ্টক সফান বদপ্টয় িপ্টলন, ‘টাকা সপপ্টয়বছ বকনা সে বিেপ্টয় আবম মন্তব্য করি না। েপ্টি ১০ োবরপ্টের (প্টেপ্টেম্বর) 

দুপুপ্টরর পপ্টরর আমার সফান কল সির করপ্টলই েি বক্লয়ার হপ্টি।’ 

এ বিেপ্টয় জানপ্টে সরািিার রাপ্টে জাবি বভবেপ্টক একাবধকিার সফান করা হপ্টল বেবন অবিওর েথ্যগুপ্টলা েঠিক নয় িপ্টল দাবি কপ্টরন। বেবন িপ্টলন, 

রাব্বানী আমার বিরুপ্টদ্ধ নতুন েিযন্ত্র করপ্টছ। অবিওপ্টে অে ক ভাগিাপ্টটায়ারার সয েথ্য বদপ্টয়প্টছ সেটা িাপ্টনায়াট। 

আমার পবরিাপ্টরর সয েংবিষ্টো সদোপ্টনা হপ্টয়প্টছ োও পুপ্টরাপুবর বমথ্যা। রাব্বানী পদ হাবরপ্টয় আমাপ্টক এেন ফাঁোপ্টনার সচষ্টা করপ্টছ িপ্টলও 

অবভপ্টযাগ কপ্টরন বেবন। 

এবদপ্টক অবিও শুপ্টন কপ্টয়কজন বিক্ষক িপ্টলপ্টছন, এটি বভবেপ্টক ফাঁোপ্টনার জন্য পবরকবল্পেভাপ্টি ফাঁে করা হপ্টয়প্টছ। 

  

 


