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ঢাকা  িব িবদয্ালয়  েকndীয়  ছাt  সংসেদর  (ডাকসু) সহসভাপিত (িভিপ) নু ল  হক  নুর  o  তার  সহেযাগীেদর  oপর  হামলার
িবচােরর দািবেত িব িবদয্ালয় কয্াmােস ‘সntাসিবেরাধী ছাt ঐকয্’ বয্ানাের িবেkাভ িমিছল কেরেছ সাধারণ ছাt aিধকার
সংরkণ পিরষদ, বাম ছাt ঐকেজাট o সাধারণ িশkাথর্ীরা। eিদেক, e ঘটনায় আহত িভিপ নু ল হক নুরসহ পাঁচ জন ঢাকা
েমিডকয্াল  কেলজ  হাসপাতােল িচিকtসাধীন আেছন। তারা সবাi হাসপাতােলর  েকিবেন  ভিতর্ । িচিকtসাধীন  aনয্রা হেলন
আিমনরু, eিপeম েসােহল, তুিহন ফারািব o ফা ক েহােসন। গত রিববার তুিহন ফারািবর াসp ােসর সমসয্া িছল বেল তােক
লাiফ  সােপােটর্  েদoয়া  হেয়িছল।  eখন  িতিন  আেগর  েচেয়  aেনক  ভােলাভােব  াস  িনেত  পারেছন।  গতকাল  সকােল  তুিহন
ফারািবেক লাiফ সােপাটর্  েথেক oয়ােডর্  sানাnর করা হেয়েছ। হামলার ঘটনায় মিুkযুd মে র দiু েনতােক আটক কেরেছ ঢাকা
মহানগর েগােয়nা পুিলশ (িডিব)। তােদর িমেnা েরােডর        েগােয়nা কাযর্ালেয় িজjাসাবাদ করা হেc। আটককৃতরা হেলন
মিুkযুd  মে র  eকাংেশর  সাধারণ  সmাদক  আল  মামনু  eবং  ঢািব  শাখার  সাধারণ  সmাদক  iয়ািসর  আরাফাত  তূযর্।  e
বয্াপাের ঢাকা মহানগর েগােয়nা পুিলেশর aিতিরk কিমশনার (িডিব) আbুল বােতন বেলন, দজুনেক িজjাসাবােদর জনয্
আনা হেয়েছ। তােদর িজjাসাবাদ করা হেc।

eিদেক আটেকর ঘটনায় িভিপ নু ল হক বেলন, আল মামুন o তূযর্ হামলায় aংশ িনেয়িছল। িকn হামলার েনতৃেt িছল সনিজত

  িব িবদয্ালয় িরেপাটর্ ার
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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।

|

eবং  সাdাম।  তারা  িব িবদয্ালেয়  pকােশয্  ঘুের  েবড়ােc।  যিদ  হামলার  িবচার  করার  মানিসকতা  থােক  তেব  সাdাম  o
সনিজতেক আেগ েgফতার করেত হেব। সরকাির দেলর েলাক িবধায় aনয্েদর েgফতার ঘটনার েমাড় aনয্িদেক ঘুরােনার েচ া
করা হেc। 

িদনভর িবেkাভ

হামলার  ঘটনায়  গতকাল  েসামবার িদনভর  িবেkাভ কেরেছ  িব িবদয্ালেয়র  িশkাথর্ীরা। েবলা 12টায় িব িবদয্ালেয়র  রাজু
ভাsেযর্র পাদেদশ েথেক ei িবেkাভ িমিছল  হয়। িমিছলিট pkর কাযর্ালেয়র সামেন eেস সংিkp সমােবশ কের। সমােবেশ
pkর aধয্াপক ড. e েক eম েগালাম রাbানীর পদতয্ােগর দািব জানান বkারা।

ডাকসুর সমাজেসবা সmাদক আখতার েহােসন বেলন, pkরেক েদoয়া 24 ঘ ার আলিটেমটাম পার হেয় েগেলo েকােনা বয্বsা
েননিন।  ei  মুহূতর্  েথেক  pkরেক  বয়কট  েঘাষণা  করা  হেলা। সনিজত-সাdােমর  েনতৃেt েয  হামলা  হেয়েছ,  তােদর  সবাiেক
আiেনর আoতায় eেন কেঠার শািsর বয্বsা করেত হেব। হামলার সে  িব িবদয্ালয় কতৃর্ পেkরo মদত রেয়েছ। eর দায় তারা
eড়ােত পােরন না।

পরবতর্ীেত রাজ ুভাsেযর্র পাদেদেশ সntাসিবেরাধী ছাt ঐকয্র বয্ানাের সমােবশ aনুি ত হয়।

সমােবেশ বাংলােদশ সাধারণ ছাt aিধকার সংরkণ পিরষেদর যুg আhায়ক িবন iয়ািমন েমাlা বেলন, িব িবদয্ালয় pশাসন
ei হামলার কথা জানত। হামলার দীঘর্ 1 ঘ া পর তারা আমােদর udার করেত আেস। ei pশাসেনর oপর আমরা আsা
রাখেত পাির না।

সমাজতািntক ছাt েnর ঢাকা িব িবদয্ালয় সভাপিত সালমান িসিdিক বেলন, েয মুিkযুেdর েচতনার কথা বলা হেc তা
মিুkযুd ম , আoয়ামী লীগ, ছাtলীগ িব াস কের না।

গণসংহিত আেnালেনর pধান সমnয়কারী জনুােয়দ সাকী বেলন, নু , রােশদ, ফা কেদর oপর হoয়া eমন নশৃংস হামলা খুবi
কম েদখা েগেছ।

কমর্সূিচ েঘাষণা কের ডাকসুর সমাজেসবা সmাদক আকতার েহােসন বেলন, ‘ডাকসু িভিপ নু ল হক নুরসহ িশkাথর্ীেদর oপর
ছাtলীেগর সntাসীেদর েনতৃেt মুিkযুd মে র সে  সমnয় কের হামলা করা হেয়েছ। আমােদর দািব, 24 ঘ ার আলিটেমটােমর
মেধয্ eসব িচিhত সntাসীেক েgফতার করেত হেব।’

ঢাকা িব িবদয্ালয় শাখা ছাtলীেগর সাধারণ সmাদক o ডাকসুর eিজeস সাdাম েহােসন ছাtলীগ হামলার সে  জিড়ত নয়
জািনেয় বেলন, e ঘটনায় কারণ ছাড়াi ছাtলীগেক জড়ােনা হেc। aথচ ছাtলীগ e ঘটনার সে  েকােনাভােব সmৃk নয়।

ছয় সদেসয্র তদn কিমিট

eিদেক  নু েলর  oপর  হামলার  ঘটনায়  ছয়  সদেসয্র  তদn  কিমিট  গঠন  কেরেছ  িব িবদয্ালয়  pশাসন।  হামলার  ঘটনােক
aনাকািkত o দঃুখজনক বেল uেlখ কেরেছ ঢাকা িব িবদয্ালয় কতৃর্ পk।
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