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িনজ  সংবাদদাতা,  গাপালগ , ২২ সে র ॥  গাপালগে  ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমান িব ান  ও  যিু
িব িবদ ালেয়র  ভাইস-চ াে লর  েফসর  ড.  খা কার  নািসর  উি েনর  অপসারেণর  দািবেত  চলেছ  আমরণ
অনশনসহ িশ াথীেদর শাি পূণ আে ালন। এ আে ালেনর চতুথ িদেন রিববার িব িবদ ালেয়র শাসিনক ভবেনর
সামেন অনশনরত িশ াথীরা তােদর ওই এক দফা, এক দািব জািনেয় এ িভিসর অপসারণ না হওয়া পয  তােদর
আে ালন চলেবই বেল ঘাষণা িদেয়েছ।

উ তূ পিরি িতেত িশ াথী-আে ালন থামােত িব িবদ ালয় কতৃপ  িব িবদ ালয় ব  ঘাষণা কের শিনবার সকাল
১০ টার মেধ  িশ াথীেদরেক আবািসক হল ত ােগর িনেদশ দয়; িক  তারা হল ত াগ কেরিন। বার রােতই
সকল হেল ডাইিনং ব  কের দয়। শিনবার ভার থেক হলসমেূহর িব ত ও পািনর লাইন িবি  কের িদেয়
িব িবদ ালেয়র ধান ফটকসহ সকল েবশ ার ব  কের দয়া হয়। িব িবদ ালেয় যাতায়ােতর সড়েক সব ধরেনর
যানবাহন চলাচল ব  কের দয়া হয়। তােতও যখন িশ াথীরা  আে ালেনর পথ ছােড়িন তখন িভিস সমিথত
পেটায়া  বািহনী  িব িবদ ালয়  এলাকায়  িবিভ  ােন  আে ালনরত  িশ াথীেদর  ওপর  হামলা  চালায়।  এেত

অধশতািধক িশ াথী আহত হয়, তােদর মেধ  অ ত ১৫ জনেক হাসপাতােল ভিত করা হয়; অেনেক পািন ঝাঁিপেয়,
িবল পািড় িদেয় াণ বাঁচায়। তারপরও িশ াথীরা ক া াস ছােড়িন বরং তােদর আে ালন েমই বগবান হেয়
ওেঠ এবং উৎক া, উে জনা ও আশ ার মধ  িদেয় িশ াথীরা িব িবদ ালেয়র শাসিনক ভবেনর সামেন অব ান
িনেয় িভিসিবেরাধী আে ালন চািলেয় যেত থােক।

এিদেক গাপালগ  ব ব  ুিব ান ও যুি  ভািসিটর এসব খবের খুলনাসহ দেশর িবিভ  ােন িতবােদর ঝড় ও
গণমাধ েম ব াপক চােরর ফেল শিনবার িবেকল নাগাদ িভিস সমিথত বিহরাগতরা ক া াস ত াগ কের এবং
সাধারণ  িশ াথীরা  পনুরায়  শাি পণূ  আমরণ  অনশনসহ আে ালন  চািলেয়  যেত  থােক।  পের আে ালনকারী
িশ াথীেদর ওপর হামলার দায় এড়ােত রিজ ার অধ াপক ড. মাঃ নূরউি ন আহেমদ া িরত এক অিফস
আেদেশ হামলার িবষয়িট তদে র জ  িতন সদ িবিশ  একিট তদ  কিমিট কের পাঁচ কমিদবেসর মেধ  িরেপাট

দােনর িনেদশ দয় িব িবদ ালয় কতৃপ । রিববার বলা ১২ টার িদেক িব িবদ ালেয়র শাসিনক ভবেনর সামেন
িশ াথীেদর অনশনসহ চলমান আে ালেন ইউিনয়নবাসী িনেয় একা তা ঘাষণা কেরন পা বতী গাবরা ইউিনয়ন
পিরষেদর চয়ারম ান চৗধুরী সিফ র রহমান (টটুলু)। এর িকছু ণ পরই সখােন যান গাপালগ  জলা আওয়ামী
লীেগর সভাপিত চৗধুরী এমদা ল হক, সাধারণ স াদক মাহাববু আলী খান, সহসভাপিত শখ ল আমীন, চার
স াদক বদ ল আলম বদর, সদর উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও গাপালগ  পৗর ময়র কাজী িলয়াকত
আলী  ল ,  সাধারণ  স াদক  রিফ ল  ইসলাম  িমট,ু  টিু পাড়া  উপেজলা  চয়ারম ান  আওয়ামী  লীগ  নতা
সালায়মান িব াস, জলা যবুলীগ সভাপিত িজ এম সাহাবিু ন আযম, সাধারণ স াদক এম িব সাইফ িব মাল া ও
জলা ছা লীগ সভাপিত আ লু হািমদসহ আওয়ামী লীগ ও সহেযাগী সংগঠেনর বশ কেয়ক নতবৃৃ ।

সখােন তারা আে ালনরত িশ াথীেদর উে েশ ব ব  রেখ বেলন, ধানম ী শখ হািসনা এ মুহূেত  দেশর
বাইের আেছন, িতিন দেশ িফরেলই িবষয়িটর সমাধান করা হেব। এজ  ধানম ী দেশ না ফরা পয  তারা
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িশ াথীেদরেক এ আে ালন িগত রাখার অ েরাধ জানান।

িভিসর শপতুুল দাহ ॥ ইসলামী িবশ^িবদ ালেয় ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান িব ান ও যিু  িবশ^িবদ ালেয়র
(বেশমুরিব িব) িভিস খা কার নািসর উি েনর শপুতলু  দাহ কেরেছ সাধারণ  িশ াথী। িভিসর অপসারণ ও
আে ালনরত িশ াথীর ওপর হামলাকারীেদর শাি র দািবেত এ কমসূচী পালন কের তারা। শিনবার রাত ৮ টার
িদেক ‘মৃতু য়ী মিুজব’ মু রােলর সামেন িভিসর শপুতুল দােহর এ িতবাদী কমসূচী পালন কের িশ াথীরা।
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