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েয়েটর ছা  আবরার হত াকাে র িতবাদ ও িবচার দািব কের দয়ােল দয়ােল ািফিত। রং িলর চেড় িনহত আবরােরর 
র মাখা পােয়র ছিব কেছন এক িশ াথ । গতকাল েয়েটর িত মীর হেলর সামেনর দয়ােল। ছিব:  কাি  দাশেদেশর িবিভ  
িশ া িত ােন দীঘিদন ধের ছা রাজনীিতর নােম হত া– ন, হানাহািন, ট ারবািজ, চ দাবািজ, রাহাজািনর ধারা চেল আসেছ। 
স িত েয়েট আবরার ফাহাদ হত া তারই আেরক শংস প। এই াপেট রাজৈনিতক িবে ষেকরা বলেছন, দেশর ধান 
রাজৈনিতক দল েলা য ধারায় চলেছ, এমন অব ায় ু ধারার ছা রাজনীিত িফের আসার স াবনা কম। বতমােন ছা রাজনীিতর 
নােম য ংসা ক ও র া  কমকা  চলেছ, তা মা ষ আর িনেত পারেছ না। িবেশষ কের, েয়েট আবরার হত ার পর 
িব িব ালেয়র হেল হেল টচার সল, র ািগং ও নানা অত াচার–িনযাতেনর যসব খবর বিরেয় আসেছ, তা িশউের ওঠার মেতা। 
বছেরর পর বছর এটা চলেছ, কউ এত িদন  ঁশ  করার সাহস পায়িন। িব িব ালেয়র উপাচায, র িকংবা িবভাগীয় ধােনরাও 
কােনা ব া ননিন। িশ াথ েদর আে ালেনর েখ েয়ট ক প  সখােন ছা রাজনীিত তথা দলীয় রাজনীিত িনিষ  করার 

িস া  িনেয়েছ। এটা এখন িব িব ালয়ও অ সরণ ক ক—ছা , িশ ক ও অিভভাবকেদর অেনেকই তা চাইেছন। ক া ােস ু 
পিরেবশ িফিরেয় আনেত এখন িশ া িত ান েলােত দলীয় রাজনীিত তথা ছা রাজনীিত ব  করা যায় িক না, সই আেলাচনাও 
সামেন চেল এেসেছ। এ ছাড়া মিডেকল কেলজ এবং েকৗশল, িব ান ও ি  িব িব ালয়সহ িবেশষািয়ত উ িশ া িত ান 
থেক এ ধরেনর ভয়ংকর ছা রাজনীিতেক িবদায় করা জ ির হেয় পেড়েছ। িত  িব িব ালয় িনজ িনজ িস াে  এটা করেত 

পাের। একই সে  ছা েদর ায়সংগত দািবদাওয়ার জ  ছা  সংসদেক কাযকর ও িনয়িমত িনবাচন করার উে াগ থাকেত পাের। 
সরকারেক এ িবষেয় িচ া করেত হেব। েয়েটর মধাবী িশ াথ  আবরার ফাহাদেক স িত িপ েয় হত া কেরেছন ছা লীেগর 
একদল নতা-কম । থম আেলা ফাইল ছিবসরকাির ও ায় শািসত িব িব ালয় েলার আইন বা অ ােদশ পযােলাচনা কের দখা 
যায়, কােনা িব িব ালেয়র আইেন ছা রাজনীিত স েক িক  বলা নই। িক  ছা  সংসদ গঠেনর কথা আেছ। িত র আইেন 
িশ করাজনীিতর িবষয়  উে খ থাকেলও দলীয় স ৃ তার কথা বলা নই। তেব বা বতা হে , ায় সব িব িব ালেয় 
ছা সংগঠন ও নানা রেঙর আড়ােল িশ কেদর সিমিত বা সংগঠন রেয়েছ। বিশর ভাগ ে  এসব সিমিত ও সংগঠন দলীয় 
রাজনীিতর শি েক িঁজ কের দলাদিল ও নানা াথসংি  কায েম । 

ছা রাজনীিত ব  যসব িত ােন: পিরি িত সামাল িদেত কেয়ক  িব িব ালয় িনজ উে ােগ ছা রাজনীিত ব  কেরেছ। এর 
মে  রেয়েছ যেশার িব ান ও ি  িব িব ালয়, লনা িব িব ালয় ও ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়। যেশার 
িব ান ও ি  িব িব ালেয়  থেক ছা রাজনীিত ব  িছল। িক  পরবত  সমেয় ছা লীেগর চােপর েখ ছা রাজনীিত চা র 
অ মিত দন উপাচায মা. আব স সা ার। ২০১৪ সােল সখােন কিম েত ঠ ই পাওয়া না–পাওয়ােক ক  কের চ থ বেষর ছা  
নাই ল ইসলামেক (িরয়াদ) িপেয় হত া কের ছা লীেগর এক  প । এই হত া মামলায় িব িব ালয় শাখার বতমান সভাপিত 

ত িব াস ও সাধারণ স াদক এস এম শামীম হাসান জনই অিভেযাগপ  আসািম। সবেশষ গত জা য়াির মােস এখােন 
িশ কেদর ওপর হামলা কের ছা লীগ। এ ঘটনায় ছা রাজনীিত আবার ব  কের দয় িব িব ালয় শাসন। এখানকার বতমান 
উপাচায আেনায়ার হােসন থম আেলা ক বেলন, এখােন ছা রাজনীিত িনিষ  িছল। িক  একজন উপাচায তা উ ু  কের 
িদেয়িছেলন। িশ কেদর ওপর হামলার পর িরেজ  বােড (সেবা  নীিতিনধারণী বাড) ছা রাজনীিত বে র িস া  হয়। 
িশ া িত ান েলােত দলীয় রাজনীিত তথা ছা রাজনীিত ব  করা যায় িক না, সই আেলাচনা সামেন এেসেছ। 

লনা িব িব ালয় আইেন ছা রাজনীিত সে  িক  বলা না থাকেলও িশ াথ েদর দািবর পিরে ি েত িব িব ালেয়র 
আচরণিবিধেত ছা রাজনীিত করা যােব না মেম শত  করা হেয়েছ।  থেক ছা রাজনীিত না থাকা সরকাির িব িব ালয় হে  
ঢাকার অ ের গাজী ের অবি ত ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়। ছা রাজনীিত থাকা না–থাকার মে  বড় পাথক  
দখােনার া  িহেসেব এই িব িব ালেয়র নাম শানা যায়। িব িব ালয় ম ির কিমশেনর সােবক চয়ার ান অ াপক নজ ল 



ইসলাম থম আেলা ক বেলন, এই িষ িব িব ালেয় ছা রাজনীিত নই। ছা রাজনীিত ছাড়াই কােনা িব িব ালয় য ভােলা 
চলেত পাের, এ  তার এক  া । 

িনিষ  থাকেলও চলেছ: িনিষ  থাকেলও িম া িব িব ালেয় ছা সংগঠেনর কায ম চলেছ। যিদও ওই িব িব ালেয়র ভিত 
ফরেমর সে  অ ীকারনামায় বলা আেছ, ছা রাজনীিত ও মপান করা যােব না। এর আেগ চ াম িব িব ালয় সিহংস ঘটনার 
পর ২০০৮, ২০১২ ও ২০১৪ সােল ছা রাজনীিত ব  কের। এসব িনেষধা া আ ািনকভােব ত াহার করা হয়িন, তেব ছা রাজনীিত 
চলেছ। ২০১০ সােল ছা লীেগর ই পে র সংঘেষ িনহত হন ঢািবর িশ াথ  আ বকর িসি ক। একই বছর ছা লীেগর অভ রীণ 
কা েল মারা যান জািবর িশ াথ  বােয়র আহেমদ।২০০৬ সােল চা  হওয়া নায়াখালী িব ান ও ি  িব িব ালেয়র িরেজ  
বােডর থম সভায় িস া  হয়, এই িব িব ালেয় থম ২০ বছর িশ ক ও ছা রাজনীিত ব  থাকেব। িক  ১১ বছেরর মাথায় 

সােবক ছা লীগ নতা ও তৎকালীন উপাচায অ াপক এম অিহ ামােনর (চান) সমেয় সখােন ছা রাজনীিত চা  হয়। অব  
একমা  ছা লীগ সখােন কিম  গঠন কের। এ ছাড়া সংঘাত ও েনর ঘটনার পর িসেলেট শাহজালাল িব ান ও ি  
িব িব ালয়, রং ের বগম রােকয়া িব িব ালয়সহ িবিভ  িব িব ালেয় ছা রাজনীিতর ওপর িনেষধা া দওয়া হেয়িছল। পের 

েতই আবার ছা রাজনীিত চা  হয়। 

আইেনও ছা রাজনীিত নই: দেশ এখন সরকাির ও ায় শািসত িব িব ালেয়র সং া ৪৯। এ েলার িত র জ  রেয়েছ আলাদা 
আইন। তােত ছা রাজনীিতর কথা নই। পযােলাচনায় দখা গেছ, যখােন ছা রাজনীিত নই, সখানকার পিরেবশ লনা লক শা । 
এর মে  লনা িব িব ালয় ও গাজী ের ব ব  িষ িব িব ালয় অ তম।েবসরকাির িব িব ালেয়র লখাপড়া ও মান িনেয় 

 থাকেলও সখােন দলাদিল বা েনা িন নই, ছা রাজনীিতও নই।আইেন িক  বলা না থাকেলও দেশর চার  ায় শািসত 
িব িব ালেয় (ঢাকা, চ াম, রাজশাহী ও জাহা ীরনগর) ছা রাজনীিত আেছ। ২০১২ সােল ছা লীগ নতােদর চাপািতর কােপ াণ 
হারান রান ঢাকার দরিজ িব িজৎ দাস।তেব ১৯৭৩ সােলর িব িব ালয় অ ােদশ িনেয় িবতক হে । ওই অ ােদেশর পর ৪৬ 
বছর পার হেয়েছ, এটা এখন নিবেবচনা জ ির হেয় পেড়েছ। ১৯৬১ সােলর অ ােদশ অ যায়ী পিরচািলত েয়ট ও ময়মনিসংেহ 
অবি ত বাংলােদশ িষ িব িব ালেয় ছা রাজনীিত স েক িক  উে খ না থাকেলও সখােন ছা  সংসদ গঠেনর কথা বলা আেছ। 
১৯৮৯ সােল েয়ট একােডিমক কাউি ল এক  ছা  অ ােদশ পাস কেরিছল, সটাই েয়ট আইন। যার ১৬ ধারা অ যায়ী, িলিখত 
অ মিত ছাড়া কউ ছা সংগঠন করেত পারেব না। ঢাকা, চ াম, রাজশাহী ও লনায় অবি ত চার  েকৗশল ও ি  
িব িব ালেয়র আইেন ছা রাজনীিতর িবষেয় িক  বলা নই। ন ই-পরবত  িতি ত িব িব ালয় েলােত বিশর ভাগ ে  
িশ ক এবং কমকতা-কমচারীেদর রাজনীিতর িবষেয় িনেষধা া আেছ। দেশর সরকাির মিডেকল কেলজ েলােতও ছা রাজনীিত 
করা যােব, এমন কথা আইেন নই। ঢাকা মিডেকল কেলেজর অ  খান আ ল কালাম আজাদ থম আেলা ক বেলন, এ িবষেয় 
আইেন  িক  বলা নই। বাংলােদশ মিডেকল অ ােসািসেয়শেনর (িবএমএ) সােবক সভাপিত রিশদ ই মাহ ব থম আেলা ক 
বেলন, ‘ছা েদর অব  রাজৈনিতকভােব সেচতন হেত হেব। তেব এখন ছা রাজনীিতর নােম যা হে , সটা আিম চাই না।’ িবিভ  
সমেয় িশ া িত ােন এেকক  বড় ঘটনার পর ছা রাজনীিত িনেয় সমােলাচনা হয়, এ  বে র দািব ওেঠ। আবার  ওেঠ—
ছা রাজনীিত না থাকেল অ ােয়র িতবাদ বা ছা েদর অিধকার আদােয়র আে ালন হেব কীভােব? এর জবােব এমন কথা আসেছ 
য িব িব ালয় েলােত এমন িভিস বা ন  কন দওয়া হেব, য েদর অেযা তার কারেণ ছা রা রা ায় নামেত বা  হেবন। তা 

ছাড়া, ছা রাজনীিত না থাকেলও সাধারণ ছা রা দািব আদায় কের িনেয়েছন, এমন িতন  সা িতক া  রেয়েছ। গাপালগে  
ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান ও ি  িব িব ালয় এবং বিরশাল িব িব ালেয় সাধারণ িশ াথ েদর আে ালেনর েখ 
উপাচাযেদর চেল যেত হেয়েছ। েয়েট চলমান ছা  আে ালন ও অরাজৈনিতক। কাটািবেরাধী আে ালন, িনরাপদ সডে়কর 
দািবেত লিশ াথ েদর আে ালন, ২০০৬ সােল ঢাকা িব িব ালেয় িনরাপ া বািহনীর অব ােনর িব ে  আে ালন এবং 
বসরকাির িব িব ালেয়র ভ াটিবেরাধী আে ালনও কােনা রাজৈনিতক দেলর ছা সংগঠেনর উে ােগ হয়িন; বরং িনরাপদ 

সডে়কর দািবেত আে ালনকারীেদর ওপর ছা লীগ বপেরায়া হামলা কেরেছ। 

িশ ািবেদরা বলেছন কাযকর ছা  সংসেদর কথা। িক  ঢাকা িব িব ালয় ছাড়া কাথাও ছা  সংসদ নই। সটাও দীঘিদন কাযকর 
িছল না। অেনক বছর পর যা–ও ডাক  িনবাচন হেয়েছ, সটাও হণেযা  হয়িন; চলেছও না। েয়েটর া ন ছা , অিভেনতা, 
না কার ও লখক আ ল হায়াত থম আেলা ক বেলন, ‘রাজনীিত থাকেল ভােলা হেব, না রাজনীিত ছাড়া ভােলা চলেব—এটা চট 
কের বলা ক ন। তেব আমরা য পিরেবেশ লখাপড়া কেরিছ, বড় হেয়িছ, সখােন রাজনীিত দরকার হয়িন। আমরা আমােদর 
সম ার কথা উপাচাযেক িগেয় বলেত পেরিছ। এখন ইউক  নই। তার ওপর ছা রাজনীিতর খারাপ ভাব পেড়েছ। এ ছাড়া সখােন 
উপাচায, েভা , িশ ক, ছা —সবার মে ই র  তির হেয়েছ। সব িমিলেয় পিরেবশটা ভােলা নই, যা ফরােত হেব যেকােনা 



ে ।’ িশ া িত ােন ু পিরেবশ ফরােত ছা রাজনীিত ব  করা হেব িক না, এ ে র জবােব ধানম ী শখ হািসনা গত 
ধবার এবং িশ াম ী দী  মিন হ িতবার বেলিছেলন, কােনা িশ া িত ান চাইেল সখানকার রাজনীিত ব  করেত পাের। 

িশ করাজনীিত, আসন বরা : রাজৈনিতক িবে ষেকরা বলেছন, িশ কেদর দলীয় রাজনীিত ব িতকর হেয় উেঠেছ। অেনক 
সময় িশ করাজনীিতর হািতয়ার িহেসেব ব ত হে  ছা রাজনীিত। এ ছাড়া যখন য সরকার মতায়, সই সরকােরর 
ছা সংগঠেনর ভাবশালীরা হেলর িসট ব ন কেরন। হল শাসন ছা েনতােদর কােছ আ সমপণ কের, কখেনা রাজৈনিতক চােপ, 
কখেনাবা িনেজর দলীয় রাজৈনিতক অব ােনর কারেণ। ২০১৮ সােল ঢািবর এসএম হেল ছা লীেগর নতা-কম েদর িনযাতেনর 
িশকার হন এহসান রিফক। এেত এহসােনর এক  চােখর কিনয়া তর জখম হয়। ত র কপাল ও নাক ফেট যায়।এই াপেট 
রাজৈনিতক িবে ষেকরা মেন কেরন, িব িব ালয় েলােত দলীয় রাজনীিত ব  করা গেল হেলর িসট ব েন অিনয়ম থেক  
কের গ ম কালচার, গণ ম ও র ািগংেয়র নােম ভয়ংকর ছা িনপীডন় ব  হেয় যােব। 
 ন ইেয়র দশেক এইচ এম এরশাদ সরকােরর আমেল ছা রাজনীিত বে  মাট ই দফায় উে াগ নওয়া হেয়িছল। এর মে  

থমবার ১৯৮৬ সােলর ৮ িডেস র এবং ি তীয়বার ১৯৮৯ সােলর ২৬ নেভ র। মি সভার িস াে  বলা হেয়িছল, িশ ার অ ল 
পিরেবশ িনি ত করার উে ে  িশ া িত ান রাজনীিত  করা উিচত। ১৯৮৯ সােল রাজনীিত  কেলজেক সরকাির অ দান 

দােন অ ািধকার দওয়ার িবষয় অ  করা হেয়িছল। এ ে  তখনকার রশাসেকর উে  হয়েতা িভ  িছল। রাচােরর 
পতেনর পর ১৯৯১ সােল মতায় আেস িবএনিপ। ছা রাজনীিতর নােম হানাহািন ব  হয়িন। ২০০১ সােল ছা দেলর হানাহািনর 
কারেণ সংগঠেনর তৎকালীন সভাপিত ও সংসদ সদ  নািসরউি ন িপ েক ার করেত বা  হেয়েছ। একই সে  িতন বছর 
ছা দেলর কিম  িগত রেখিছল। ২০০২ সােল ট ারবািজ িনেয় ছা দেলর ই েপর গালা িলেত ন হন েয়েটর ছা ী সােব ন 
নাহার (সিন)। যিদও িব িব ালয় ক া ােস হানাহািনর  াধীনতার পর থেক, যা িদেন িদেন আরও ভয়ংকর প ধারণ কেরেছ। 
 

ংসা ক রাজনীিত সবার অপছ : ছা সংগঠেনর নােম ংসা ক রাজনীিতর য কদয চহারা বছেরর পর বছর ধের তির হেয়েছ, 
তােত ব িত ম ছাড়া কােনা অিভভাবকও এখন আর চান না, ত র স ান রাজৈনিতক কমকাে   হাক। এমনিক শীষ 
পযােয়র রাজনীিতকেদর স ানেদরও ছা রাজনীিতেত দখা যায় না। যিদও অে র স ানেদর ছা রাজনীিতর নােম তােদর পেটায়া 
বািহনী িহেসেব বহােরর াপাের আ েহর কমিত নই। যার কারেণ ছা রাজনীিত বে র কথা উঠেলই সটােক 
‘িবরাজনীিতকরেণর ষড়য ’ আ া িদেয় ব ৃতা–িব িত  হয়। তেব েয়েট িনহত আবরার ফাহােদর বাবা বরকত উ াহও চান, 
িশ া িত ােন ছা রাজনীিত ব  হাক। িতিন ছা রাজনীিত িনিষ  করায় েয়ট ক প েক ধ বাদ জািনেয় বেলন, ত র ছেলেক 
হারােনার ম  িদেয় হাজার হাজার ছেলর জীবন যিদ ভােলা থােক, এই ন  ছা রাজনীিত ব  হয়; সটাও ত র জ  একটা সা না 
হেব। িব িব ালয় ম ির কিমশেনর সােবক চয়ার ান অ াপক নজ ল ইসলাম বেলন, িবেশষািয়ত িশ া িত ােন য রা 
পড়ােশানা কেরন, ত রা ভিব েত রাজনীিত করেত বা ন ে  যেত চান না। ত রা লত িনেজেক দ  পশাজীবী িহেসেব গড়েত 
চান। তাই সই েযাগ দওয়াটাই ণ। ত র মেত, েয়াজেন যেকােনা িশ া িত ােনর শাসন, ছা  ও িশ েকরা চাইেল 
রাজনীিত ব  রাখেত পােরন। ধানম ীর সা িতক ব ে ও তা । এমতাব ায় মিডেকল, েকৗশল এবং িব ান ও ি সহ 
িবেশষািয়ত িব িব ালেয় ছা রাজনীিত থাকেব িক থাকেব না, এ াপাের িস া  নওয়া জ ির। 


