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সরকার সমথক ছা লীগ কম েদর হামলায় নারায়ণগে  চার বামপ ী ছা েনতা 

আহত হওয়ার অিভেযাগ 
তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

৮ জনু ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় নারায়ণগ  সরকাির তালারাম কেলেজ বাংলােদশ 

আওয়ামী লীগ সমিথত ছা  সংগঠন বাংলােদশ ছা লীেগর নতা মা ািফজরু রহমান টু ও তাঁর 

সহেযাগী কেয়ক জেনর িব ে  চার বাম ছা েনতােক হরতােলর সমথেন িলফেলট িবতরেণর 

সময় আ মন করার অিভেযাগ পাওয়া যায়।  
 
অিধকার এর তথ ানুস ানকােল জানা যায়, সরকার িডেজেলর মূল  বৃি  করায় নারায়ণগ -

ঢাকায় চলাচলকারী বােসর ভাড়া বৃি  করা হয়। বিধত বাসভাড়া ত াহােরর দািবেত 

নারায়নগে  যা ী অিধকার সংর ণ ফারাম নােমর এক  অরাজৈনিতক সংগঠন এর 

সংগঠকরা ২০ জনু ২০১১ নারায়ণগে  অেধক বলা হরতাল ডােক। হরতােলর সমথেন 

বাংলােদেশর সমাজতাি ক দল-বাসদ সমিথত  ছা  সংগঠন সমাজতাি ক ছা  এর 

নারায়ণগ  জলা শাখার সাধারণ স াদক শওকত আলী (২৪), সদস  জয়  সাহা (২০) এবং 

গণসংহিত আে ালন সমিথত ছা  সংগঠন বাংলােদশ ছা  ফডােরশন এর নারায়ণগ  জলা 

শাখার সভাপিত তির ল সুজন (২৬) ও সদস  নািহদ বা ী (২০) কেলেজ  িলফেলট িবতরণ 

করিছেলন।  টু ও তাঁর সহেযাগীরা ঐ চার ছা েনতােক কেলেজর কমন েম আটেক রেখ 

শারীিরকভােব লাি ত কের বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়।  
 
অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 শওকত আলী 

 জয়  সাহা 

 তির ল সুজন 

 মা ািফজরু রহমান টু 

 এডেভােকট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, আহবায়ক, সমাজতাি ক িমক , নারায়ণগ  

জলা শাখা 
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ছিবঃ শওকত, তির ল, জয়  এবং যা ী অিধকার সংর ণ ফারােমর সমােবশ 

 
জয়  সাহা (২০), আহত ব াি  
জয়  সাহা অিধকারেক জানান, নারায়ণগে  গিতশীল ছা  জাট ও যা ী অিধকার সংর ণ 

ফারাম এর মেধ  একটা সভা অনুি ত হয়। সভায় িস া  হয় য নারায়ণগে র সব 

িশ া িত ােন ‘যা ী অিধকার সংর ন ফারাম’এর আহবােন ২০ জনু ২০১১ বিধত বাসভাড়া 

ত াহােরর দািবেত হরতােলর সমথেন চারপ  িবতরণ করা হেব। গিতশীল ছা  জাট বশ 

কেয়ক  দেল িবভ  হেয় চারপ  িবতরেণর দািয়  নয়। সভায় গৃহীত িস া  অনুযায়ী ৮ জনু 

২০১১ দপুুর ১২.০০ টায় িতিন এবং ছা েনতা তির ল সুজন সরকাির তালারাম কেলেজর মূল 

ভবেন িশ াথ েদর মেধ  িলফেলট িবতরণ  কেরন। থম ও ি তীয় তলায় িলফেলট িবতরণ 

শেষ তৃতীয় তলায় িগেয় িশ াথ েদর পাশাপািশ ছা লীেগর কম েদরও িলফেলট দন। ছা লীেগর 

কম রা িলফেলট হােত িনেয় হরতাল িবষেয় ব -িব প ও তাঁেদর িত কটুি  কের। ব া -িব প 

ও কটুি  েন তাঁরা দজুন সখান থেক অন   চেল যান। িবিভ  ণী কে  িলফেলট িবতরেণর 

পের যখন তাঁরা তৃতীয় তলা থেক আবার িনেচ নেম আসিছেলন, ক তখনই ছা লীগ কম রা 

তাঁেদরেক িলফেলট িবতরেণর কারণ িজে স কেরন। তির ল তাঁেদর জানান, বিধত বাসভাড়া 

কমােনার লে  এবং সাধারণ ছা েদর সুিবধােথই আে ালন কমসূচীর অংশ িহেসেব িলফেলট 

িবতরণ করা হে । এেত ছা েদর যাতায়াত খরচ কমেব এবং এটা কান িনিদ  ছা সংগঠেনর 

কমসূচী নয়, বরং সব সংগঠেনর উিচত এ আে ালেনর সে  স ৃ  হওয়া। বিধত বাসভাড়া 

ত াহােরর দািব ও হরতােলর যৗি কতা তুেল ধরা হেলও ছা লীগ কম রা কান কথাই নেত 

চানিন বরং তাঁেক এবং তির লেক ধের কমন েমর এক  ঘর যা ছা  সংসদ নােম কিথত আেছ, 

সখােন টুর কােছ িনেয় যায়। টু তির ল ও তাঁর কােছ জানেত চান তাঁরা কার প  হেয় কাজ 

করেছন। তির ল উ ের বেলিছেলন, তাঁেদর এক  নাগিরক কিম  আেছ, য কিম েত 

কিমউিন  পা , বাসদ সহ অন ান  সংগঠনও রেয়েছ। তির ল িনেজেক গণসংহিত আে ালেনর 

কম  এবং ছা  ফডােরশন নারায়নগ  জলা শাখার সভাপিত িহেসেব পিরচয় িদেল টু তাঁেক 

ধমেক থািমেয় দন।  
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জয়  বেলন, টুর সামেন হাত নেড় কথা বলার অজহুােত বয়াদিব হেয়েছ এ মেম ছা লীগ 

কম রা ি   হেয় তির েলর ওপর  চড়াও হয়। এক সমেয় তির েলর মাবাইল ফান িছিনেয় 

নয়া হয়। স সমেয় িতিন তির লেক র া করেত গেল তাঁেকও  ছা লীগ কম রা চর- া র এবং 

পছন থেক কান ধের টানাটািন কের। এর িকছু ণ পেরই িতিন ওই কে  শওকত ও নািহদেক 

ঢুকেত দেখন এবং আ মনকারী ছা লীগ কম েদর মেধ  থেক তাঁেদরেক মু  করেত শওকত ও 

নািহদেক এিগেয় আসেত দেখন। তাঁেক ও তির ল সুজেনর ওপর আ মনকারী  ৭/৮ জন 

ছা লীগ কম  একইসে  শওকত ও নািহদেকও ওই সমেয় লি ত ও তাঁেদর অ ীল ভাষায় 

গািলগালাজ কের এসময় িতিন ডান চােখ ঘুিষর আঘােত চাখ ধের বেস পেড়ন এবং উপযুপির 

ঘুিষ-চর-থা র-লািথর আঘাত থেক আ র ার চ া কেরন। তাঁেক মেঝেত ইেয় ফেল 

আ মনকারী ছা লীেগর কম রা তােদর সেজাের লািথ মারেত থােক। এরপর সখান থেক চেল 

আসার সমেয় ছা লীগ কম রা আবারও তাঁেকসহ অন েদরেক দয়ােলর সে  চেপ ধের দয়ােল 

মাথা ঠুেক দয়। ওেদর কাছ থেক ছাড়া পাবার পর বর হবার সমেয় িতিন সবার পছেন িছেলন। 

পছন থেকও তাঁেক বারবার লািথ মারা হয় এবং কেলেজ আর না আসার জন  িনেষধ করা হয়। 

িতিন আহত অব ায়  চাষাড়ায় এেস ‘যা ী অিধকার সংর ণ ফারাম’এর আহবায়ক রিফউর 

রাি র কােছ ঘটনা  জানান।   
 
িতিন আরও বেলন, এর আেগও এখােন িবিভ  সমেয় ছা  এবং ছা  ফডােরশন এর প  

থেক িলফেলট িবতরেণ যাঁরা এেসিছেলন তাঁেদর অেনেকরই অিভ তা একই রকম হেয়িছল। 

ছা লীগ কম রা এভােবই িবিভ  সমেয় তাঁেদর নতাকম েদর অপমান-অপদ  কেরেছ। তালারাম 

কেলেজর বা বতা হ লা এখােন চরম পিরবহন সংকট রেয়েছ। ছা াবাস  নই, ছা -ছা ীরা  

অেনক দরূ-দরূা  থেক আসা যাওয়া কের। িশ াথ রা িনিদ  সমেয় ােস উপি ত হেত বা 

পড়ােলখায় মেনািনেবশ করেত পােরনা। যাতায়াতসহ নানা দেুভাগ সইেত হে  বছেরর পর বছর 

ধের । গিতশীল ছা সংগঠন েলা যখনই িশ াথ েদর সমস া িনেয় আে ালন কের তখনই তারা 

ছা লীেগর রাষাণেল পেড় এবং আ মেনর িশকার হয়।  
 
িতিন বেলন, কেলেজর বারা া থেক এ ঘটনা অেনক ছা -ছা ী ত  কেরেছ। কেলজ থেক 

বর হবার পের ছা  ফডােরশন নারায়নগ  জলা শাখার সদস  ওবােয়দরু রহমান তাঁেদরেক 

সূেযর হাঁিস হাসপাতােলর ডা. নজ ল ইসলােমর কােছ িনেয় যান। সখােন াথিমক িচিকৎসা 

নয়ার পর তাঁেদরেক নারায়ণগ  ২০০ শয ািবিশ  হাসপাতােল পূণা  িচিকৎসা নয়ার জন  িনেয় 

যাওয়া হয় বেল িতিন জানান।  



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/নারায়ণগ /বাম ছা  নতােদর ওপর ছা লীগ কম েদর হামলা/২০ জনু ২০১১/পৃ া- 4 

শওকত আলী (২৪), আহত ব াি   
শওকত আলী অিধকারেক জানান, ৮ জনু ২০১১ ইং আনুমািনক দপুুর ১২ টায়  ঢাকা-নারায়ণগ  

েট চলাচলকারী বােসর ভাড়া বৃি  ত াহােরর দািবেত ডাকা হরতােলর সমথেন কেলেজর 

বাইের িতিন ও নািহদ িলফেলট িবতরণ করিছেলন। িলফেলট িবতরেণর এক পযােয় ানীয় 

ছা লীগ নতা মা ািফজরু রহমান টু তাঁর সহেযাগীেদর িদেয় তাঁেক কিথত ছা সংসেদ 

(কমন েমর অভ ের অবি ত এক  ঘর) ডেক িনেয় যায়। িতিন কমন েমর ভতের ঢুেকই 

দখেত পান জয়  ও তির লেক মারধর করা হে । সবাই একেযােগ চর- া র, িকল-ঘুিষ 

মারেছন। িতিন বাঁধা িদেত গেল তাঁেকও লািথ, ঘুিষ,চর- া র মারা হয়। স ত, সরকাির 

তালারাম কেলেজ দীঘিদন ধের  ছা সংসদ িনবাচন অনুি ত না হেলও ানীয় ছা লীগ নতা টু 

িনেজেক িভিপ িহেসেব পিরচয় িদেয় থােক এবং েঘািষত িভিপ িহেসেব কেলেজর কমন মেক 

ছা সংসদ িহেসেব ব বহার কের িনেজেদর আ াখানায় পিরণত কেরেছন বেল অিভেযাগ পাওয়া 

গেছ।   
 
িতিন বেলন, তালারাম কেলেজ আওয়ামী লীগ সমিথত ছা লীগ সরকারী ছ ছায়ায় একছ  

আিধপত  িব ার কের অপরাপর ছা সংগঠন েলােক কানঠাঁসা কের রেখেছ। ছা লীেগর হােত 

তাঁেদর িলফেলট িবতরণ কমসূচী বাধা  বা ভ ু ল হেত পাের এধরেণর আশংকা তাঁর আেগই 

কেরিছল। িবগত িদেনও তাঁেদর কমসূচী যমন িলফেলট িবতরণ, পা ািরং এ ছা লীেগর কম রা 

বাধা িদেয়েছ। এধরেণর বাধা এড়ােনার জন ই ঘটনার িদন কৗশল িহেসেব তাঁেদর ম  

ক া ােসর বাইের িলফেলট িবতরণ করিছল।  
 
তির ল সুজন (২৬), আহত ব াি   
তির ল সুজন অিধকারেক জানান, ঘটনার িদন আনুমািনক দপুুর ১২টায় িতিন এবং 

সমাজতাি ক ছা ে র জয়  সাহা সরকাির তালারাম কেলেজ িলফেলট িবতরণ করিছেলন। 

৬/৭ জন ছা লীগ কম   তাঁেক ও জয় েক তৃতীয়তলা থেক িনচতলায় কমন েম টুর কােছ 

িনেয় আেস। টু তাঁেদর কােছ কয়ফত চান কন এবং কার অনুমিতেত চারপ  িবতরণ করা 

হে  ? তখন িতিন জানান, স বাসমািলকেদর  বাসভাড়া বৃি র িস া  স ক ও স ত নয়, 

সজন  তাঁরা হরতােলর সমথেন চারপ  িবতরণ করেছন। তখন একেযােগ ছা লীগ কম রা 

টুর িনেদেশ তাঁেদর ওপর আ মন কের। ছা লীগ কম েদর চ  মারধেরর  কারেণ িতিন ঘােড় 

এবং িপেঠ মারা ক আঘাত পান। তর আহত অব ায় অন ান  আহত ছা েনতােদর সে  

নারায়ণগ  হাসপাতােল িতিনও ভিত হন ।  
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িতিন জানান, নারায়ণগে  বিধত বাসভাড়ােক ক  কের য ফারােমর জ  হেয়েছ তার নাম 

হে  যা ী অিধকার সংর ন ফারাম। িবিভ  রাজৈনিতক-সামািজক-সাং ৃ িতক ণী- পশার 

সংগঠন জিড়ত রেয়েছ এর সােথ। অথচ তালারাম কেলেজ সরকার সমথক ছা লীগ 

নারায়ণগে র জনগণ ও ছা  সমােজর যৗি ক আে ালেনর িবেরািধতাই ধু নয়, তাঁেদর ওপর 

িন ু র ও ঘৃণ  আ মন চািলেয়েছ।  
 
মা ািফজুর রহমান টু, ছা লীগ নতা, অিভযু  
মা ািফজরু রহমান টু অিধকারেক বেলন, ৮ জনু আনুমািনক ১২ টায় গিতশীল ছা  জাট এর 

নতৃবৃ  হরতােলর সমথেন িলফেলট িবতরণ করিছল, িলফেলট িবতরেণর কথা সাধারন ছা রা 

তাঁর কােছ এেস জানায়। এরপর িকছুসংখ ক ছা  ছা েনতােক তাঁর কােছ িনেয় আেস। কমন েম 

বেস িতিন  ছা েনতােদও হরতাল ডাকার কারণ িজে স কেরন। তখন ছা েনতারা যা ী 

অিধকার সংর ণ ফারাম এর ডাকা ২০জনু হরতােলর িবষয় তাঁেক জানায়। িতিন ছা েনতােদর  

বেলিছেলন, তাঁরা বাসভাড়া বৃি  ও হরতাল ডাকার িবষেয় বাসমািলকেদর সে  কান আেলাচনায় 

বেসিছেলন িকনা? বিধত বাসভাড়া িনেয় ছা েনতােদর যমন মতামত রেয়েছ, তমিন বাসভাড়া 

বৃি র পে  বাসমািলকেদরও তা একটা মতামত থাকেত পাের, যুি  দখান। তখন িতিন ঐ 

ছা েনতােদর উে েশ বেলন, তালারাম কেলজ এক  সরকাির িত ান এখােন িলফেলট িবতরণ 

করেত হেল ি ি পােলর অনুমিত লাগেব। ছা েনতােদরেক ি ি পােলর অনুমিত িনেয় িলফেলট 

িবতরণ কায ম চালােনার কথা বেল িতিন কেলজ ক া াস থেক ব াি গত কােজ বর হেয় 

যান। গিতশীল ছা  জাট নতৃবৃে র ওপর হামলা স েক িকছুই জােনন না উে খ কের িতিন 

বেলন, পেরর িদন সংবাদপে  দখেত পেয়েছন য, তাঁর িনেদেশ গিতশীল ছা  জাট নতৃবৃে র 

ওপর হামলা  হেয়েছ।  
 
ছা েনতৃবৃে র ওপর হামলার দায়ভার ধু তাঁর ওপর চাপােনা হে । ক বা কারা হামলা কেরেছ 

তা িতিন জােনন না, হামলাকারীেদর িব ে  কান অিভেযাগ িনেয়ও তাঁর কােছ ছা েনতৃবৃ  

কথা বলেত আেসনিন।  
 
িতিন বেলন, ছা লীেগর কউ যিদ এ ঘটনার সে  স ৃ  থােক তাহেল তােক খঁুেজ বর করা 

হাক। চার ছা েনতােক হামলার সে  ছা লীেগর কম রা জিড়ত মাণ হেল সংগঠেনর প  থেক 

যথাযথ ব ব া নয়া হেব বেল িতিন জানান। 
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এডেভােকট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, আহবায়ক সমাজতাি ক িমক , 
নারায়ণগ   
এডেভােকট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল অিধকারেক বেলন, ৮ জনু ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১২ 

টায় সরকাির তালারাম কেলেজ ‘যা ী অিধকার সংর ণ ফারাম’ বিধত বাসভাড়া ত াহােরর 

দািবেত নারায়নগে  ২০ জনু ২০১১ অধিদবস হরতােলর ডাক দয়। যার  সমথেন গিতশীল 

ছা  জাট এর ছা েদর নতাকম রা তালারাম কেলেজর  মেধ  চারপ  িবিল করার সময় 

বতমান সরকােরর সমথক ছা সংগঠন ছা লীেগর নতাকম রা  সমাজতাি ক ছা ে র 

শওকত, জয়  এবং ছা  ফডােরশেনর তির ল ও নািহদেক আ মন কের। িতিন বেলন, সরকার 

িডেজেলর মূল  িলটার িত ২ টাকা ও িসএনিজর দাম ঘনিমটার িত ৮ টাকা বািড়েয়েছ। 

িসএনিজর দাম বাড়ােনার ফেল বােস মাথািপছু িত িকেলািমটাের ১০ পয়সা বাড়ােনার কথা 

থাকেলও সরকার তা ৩৫ পয়সা বািড়েয় ঢাকা মহানগরীর পা বত  জলা নারায়ণগ , মু ীগ , 

গািজপুর, মািনকগে র িসএনিজ-চািলত বােসর ভাড়া িনধারণ কেরেছ মাথািপছু িত িকেলািমটার 

১.৪৫ টাকা। িসএনিজর মূল  সরকার যা বািড়েয়েছ তার চেয়ও বশী দিখেয়, গড়িমল কের 

বাসমািলকরা ভাড়া বািড়েয়েছ। যা ীেদর ঠকােনার জন  কারসািজ কের এই সুেযােগ তারা  ২২ 

টাকা ভাড়ার বদেল ২৮ টাকা ভাড়া কেরেছ। ৯৫% বাসযা ী বিধত বাসভাড়া মেন িনেত 

পারেছনা।  
 
নারায়ণগ  জলার বাসমািলকরা  দীঘিদন ধেরই এক  চে র হােত পিরচািলত হে ন। 

বাসমািলকেদরেক তাঁেদর আেয়র িসংহভাগ ায় কা  টাকা চাঁদা এই চ েক িদেয় িদেত হে । এই 

চ  চাঁদার টাকা ভাগ-বােটায়ারা করেছ ানীয় রাজৈনিতক নতা ও  শাসেনর লাকেদর সে । 

বাসমািলকেদর কাছ থেক এই চে র অন ায়ভােব নয়া চাঁদার চাপ নারায়ণগে র সাধারণ 

মানুেষর ওপর পড়েছ। যার কারেণ পিরবহন স ের অেযৗি কভােব বাড়ােনা ভাড়া ত াহােরর 

দািবেত গিতশীল ও বাম রাজৈনিতক সংগঠন েলা, নাগিরক কিম , সামািজক ও সাং ৃ িতক 

সংগঠন েলা িমেল যা ী অিধকার সংর ণ ফারাম এর ব ানাের ঐক ব  হেয়েছ। সাধারণ 

মানুেষর ন ায  দািব বা বায়েনর কমসূচী সফল করেত িগেয়ই সিদন গিতশীল ছা  জাট এর 

নতৃবৃ েক ছা লীেগর পিরকি ত হামলার কবেল পড়েত হেয়েছ। মতাসীন রাজৈনিতক শি  ও 

শাসেনর অনুেমাদেনই ছা লীগ এ ধরেণর হামলার সাহস দিখেয়েছ।  
 

অিধকােরর ব ব ঃ 
 অিধকার তথ ানুস ানকােল শািররীকভােব লা নার িশকার ছা েনতা ও তাঁেদর দেলর নতৃবৃ  

এবং আ মনকারী সরকার সমথক ছা লীগ নতার ব ব  হণ কের। 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/নারায়ণগ /বাম ছা  নতােদর ওপর ছা লীগ কম েদর হামলা/২০ জনু ২০১১/পৃ া- 7 

ছা েনতােদর ব ব  থেক জানা যায়, ছা লীগ কম রা তাঁেদর ধের িনেয় যায় এবং আটেক রেখ 

িনযাতন কের। ছা লীেগর ানীয় নতা মা ািফজরু রহমান টু তাঁর িব ে  আনা অিভেযাগ 

অ ীকার কেরন। অিধকার ছা  নতােদর ওপর িনযাতন এবং পরবত  সমেয় নারায়নগ  

হাসপাতােল তাঁেদর িচিকৎসা হেনর িবষেয় খবর নয়। তালারাম কেলেজ বতমােন বাম 

সংগঠন েলা সাংগঠিনক কায ম পিরচালনা করেত পারেছ না এবং কেলেজ গনতাি ক পিরেবশ 

নই উে খ কের তাঁরা জানান, কেলেজ িব ান াব পিরচালনােতও ছা লীগ কম রা বাধা দয়।  

তাঁরা সরকার সমথক ছা  সংগঠন ছা লীেগর কম েদর এিড়েয় িকছুটা গাপেন িনেজেদর কম েদর 

সে  যাগােযাগ র া কেরন এবং সাংগঠিনক কমসূচীর িলফেলট ও পি কা িবতরন কেরন।  
 
অিধকার এ ব াপাের িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর িবচােরর আওতায় আনার জন  

সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 
 

-সমা - 


