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জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয় aিধকতর unয়েন গত বছর 23 aেkাবর 1 হাজার 445 েকািট 36 লাখ
টাকার pকl aনুেমাদন েদয় জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষেদর িনবর্াহী কিমিট (eকেনক)। pকেlর pথম ধােপ
েছেলেদর িতনিট o েমেয়েদর িতনিট হেলর িনমর্াণ কােজর জনয্ দরপt আhান কের িব িবদয্ালয় pশাসন।
েটnার  pিkয়া  েশেষ  গত  30  জনু  েছেলেদর  িতনিট  o  েমেয়েদর  দিুট  হেলর  িভিtpsর  sাপন  কেরন
uপাচাযর্  aধয্াপক  ফারজানা  iসলাম।  eরপর  aপিরকিlতভােব  হল  িনমর্ােণর  pিতবােদ  গত  8  জলুাi
েথেক আেnালেন নােম ‘িশkক-িশkাথর্ী ঐকয্ম ’ নােম িশkক িশkাথর্ীেদর eকাংশ। আেnালেনর েpিkেত
unয়ন pকেlর মহাপিরকlনা জনসmুেখ আনার আ াস েদন      uপাচাযর্। পের 17 জলুাi িব িবদয্ালেয়র
িসেনট হেল unkু আেলাচনা সভা আhান কের িব িবদয্ালয় pশাসন। সভায় মহাপিরকlনা pদশর্ন করেল
তার tিট-িবচুয্িত তুেল ধেরন িশkক-িশkাথর্ীরা। পিরকlনািট পুনিবর্নয্াস না হoয়া পযর্n unয়ন কাজ
বn  রাখারo  aনেুরাধ  কেরন  তারা।  সভায়  িশkক-িশkাথর্ীেদর  বkবয্  চলাকােল  uেtজনা  o  utp
বাকয্িবিনময়  হেল সুরাহা ছাড়াi আেলাচনা েশষ হয়। পের েফর েমেয়েদর হল িনমর্ােণর কাজ 
হেল 1 আগs uপাচােযর্র সে  েদখা করেত যায় িশkক-িশkাথর্ী ঐকয্ম । িশkক-িশkাথর্ীরা পিরকlনা
পযর্ােলাচনা ছাড়া কাজ  না করার aনুেরাধ জানান। েস সময় কয্াmাস বেnর মেধয্ গাছ না কাটার
দািব জানান তারা। পের 3 আগs eকi sােন েফর গাছ কাটা  কের িঠকাদাির pিত ান। eরপর
আবারo   হয়  আেnালন।  আেnালেনর  মেুখ  21  জলুাi  িব িবদয্ালেয়র  aিধকতর  unয়ন  pকl
কাযর্kম িনেয় eকিট িবেশষj কিমিট কের pশাসন। 14 সদেসয্র ei কিমিটর pধান করা হয় নগর a ল
o  পিরকlনা  িবভােগর  aধয্াপক  আবলু  কালাম  আজাদেক।  আেnালন  চলমান  থাকাকােল  23  আগs
িব কিব রবীndনাথ ঠাkর হেলর পােশ েছেলেদর হেলর জনয্ িনধর্ািরত sােন আবােরা গাছ কাটা  হয়।
eেত  kুb  হেয়  আবােরা  আেnালেন  নােম  িশkক-িশkাথর্ীেদর  eকাংশ।  আেnালন  চলাকােলi  িভিসর
বাসভবেন pকেlর টাকা েথেক ছাtলীগেক 2 েকািট টাকা েদoয়ার aিভেযাগ তুেল আেnালনকারীরা। e
িনেয় িবিভn জাতীয় ৈদিনেক খবর pকািশত হেল িভিসর পদতয্ােগর দািবেত আবােরা আেnালেন নােমন
আেnালনকারী িশkক-িশkাথর্ীরা। eবার তারা ‘দনুর্ীিতর িব েd জাহা ীরনগর’ pয্াটফেমর্ িভিস িবেরাধী
আেnালন করেছন। uপাচােযর্র িব েd চলমান আেnালেনর মােঝ 15 aেkাবর ‘aনয্ােয়র িব েd eবং
unয়েনর পেk জাহা ীরনগর’ নােম নতুন pাটফমর্ গেড় তুেল uপাচাযর্পnী িশkক, কমর্কতর্ া-কমর্চারীরা।
িব িবদয্ালেয়র  unয়ন  pকl  চলমান  রাখার  দািবেত  o  সকল  aনয্ােয়র  িব েd  মানববnন,  কােলা
পতাকা  িমিছল  o  েমৗন  িমিছল  কেরন  তারা।  সবর্েশষ  uপাচাযর্  aধয্াপক  ফারজানা  iসলােমর  পেk
943জন িশkক, কমর্কতর্ া-কমর্চারীর sাkর সংgহ কের udুত পিরিsিতর সমাধােনর লেkয্ েসi sাkর
সmিলত eকিট িচিঠ আচােযর্র কােছ পাঠান তারা। aনয্িদেক গত 24 aেkাবর েথেক uপাচাযর্ aপসারণ
ম  বািনেয়  pশাসিনক  ভবন  aবেরাধ   কের  আেnালনকারীরা।  পের  গত  28  aেkাবর  েথেক
সবর্াtক  ধমর্ঘট  পালন  কের  আসেছন  তারা।  eেত  িব িবদয্ালেয়র  সকল  pশাসিনক  o  িশkা  কাযর্kম
sিবর হেয় পেড়। সবর্েশষ গত েসামবার েথেক আেnালনকারীরা uপাচােযর্র পদতয্ােগর দািবেত বাসভবন
aবেরাধ  কের  রােখ।  eর  পেরi  ছাtলীগ  আেnালনকারীেদর  oপর  হামলা  চালায়।  eেত  িশkক
সাংবািদকসহ 30 জন আহত হন।
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