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আেnালন aবয্াহত রাখার েঘাষণা রােত তালা েভেঙ রাsায় নামল ছাtীরা * িশkক সিমিতর
চার সদেসয্র পদতয্াগ * ছাtলীগেক িভিসর িবেশষ ধনয্বাদ * হল ছাড়ার িনেদর্ েশ িবপােক
িশkাথর্ীরা * ছাtলীগ সুশৃ লভােব আেnালনকারীেদর আমার বাসভবেনর সামেন েথেক
সিরেয় িদেয়েছ : িভিস * হামলার সময় পুিলেশর নীরব ভূিমকা িনেয় aিভেযাগ
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িভিস ফারজানা iসলােমর aপসারণ দািবেত আেnালনকারীেদর oপর হামলা কের ছাtলীগ। eেত আহত
হেয়েছন ছাt-িশkকসহ 35 জন। হামলার পর জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয় (জািব) aিনিদর্ কােলর জনয্
বn েঘাষণা করা হয়।
eকi  সে  িবকাল  4টার  মেধয্  িশkাথর্ীেদর  হল  ছাড়ার  িনেদর্শ  েদয়  pশাসন।  ম লবার  িব িবদয্ালয়
িসিnেকেটর জ ির সভায় e িসdাn েনয়া হয়। ভারpাp েরিজsার o িসিnেকেটর সদসয্ সিচব রিহমা
কািনজ e তথয্ েদন।

  জািব pিতিনিধ
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তাৎkিণক  িসdােn  িব িবদয্ালয়  বn  eবং  হল  ছাড়ার  েঘাষণায়  চরম  িবপােক  পেড়েছন  আবািসক
িশkাথর্ীরা। eিদেক pশাসেনর ei সdাnেক aেযৗিkক o িভিসর দনুর্ীিত আড়ােলর হািতয়ার বেল িবেkাভ
o aবsান কমর্সূিচ aবয্াহত েরেখেছ আেnালনকারী িশkাথর্ীরা।
তােদর  সে  সাধারণ  িশkাথর্ীেদরo  েযাগ  িদেত  েদখা  েগেছ।  eর  আেগ  ম লবার  দপুুের  আেnালনরত
িশkক-িশkাথর্ীেদর  oপর  ছাtলীেগর  হামলায়  কমপেk  35  জন  আহত  হেয়েছন।  িভিসর  বাসভবেনর
সামেন হামলার ঘটনায় আহতেদর মেধয্ িশkক, ছাtী o সাংবািদকo আেছন।
আহত  12  জনেক  িব িবদয্ালয়  িচিকৎসা  েকnd  eবং  20  জনেক  eনাম  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােল
পাঠােনা  হেয়েছ।  e  হামলার  পর  িভিস  aধয্াপক  ফারজানা  iসলাম  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র
ছাtলীগেক িবেশষভােব ধনয্বাদ জািনেয়েছন।
eিদেক  হলতয্ােগর  িনেদর্শ  pতয্াখয্ান  কের  ছাtী  হেলর  েমেয়রা  েগেটর  তালা  েভেঙ  রাsা  েনেম  িমিছল
কেরন। রাত সােড় 10টায় িমিছলিট িব িবদয্ালেয়র িভিসর বাসভবনসংলg সড়েক িগেয় েশষ হয়। রাত
সােড় 12টায় আেnালকারীরা নতুন কমর্সূিচ েঘাষণা িদেল িশkাথর্ীরা হেল িফের যান।
জািবেত ছাtলীেগর হামলার pিতবােদ েদেশর িবিভn িব িবদয্ালেয়র িশkাথর্ীরা েkাভ pকাশ কেরেছন।
তারা িবেkাভ িমিছলo কেরন। রাজশাহী িব িবদয্ালেয় e ধরেনর eকিট িমিছেল পুিলশ লািঠচাজর্  কেরেছ।
আেnালনকারীেদর oপর হামলার pিতবােদ িব িবদয্ালেয়র িশkক সিমিতর চারজন পদতয্াগ কেরেছন।
তারা হেলন- সিমিতর সাধারণ সmাদক aধয্াপক েসােহল রানা, েকাষাধয্k aধয্াপক মেনায়ার েহােসন
তুিহন, সদসয্ aধয্াপক মাহবুব কিবর o সদসয্ aধয্াপক সাঈদ েফরেদৗস।
ম লবার  সnয্ায়  তারা  e  িসdাn  েনন  বেল  জানান  aধয্াপক  েসােহল  রানা।  ‘দনুর্ীিতর  িব েd
জাহা ীরনগর’-eর মুখপাt aধয্াপক রায়হান রাiন বেলন, আমােদর oপর হামলা কের দনুর্ীিত ঢাকেত
eখন িব িবদয্ালয় বn েঘাষণা করা হল। eটা aেযৗিkক। আমরা ei িসdাnেক pতয্াখয্ান করিছ। eকi
সে  হামলাকারীেদর িবচার o দনুর্ীিতবাজ িভিসর aপসারণ না হoয়া পযর্n আমরা আেnালন pতয্াহার
করব না।’
হামলার  েনতৃt  েদয়া  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালয়  শাখা  ছাtলীেগর  সভাপিত  েমা.  জেুয়ল  রানা  বেলন,
‘আমরা িশিবরমkু কয্াmাস চাi। আেnালনকারীেদর িব েd িশিবেরর সংি তার সুিনিদর্  aিভেযাগ
িছল।
তাi আমরা তােদর হিটেয় িদেয়িছ। িভিসর িব েd আেnালন িনেয় আমােদর েকােনা আপিt েনi। িকn
িশিবরেক আমরা কয্াmােস p য়  েদব না।
জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র aিধকতর unয়ন pকেl দনুর্ীিতর aিভেযাগ oঠার পর pায় দiু মাস ধের
িভিসর aপসারণ দািবেত আেnালন করেছন eকদল িশkক-িশkাথর্ী।
ei আেnালেনর aংশ িহেসেব গত 11 িদন িব িবদয্ালেয়র দিুট pশাসিনক ভবন aবেরাধ কের রােখন
তারা।
েসামবার সnয্া সাতটা েথেক আেnালনকারী িশkক-িশkাথর্ীরা িভিসর  বাসভবন েঘরাo কেরন। িভিসেক
aপসারণ না করা পযর্n  aবেরাধ aবয্াহত রাখার েঘাষণা েদন আেnালনকারীরা।
e aবsায় ম লবার েবলা সােড় 11টার িদেক িভিসপnী িশkক, কমর্কতর্ া-কমর্চারীরা eকিট েমৗন িমিছল
িনেয় িভিসর বাসভবেনর সামেন aবsান েনন।
তারা  আেnালনকারী  িশkক-িশkাথর্ীেদর  তুেল  িদেয়  িভিসর  বাসভবেন  pেবেশর  েচ া  কেরন।  তেব
আেnালনকারীেদর বাধার মুেখ তারা সফল হনিন। িভিসর বাসভবেন ঢুকেত পােরনিন। eকপযর্ােয়  তারা
আেnালনকারীেদর সে  বাকিবত ায় িলp হন। 
pতয্kদশর্ীরা বলেছন, eর িকছুkণ পর পিরবহন চtর েথেক জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয় শাখা ছাtলীেগর
সভাপিত  েমা.  জেুয়ল  রানার  েনতৃেt  eকিট  িবেkাভ  িমিছল  িভিসর  বসভবেনর  িদেক  রoনা  হয়।  oi
িমিছেল দiু শতািধক েনতাকমর্ী িছেলন।
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িমিছল েথেক িভিসিবেরাধী আেnালনকারীেদর oপর হামলা হয়। pায় আধা ঘ াবয্াপী চলা e হামলার
anত 35 জন আেnালনকারী আহত হয়। eছাড়া কতর্ বয্ পালনকােল চার সাংবািদক মারধেরর িশকার
হয়।
আহতেদর  িব িবদয্ালেয়র েমিডেকেল  pাথিমক  িচিকৎসা  েদয়া  হয়।  eছাড়া  unত  িচিকৎসার  জনয্  20
জনেক সাভার eনাম েমিডেকেল পাঠােনা হেয়েছ বেল জািনেয়েছন েমিডেকেলর কতর্ বয্রত ডা. েমােজজা
জ রা।
হামলার eক পযর্ােয় িমিছলকারীরা িভিসিবেরাধী আেnালনকারী িশkাথর্ী-িশkকেদর েসখান েথেক হিটেয়
িদেয় িনেজরা aবsান েনন। e সময় িভিসর বাসভবেনর সামেন িবপুল পিরমাণ পুিলশ েমাতােয়ন িছল।
িকn  তারা  নীরব  দশর্েকর  ভূিমকায়  িছেলন।  আেnালনকারীরা  তােদর  কােছ  বারবার  সাহাযয্  চাiেলo
তারা  েকােনা  সাড়া  েদয়িন  বেল  আেnালনকারীেদর  aিভেযাগ।  eছাড়া  িভিসপnী  িশkকরা  e  হামলার
সময় uসকািন েদন বেলo aিভেযাগ কেরন তারা।
হামলার  মাধয্েম  আেnালনকারীেদর  সিরেয়  দীঘর্  11  িদন  পর  ছাtলীেগর  েনতাকমর্ী  o  তার  সমথর্ক
িশkকেদর সে  িনেয় িনজ কাযর্ালেয় pেবশ কেরন িভিস aধয্াপক ফারজানা iসলাম। নতুন pশাসিনক
ভবেনর কাuিnল কেk eেস িভিস সাংবািদকেদর সে  কথা বেলন।
e সময় িভিস বেলন, ‘আেnালনরত িশkক-িশkাথর্ীেদর oপর েকােনা হামলা হয়িন। ছাtলীগ েনতাকমর্ীরা
সুশৃ লভােব আেnালনকারীেদর আমার বাসভবেনর সামেন েথেক সিরেয় িদেয়েছ। তার পেkর িশkক,
কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর িতিন ধনয্বাদ জানান।
eছাড়া  ছাtলীগেক  িতিন  ‘িবেশষ  কের’  ধনয্বাদ  জানান।  িতিন  বেলন,  ‘আমার  সহকমর্ী  কমর্কতর্ া-
কমর্চারীসহ সব ছাtছাtী িবেশষ কের ছাtলীেগর pিত আিম কৃতj। কারণ  তারা দািয়t িনেয় কাজিট
কেরেছ। সু ু ভােব িব িবদয্ালয় পিরচালনার জনয্ সবাi আমােক সেবর্াc সহেযািগতা করেবন।’
িতিন আরo বেলন, ‘আেnালনকারীরা িতন মাস েথেক িবিভnভােব বাধা িদেc। আমােদর িচnা করেত
হেব কারা, েকন, কীভােব বয্িkগত পযর্ায় েথেক িব িবদয্ালয়েক ংেসর িদেক িনেয় েযেত চায়। eকটা
িমথয্া aিভেযােগর িভিtেত আমােক aসmান o aপদs করা হেয়েছ।
িকn eটা করা হেয়েছ েকােনা pমাণ ছাড়াi। যিদ েকােনা pমাণ থােক, যিদ pমাণ পায়, তাহেল যা িবচার
হেব  তা  েমেন  েনব।  সংবাদমাধয্মেক  তারা  (আেnালনকারীরা)  aনবরত  িমথয্া  তথয্  িদেয়েছ,  িমথয্া
বেলেছ।
েদেশর eকটা জাগরেণর সুেযাগ eেসেছ েয আমরা সতয্ কথা বলার সুেযাগ পাব িকনা। আজ মানেুষর েজেগ
oঠা আমরা েদেখিছ।’ পের িসিnেকেটর জ ির সভায় িব িবদয্ালেয়র kাস-পরীkা aিনিদর্ কােলর জনয্
বn করার িসdাn েনয়া হয়। 
ছাtলীেগর  হামলায়  আহত  aধয্াপক  সাঈদ  েফরেদৗস  সাংবািদকেদর  বেলন,  আমরা  দনুর্ীিতর  িব েd
েযৗিkক o sাভািবক pিkয়ায় আেnালন করিছলাম।
ছাtলীগ  eেস  আমােদর  oপর  aতিকর্ ত  আkমণ  কেরেছ।  eেত  আমােদর  aেনক  সহকমর্ীসহ  aসংখয্
িশkাথর্ী আহত হেয়েছ।
িতিন বেলন, আমােদর সহকর্মর্ীেদর (aধয্াপক) সামেন ছাtলীেগর েছেলরা আমােদর মারধর করল, লাি ত
করল িকn তারা ধুi দশর্ক সািরেত দাঁিড়েয় uসকািন িদেয়েছ।’
eিদেক  সািবর্ক  পিরিsিত  সামাল  িদেত  কয্াmােস  aিতিরk  পুিলশ  েমাতােয়ন  করা  হেয়েছ।  িবকােল
িব িবদয্ালেয়র  ভারpাp  েরিজsার  রিহমা  কািনজ  ঢাকা  েজলা  পুিলেশর  কােছ  300  পুিলশ  (নারীসহ)
েমাতােয়েনর জনয্ আেবদন জানান।
aপরিদেক  তাৎkিণক  িসdােn  িব িবদয্ালয়  বn  েঘাষণা  করায়  চরম  িবপােক  পেড়েছন  আবািসক
িশkাথর্ীরা।  দiু  ঘ া  আেগ  হল  ছাড়ার  েঘাষণায়  aেনক  িশkাথর্ী  িবচিলত  হেয়  পেড়ন।  আবার  ei
িসdাnেক pতয্াখয্ান কের eর pিতবােদ িবেkাভ িমিছল কেরেছ ছাtীরা।
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েমেয়েদর হল েথেক তারা eকিট িমিছল িনেয় েছেলেদর কেয়কিট হল ঘুের িভিসর বাসভবেনর সামেন জেড়া
হয়।  েসখােন  aবsানরত  িভিসপnী  িশkক,  কমর্কতর্ ারা  তােদর  বাধা  েদয়।  পের  েসখােন  aবsানরত
ছাtলীেগর েনতাকমর্ীরা eেস তােদর oপর চড়াo হয়।
e সময় uভয় পk বাকযুেd জিড়েয় পড়েল আবারo uেtজনা সৃি  হয়। eক পযর্ােয় ধাkাধািk  হয়।
eেত কেয়কজন িশkক-িশkাথর্ীেক লাি ত কের ছাtলীেগর েনতাকমর্ীরা।
ম লবার সnয্া সােড় ছয়টা পযর্n িবিভn আবািসক হল ঘুের েদখা েগেছ, pায় aেধর্ক িশkাথর্ী কয্াmাস
েছেড়েছন।
আর  বািকরা  চরম  uৎক া  িনেয়  হেলi  aবsান  করেবন  বেল  জািনেয়েছন।  eছাড়া  সামািজক
েযাগােযাগমাধয্েমo িশkাথর্ীরা pশাসেনর eমন িসdােnর pিতবাদ জািনেয়েছন।
dত  হল  ছাড়ার  সুিবধােথর্  কয্াmােস  তাৎkিণকভােব  aিতিরk  গািড়র  বয্বsা  কেরেছ  িব িবদয্ালয়
pশাসন। তেব ম লবার সnয্ায় কয্াmাস েছেড় যাoয়া গািড় েলা আটিকেয় েদয় আেnালনকারী। 
ছাtলীেগর হামলায় আহত িশkক-িশkাথর্ীরা হেলন- নৃিবjান িবভােগর aধয্াপক সাঈদ েফরেদৗস, মীজর্ া
তাসিলমা সুলতানা, পিরেবশ িবjান িবভােগর aধয্াপক জামাল uিdন নু, বাংলা িবভােগর aধয্াপক
শামীমা  সুলতানা,  দশর্ন  িবভােগর  aধয্াপক  আেনায়া lাহ  ভঁূiয়া,  aধয্াপক  রায়হান  রাiন,  pািণিবদয্া
িবভােগর সহেযাগী aধয্াপক আবদরু রাjাক, ভূেগাল o পিরেবশ িবভােগর সহেযাগী aধয্াপক খnকার
হাসান মাহমদুসহ আরo কেয়কজন। মারধের আহত িশkাথর্ীেদর মেধয্ 44তম বয্ােচর ভূেগাল o পিরেবশ
িবভােগর  মাহািথর  মুহাmদ,  দশর্ন  িবভােগর  মা ফ  েমাজােmল,  পিরেবশ  িবjান  িবভােগর  সাiমমু
iসলাম,  নগর  o  a ল  পিরকlনা  িবভােগর  রািকবুল  iসলাম  রিন,  48তম  বয্ােচর  iংেরিজ  িবভােগর
আিলফ মাহমুদ, aথর্নীিত িবভােগর ulাস,  45তম বয্ােচর দশর্ন িবভােগর dনীল, ptতtt িবভােগর
েসৗিমক বাগচীর নাম জানা েগেছ। সরকার o রাজনীিত িবভােগর sাতেকাtেরর ছাtী মািরয়াম রিশদ
ছnার েপেটর িনেচ লািথ েদয় eক ছাtলীগ কমর্ী। eেত েস মারাtকভােব আহত হেয় বতর্ মান সাভােরর
eনাম েমিডেকল হাসপাতােল ভিতর্  আেছন।
eছাড়া 47তম বয্ােচর সরকার o রাজনীিত িবভােগর সাuদা নােমর দiু নারী িশkাথর্ীেকo মারধর করেত
েদখা  েগেছ।  সংবাদ  সংgেহর  সময়  হামলায়  আহত  সাংবািদকরা  হেলন-  pথম  আেলার  িব িবদয্ালয়
pিতিনিধ মাiদলু iসলাম, বাতর্ া েটােয়িnেফার ডটকেমর pিতিনিধ d আজাদ, বাতর্ াবাজােরর pিতিনিধ
iমরান েহাসাiন, বাংলা লাiভ েটােয়িnেফােরর pিতিনিধ আিরফুjামান ujjল।
ঢািবেত িবেkাভ o মশাল িমিছল : জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয় (জািব) িভিসর aপসারেণর দািবেত
আেnালনরত  িশkাথর্ীেদর  oপর  ছাtলীেগর  হামলার  pিতবােদ  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়  (ঢািব)  িবেkাভ  o
মশাল িমিছল কেরেছ িশkাথর্ীরা।
িবেkাভ েথেক জািব িভিস ফারজানা iসলােমর aপসারণ o হামলাকারীেদর িবচার দািব কেরন তারা।
ম লবার িবকাল o সnয্ায় িবেkাভ eবং িমিছল aনিু ত হয়। eকi দািবেত আজ দপুুর 12টায় কয্াmােস
েফর িবেkােভর েঘাষণা িদেয়েছন িশkাথর্ীরা।
রাজ ুভাsেযর্র পাদেদশ েথেক সnয্ায় ‘ঢাকা িব িবদয্ালেয়র িশkাথর্ীবnৃ’ বয্ানাের মশাল িমিছল েবর হয়।
িমিছল েশেষ সংিkp সমােবেশ ডাকসু িভিপ নূ ল হক নরূ বেলন, eমন েকােনা আেnালন-সংgাম েনi
েযখােন ছাtলীেগর সntাসীরা হামলা চালায়িন।  
শািবেত িবেkাভ : জািবেত আেnালনরত িশkক-িশkাথর্ীেদর oপর হামলার ঘটনার pিতবােদ িসেলেটর
শাহজালাল িবjান o pযুিk িব িবদয্ালেয় (শািবpিব) িবেkাভ িমিছল aনিু ত হেয়েছ।
িব িবদয্ালয়  শাখা  সমাজতািntক  ছাt েnর  uেদয্ােগ  ম লবার  িবকােল  িবেkাভ  িমিছল  o  pিতবাদ
সমােবশ aনিু ত হয়। 
রািবেত পিুলেশর লািঠচােজর্  আহত 4 : জািবেত আেnালনরত িশkক-িশkাথর্ীেদর oপর ছাtলীেগর
হামলার  pিতবােদ  ম লবার  সnয্ায়  ঢাকা-রাজশাহী  মহাসড়ক  aবেরাধ  কের  রাজশাহী  িব িবদয্ালেয়র
(রািব) িশkাথর্ীরা। e সময় িবেkাভকারীেদর মারধর o লািঠচাজর্  কের পুিলশ।
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pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

রািব pধান ফটেকর সামেন aবেরাধকােল পুিলেশর লািঠচােজর্  আহত হেয়েছ চার িশkাথর্ী। 
হল েগেটর তালা েভেঙ ছাtীেদর  িমিছল :  আেnালনকারীেদর  oপর  হামলা  o  িব িবদয্ালয় বn
েঘাষণার  pিতবােদ  রাত  সােড়  9টার  িদেক  ব মাতা  েবগম  ফিজলাতুেnছা  মিুজব  হল,  pীিতলতা  হল,
সুিফয়া কামাল হল, জাহানারা iমাম হল o ফয়জেুnছা হেলর েগট েভেঙ ছাtীরা িমিছল েবর কেরন।
তারা  আেnালনকারীেদর  সে  eকাtতা  pকাশ  কের  েsাগান  েদন।  িমিছলিট  িব িবদয্ালেয়র  িভিসর
বাসভবনসংলg সড়েক িগেয় েশষ হয়। রাত সােড় 12টার িদেক আেnালনকারীরা নতুন কমর্সূিচ েঘাষণা
িদেল িশkাথর্ীরা হেল িফের যান।
কমর্সূিচর  মেধয্  রেয়েছ  েবলা  11টায়  শহীদ  িমনাের  জমােয়ত  o  িবেkাভ  িমিছল।  ছাtীরা  জানান,
িশkাথর্ীেদর oপর হoয়া ছাtলীগ কমর্ীেদর হামলার pিতবাদ o িধkার জানাi আমরা। eকi সে  িভিসর
aপসারণ দািব করিছ।
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