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জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  (জািব)
uপাচাযর্  aধয্াপক  ফারজানা  iসলােমর
aপসারেণর  দািবেত  ধমর্ঘট-aবেরােধ  বn
রেয়েছ  িব িবদয্ালেয়র  িশkা  o  pশাসিনক
কাযর্kম। আেnালেনর কারেণ গত k o
শিনবার  িব িবদয্ালেয়র  সাnয্কালীন
েকােসর্রo  েকান  kাস  পরীkা  aনিু ত
হয়িন।  eিদন  সকাল  েথেক  পূবর্েঘািষত
ধমর্ঘট-aবেরােধর  সমথর্েন  িবিভn  aনষুদ
ভবেনর  সামেন  aবsান  কেরন
আেnালনকারীরা।  e  সময়  তারা
ভবন েলার  দরজায়  তালা  লািগেয়  েদন।
eেত  সাnয্কালীন  েকােসর্র  িশkাথর্ীরা  ে িণ
কেk  pেবশ করেত  পােরনিন। দািব  আদায়
না  হoয়া  পযর্n  আেnালন  চািলেয়  যাoয়ার
েঘাষণা  িদেয়েছন  িশkাথর্ীরা।
আেnালনকারীেদর  মখুপাt  aধয্াপক
রায়হান  রাiন  বেলন,  ‘uপাচাযর্  ফারজানা
iসলাম  আিথর্ক  েকেল ািরর  সে  যুk
থাকার  িবষয়িট  pকােশয্  আসার  পর  েথেক
তদেnর  দািবেত  আেnালন  কের  আসিছ
আমরা।  আেnালন  দমন  করেত  eর  আেগ

নানা পাঁয়তারা কেরেছ pশাসন। eবার িমথয্া o বােনায়াট aিভেযাগ তুেল মামলা করা হেয়েছ। আমােদর e
আেnালন চলেব।’
aনয্িদেক  িভিস  পnী  িশkকেদর  সংগঠন  ‘aনয্ােয়র  িব েd  eবং  unয়েনর  পেk  জাহা ীরনগর’
pাটফেমর্র িশkক aধয্াপক বিশর আহেমদ বলেছন, েযসব aিভেযাগ তারা কেরেছন eর েকান িভিt েনi।
তারা kােস না eেস আেnালেন নামেলo আমরা kাস পরীkা চািলেয় যাoয়ার েচ া কেরিছ। িকn িবিভn
ভবেন তালা লাগােনার ফেল েভতের ঢুকেত পারিছনা। আমরা চাi eকিট সুষুম তদn েহাক। আর eভােব
আেnালন কের েতা েকান সমাধান হয়না। eেত িব িবদয্ালেয়র িশkাথর্ীেদর kিত হেc। িশkাথর্ীরা kাস
পরীkায় aংশgহণ করেত চায় িকn তােদর কারেণ kাস পরীkা িবি ত হেc।
eিদেক e সমসয্ার utরণ েচেয় িব িবদয্ালেয়র আচাযর্ রা পিত আবদলু হািমেদর হsেkপ দািব কেরেছ
িশkক সিমিত। তারা জানান, িব িবদয্ালেয় চলমান সংকট িনরসেন গত 28 aেkাবর িশkক সিমিতর

  িনলয় মামুন o আিবর
আবদlুাহ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

কাযর্িনবর্াহী  পিরষদ  িতন  সদেসয্র  কিমিট  গঠন  কের।  কিমিট  ‘দনুর্ীিতর  িব েd  জাহা ীরনগর’,  o
‘aনয্ােয়র  িব েd  eবং  unয়েনর  পেk  জাহা ীরনগর’  নােমর  দ’ুিট  pাটফমর্  eবং  uপাচােযর্র  সে
আেলাচনা কের। সব পk সংকট িনরসেন আচােযর্র হsেkেপর িবষেয় eকমত হয়। ফেল িব িবদয্ালেয়র
সািবর্ক aবsা unয়েন িশkক সিমিত আচােযর্র কােছ আেবদন জানােনার িসnাn েনয়।
aনয্িদেক  আেnালেনর  সময়  eক  সহকারী  pkরেক  আহত  করার  aিভেযােগ  ajাত  50-60  জেনর
িব েd  মামলা  কেরেছ  িব িবদয্ালয়  কতৃর্ পk।  গত  kবার  রােত  িব িবদয্ালেয়র  pধান  িনরাপtা
কমর্কতর্ া  সুদীp  শাহীেনর  িলিখত  aিভেযােগর  পিরেpিkেত  আ িলয়া  থানায়  e  মামলা  করা  হয়।  তেব
আেnালন  েঠকােত  কতৃর্ পk  ei  মামলা  কেরেছ  বেল  দািব  কেরেছন  আেnালনকারী  িশkক-িশkাথর্ীরা।
েখাঁজ িনেয় জানা যায়,  e আেnালেনর কারেণ বn রেয়েছ িব িবদয্ালেয়র িবিভn িবভােগর kাস পরীkা।
গত  েসামবার  েথেক  আেnালনকারীরা  িবিভn  eকােডিমক  ভবেনর  সামেন  aবsান  িনেয়  বn  েরেখেছ
সকল eকােডিমক কাযর্kম। যার কারেণ িবিভn িবভােগর িটuেটািরয়াল পরীkা o kাস aনিু ত হেc
না। eর ফেল দীঘর্ েসশন জেটর আশংকা েদখা িদেয়েছ িশkাথর্ীেদর। eমন পিরিsিত েথেক utরেণর দািব
জািনেয়েছ তারা।
িব িবদয্ালেয়র িভিসর বkবয্: eকািধকবার েফান েদoয়ার পেরo িব িবদয্ালেয়র িভিসেক সােথ
কথা  বলা  সmব  হয়িন।  তেব  তার  বরাত  িদেয়  uপচাযর্পnী  িশkক  aধয্াপক  বিশর  আহেমদ  বেলন,
uপাচাযর্  েতা  e  িবষেয়  সু  তদেnর  জনয্  আচাযর্েক  জািনেয়েছন।  িতিন  েতা  তার  িবষেয়  তদn  করেত
পােরন  না।  িতিন  আেnালনকারী  িশkক  িশkাথর্ীেদর  আেলাচনার  মাধয্েম  kােস  িফের  আসার  আহবান
জািনেয়েছন।
ছাtলীেগর সভাপিতর বkবয্:শাখা ছাtলীেগর সভাপিত েমা. জেুয়ল রানা বেলন, ‘aবেরােধর কারেণ
িশkা কাযর্kম বয্হত হেc। িশkাথর্ী িহেসেব eটা আমােদর কাময্ নয়। আমরা kাস-পরীkােক আেnালেনর
আoতামুk রাখার জনয্ আেnালনকারীেদর কােছ দািব জািনেয়িছ। আর kাস-পরীkা ছাtেদর aিধকার।
ei aিধকার হরেনর kমতা কােরা েনi। আমােদর িব েd েয aিভেযাগ েতালা হেয়েছ তা িভিtহীন।
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