
/ ৩ নভেম্বর ২০১৯ 

ইভ োনমিভের প্রমিভেদন 

শোস  দভের  ভ োর মনয়ন্ত্রভে েোাংেোভদভশর  যোম্পোস 

অভটোেভর েোাংেোভদশ প্রভ ৌশে মেশ্বমেদ্যোেভয়র ছোত্র আেরোর ফোহোদভ  হভের িভে মিটিভয় হিযো  রো হয়। ঘটনোর সভে যুক্ত ২১ জনভ  গ্রেপ্তোর 

 ভরভছ পুমেশ। িোভদর গ্রেমশর েোগই শোস  দে আওয়োিী েীভগর ছোত্র সাংগ ন ছোত্রেীভগর সদস্য। িভন  রো হভে, িোমনেণ্টন মনভয় েোাংেোভদভশর 

সভে েোরভির স্বোক্ষমরি চুমক্তর সিোভেোচনো  ভর গ্রফসবুভ  গ্রিোে গ্রদয়োভিই আেরোভরর মেরুভে মক্ষপ্ত হভয় ওভ  ওই ছোত্রেীগ সদস্যরো।  

২১ েছর েয়সী ফোহোভদর মৃত্যযভ  গ্র ন্দ্র  ভর িোর মেশ্বমেদ্যোেভয় মেভক্ষোে শুরু হয়। এ ইসভে গ্রদশজুভে ক্ষুব্ধ হভয় ওভ  সোধোরে িোনুষও। যমদও 

এ ধরভনর হিযো েোাংেোভদভশ অস্বোেোমে  মেষয় নয়। প্রোয়ই  যোিিোসগুভেোভি সমহাংস রোজনীমির প্রমিেমে গ্রদখভি িোওয়ো যোয়।  

অসভেো মেশ্বমেদ্যোেভয়র গভেষ  মুেোশ্বোর হোসোন েভেন, এটো এখন মেশ্বমেদ্যোেভয়র সাংস্কৃমিরই অাংশ। মেভরোধী দেভ  দিভন মেশ্বমেদ্যোেভয়র 

হেগুভেো হভয় উভ ভছ এভ  টি টচ চোর গ্রসে।  

রোজধোনী ঢো োর ২১ েছর েয়সী এ  মশক্ষোর্থী জোনোন, সর োভরর িভক্ষ ছোত্রেীগই মেশ্বমেদ্যোেয়গুভেো মনয়ন্ত্রে  ভর। এটো  র্তচিভক্ষর জন্যও 

গুরুত্বপূে চ। মেশ্বমেদ্যোেয়গুভেো এখন রোজননমি  মেন্নিি গ্রিোষে োরীভদর জন্য  ঠিন জোয়গো। গ্র োভনো গ্রছভে মশক্ষোর্থীই ছোত্রেীভগর সভে গ্রযোগোভযোগ 

ছোেো হভে মসট িোয় নো। সাংগ নটি মেশ্বমেদ্যোেয়গুভেোভি প্র োভেই মনভজভদর গ্রদৌরোত্ম্য গ্রদমখভয় গ্রেেোয়। 

আেোদো আেোদো মসভটর ব্যেস্থো নো  ভর ছোত্রেীগ প্রর্থি েভষ চর স ে ছোত্রভ  গেরুভি রোভখ। এসে রুভি  খভনো  খভনো শিোমধ  ছোত্রভ  র্থো ভি 

হয়। এখোভন, প্রর্থি েভষ চর মশক্ষোর্থীরো মসমনয়র মশক্ষোর্থীভদর দ্বোরো র যোমগাংভয়র মশ োর হয়। এই মসমনয়ররো আেোর ছোত্রেীভগর গ্রনিোভদর এসে মেষভয় 

জেোেমদমহ  ভর। পুভরো প্রমিয়োটোই মশক্ষোর্থীভদর িভে েয় ঢুম ভয় গ্রদয়োর জন্য সোজোভনো হভয়ভছ। 

ওই মশক্ষোর্থী আভরো েভেন, আেরোর মশমের িী মছে নো। ছোত্রেীগই িোভ  ছোত্রমশমের মহভসভে অমেযুক্ত  ভরভছ। ইসেোিিমি মেভরোধী দে 

জোিোয়োভি ইসেোিীর ছোত্র সাংগ ন হভে ছোত্রমশমের। েিচিোভন গ্রয-ই সর োভরর মেভরোমধিো  ভর িোভ ই মশমের মহভসভে অমেযুক্ত  রো হভে। 

 োউভ  গ্রিটোভে যোভি গ্র উ ম ছু নো েভে গ্রসজন্য ছোত্রেীগ এই সহজ অজুহোিটি দাঁে  রোয়। 

িভে ছোত্রেীভগর প্রেোে হভের অভন  েোইভরও গ্রিৌৌঁভছ গ্রগভছ। এ েছভরর প্রর্থি মদভ  সর োর জোহোেীরনগর মেশ্বমেদ্যোেভয়র উন্নয়ভনর জন্য িহমেে 

েরোদ্দ  রভে ছোত্রেীভগর এ টি শোখো গ্রর্থভ  িোর গ্রর্থভ  গ্রশয়োর দোমে  রো হয়। মেশ্বমেদ্যোেভয়র েোইস চযোভেের ছোত্রেীগভ  গ্রসই টো ো গ্রদন। 

গ্র োিিোমনগুভেোভ  নত্যন গ্র োভনো প্র ল্প শুরু  রোর জন্য প্রোয়ই ছোত্রেীভগর স্থোনীয় শোখোভ  টো ো মদভি হয়। গি েছর মনে চোচভনর পূভে চ মেভরোধী 

দভের ওির ব্যোি  দিনিীের শুরু হয়। ওই মনে চোচভন আওয়োিী েীগ েে ধরভনর জয় মনভয় ক্ষিিোয় মফভর আভস। এরির গ্রর্থভ  ছোত্রেীভগর 

মেরুভে দাঁেোভনো আভরো  ঠিন হভয় গ্রগভছ। মুেোশ্বোর হোসোন েভেন, আিেো, জনপ্রমিমনমধ ও পুমেশও এই ধোরোভ  গ্রগোিভন অনুভিোদন  ভর চভে। 

িভে এটো েোাংেোভদভশ নত্যন ম ছু নয়। ছোত্রেীভগর পূভে চ এ ই  োজ  ভরভছ েোাংেোভদশ জোিীয়িোেোদী দভের (মেএনমি) ছোত্র সাংগ ন 

ছোত্রদে।  ২০০১ গ্রর্থভ  ২০০৬ সোে িয চন্ত সর োভর র্থো ো োেীন ছোত্রেীভগর িভিো ছোত্রদেও মুক্তেোভে এ ইর ি িমরচোমেি হভয়ভছ। সোিমর  

স্বস্বরশোস  এইচ এি এরশোভদর ছোত্র সাংগ নও ১৯৮৩ সোে গ্রর্থভ  ১৯৯০ িয চন্ত এ ই ভূমি োভি মছে। সাংেোদিত্র গ্রেমে েোর স্বোধীনিোর ির 

 যোিিোসগুভেোভি ১৫১টি হিযোর ঘটনো জোমনভয়ভছ। যোর গ্র োভনো মেচোর হয়মন। 

িভে আেরোর ফোহোভদর হিযো োণ্ড অভন  দূর গ্রগভছ। িোর গ্রফসবু  গ্রিোেভ  গ্র ন্দ্র  ভর েোাংেোভদভশ ব্যোি  মেস্তৃি েোরি-মেভদ্বষ িভনোেোে জোেি 

হভয়ভছ। আওয়োিী েীভগর সোধোরে সিিোদ  ওেোয়দুে  োভদর েভেভছন, সর োর স ে অিরোধীর মেরুভে ব্যেস্থো গ্রনভে। িভে মিমন ছোত্রেীভগর 

েোভেো  োভজর  র্থোও স্মরে  মরভয় মদভয়ভছন। প্রধোনিন্ত্রী গ্রশখ হোমসনো ওয়োভজদভ ও িভন হভে মিমন এখন ছোত্রেীভগর েোগোি গ্রটভন ধরভি 

ইচ্ছু । আেরোর ফোহোদ হিযো োভণ্ডর পূভে চই ছোত্রেীভগর সেোিমি ও সোধোরে সিিোদ ভ  েমহষ্কোর  ভরন মিমন। এোং এর গ্র ন্দ্রীয়  মিটির 

পুনমে চন্যোস  ভরন।  

বুভয়ভটর মেমস ইমিিভে  যোিিোভস র যোমগাং েসহ সহ রোজননমি  সাংগ নগুভেোর  োয চিি িমরচোেনো মনমষে  ভরভছন। িভে এ মনভয় মশক্ষোর্থীভদর 

িভে সভেহ রভয়ভছ। এ জন মশক্ষোর্থী েভেন, হয়ভিো ছোত্রেীগ যো  ভর আসমছভেো গ্রসখোন গ্রর্থভ  সভর আসভে। িোরো যমদ সোিময়  সিভয়র জন্যও 

অন্তি গ্রর্থভি যোয় গ্রসটো হভে দোরুে।  

 


