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১৯৭০ সােলর ২০ আগ  িত ার পর ১৯৭১ সােলর ১২ জা য়াির উে াধন হয় জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়
(জািব)।  িত ার  পর  পিরেয়  গেছ  ৪৮  বছর।  এই  ৪৮  বছের  ছা হত ার  সাতিট  ঘটনা  ঘেটেছ
িব িবদ ালয়িটেত। তেব িবচার হয়িন একিটরও। এই সাতজেনর মেধ  সবেশষ জুবােয়র হত ায় আদালত
দাষীেদর িব ে  রায় িদেলও তা পুেরাপুির কাযকর হয়িন।

সব থম ১৯৭৩ সােল জাক র থম সাধারণ স াদক জাসদ নতা শাহ বারহান উ ীন রাকন খুন হন
নারায়ণগে । জাক র সাধারণ স াদক হওয়ার পিরে ি েতই তােক হত া করা হেয়িছল বেল িব িবদ ালয়
সূে  জানা যায়। এরপেরর বছরই ১৯৭৪ সােল জাক র ি তীয় সাধারণ স াদক মাজাে ল হকও িনহত
হন রাজৈনিতক িতপ েদর হােত। এই জনেকই দাফন করা হয় জািব ক া ােস। ক া ােসর ওয়ােজদ
িময়া িব ান গেবষণাগােরর পােশই রেয়েছ তােদর কবর। ততৃীয় খুেনর ঘটনািট ঘেট ১৯৮৯ সােলর ২৬
আগ । ছা দেলর সহ-সাধারণ স াদক হাবীবুর  রহমান  কিবর  ছা িশিবেরর  সে  সংঘেষ  িনহত হন।
১৯৯৪ সােল ভিত পরী ার ভাইভা িদেত এেস িশিবর সে েহ মতাসীন ছা দেলর হােত খুন হন কাম ল
নােমর এক ছা । তেব এই হত াকাে ডর সে  ক বা কারা জিড়ত িছল স স েক িনিদ  কােনা তথ
পাওয়া যায়িন। একই বছর িব িবদ ালেয় লাকাল এবং অ াি টেলাকাল ছা রাজনীিতর কা েল িনহত হন
ইংেরিজ িবভােগর ছা  শওকত কবীর দীপু। িতিন  ছা দেলর লাকাল েপর নতা  িছেলন। ষ  ব ি
িহেসেব ১৯৯৭ সােলর ১৮  অে াবর  ছা লীেগর  সে টাির  েপর িলেত িনহত হন সভাপিত েপর
ছা লীগ নতা ও িব িবদ ালেয়র অথনীিত িবভােগর ছা  আন  মার ঘাষ।

 তার এই খেুনর ঘটনায়  সে টাির প ক া ােস ‘িকলার প’  নােম পিরিচিত পায়। িকলার েপর
নতৃে  িছেলন  ছা লীেগর  সে টাির  কাকঁন।  আন  হত ার  ঘটনায়  িকলার  পেক  ক া াস  থেক

িবতািড়ত করা ছাড়া আর কােনা িবচার হয়িন।

এিদেক অপর েপর নতৃে  িছেলন সভাপিত শখ ামান। ধষেণর দােয় অিভযু  জিসম উ ীন মািনক
িছেলন এই েপর নতা। তার নােমই সভাপিত প ক া াস রাজনীিতেত ‘ রিপ  প’ িহেসেব পিরিচিত
পায়। আন  হত ার পেরর বছরই িব িবদ ালেয়র বাম ছা  সংগঠন েলার নতেৃ  অ ি ত হয় জািবর
িবখ াত ‘ধষণ ও িনপীড়নিবেরাধী আে ালন’।

সবেশষ ২০১২ সােলর ৯ জা য়াির ছা লীেগরই একিট েপর হােত খনু হন ৩৭ ব ােচর ইংেরিজ িবভােগর
ছা  ও ছা লীগ নতা জবুােয়র আহেমদ। এ ঘটনায় িব িবদ ালেয়র তৎকালীন রিজ ার হািম র রহমান
আ িলয়া থানায় হত া মামলা কেরন। ২০১৫ সােলর ৮ ফ য়াির জবুােয়র হত া মামলার রােয় পাচঁজনেক
ফািঁস  ও  ছয়জনেক  যাব ীবন  কারাদে-র  আেদশ  দয়  আদালত।  ফািঁসর  দ ড া  আসািমরা  হেলন-
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শিরফলু ইসলাম সীমা , জািব
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ািণিব ান  িবভােগর আিশ ল ইসলাম আিশক,  খান  মাহা দ রইছ  ও জািহদ হাসান,  দশন িবভােগর
রােশ ল ইসলাম রাজু এবং সরকার ও রাজনীিত িবভােগর মাহবুব আকরাম। এেদর মেধ  রােশ ল ইসলাম
রাজু ছাড়া বািক চারজন পলাতক।

যাব ীবন কারাদ ড পাওয়া আসািমরা হেলন- পিরসংখ ান িবভােগর ছা  শিফউল আলম সতু ও অিভন ন
-ু অিভ, দশন িবভােগর কাম ামান সাহাগ ও ইশিতয়াক মহবুব অ প, ইিতহাস িবভােগর মাজহা ল

ইসলাম এবং  অণজুীবিব ান  িবভােগর ছা  নাজমুস সািকব তপু। যাব ীবন  দ ড া  আসািমেদর মেধ
অ প পলাতক, বািকরা কারাগাের।
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