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জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র pশাসন কতৃর্ ক সব ধরেনর সভা-সমােবশ িনিষd করার পেরo কয্াmােস
িমিছল, সমােবশ o কনসাটর্  কেরেছন ‘দনুর্ীিতর িব েd জাহা ীরনগর’ বয্ানাের িশkক-িশkাথর্ীরা। eর
আেগ গত বুধবার রােত কয্াmােসর aভয্nের সব ধরেনর সভা-সমােবেশর oপর িনেষধাjা জাির কের
িব িবদয্ালয়  কতৃর্ পk।  িকn  ei  িনেষধাjােক  aেযৗিkক  দািব  কের  আেnালন  aবয্াহত  েরেখেছন
আেnালনকারীরা।
গতকাল বৃহsিতবার সকাল 9টার িদেক িশkক-িশkাথর্ীরা নতুন o পুরাতন pশাসিনক ভবেনর সামেন
aবsান েনoয়ায় pশাসিনক কাযর্kম বn হেয় যায়। তারা কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর aিফেস pেবেশ বাধা
েদন। পের পূবর্েঘািষত কমর্সূিচর aংশ িহেসেব দপুুর সােড় 12টায় পুরাতন pশাসিনক ভবন েথেক eকিট
িবেkাভ িমিছল েবর কেরন। িমিছলিট pািnক েগট হেয় িভিসর বাসভবেনর রাsায় িকছুkণ aবsান েনয়।
apীিতকর পিরিsিত eড়ােত  েসখােন aিতিরk  পুিলশ েমাতায়ন িছল। পের পুরাতন pশাসিনক  ভবেন
eেস  িমিছেলর  সমািp  হয়।  েসখােন  aবিsত  ‘uপাচাযর্  aপসারণ  মে ’  eেস  সমােবশ  কেরন
আেnালনকারীরা।  সমােবেশ  বkারা  হল  বেnর  pিতবাদ,  ছাtলীেগর  হামলার  িবচারসহ  দনুর্ীিতর
aিভেযােগ uপাচাযর্ aধয্াপক ফারজানা iসলামেক পদতয্ােগর দািব জানান।
সমােবেশ বkবয্ েদন শাখা ছাt েnর সাভাপিত মাহািথর মহুাmাদ, সাংগঠিনক সmাদক েশাভন রহমান
pমখু। পের সnয্ায় uপাচােযর্র বাসভবেনর সামেন কনসােটর্ র আেয়াজন কেরন আেnালনকারীরা। কনসাটর্
করেত তােদর েকu বাধা েদয়িন বেল জািনেয়েছন তারা। eিদেক জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র পিরিsিত
িনেয়  pধানমntীর  বkবয্েক  iিতবাচক  িহেসেব  েদখেছন  আেnালনকারী  o  uপাচাযর্পিn  িশkেকরা।
uপাচাযর্পিn  o  uপাচাযর্িবেরাধী  uভয়  পki  pধানমntীর  বkবয্েক  sাগত  জািনেয়েছ।  eকi  সে
তদেnরo দািব কেরেছন সবাi।
aনয্িদেক  তদেnর sােথর্  িভিসর  িব েd  সব aিভেযাগ িশkামntীর কােছ  uপsাপেনর  িসdাn  িনেয়েছন
আেnালনকারীরা।  e  িবষেয়  আেnালনকারী  িশkক  aধয্াপক  জামাল  uিdন  নু  বেলন,  ‘আমরা
aিভেযাগ িলখেতিছ। িশkামntীর কােছ আমােদর pাp তথয্-pামণসহ aিভেযাগ জমা িদব।’ pধানমntীর
বkেবয্র pিতিkয়ায় uপাচাযর্পিn সংগঠন ‘aনয্ােয়র িব েd eবং unয়েনর পেk জাহা ীরনগর’-eর
আhায়ক পদাথর্িবjানী aধয্াপক e e মামুন বেলন, ‘যতkণ পযর্n uপাচােযর্র দনুর্ীিতর িবষয়িট pমািণত
না  হেব,  ততkণ  পযর্n  আমরা তার  সে  আিছ।  আমরা  দঢ়ৃভােব  িব াস  কির,  িতিন  দনুর্ীিত  কেরনিন।
আমরাo চাi aিভেযােগর তদn েহাক। uপাচাযর্o চান তদn েহাক।’
আেnালেনর aনয্তম সংগঠক দশর্ন িবভােগর aধয্াপক কাম ল আহসান বেলন, ‘pধানমntী েয ঁিশয়াির
িদেয়েছন, তােক আমরা iিতবাচক বেলi মেন কির। িতিন সারােদেশ ঘেট যাoয়া দনুর্ীিতর িব েd লেড়
যােcন। আমােদর আেnালনo দনুর্ীিতর িব েd।’ aনয্িদেক দািব আদায় না হoয়া পযর্n দনুর্ীিতর িব েd
e  আেnালন  চলমান  থাকেব  বেল  জািনেয়েছন  ‘দনুর্ীিতর  িব d  জাহা ীরনগর’-eর  মখুপাt  aধয্াপক
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
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