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‘জয় বাংলা, জয় ব ব ু’ উ ারেণর পর ‘জয় িহ ’ াগান দয়ার িবষয়িট ীকার কেরেছন রাজশাহী
িব িবদ ালেয়র  (রািব)  িভিস  অধ াপক  এম  আব স  সাবহান।  সামবার  পুের  রািব  িভিসর  পে
জনসংেযাগ দফতেরর শাসক অধ াপক ড.  ভাষ  মার কমকার এক িব ি র মাধ েম  এ অব ান
জানান।

আ জািতক সে লেন সভাপিতর ব েব  িভিস ‘জয় িহ ’ বেলেছন িবষয়িট ীকার কের সংবাদিট অত
চতুর ও উে েণািদতভােব চার করা হেয়েছ বেল দািব কেরেছন িতিন।

িববৃিতেত  জনসংেযাগ  দফতেরর  শাসক  উে খ  কেরন,  এই  সে লেন  িভিস  এম  আব স সাবহান
বাংলােদেশর মুি যুে  ভারেতর সবা ীণ সহেযািগতা, িবেশষ কের, মুি যু কালীন এক কািট শরণাথীর
খাদ -বাস ােনর  জাগান  দান,  মুি েযা ােদর  অ  ও  িশ েণর  মাধ েম  সহেযািগতা,  বাংলােদেশর

াধীনতা সং ােম অ  সমথন াপন, সেবাপির িব জনমত সৃি র ারা াধীনতার মহানায়ক জািতর
িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমানেক পািক ািন কারাগার থেক মু করেণ ভারেতর তৎকালীন ধানম ী
ইি রা গা ী ও তার সরকারসহ স দেশর জনগেণর িত অকৃি ম কৃত তা কাশ কেরন। তােদর এই
সহেযািগতার  জ  ভারত রাে র  দীঘায়ু  কামনা  করেত িগেয় িভিস  অিত াসি কভােবই  ‘জয় িহ ’
শ যুগল ব বহার কেরেছন বেল দািব কেরেছন। রািব িভিসর এ ব ব  গণমাধ েম কািশত হওয়ার পর
দশজুেড় তালপাড়  হয়। এরপর ‘জয় িহ ’ ব ব  ত াহার ও জািতর কােছ িনঃশত মা চাইেত

সাধারণ িশ াথীেদর প  থেক ২৪ ঘ ার আলিটেমটাম িদেয়েছ চারিট সংগঠন। সংগঠন েলা হে -
বাংলােদশ সাধারণ ছা  অিধকার সংর ণ পিরষদ, ছা  ফডােরশন, রাক  আে ালন ম  ও বাংলােদিশ
জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল েবােধ িব াসী িশ ক প।

২৬ সে র রািবর শহীদ তাজউ ীন আহমদ িসেনট ভবেন ইিতহাস িবভাগ ও জন-ইিতহাস চচা ক
আেয়ািজত িতন িদনব াপী আ জািতক সে লেন সভাপিতর ব েব  এ াগান দন রািব িভিস।

িশ ক ফারােমর িন া  :  িভিস েফসর এম আব স সাবহান  ‘জয় িহ ’  াগান দয়ায় িন া  ও
িতবাদ  জািনেয়েছ  রািব  শাখা  জাতীয়তাবাদী  িশ ক ফারাম।  সামবার  িশ ক ফারােমর  সভাপিত
েফসর ড. মা. হাবীবুর রহমান ও সাধারণ স াদক ড. আওর েজব মা.  আব র রহমান া িরত

িববৃিতেত এ িন া  জানান। িববৃিতেত বলা হয়,  বাংলােদেশর নাগিরক হেয় এবং িভিসর মেতা  একিট
দািয় শীল পেদ থেক অখ  ভারেতর জয় িন দয়া রা ে ািহতার শািমল। এেহন াগান বাংলােদেশর

াধীনতা  ও  সাবেভৗমে র  জ  চরম  অবমাননাকর।  াধীনতা  সং ােম  আ দানকারী  শহীদ  ড.
শাম ে াহার ৃিত িবজিড়ত িব িবদ ালেয় িভিসর এমন গিহত ব ব  সব ছা ছা ী, িশ ক-কমকতা-
কমচারীসহ দশবাসীর জ  উে গজনক। রা ে াহী ব েব র তী  িতবাদ এবং িন া াপন কেরন। এ
ছাড়াও অনিতিবলে  জািতর কােছ মা াথনার দািব জািনেয়েছন।

  রাজশাহী বু েরা
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।
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