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ঢাকা  িব িবদ ালেয়  ঝঁুিক
িনেয়  বসবাস  করেছন
আটিট  হেলর  িশ াথীরা।
অ পেযাগী  হওয়া  সে ও
উপায়  না  থাকায়
িশ াথীেদর  থাকেত  হে
এসব  ঝঁুিকপূণ  হেল।
অেনক  পুেরােনা  এসব
ভবেনর ছােদর আ র খেস
পেড় ায়ই ঘটেছ ঘটনা।
২০১৩  সােল
বাংলােদশ- েয়ত  ম ী
হেলর  িশকদার  মেনায়ারা
ভবন  পিরত  ঘাষণার
সাত বছর পেরও সখােন
থাকেছন  িশ াথীরা।  ধু

েয়ত ম ী হল নয়, এমন আেরা সাতিট হেল রেয়েছ এ ধরেনর জীবেনর ঝঁুিক। হল েলা হেলা হাজী
মহু দ মহুসীন হল, মা ারদা সযূ সন হল, সােজ ট জ ল হক হল, সিলমু াহ মসুিলম হল, ফজললু
হক মসুিলম হল, শহী াহ হল ও জগ াথ হল।

সেরজিমেন দখা যায়,  শাম াহার হেলর বারা া  ও িবিভ  েমর দওয়ােলর আ রণ খেস পেড়েছ,
ছাদসহ িবিভ  ােন দখা িদেয়েছ অসংখ  ফাটল। অেনক ােনই ছােদর কংি ট থেক আলাদা হেয় গেছ
মিরচা পড়া রড। আবার কাথাও কংি ট খেস পেড় রেডর সে  কােনা রকেম ভর কের আেছ ভবেনর
ছাদ। এমনিক ছােদর িবিভ  অংেশর িবেম বেড়া ধরেনর ফাটল ধেরেছ। খাঁজ িনেয় জানা যায়, ঝুঁিকপূণ
এসব ভবেন বাস করেছন ১০ হাজােরর বিশ িশ াথী। ভবন েলােত বশ কেয়কবার সং ার করেলও তা
মানস ত হয়িন বেল দািব করেছন িব িবদ ালেয়র সাধারণ িশ াথী ও ছা  িতিনিধরা।

হেলর িশ াথীরা জানান, ১৯৬৭ সােল সযূ  সন হল িতি ত হয়। হলিটর উ র েকর বশ কেয়কটা
ােন  ফাটল ও পেল ারা  খেস  পড়া  জায়গায়  শাসন সং ারকাজ  করেলও সখােন  আবারও ফাটল

ধেরেছ। হলিট অেনক পুেরােনা হওয়ায় এ ঘটনা ঘেটেছ। হল শাসন ত ব ব া নওয়ার কথা বেলেছ।
ব ব া নওয়া হেলও পূেবর অব ায় িফের যাে  হলিট। এ িবষেয় সযূ সন হল ছা  সংসেদর সহসভাপিত
মািরয়াম  জামান  খান  সাহান  বেলন,  িব িবদ ালয়  শাসেনর  কাছ  থেক য  অথ  বরা  আেস,  তা
সিঠকভােব কােজ লাগােনা হয় না। কাজ হেলও তা মানহীন বেল জানান িতিন। সিলমু াহ মসুিলম হল
ঘেুর দখা  যায়,  হেলর বারা া  ও  েমর ছােদর পেল ারা  খেস  পেড়েছ।  হেলর পূব  পােশর অব া
জরাজীণ। সখােন হেলর বইজেম ট ােরও ফাটল দখা িদেয়েছ।

  আরিফন শিরয়ত
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

এস এম হেলর িশ াথীরা জানান, ক াি টেন খাবার খাওয়ার সময় ওপর থেক ায়ই পেল ারা খেস পেড়।
      এছাড়া হেলর বারা ার কেয়কিট অংশ েমই ভেঙ পড়েছ। অ িদেক জগ াথ হেলর গািব  চ
  দব ও জ ািতময় হঠা র ভবেন জীবেনর ঝঁুিক িনেয় বাস করেছন কেয়ক হাজার িশ াথী। ভবন িট
সং ার করা না হেল য কােনা সময় বেড়া ধরেনর ঘটনা ঘটেত পাের। জ ল হক হেল দখা যায় ায়
একই অব া। হেলর িবিভ  অংেশ পেল ারা খেস পেড় বশ কেয়কজন িশ াথী আহত হওয়ার ঘটনাও
ঘেটেছ। এ ব াপাের ঢাকা িব িবদ ালেয়র ভূত  িবভােগর অধ াপক ড. সয়দ মায়নু আখতার বেলন, য
কােনা সমেয় বাংলােদেশ বেড়া ধরেনর ভূিমক  হেত পাের। তাই ঝুঁিকপূণ ভবন েলােত ঘটনা ঘটার

স াবনা রেয়েছ অেনক বিশ।

ধু পুরাতন ভবন নয়, নবিনিমত িব িবদ ালেয়র িবজয় একা র হল, কিব িফয়া কামাল হেলর ভবেনও
ফাটল রেয়েছ। সেরজিমেন িগেয় দখা যায়,  িবজয় একা র হেলর তৃতীয় তলার িবেমর পােশ, মঘনা
েকর গমস েমর ছােদ,  মসিজেদর দওয়ােল বেড়া রকেমর ফাটল রেয়েছ। হেলর ওয়াশ েমর ছাদ

চইুেয়  পড়েছ  পািন।  একই  অব া  নবিনিমত  ছা ী  হল  কিব  িফয়া  কামাল  হেলর।  চলিত  বছেরর
ফ য়ািরেত ড.  মাহা দ শহী াহ হেল হেল পেড় হেলর পি ম পােশর একিট ভবন। হল শাসন

বলেছ, ইঁ েরর উ পােত এমনটা হেয়েছ। সিলমু াহ হেলর বারা া, বশ কেয়কিট েমও রেয়েছ বেড়া
ধরেনর ফাটল। শহী াহ হেলর িশ াথী তরুান আহেমদ বেলন, িতিনয়ত হেলর ছাদ থেক পেল ারা
খেস পড়ার ঘটনা ঘটেছ। যেকােনা সময় িশ াথীরা এ পেল ারার আঘােত আহত হেত পাের।

িব িবদ ালয়  শাসন  সেূ  জানা  যায়,  ২০১৭  সােল  বাংলােদশ  েকৗশল  িব িবদ ালেয়র  একিট
িবেশষ দল সিলমু াহ মসুিলম হল, সােজ ট জ ল হক হল, সযূ সন হলসহ মাট চারিট হেলর সব
কিট ভবন জিরপ কের। চারিট হল সং ার কায েমর িটম ধান িছেলন অধ াপক ড. সয়দ ইশিতয়াক
আহমাদ। ঐ িবেশষ  দল ভবন েলার অব া ভােলা নয় বেল জানান। তারা জানান, যেকােনা মা ার
ভূিমক  হেলই বেড়া ধরেনর ঘটনা ঘটেত পাের। অিত তই ভবন েলা সং ার করা উিচত।

েভা  কিমিটর আ ায়ক ও িবজয় একা র হেলর াধ  এ জ এম শিফউল আলম ভঁূইয়া বেলন,
িব িবদ ালেয় ৫০ বছেররও বিশ পুেরােনা বশিকছু ভবন আেছ। এসব ভবেনর বশিকছু অংেশ ফাটল
দখা িদেয়েছ, কােনা ভবন জরাজীণ হেয় গেছ। তেব এসব ভবন সং ােরর জ  িব িবদ ালয় িতবছর

অথ বরা  দওয়া হেয়েছ। কেয়কিট ক  ি য়াধীন আেছ। আশা কির সং ােরর পর এসব ভবেন
ভেয়র িকছ ুথাকেব না। 

ঢাকা িব িবদ ালয় ক  ◌ীয় ছা  সংসেদর সহসভাপিত (িভিপ) ল হক বেলন, িব িবদ ালয় দলীয়
লজুড়বিৃ র রাজনীিতর জ  শাসন ছা েদর েযাগ- িবধার িদেক নজর রােখ না। শাসেনর এমন

উদাসীনতা ১৫ অে াবেরর মেতা আেরকিট িদন ডেক আনেত পাের। এ িবষেয় িব িবদ ালেয়র উপাচায
অধ াপক  ড.  মা.  আখতা ামান  বেলন,  এটা  আমােদর  জ  খুবই  উে গজনক।  ধু  হেল  নয়,
িব িবদ ালেয়র বশিকছু আবািসক এলাকার ভবনও এ মিকর মেুখ। আমরা এসব িনেয় কাজ করিছ।
ঐসব এলাকায় নতনু ভবন িনমােণর উেদ াগ ি য়াধীন রেয়েছ।
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