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ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  aধর্শত  কk  বয্ব ত  হয়  ‘টচর্ ার  েসল’  িহেসেব।  13িট  ছাt  হেলর  eসব  কেk
শারীিরক o মানিসক িনযর্াতেনর িশকার হেcন aেনক িশkাথর্ীo। েকবল িশkাথর্ীেদর িনযর্াতেনi eসব
ম বয্বহার হয় eমন নয়। পিরেবশ o সময়েভেদ কk েলা হেয় oেঠ ‘িনযর্াতেনর েকnd’।

eেkেt কখনo শয়ন  কk, কখনo আহার কk, কখনo aিতিথ  কk, কখনo হেলর  ছাদ, মাঠ িকংবা
গণ ম েলা ‘টচর্ ার েসল’ হেয় oেঠ। 
গত সাত বছের িব িবদয্ালয় কয্াmাস o 13িট আবািসক হেল ছাtলীেগর েনতাকমর্ীরা 58িট িনযর্াতেনর
ঘটনা ঘিটেয়েছ। eেত িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছন anত aধর্শতািধক িশkাথর্ী।
eেদর কাuেক িপিটেয় পুিলেশ েসাপদর্  করা হেয়েছ, কাuেক আবার িপিটেয় হল েথেক তািড়েয় িদেয় িসট
দখল  করা  হেয়েছ।  আিধপতয্  িবsাের  িনজ  সংগঠেনর  পদধারী  েনতােকo  ‘ছাtদল-িশিবর’  করার
aিভেযােগ িপিটেয় হলছাড়া করার দৃ াn রেয়েছ। 

  মাহমুদলু হাসান নয়ন
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েমেয়েদর  হেলo  আেছ  eমন  িনযর্াতেনর  ঘটনা।  তেব  ছাt  হেলর  তুলনায়  কম।  েকবল  ছাtলীগi  নয়,
aতীেত aনয্ানয্ kমতাসীন ছাt সংগঠনo িসট দখেলর রাজনীিতর সুেযােগ িশkাথর্ীেদর oপর নানাভােব
িনযর্াতন কেরেছন।
িবিভn গণমাধয্েম pকািশত pিতেবদন িবে ষণ কের পাoয়া েগেছ eসব তথয্।
তেব  ছাtলীেগর  দািব,  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়  ছাtলীেগর  গণ ম-েগs ম  থাকেলo  েকােনা  ‘টচর্ ার  েসল’
েনi। ছাtলীগেক িবতিকর্ ত করেত ষড়যেntর aংশ িহেসেবi eিট বলা হেc। গণ ম-েগs ম িনেয় িকছু
েনিতবাচক আেলাচনা থাকেলo eিট ‘টচর্ ার েসল’ বলেত নারাজ ছাtলীগ।
ছাtলীেগর দীঘর্িদেনর েরoয়াজ হল, ঢাকা িব িবদয্ালেয়র pিতিট হেল নতুন কিমিট না হoয়া পযর্n চারিট
pধান  gপ  থােক।  তারা  যথাkেম  েকndীয়  সভাপিত  o  সাধারণ  সmাদক  eবং  িব িবদয্ালয়  শাখার
সভাপিত o সাধারণ সmাদেকর aনসুারী িহেসেব পিরিচত।
েসi িহেসেব 18িট হেল েমাট 72িট gপ আেছ। ছাtেদর 13িট হেল আেছ 52িট gপ। হেল uঠেত হেল
িশkাথর্ীেক েয েকােনা eকিট gেপর হেয় ‘গণ েম’ uঠেত হয়। েকােনা হেল সব gেপর ‘কমন গণ ম’
আেছ, আবার েকােনা হেল gপিভিtক পৃথক ‘গণ ম’।
eসব  gেপর  মেধয্  আবার  সাব-gপ  আেছ।  pিতিট  gপ  তার  aনসুারী  েনতাকমর্ীেদর  পৃথকভােব
‘েগs েম’  েডেক  িনেয়  যায়।  eিট  কখনo  হেলর  aিতিথ  কেk  হয়,  কখনo  আবার  রাজৈনিতক
কk েলােতo (পিলিটকয্াল ম) হয়।
সাধারণত  pথম  বেষর্র  িশkাথর্ীেদর  িdতীয়  বেষর্র  িশkাথর্ীরা,  িdতীয়  বেষর্র  িশkাথর্ীেদর  তৃতীয়  বেষর্র
িশkাথর্ীরা- eভােব িশkাবষর্ aনযুায়ী ei েম ডাকা হয়। কখনo কখনo আবার gেপর pধান (হেলর
সভাপিত o সাধারণ সmাদক পদpতয্াশী) সবাiেক িনেয় oi েম বেসন।
e ধরেনর েম ডাকা মােনi েছাট বা বড় েয েকােনা ধরেনর িনযর্াতন aিনবাযর্।
িশkাথর্ীেদর aিভেযাগ, আচরণ েশখােনা o পরsেরর পিরিচিতর জনয্  ডাকা হেলo েসখােন শারীিরক o
মানিসক িনযর্াতেনর ঘটনা aেনকটা িনয়িমত। েকu ছাtলীেগর কমর্সূিচেত েযেত না পারেল, বািড় েযেত
চাiেল ‘েগs েমর বড় ভাi’েদর কাছ েথেক ছুিট িনেত হয়।
রােতi সাধারণত eসব েম ডাকা হেয় থােক। eখান েথেক েদয়া িনেদর্ েশর কারেণ িশkাথর্ীেদর aেনক
সময়  রােত  না  ঘুিমেয়  কয্াmােস  ঘুরেত  হয়।  েবশ  কেয়কিট  হেলর  e  ধরেনর  ম  েথেক  রােত  ঢাকা
িব িবদয্ালেয়র পােশর েসাহরাoয়াদর্ী uদয্ােন ঘুরেত যাoয়ার িনেদর্শনা েদয়ার ঘটনাo ঘেটেছ।
ফেল aেনেক েসখােন িগেয় নানা aপকেমর্ জিড়েয় পেড়ন। েকােনা েকােনা েম aনয্ gেপর সে  সংঘষর্
হেল করণীয় িক, কীভােব আkমণ করেব েসসব েশখােনারo ঘটনা ঘেটেছ। ‘বড় ভাiেদর’ মনমেতা চলেত
না পারায় শারীিরক o মানিসক িনযর্াতেনর aসংখয্ ঘটনার নিজর রেয়েছ।
‘ছাtদল-িশিবর’ aিভেযােগ aসংখয্ িনযর্াতেনর aিভেযাগo রেয়েছ। তেব ব বnুর aসমাp আtজীবনী
aধয্য়নসহ  iিতবাচক  ধারায়  ‘েগs ম’ পিরচালনার  নিজরo  পাoয়া  েগেছ  কেয়কিট  হেলর  al  িকছু
gেপ।
2013 সােলর েফbয়াির মাস েথেক 2019 সােলর aেkাবর পযর্n গণমাধয্েম pকািশত তথয্ িবে ষণ কের
েদখা  েগেছ,  ei  সমেয়  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়  58িট  আেলািচত  িনযর্াতেনর  ঘটনা  ঘিটেয়েছ  ছাtলীেগর
েনতাকমর্ীরা।
eেত ভুkেভাগী েদড় শতািধক িশkাথর্ীর হল ছাড়েত হেয়েছ। ‘ছাtদল-িশিবর’ করার aিভেযােগ eেদর
aিধকাংশেক পুিলেশ েসাপদর্  করা হয়। িকn aিভেযােগর সতয্তা না েপেয় তােদর aেনকেক থানা েথেক
aিভভাবেকর িজmায় েছেড় েদয়ার ঘটনাo ঘেটেছ।
aেনেক আবার িবিভn মামলায় েজেল িগেয়েছন। gিপংেয়র কারেণ সয্ার eeফ রহমান হল, সিলমlুাহ
মসুিলম হেল ছাtলীেগর পদধারী েনতােকo ‘ছাtদল-িশিবর’ aিভেযােগ িপিটেয় হলছাড়া করার aিভেযাগ
রেয়েছ।
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গণমাধয্েম  pকািশত  িবিভn  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  2013  সােলর  21  েফbয়াির  সিলমুlাহ  মুসিলম
(eসeম)  হেল  6  িশkাথর্ী  ছাtলীেগর  হােত  িনযর্াতেনর  িশকার  হন,  10  eিpল  eকi  হেল  8  িশkাথর্ী
িনযর্াতেনর িশকার হন, 12 জনু মধুর কয্ািnেন 1 জন, 23 জলুাi সয্ার eeফ রহমান হেল 3 জন o জািতর
জনক ব বnু েশখ মিুজবরু রহমান হেল 3 জন, 16 জলুাi হাজী মহুmদ মহুসীন হেল 1 জন, 25 আগs
কিব  জসীমudীন  হেল  1  জন,  6  েসেpmর  হাজী  মহুmদ  মুহসীন  হেল  3  জন,  1  aেkাবর  মাsারদা
সূযর্েসন হেল 1 জন, 20 নেভmর ব বnু হেল 1 জন, 25 aেkাবর মধুর কয্ািnেন 2 জন, 26 নেভmর
মহুসীন হেল 1 জন, 11 িডেসmর eসeম হেল 4 জন, 16 িডেসmর eকi হেল আরo 4 জন, 21 িডেসmর
মিুkেযাdা িজয়াuর রহমান হেল 1 জন ছাtলীেগর েনতাকমর্ীেদর িনযর্াতেনর িশকার হন।
2014 সােলর 20 জানয়ুাির শহীদ সােজর্n জ ল হক হেল 5 জন o েকndীয় লাiেbিরর সামেন 1 জন, 3
মাচর্  aমর ekেশ হেলর সামেন 4 জন, 5 েম কলাভবেনর সামেন 3 জন o েকndীয় gnাগােরর সামেন 1
জন, 20 aেkাবর সয্ার eeফ রহমান হেল 8 জন।
2015  সােলর  2 েফbয়াির  জ ল  হক  হেল  7  জন, 4  েফbয়াির eকi  হেল  1 জন eবং  ফজলুল হক
মসুিলম (eফeiচ) হেল 1 জন, 21 েফbয়াির eসeম হেল 2 জন, 2 আগs িবজয় eকাtর হেল 3 জন
িনযর্াতেনর িশকার হন।
2016 সােলর 27 েফbয়াির চা কলায় 1 জন, 1 মাচর্  eসeম হেল 1 জন, 22 aেkাবর eকi হেল 2 জন
িশkাথর্ী িনযর্ািতত হন। 2017 সােলর 27 জলুাi িজয়াuর রহমান হেল 2 জন, 10 আগs eসeম হেল 1
জন, 12 আগs িবজয় eকাtর হেল 1 জন o িজয়াuর রহমান হেল 1 জন, 17 আগs মুহসীন হেল 5 জন,
11 aেkাবর েকndীয় লাiেbিরর সামেন 1 জন eবং 24 aেkাবর িটeসিসেত 1 জন িনযর্াতেনর িশকার
হন।
2018  সােল  ছাtলীগ  কতৃর্ ক  িনযর্াতেনর  িশকার  হন-  16  জানুয়াির  িবজয়  eকাtর  হেল  1  জন,  6
েফbয়াির eসeম হেল 1 জন, 27 েফbয়াির িবজয় eকাtর হেল 1 জন, 1 মাচর্  ফুলার েরােড 1 জন, 8
মাচর্  eফeiচ হেল 1 জন, 23 মাচর্  িবজয় eকাtর হেল 2 জন, 24 মাচর্  সয্ার eeফ রহমান হেল 1 জন, 10
eিpল কিব সুিফয়া কামাল হেল 1 জন, 24 েম িজয়াuর রহমান হেলর েগs েম anত 3 জন, 6 আগs
eফeiচ হেল 6 জন, 30 েসেpmর eসeম হেল 2 জন, 10 aেkাবর মুহসীন হেল 1 জন, 25 aেkাবর
িটeসিসেত 2  জন, 1  নেভmর িটeসিসেত 1 জন, 21 নেভmর eসeম  হেল 1 জন, 23 িডেসmর  িবজয়
eকাtর হেল 1 জন, 24 িডেসmর জ ল হক হেল 1 জন। চলিত বছর ছাtলীেগর িনযর্াতেনর িশকার হন-
30 জানয়ুাির মল চtের 1 জন, 1 মাচর্  eসeম হেল 1 জন, 22 eিpল িবজয় eকাtর হেল 1 জন, 13 জলুাi
িজয়াuর রহমান হেলর েগs েম 25 জনেক মারধর o গালাগােলর ঘটনা ঘেট।
গণমাধয্েম pকািশত eসব ঘটনার বাiেরo িবিভn সমেয় িশkাথর্ী হয়রািনর খবর পাoয়া েগেছ। সংি রা
বলেছন, িসট দখেলর মাধয্েম হেল আিধপতয্ িবsার কেরi e ধরেনর aনয্ায় কােজ জড়ােc ছাtলীগ।
সংগঠেনর কমর্সূিচেত কমর্ী সংখয্া বাড়ােত নানা েকৗশেল তারা নবীন িশkাথর্ীেদর ‘গণ ম-েগs ম’মুখী
হেত বাধয্ করেছন। মফsল েথেক আসা িশkাথর্ীরা হেল eকটু মাথা েগাঁজার ঠাঁi েপেত ছাtলীেগর িনেদর্শনা
মানেত বাধয্ হেcন।
িব িবদয্ালেয়র  5িট  ছাtী  হল  eবং  েছেলেদর  িবজয়  eকাtর  হল  ছাড়া  aনয্  12িট  হেল  uঠেত  চাiেল
aবশয্i ছাtলীেগর মাধয্েম uঠেত হয়। ফেল বাধয্ হেয় সব রাজৈনিতক কমর্সূিচেত aংশ িনেত হয় হেল
থাকা নবীন িশkাথর্ীেদর।
eেkেt pশাসন aেনকটাi িনিবর্কার। তাছাড়া িবিভn সমেয় aনুpেবেশর কথা uঠেলo নবীন িশkাথর্ীেদর
ছাtলীগসংি তা িনি ত না হেয়i বাধয্ করা হয় দলীয় কমর্সূিচেত েযেত। aেনক সময় kাস বাদ িদেতo
েদয়া হয় চাপ। 
সংি রা বলেছন, 28 বছর পর aনুি ত ডাকসু িনবর্াচনেক েকnd কের ‘েগs ম’র aবsার িকছুটা
পিরবতর্ ন হেয়েছ। তেব গণ েমর aবsা aেনকটা আেগর মেতাi। েছেলেদর হল েলােত 8 জেনর কেk
গণ েম থাকেছন হলেভেদ 25-35 জন।
মলূত িসেটর রাজনীিতেক েকnd কেরi e গণ ম o েগs ম pথা ৈতির হেয়েছ। িব িবদয্ালেয়র চারিট
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

হেলর  5  জন  িভিপ-িজeস  যুগাnরেক  বেলন,  aেপkাকৃত  েছাট  হল েলােত  েগs ম  েবিশ  হয়।  কারণ
েসখােন িসট সংকট তীb।
তারা বলেছন, pশাসিনকভােব িসট েদয়া  হেল e সংকট aেনকাংেশi কািটেয় oঠা সmব। তারা eo
বলেছন, ছাt সংগঠন েলার ভয়- যিদ ৈবধ িসেটর িন য়তা পায় তাহেল 80 শতাংশ িশkাথর্ী রাজৈনিতক
কমর্সূিচেত েscায় যােব না।
তাi  ৈবধ  িসট  েদয়ার  েkেt  ছাt  সংগঠন েলার  aৈবধ  চাoয়ােত  কণর্পাত  না  কের  িসdাn  বাsবায়ন
করেত হেব।
গণ েম থাকা সাত িশkাথর্ীর সে  কথা হয় যুগাnেরর। তারা বলেছন, কয্াmােস রাজনীিত েকu icা
কের কের না। েত তােদর িদেয় িবিভn aপরাধ করােনা হয়, পের যখন েস খারাপ কােজ জিড়েয় যায়,
েসi েনতারাi তােদর udার কের।
পের  বাধয্  হেয়  তােদর  রাজনীিতেত  সিkয়  থাকেত  হয়।  তারা  বলেছন,  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়  কখনo
শয়নকk, কখনo আহারকk, কখনo aিতিথকk, আবার গণ ম েলাi হেয় oেঠ টচর্ ার েসল।
তারা  আরo  বলেছন,  পড়ােশানা  েশষ  হoয়ার  পরo  যারা   হেল  থাকেছন,  তারা  িনয়িমত  িশkাথর্ীেদর
aবsা বঝুেত চান না। তাi e সংকট আরo বােড়। তেব েগs েম aেনেক ভােলা uপেদশo েদন বেল
জানান তারা।
তেব  ছাtী  হল েলােত  গণ েমর  িচt  aেনকটা  আলাদা।  েসখােন  গণ ম  বলেলo  ছাt  হেলর  মেতা
মানেবতর জীবনযাপেনর িচt েনi। কারণ e হল েলােত ৈবধ িসট পাoয়া যায়। তেব যারা ৈবধ িসট পায়
না, তারা aেনক েkেt ছাtলীেগর শরণাপn হয়।
তখন  ছাtলীগ  তােদর  গণ েম  তুেল  েদয়।  যােদর  িবিভn  কমর্সূিচেত  িনেয়  যায়।  eছাড়া  তােদর
েগs েমo  ডাকা  হয়।  তেব  েসসব  েগs েম  ছাt  হেলর  মেতা  িনযর্াতেনর  িচt  েনi।  তেব  িবিভn
কমর্সূিচেত িগেয় হয়রািনর aিভেযাগ পাoয়া েগেছ ছাtী হেলর eসব গণ েম থাকা aেনেকর কাছ েথেকi।
eিদেক ছাtলীেগর ভারpাp সভাপিত o সাধারণ সmাদক িহেসেব দািয়t gহেণর পর আল-নািহয়ান খান
জয় o েলখক ভ াচাযর্ pধানমntীর সে  সাkাৎ করেল িতিন কমর্ীেদর মেধয্ মুিkযুd o ব বnুর iিতহাস
িনেয় আেলাচনার oপর tােরাপ কেরন।
িব িবদয্ালেয়র  েগs েম  নতুন  ধারা  eেন  e  িবষয়ক  আেলাচনা   করা  হেব  বেল  জািনেয়িছেলন
ছাtলীেগর e শীষর্ েনতৃt। 
েরাববার  যুগাnরেক  ছাtলীেগর  ভারpাp  সভাপিত  বেলন,  আমরা  iিতমেধয্i  eকিট  পিরকlনা  pণয়ন
কেরিছ। েগs ম িনেয় আগামীেত েকােনা েনিতবাচক কথা থাকেব না। eরপরo যিদ েকu েগs েম
aিত uৎসাহী হেয় েকােনা েনিতবাচক কাজ কের, তাহেল তার িব েd আমরা সাংগঠিনক বয্বsা েনব।
pশাসনেকo বলব, িনয়ম aনযুায়ী তােদর িব েd বয্বsা িনেত। ঢাকা িব িবদয্ালেয় েকােনা টচর্ ার েসল
েনi বেলo uেlখ কেরন িতিন। ভারpাp সাধারণ সmাদক বেলন, িকছু েগs েমর িবষেয় েয ধরেনর
িনযর্াতেনর aিভেযাগ আেস েস েলা আশা করিছ আর আসেব না।
আমরা েগs েমর কাযর্kম িঠক কের েদব। েস েলা হেব িশkা o পাঠচkিভিtক।
eসব িবষেয় জানেত চাiেল ঢাকা িব িবদয্ালেয়র pkর aধয্াপক ড. eেকeম েগালাম রাbানী যুগাnরেক
বেলন,  আমরা  যখনi  েকােনা  aিভেযাগ  েপেয়িছ,  তদn  কের  বয্বsা  িনেয়িছ।  িশkাথর্ীেদর  বলব,  েকu
েকােনাভােব হয়রািনর িশকার হেল আমােদর জানােব। জিড়তেদর িব েd আমরা বয্বsা েনব।
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