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আিম ছাt রাজনীিতর aবনমন িনেয় aেনক িলেখিছ। আমার েলখা pকািশত বi েলার মেধয্ anত চার-
পাঁচিট gেn ছাt রাজনীিতিবষয়ক আেলাচনা আেছ। oiসব আেলাচনায় sান েপেয়েছ িব িবদয্ালয় িশkক-
িশkাথর্ীর  aসুs  রাজনীিতর  গিতধারা  o  তার  kফল।  গত  25  বছের  আিম  ছাt  রাজনীিতর  oপর
anতপেk  েগাটা  িবেশক  pবn  েতা  িলেখ  থাকব।  াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদশ  (িটআiিব)
কতৃর্ ক 2008 সােল pকািশত আমার েলখা ‘সরকাির িব িবদয্ালেয় দনুর্ীিত : s প o pিতকার’ শীষর্ক
gেn ছাt রাজনীিত বn করা সংkাn রাজৈনিতক েনতােদর বাহাস সmেকর্  আেলাচনা কেরিছ। যতদরূ
েনিছ,  সরকার,  িশkা  মntণালয় eবং  iuিজিস  pকাশকােল  e  gnিটেক  আমেল  িনেয়িছেলন।  তেব  oi

পযর্ni। কােজর কাজ িকছু হয়িন। িকছু বয্িতkম বয্তীত 1973 সােলর সরকাির িব িবদয্ালয় aধয্ােদশ
aবjা কের বড় সরকাির িব িবদয্ালয় েলায় দলীয় িবেবচনায় িভিস িনেয়াগ aবয্াহত আেছ। eসব িভিস
যা খুিশ তাi করেছন। তােদর aেনেক িভিস হoয়ার তদিবের ছাtেনতােদর বয্বহার কেরেছন। রাজনীিতর
নােম eখন িশkাথর্ীরা যা করেছন তােক আিম ছাt রাজনীিত বলেত রািজ নi। আিম eেক ‘ছাt বয্বসা’
বলেত  আgহী।  কারণ,  িশkাথর্ীেদর  রাজনীিত  eখন  সাধারণ  ছাtেদর  eকােডিমক  sাথর্েকিndক  েনi।
ছাtেনতারা eখন কাজ কেরন তােদর রাজৈনিতক o আিথর্ক আেখর েগাছােত।
সাধারণ িশkাথর্ীেদর sাথর্ িনেয় কাজ করেত ছাtেনতারা সময় পান না। কারণ তারা বড় বড় কােজ বয্s।
িনেয়াগ বািণজয্, েটnারবািজ, চাঁদাবািজসহ আরo বড় কােজ তােদর আgহ েবিশ। eর সে  aবশয্ eরা
িকছু েছাট েছাট কাজ করারo সময় পান। েযমন, ভিতর্  বািণজয্, দখল বািণজয্, মেনানয়ন বািণজয্, তদিবর
বািণজয্, সাংগঠিনক কিমিট গঠনকােল পদ েবচােকনা  বািণজয্ iতয্ািদ। ছাtেনতারা eখন  যা খুিশ তাi
কেরন। েযভােব চান েসভােব হল পিরচালনা কেরন। েকu তােদর aবাধয্ হেল তােক িনযর্াতন কেরন।
eজনয্ তারা হেল হেল গেড় তুেলেছন টচর্ ার েসল। ছাtেনতােদর aপকমর্ বা দনুর্ীিতর জনয্ শািsর uদাহরণ
িবরল।  ফেল  যারা  ছাtেনতারা  ি -sাiেল  দনুর্ীিত  কেরন।  আiনশৃ লা  বািহনী  বা  দদুক  দনুর্ীিতর  দােয়
aেনেকর  বয্াংক  aয্াকাuেnর  িহসাব  খিতেয়  েদখেলo  pিত ান েলা  েকndীয়  ছাtেনতােদর  বয্াংক
aয্াকাuেnর খবর িনেয়েছ েশানা যায়িন। ফেল ছাtেনতারা দীঘর্িদন েথেক দনুর্ীিত চচর্ ায় aেঘািষত ছাড়
েপেয়  আসেছন।  সরকার  বা  সরকারদলীয়  েনতারাo  eেদর  বকা  েদয়ার  aিধকার  হািরেয়েছন।  কারণ
িনবর্াচেনর  সময়  eেদর  aেনেকi  eসব  ছাtেনতা-কমর্ীেক  বয্বহার কের  aৈবধভােব  বয্ালট  বাk  ভরার
কাজ কেরেছন।
েদশেpিমক  নাগিরক  eবং  eকােডিমকরা  দীঘর্িদন  েথেক  ছাt  রাজনীিতর  সমােলাচনা  কের  আসেছন।
িব িবদয্ালেয় িশkক o ছাtেদর দলীয় রাজনীিত বn কের িদেত পরামশর্ িদেয়েছন aেনেক। তেব সরকাির
সিদcার  aভােব  e  েkেt  কেঠার  uেদয্াগ  েনয়া  সmব  হয়িন।  আমার  পযর্েবkেণ  ছাt  রাজনীিতর
সমােলাচনা বা e রাজনীিত বেnর দািব েসাcার হoয়ার eকটা ফমুর্লা আেছ। e ফমুর্লা aনযুায়ী যখন
ucিশkা pিত ােন লাশ পেড় aথবা বড় েকােনা aঘটন ঘেট, তখনi e রাজনীিতর মn pভাব িনেয়
সমােলাচনা  হয়। e pিtয়া  হেয়েছ েদশ sাধীন হoয়ার পর 1973 সােল ঢাকা িব িবদয্ালেয়
মহুসীন হেলর ব ল আেলািচত েসেভন মাডর্ ার হoয়ার পর েথেক। মােঝ মােঝ িবরিত িদেয় তা চলমান
আেছ eবং সmpিত বেুয়েটর আবরার ফাহাদ হতয্ার মধয্ িদেয় আবারo েস আেলাচনা েবগবান হেয়েছ।
e আtঘাতী ছাt রাজনীিতর বিল হেয় aেনক মােয়র েকাল খািল হেলo ছাt রাজনীিত বn হয়িন। eর
s পo পাlায়িন। e pিkয়ায় আমার িনেজর িবভােগরo eক ছাt খুন হন। তােক আিম kােস পিড়েয়িছ।
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oi িনরীহ ছাtিটর মুখ মেন পড়েল eখনo ক  পাi। তেব ছাt রাজনীিত বn না হেলo েবশ কেয়কবার e
িনেয়  নাগিরক  সমােজ  কথা  uেঠেছ।  pথেম  1980-র  দশেক  েজনােরল  eরশাদ  ছাt  রাজনীিত  বেnর
uেদয্াগ েনন। oi uেদয্াগিট িছল aসৎ uেdশয্pেণািদত। কারণ িনজ দল সমিথর্ত ছাt সংগঠন জাতীয়
ছাtসমাজেক িশkা েন দাঁড় করােত না েপের utাল সামিরক সরকারিবেরাধী আেnালন িsিমত করার
জনয্ eরশাদ eমন uেদয্াগ িনেয়িছেলন। e লেkয্ 1987 সােলর 12 েফbয়াির িশkা েন aেstর রাজনীিত
বেn  জাতীয়  সংসেদ  eকিট  িসdাn  psাব  পাস  করা  হয়।  তেব  ছাt  রাজনীিত  বn  করা  সmব  হয়িন।
পরবতর্ী সমেয় িবeনিপর েনতৃেt চারদলীয় েজাট সরকার kমতায় eেল 2002 সােল সরকাির দল েথেক
িবেরাধী  দলেক  ছাt রাজনীিত  বেnর  psাব  েদয়া  হয়।  uেlখয্, oi  সময় সরকাির েজাটভুk দিুট বড়
দেলর  ছাt  সংগঠন  যথাkেম  ছাtদল  eবং  iসলামী  ছাtিশিবর  দবুর্ল  িছল  না।  eমন  aবsায়  সরকাির
দেলর e বয্িতkমী psাবিট িবেরাধীদলীয় েনতা 2002 সােলর 4 েফbয়াির ছাtলীেগর বিধর্ত সভায় pদt
বkৃতায় কেঠার ভাষায় pতয্াখয্ান কেরন। িতিন বেলন, ‘যােদর ছাtt িছল না তারা ছাt রাজনীিতর কী
বঝুেব। তারা েতা ছাt রাজনীিত বn করেত চাiেবi। তােদর eকজন eiট পাস, আেরকজন আie পাস,
আর eকজন রাজপুt আসেছন িতিনo আie পােসর oপর যানিন’ (pথম আেলা, 05.02.2002)। ফেল
চারদলীয় েজাট সরকােরর ছাtরাজনীিত বেnর uেদয্াগ বয্থর্ হয়। eবার 2019 সােল আবরার হতয্ার পর
বেুয়ট সাধারণ িশkাথর্ীেদর আেnালেনর চােপ ছাt রাজনীিত বেnর িসdাn gহণ কের কতৃর্ পk যুগাnকারী
দৃ াn  sাপন  কেরেছ।  বুেয়েটর  সাধারণ  িশkাথর্ী,  িশkক  সিমিত  o  বুেয়ট  pশাসন  eজনয্  pশংসার
দািবদার। eখন েদখার িবষয়, aনয্ sায়tশািসত িব িবদয্ালয় েলা বুেয়েটর মেতা eকi দৃ াn sাপন কের
িকনা।
eর আেগ বেুয়ট কয্াmােস েমধাবী িশkাথর্ী সােবkন নাহার সিনর লাশ পেড়িছল। তখনo সুশীল সমােজ
ছাt  রাজনীিত  বn  করা  িনেয়  আেলাচনা  uেঠিছল।  e  িনেয়  িকছুিদন  সরব  িছল  িpn  o  iেলক িনক
িমিডয়া।  eকi  aবsা  হেয়িছল  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়  2010  সােল  ছাtলীেগর  দ’ুgেপর  dেnd  আবু  বকর
িনহত  হেল।  রাজশাহী  িব িবদয্ালেয়  2009  সােল  িশিবেরর  সাধারণ  সmাদক  শরীফুjামান  েনামানী,
2010 সােল ছাtলীগ কমর্ী ফা ক েহােসন eবং নস lা নািসম, 2012 সােল ছাtলীগ কমর্ী আবদlুাহ আল
হাসান েসােহল িনহত হেলo eকi আেলাচনা  হেয়িছল। eকi পিরিsিত ৈতির হয় চ gাম িব িবদয্ালেয়
2010  সােল  মিহuিdন  মাসুম,  হা ন  aর  রিশদ  কায়সার,  আসাদjুামান  eবং  2012  সােল  মজুািহদলু
iসলাম  o  মাসুদ  িবন  হািবব  িনহত  হেল।  পিরিsিত  বদলায়িন  িসেলট  িবjান  o  pযুিk  িব িবদয্ালেয়
2011 সােল খায় ল কবীর o দীপ র েঘাষ িনহত হেলo। পরবতর্ী বছর েলায় িনহেতর পিরসংখয্ােনর
সে  েমিডেকল কেলজ eবং aনয্ানয্ িশkাpিত ােনর ছাt রাজনীিতর dেnd িনহতেদর সংখয্া েযাগ করেল
তা হেব আশ াজনক eবং গভীরভােব ছাtরাজনীিতর aিst িনেয় ভাবনা uেdককারী।
তেব হয্াঁ, e কথা েকu asীকার করেবন না; ছাt রাজনীিতর eকিট েসানািল aতীত িছল। তেব তখন
ছাt  রাজনীিতেত  ৈনিতকতা  িছল।  ছাtেনতােদর  মেধয্  েদশেpম  িছল।  তােদর  মেধয্  ছাtেদর  sাথর্  িনেয়
ভাবার o কাজ করার আেবগ o আgহ িছল। সাধারণ মানেুষর জনয্o তােদর anের ভােলাবাসা িছল।
বনয্ায় বা শীেত বাসায় বাসায় িগেয় কাপড় সংgহ কের gােম িগেয় দsুেদর ছাtেনতা-কমর্ীরা েস সাহাযয্
েপৗঁেছ  িদেতন।  িকn  eখন  ছাtেনতােদর  aত  সময়  েনi।  eখন  তারা  বড়  বড়  কাজ  িনেয়  বয্s।
িব িবদয্ালেয় েটnারবািজ, aনয্ িব িবদয্ালেয়র েমগা pেজk েথেক 6 শতাংশ চাঁদা (86 েকািট টাকা)
দািব,  ভিতর্  বািণজয্,  পদ  েবচােকনার  বয্বসা;  আরo  নানা  বড়  বড়  কােজ  তারা  বয্s।  িশkাথর্ীেদর
eকােডিমক  sাথর্  েদখার  মেতা  তােদর  সময়  কi?  ছাt  সংসদ  িনবর্াচন  না  হoয়ায়  েনতােদর  সাধারণ
িশkাথর্ীেদর সমথর্েনর দরকার হয় না। e কারেণ তারা কথায় কথায় সাধারণ িশkাথর্ীেদর েপটােত পােরন।
তােদর িনযর্াতন করার জনয্ হেল হেল টচর্ ার েসল গঠন করেত পােরন। িনরীহ ছাt িপিটেয় হতয্া করেত
পােরন। সাজা না হoয়ায় সরকারদলীয় েনতা o িশkক েনতােদর p য় েপেয় eসব দনুর্ীিতবাজ ছাtেনতা
যা খুিশ তাi করেত পােরন।
তািলকাভুk  সntাসী  o  েপশাদার  চাঁদাবাজরা  চাঁদা  চাiেল  aপরাধ  হয়।  eকiভােব  েয  েকােনা  ছাt
সংগঠেনর েকndীয় ছাtেনতারা চাঁদা চাiেল তােদরo েদাষী হoয়ার কথা। ছাtেনতারা চাঁদাবািজ করেল
তােদর িবেশষ িবেবচনায় েছেড় েদয়ার মেতা েকােনা আiন বাংলােদেশ আেছ বেল আমােদর জানা েনi;
বরং সাধারণ িবেবচনায় pতীয়মান হয়, aিশিkত সntাসীেদর চাঁদাবািজ করার েচেয় িশিkত েনতােদর
চাঁদাবািজ  করা আরo বড় aপরাধ। যিদ তাi  হয়, তাহেল জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয় েথেক  পিtকার
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

ভাষয্ aনুযায়ী 86 েকািট টাকা চাঁদা দািবকারীেদর শািs িক েকবল pািত ািনক বিহ ারােদেশ সীমাবd
থাকেব? তােদর ঘরবািড় সাচর্  কের েকন েদখা হেব না- েসখােন েকােনা টাকার ভl আেছ িকনা? েকন
তােদর  বয্াংক  aয্াকাun  পরীkা  কের  েদখা  হেব  না-  তারা  sনােম  বা  েবনােম  টাকার  পাহাড়  স য়
কেরেছন িকনা? েপশাদার চাঁদাবাজ o ছাtেনতা চাঁদাবাজেদর aপরাধ িক পৃথক আiেন িবচার করা হেব?

ছাtেনতােদর সৎভােব uপািজর্ ত হাজার েকািট টাকা থাকেল েদােষর হেব না। তেব েস টাকা যিদ পদ-পদিব
েকনােবচা  eবং  চাঁদাবািজ-েটnারবািজর  টাকা  হয়;  তাহেল  েস  aপরােধর  শািs  েকবল  pািত ািনক
বিহ ারােদেশ  েকন  সীমাবd  থাকেব?  িশkক  রাজনীিত  আর  ছাt  রাজনীিত  িমেলিমেশ  eকাকার  হেয়
যাoয়ায় সরকাির িব িবদয্ালয় েলা আজ দনুর্ীিত চচর্ ার আখড়ায় পাnিরত হেয়েছ। eকজন িভিস যিদ
িনেয়াগ বািণজয্ কেরন, যিদ দনুর্ীিত কেরন eবং েস দনুর্ীিত pমািণত হয়, তাহেল েকন তার শািs েকবল পদ
েথেক সিরেয় েদয়ায় সীমাবd থাকেব? e কাজ করা েতা শািsর পিরবেতর্  তােক পুরsৃত করা। eর ফেল
ভিবষয্েত যারা িভিস হেবন, তােদর দনুর্ীিত করেত পেরাkভােব uৎসািহত করা হয়। কারণ, eমন িসdােn
হবু িভিসরা ভাবেবন, আমরাo দনুর্ীিত কের টাকা বানাব। পের ধরা পড়ায় আমােদর পদ েথেক সিরেয়
িদেল  আমরা  িবভােগ  েযাগ  িদেয়  িশkকতা  করব।  িবিভn  সরকােরর  আমেল  িভিস  িহেসেব  দািয়t
পালনকারী  aেনেকর  িব েdi  দনুর্ীিতর  aিভেযাগ  আেছ।  aেনক  ছাtেনতার  িব েd  চাঁদাবািজ,
েটnারবািজ,  পদ  েকনােবচার  aিভেযাগ  আেছ।  িকn  ক’জন  িভিস  বা  ক’জন  ছাtেনতার  e  কারেণ
দৃ াnমূলক শািs হেয়েছ? e pিkয়া চলমান রাখেত চাiেল সরকােরর uিচত হেব িভিস o ছাtেনতােদর
জনয্ জাতীয় সংসেদ চাঁদাবািজ দায়মুিk আiন পাস করা।
িব িবদয্ালয় রাজৈনিতক pিত ান নয়; eিট eকােডিমক pিত ান। িব িবদয্ালয় রাজনীিতিবদ  ৈতিরর
ফয্াkির  নয়;  েমধাবী  gাজেুয়ট  ৈতিরর  কারখানা।  মেন  রাখেত  হেব,  unত  েদশ েলার  িব িবদয্ালেয়
সংঘিষর্ক  দলীয়  রাজনীিতর  চচর্ া  না  থাকায়  তােদর  েযাগয্  রাজৈনিতক  েনতার  aভাব  হয়  না।  pকট
রাজৈনিতক  ভাবমূিতর্  মুেছ  িদেয়  eখন  িব িবদয্ালয়েক  তার  eকােডিমক  চিরt  িফিরেয়  িদেত  হেব।
রাজনীিত বn কের িশkক o ছাtেদর oপর eকােডিমক চাপ বাড়ােত পারেল েকােনা আবরারেক আর pাণ
িদেত হেব না। বড় সরকাির িব িবদয্ালয় েলায় তদিবর o দলবািজর oপর িভিt কের িভিস িনেয়াগ েদয়া
যােব  না।  eমনভােব  িভিস  িনেয়াগ  েদয়ার  aথর্  হল  ব বnুেক  aসmান  করা।  কারণ,  1973  সােলর
িব িবদয্ালয় aধয্ােদশ/আiন ব বnুর েদয়া uপহার। eেক aবjা করার aথর্ তােক aসmান করা। তেব
সরকার চাiেল eর সংেশাধন বা eেক যুেগাপেযাগী করেত পাের। িকn aধয্ােদশo থাকেব, আবার eেক
পেদ পেদ aমানয্ করা হেব, eটা েতা হেত পাের না। pিতবছর যিদ িব িবদয্ালয় িশkক সিমিতর িনবর্াচন
হেত  পাের,  তাহেল  েকন  িনয়িমত  ছাt  সংসদ  িনবর্াচন  হেব  না?  ছাt  সংসেদ  িনয়িমত  িনবর্াচন  হেল
ছাtেনতারা িশkাথর্ীবাnব হেবন। তখন তারা দলীয় েলজড়ুবিৃtর রাজনীিত বn কের িশkাথর্ীেদর সমথর্ন
েপেত  িশkাথর্ীবাnব  eকােডিমক  sাথর্সংি  কমর্সূিচ  gহণ  করেবন।  আবরারেদর  মেতা  সাধারণ
িশkাথর্ীেদর তখন তারা টচর্ ার েসেল না িনেয় েরsুেরেn িনেয় িশঙাড়া খাoয়ােবন। সাধারণ িশkাথর্ীেদর
সমথর্ন িনেয় জনিpয় হেত তারা pিতেযািগতা কের তােদর সে  ভােলা বয্বহার করেবন। ছাtেনতারা তখন
িশkাথর্ীেদর  sাথর্েকিndক  রাজনীিত  করেবন।  িনেজেদর  আেখর  েগাছােত  চাঁদাবািজ,  েটnারবািজ,  দলীয়
রাজনীিতর েলজড়ুবিৃt আর পদ েকনােবচার বয্বসা করেবন না। তেব সবেচেয় ভােলা হয় বুেয়েটর মেতা
সব  িব িবদয্ালেয়  দলীয়  রাজনীিতর  েলজড়ুবৃিt  রাজনীিত  আনু ািনকভােব  বn  করেল।  েদখা  যাক,
সরকার েতমন িশkাবাnব িসdাn gহেণর সৎসাহস েদখােত পাের িকনা।
ড. মহুাmদ iয়াhiয়া আখতার : aধয্াপক, রাজনীিত িবjান িবভাগ, চ gাম িব িবদয্ালয়

akhtermy@gmail.com
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