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সং িতর চচ র্া। েকান েকান হেল হল সংসেদর িনব র্ািচত ছা লীগ েনতােদর ত াবধােনi েগ রুম হয়। ব ব র aসমা  আ জীবনী 
a য়নসহ iিতবাচক ধারায় ‘েগ রুম’ পিরচালনার নিজরo পাoয়া েগেছ কেয়কিট হেলর a  িকছু েপ।  

েগ রুেম কী েশখােনা হয় জানেত চাiেল নাম কােশ aিন ক জিসম uদদীন হেলর থম বেষ র্র দু’ জন িশ াথ  বেলন, কয্া ােস 
হাঁটার সময় 471 িডি  eে েল হাঁটা, যােত েকান বড় ভাiেক সালাম েদয়া িমস না হয়; েদখামা i রাজৈনিতক বড় ভাiেক সালাম 
িদেয় হাত েমলােনা; া েশক করার সময় বড় ভাiেয়র হােত চাপ না েদয়া; া েশেকর পর হাত বুেক না লাগােনা; া েশেকর 
সময় বা ঁহাত েপছেনর িদেক রাখা; বড় ভাiেয়র সে  গাল র্ে  থাকেল তােক সালাম েদয়া; িনজ েথেক বড় ভাiেয়র কােছ িকছু 
জানেত না চাoয়া, শুধুমা  বড় ভাi িকছু বলেলi তার জবাব েদয়া; বড় ভাiেদর সামেন না হাসা; কয্াি ন, পাঠক  o িটিভরুেম 
েজয্ েদর আসেন না বসা; িদব্তীয় বেষ র্র িশ াথ েদর না জািনেয় িসিনয়রেদর কােছ িবচার না েদয়া; iিমিডেয়ট িসিনয়র ছাড়া 
িসিনয়রেদর েথেক ছুিট না েনয়া; কয্া ােসর বাiের েযেত হেল iিমিডেয়ট িসিনয়রেদর েমাবাiেল কল িদেয় ছুিট েনয়া, ছুিট না 
পাoয়া পয র্  কয্া ােসর বাiের না যাoয়া; বািড় যাoয়ার জ  বা a  েকান কারেণ ছুিটর েয়া জন হেল িলিখত আেবদন িনেয় বড় 
ভাiেদর কে  যাoয়া; েতয্েকর েফসবুক ে াফাiেল ছা লীেগর ‘রাজৈনিতক কম ’ েযাগ করা; েফসবুেক ছা লীেগর বড় ভাiেদর 
েপাে  কেম  করা; থম বষ র্ েশষ হoয়ার আেগ হেলর পাঠকে  না যাoয়া; াে ল, াuজার o েগাল গলার িটÑশাট র্ পের 
েগ রুেম না আসা।  

গণরুেম থাকা a ত 21 জন িশ াথ র সে  কথা হেয়েছ সংবােদর। তারা বলেছন, কয্া ােস েকu i া কের রা জনীিত কের না। 
শুরুেত তােদর িদেয় িবিভ  aপরাধ করােনা হয়, পের যখন েস খারাপ কােজ জিড়েয় যায়, েসi েনতারাi তােদর u ার কের। পের 
বা  হেয় তােদর রা জনীিতেত সি য় থাকেত হয়। িশ াথ রা বেলন, হল শাসন িসট ব ন eবং তা তদারিক করেল রাজৈনিতক 
ভাব কেম যােব। eর ফেল মতাসীন ছা  সংগঠেনর েনতাকম রা িশ াথ েদর িনয র্াতন করেত পারেব না। 

ছা লীেগর িনয র্াতেনর খিতয়ান 

3124 সােলর েফ য়াির মাস েথেক 312৯ সােলর aে াবর পয র্  গণমা েম কািশত ত  িবে ষণ কের েদখা েগেছ, ei সমেয় 
ঢাকা িবশব্িব ালেয় a ত ৯3িট িনয র্াতেনর ঘটনা ঘিটেয়েছ ছা লীেগর েনতাকম রা। eেত 393 িশ াথ  আহত হেয়েছন। 
িবশব্িব ালেয়র শহীদ সােজর্  জহুরুল হক হেল গত বছেরর 35 িডেসমব্র 2 জন, 3126 সােলর 5 েফ য়াির 3 জন, 3 েফ য়াির e 
হেলর 7 জন o িবজয় eকা র হেলর 2 জন, 3125 সােলর 32 জানুয়াির 6 জন, 3124 সােলর 3৯ িডেসমব্র 3 জন eবং 37 
েসে মব্র 2 জনেক মারধর কের হল শাখা ছা লীেগর েনতাকম রা। ার eeফ রহমান হেল গত বছেরর 35 মাচ র্ 2 জন, eকi 
বছেরর aে াবের 2 জন, 3124 সােলর 25 েসে মব্র 5 জন, 34 জুলাi 4 জন eবং 25 েফ য়াির 9 জন িশ াথ েক মারধর করা 
হয়। মুি েযা া িজয়াuর রহমান হেল চলিত বছেরর 24 জুলাi 323 নমব্র কে  36 জন, গত বছেরর 35 েম 319 নমব্র কে  46 
জন, 3128 সােলর 24 আগ  338 নমব্র কে  2 জন, 38 জুলাi 3 জন, 3 েফ য়াির 9 জন, 3124 সােলর 3৯ িডেসমব্র 2 জন, 
32 িডেসমব্র 3 জন, 2 িডেসমব্র 2 জন, 37 আগ  2 জন, 3৯ জুলাi 4 জন, 3৯ েম 2 জন eবং ৯ েফ য়াির 3 জন িশ াথ  
ছা লীেগর েনতােদর মারধেরর িশকার হেয়েছন। িবজয় eকা র হেল চলিত বছেরর 39 েসে মব্র 2 জন, 33 eি ল 2 জন, গত 
বছেরর 34 িডেসমব্র 2 জন, eকi বছেরর aে াবের 2 জন, 34 মাচ র্ 3 জন, 38 েফ য়াির 2 জন, 27 জানুয়াির 2 জন, 3128 
সােলর 24 আগ  2 জন, eকi বছেরর জুন মােস 2 জন eবং 3126 সােলর 3 আগ  িনজ সংগঠেনর কম সহ 4 জনেক মারধর 
কের ছা লীেগর েনতাকম রা।  

জিসম uদদীন হেল চলিত বছেরর েফ য়াির মােস 2 জন, 3128 সােলর েফ য়ািরেত 326 নমব্র কে  2 জন, 3126 সােলর মাচ র্ 
মােস 4 জন eবং 3124 সােলর 36 আগ  2 জন িশ াথ েক মারধর করা হয়। মা ারদা সূয র্েসন হেল চলিত বছেরর 28 েসে মব্র 
26 জন, 36 জুলাi 348 নমব্র কে  2 জন, 3128 সােলর 5 মাচ র্ 2 জন, 3124 সােলর 31 নেভমব্র 2 জন, 2৯ নেভমব্র 4 জন, 2 
aে াবর 2 জন, 4 মাচ র্ 2 জন eবং 34 েফ য়াির 2 জন িশ াথ েক মারধর কের ছা লীেগর েনতাকম রা। eছাড়া, রাজৈনিতক দব্ে র 
কারেণ 3127 সােলর 7 নেভমব্র 41 ছা েক হল েথেক েবর কের েদয়া হয়। হাজী মুহ দ মুহসীন হেল গত বছেরর 21 aে াবর 2 
জন, 3128 সােলর 28 আগ  6 জন, 3125 সােলর 39 জানুয়াির 2 জন, 3124 সােলর 37 নেভমব্র 2 জন, 7 েসে মব্র 4 জন, 22 
েসে মব্র 2 জন, 21 েসে মব্র 448 নমব্র কে  3 জন, 34 জুলাi 4 জন, 27 জুলাi 2 জন eবং 21 েফ য়াির 4 জন িশ াথ েক 
মারধর কের ছা লীেগর েনতারা।  

সিলমু াহ মুসিলম (eসeম) হেল চলিত বছেরর 3 eি ল 2 জন, 2 মাচ র্ 2 জন, গত বছেরর 32 নেভমব্র 2 জন, 41 েসে মব্র 3 
জন, 7 েফ য়াির 2 জন, 3128 সােলর 22 আগ  2 জন, 3127 সােলর 33 aে াবর 3 জন, 3126 সােলর 5 মাচ র্ 2 জন, 33 



েফ য়াির 3 জন, 3125 সােলর 3 নেভমব্র 3 জন, 3124 সােলর 27 িডেসমব্র 5 জন, 23 িডেসমব্র 5 জন, 41 aে াবর ৯ জন, 38 
aে াবর 2 জন, 38 েসে মব্র 21 জন, 28 জুলাi 2 জন, 21 eি ল 9 জন eবং 32 েফ য়াির 7 জন িশ াথ েক মারধর কের হল 
শাখা ছা লীগ। জািতর জনক ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান হেল 3124 সাল েথেক eখন পয র্  2৯ জন িশ াথ  ছা লীেগর 
িনয র্াতেনর িশকার হেয়েছন। েফসবুক য্াটােসর কারেণ 417 নমব্র কে  হল ছা লীেগর eক েনতােক হাত িপছেমাড়া কের 
েচয়ােরর সে  ে েধ েচােখ গামছা ে িচেয় রড িদেয় েপটােনার মেতা ঘটনাo ঘেটেছ। িশিবর সে েহ ছা লীেগর eক েনতােক 
হলছাড়া করা হেয়িছল, যােক পরবত েত ছা লীগi হেল েতােল। িতিন eখন ছা লীেগর েক ীয় কিমিটর েনতা। e হেল 3128 
সােল 4 জন, 3124 সােল দুi ছা লীগ েনতাসহ 25 জনেক িপিটেয় আহত করা হয়।  

জগ াথ হেল গত বছেরর েসে মব্ের 3 জন o 3124 সােলর 3 েসে মব্র 21 জন িশ াথ েক েবধড়ক মারধর করা হয়। ড. মুহ দ 
শহীদু াহ হেল 3126 সােলর 37 েফ য়াির 3 জন িশ াথ েক মারধর কের হল শাখা ছা লীেগর েনতাকম রা। eছাড়া, 3129 সােলর 
8 মােচ র্ েসাহরাoয়াদ  u ােনর সমােবেশ না যাoয়ায় 21 িশ াথ েক হল েথেক েবর কের েদয় শাখা ছা লীেগর েনতারা। aমর 
eকুেশ হেল 3125 সােলর 4 মাচ র্ রােত 4 জন িশ াথ েক েমের েথেক েবর কের েদয় হল শাখা ছা লীেগর েনতাকম রা। ফজলুল 
হক মুসিলম (eফeiচ) হেল গত বছেরর 7 আগ  7 জন eবং 9 মাচ র্ 2 জন হল ছা লীেগর েনতাকম েদর হােত মারধেরর িশকার 
হন। সুিফয়া কামাল হেল গত বছেরর 21 eি ল 2ছা ী ছা লীগ েন ীেদর িনয র্াতেনর িশকার হন।  

eছাড়া, গত 4 েসে মব্র কয্া ােস ছা লীেগর হামলায় ৯ ছা দল েনতা o গণমা েম 4 কয্া াস িতিনিধ আহত হন। eর আেগ 
চলিত বছেরর 41 জানুয়াির মল চতব্ের 2 জন, গত বছেরর 2 নেভমব্র িটeসিসেত 2 জন, 36 aে াবর িটeসিসেত 3 জন, 3127 
সােলর েফ য়ািরেত চারুকলার সামেন 2 জন, 3124 সােলর 36 aে াবর মধুর কয্াি েন 3 জন, 23 জুন মধুর কয্াি ন eলাকায় 2 
জন o 2 মাচ র্ ফুলার েরােড 2 জন িশ াথ  ছা লীেগর েনতাকম েদর মারধেরর িশকার হন।  

গণমা েম কািশত eসব ঘটনার বাiেরo িবিভ  সমেয় িশ াথ  হয়রািনর খবর পাoয়া েগেছ। সংি রা বলেছন, িসট দখেলর 
মা েম হেল আিধপতয্ িব ার কেরi e ধরেনর a ায় কােজ জড়াে  ছা লীগ। তেব ছা ী হলগুেলােত গণরুেমর িচ  aেনকটা 
আলাদা। েসখােন গণরুম বলেলo ছা  হেলর মেতা মানেবতর জীবনযাপেনর িচ  েনi।  

ছা  হলগুেলার টচ র্ার েসল 

মুি েযা া িজয়াuর রহমান হেলর সােবক o বত র্মান িশ াথ েদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, হেলর 316, 318, 323, 334, 335, 
336, 338, 416 o 433 নমব্র ক সহ aিধকাংশ রাজৈনিতক ক i টচ র্ার েসল িহেসেব পিরিচত িছল। িবজয় eকা র হেলর 
4113 (যমুনা), 6119 (যমুনা), 9117 (যমুনা) o 9112 (প া) নমব্র কে  িশ াথ  িনয র্াতেনর eকািধক aিভেযাগ আেছ। 
সবেচেয় েবিশ িশ াথ  িনয র্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ 4113 (যমুনা), 9117 (যমুনা) o 9112 (প া) নমব্র কে । 4113 নমব্র কে  
থাকেতন হল ছা লীেগর সভাপিত ফিকর রােসল, িযিন আ িলক রাজনীিতর মার ােচ eখন হলছাড়া। 9117 নমব্র কে  থােকন 
হল সংসেদর eিজeস o হল শাখা ছা লীেগর িসিনয়র সাংগঠিনক স াদক আবু iuনুস, েয ক িট ‘েদuির’ নােম পিরিচত। িনেজর 
রাজনীিত িটিকেয় রাখেত িতিন িনজ সংগঠেনর েনতাকম েদর ‘িশিবর’ আখয্া িদেয় িনয র্াতন করেতন। eর আেগ িতিন িশ াথ  
মারধেরর ঘটনায় িবশব্িব ালয় েথেক বিহ ার হেয়িছেলন। 9112 নমব্র কে  থােকন ছা লীেগর েক ীয় কিমিটর আiন স াদক o 
হল শাখা ছা লীেগর সােবক সাধারণ স াদক ফুয়াদ েহােসন শাহাদাৎ। তার কে  িনজ সংগঠেনর েনতাকম েক মারধেরর মাণ 
আেছ। জিসম uদদীন হেলর 326 নমব্র o 543 নমব্র কে  িশ াথ  িনয র্াতেনর েবশ কেয়কিট ঘটনা ঘেটেছ। মা ারদা সূয র্েসন 
হেলর 426 o 462 নমব্র সহ eকািধক ক  টচ র্ার েসল িহেসেব বহৃত হেতা। হাজী মুহ দ মুহসীন হেলর 444, 426, 438 o 
316 সহ eকািধক কে  িশ াথ  িনয র্াতন চলত। তেব, ডাকসু িনব র্াচেনর পের ছা েদর সব হেল েগ রুম eবং িদব্তীয় o তৃতীয় 
বেষ র্র িশ াথ েদর রাজৈনিতক ক গুেলাi টচ র্ার েসল িহেসেব পিরিচত।  

আবরােরর মেতা ঘটনা ঘেট ঢািবর হলগুেলােত 

বুেয়েটর িশ াথ  আবরার ফাহাদেক িশিবর সে েহ য্া  িদেয় িপিটেয় হতয্া কের ছা লীেগর েনতাকম রা। ঢাকা িবশব্িব ালেয় 
িপিটেয় হতয্া করার ঘটনা না ঘটেলo িবগত সমেয় িবিভ  aিভেযােগ িশ াথ  িনয র্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ। 3128 সােলর আগ  মােস 
েগ রুম o ছা লীেগর কম র্সূিচেত aংশ না েনয়ায় সিলমু াহ মুসিলম (eসeম) হেলর eক িশ াথ েক েগ রুেম েডেক ‘িশিবর’ 
aপবাদ িদেয় চড় িদেয় কােনর পদ র্া ফািটেয় েদয়া হেয়েছ। eকi বছেরর 37 েফ য়াির িশিবর aপবাদ িদেয় eসeম সজীব নােম 
eক িশ াথ েক দুi দফা িপিটেয় পুিলেশর হােত তুেল েদয় হল ছা লীেগর সভাপিত তাহসান আহেমদ রােসেলর aনুসারীরা। তেব, 



তার সে  িশিবেরর েকান স ৃ তা পাoয়া যায়িন। uে া তার নােম শাহবাগ থানায় ছা দেলর হেয় গািড় ভাঙচুেরর eকিট মামলা 
েদয়া হেয়েছ। e িবষেয় ভু েভাগী eসeম সজীব সংবাদেক বেলন, আবরারেক েযভােব মারধর করা হয়, িঠক েতমিনভােব আমােকo 
য্া  িদেয় আলাদা দুিট কে  িনেয় দুi দফা মারধর করা হেয়েছ। আিম েকানভােবi িশিবেরর রাজনীিতর সে  জিড়ত নi। আিম 

মানবতািবেরাধী aপরােধর দােয় যু াপরাধীেদর মৃতুয্দ- কায র্কেরর পর e রায় বাংলায় aনুবাদ কির। eরপরo আমােক িশিবর 
aিভেযাগ িদেয় েপটােনা হেল েসটা েমেন িনেত পাির না। েযিদন রােত আমােক মারধর করা হয়, েসিদন িছল aিভিজৎ রােয়র 
মৃতুয্বািষ র্কী। e িনেয় আিম েফসবুেক য্াটাসo েদi। eরপর আর িক মাণ লােগ েয, আিম িশিবেরর রাজনীিতর সে  জিড়ত না। 
সজীব জানান, e ঘটনায় িতিন eসeম হেলর া  o িবশব্িব ালেয়র েরর কােছ িলিখত aিভেযাগ জানান। িক  ব া হণ 
করার বদেল র uে া তােক বেলন, ‘ছা লীেগর িবরুে  িকছু বলেব না’। eকi বছেরর 22 আগ  ছা লীেগর েনতাকম েদর 
গাঁজা েসবেন বাধা েদয়ায় িবজয় eকা র হেলর eক িশ াথ েক ‘িশিবর’ aপবাদ িদেয় িপিটেয় পুিলেশ েসাপদ র্ করা হয়। তেব, েস 
িশ াথ র সে  িশিবেরর রাজনীিতর স ৃ তা না পাoয়ায় তােক েছেড় েদয় পুিলশ। আল আিমন হাoলাদার নােমর েস িশ াথ  
সংবাদেক জানান, হেলর প া ভবেনর নবম o দশম তলায় িনয়িমত গাঁজা েসবন করত ছা লীেগর 8-9 জন েনতাকম । িতিন তার 
কে র সামেন গাঁজা েসবন করেত ছা লীেগর েনতাকম েদর বারণ কেরন। eেত  হেয় তােক ‘িশিবর’ aপবাদ িদেয় মারধর করা 
হয়। িতিন জানান, হল ছা লীেগর সাধারণ স াদক নয়ন হাoলাদােরর কে  িশিবেরর িকছু বi থাকত। কাuেক িশিবর aিভেযােগ 
মারধর করা হেল তার হােত eসব বi ধিরেয় িদেয় ছিব েতালা হেতা eবং চার করা হেতা েয, িশিবেরর বiসহ েস িশ াথ েক 
আটক করা হেয়েছ। eছাড়া, েফসবুেকর িকছু েফক ি নশট বািনেয় মারধরকারী িশ াথ েক েজার কের িশিবর বানােনার েচ া করা 
হেতা।  

eসব িবষেয় aবিহত করেল ছা লীেগর েক ীয় কিমিটর ভার া  সাধারণ স াদক েলখক ভ াচায র্ শু বার সংবাদেক বেলন, আমরা 
েনতাকম েদর িনি ত কেরিছ েয, েগ রুম বা গণরুমেকি ক সাধারণ িশ াথ েদর মারধেরর েকান aিভেযাগ েযন আমােদর কােছ না 
আেস। eরপরo যিদ আমােদর কােছ e িবষেয় aিভেযাগ আেস, আমরা সে  সে i ব া হণ করব। িতিন বেলন, েগ রুমেক 
আমরা iিতবাচক ধারায় িনেয় আসেত চাi। েগ রুেম িশ ািভি ক কায র্ েমর uে াগ হণ করা হেব বেল জানান িতিন। েলখক 
বেলন, িশ াথ েদর িনয র্াতেন আমােদর সাংগঠিনক েকান িনেদ র্শনা থােক না। eরপরo েকu aিতuৎসাহী হেয় িশ াথ েদর িনয র্াতন 
করেল আমরা aব i তার িবরুে  ব া হণ করব।  

হল শাসন িসট ব ন করেল িশ াথ  িনয র্াতন কেম যােব িশ াথ েদর e ধারণার কথা জানােল হাজী মুহা দ মুহসীন হেলর া  
a াপক ড. েমা. িনজামুল হক ভূiয়া তার aসহায়তার কথা সব্ীকার কেরন। শু বার িতিন সংবাদেক বেলন, aতীেতo eমন (িসট 
ব ন) হয়িন। তােদর ( মতাসীন ছা সংগঠন) জ  পািরিন। তেব, েভা  কিমিটর সভার পর হল শাসেনর মা েম িসট ব েনর 
েচ া করা হে । িশ াথ  িনয র্াতেনর িবষেয় জানেত চাiেল মুহসীন হেলর e া  বেলন, িবিভ  সময় িবি ভােব আমােদর কােছ 
িশ াথ  িনয র্াতেনর aেনক aিভেযাগ আেস। আমােদর হেল িসিনয়ররা জুিনয়রেদর ধমক েদয়। তেব েকান টচ র্ার েসল েনi। 
ভিব েত িশ াথ  িনয র্াতেনর aিভেযাগ আসেল তােদর িবরুে  িবশব্িব ালেয়র িবিধ aনুযায়ী আiনানুগ ব া েনয়া হেব বেল 
জানান িতিন।  

সািব র্ক িবষেয় ঢাকা িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ a াপক ড. েমা. আখতারু ামান শু বার সংবাদেক বেলন, e সকল (টচ র্ার েসল) 
ধারণার সে  ঢাকা িবশব্িব ালেয়র েকান সংি তা থাকেত পাের না। েকান ঘটনা (িনয র্াতেনর) ঘটেল িশ াথ রা েযন হল শাসনেক 
aবিহত কের। তাহেল আমরা কিঠন ব া হণ করব।  

 


