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রাজশাহী িব িবদ ালেয় সরকার সমথক ছা লীগ ও যুবলীগ কম েদর হামলায় 

সাধারণ ছা সহ গিতশীল ছা  সমােজর ছা রা আহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

রাজশাহী িব িবদ ালেয় ২০১১-২০১২ িশ াবেষ ১ম বষ াতক স ান ণীেত ভিত িফ বৃি  

এবং আবািসক হেলর সীট ভাড়া বৃি র ফেল সাধারণ ছা েদর িনেয় গিতশীল ছা  সমাজ 

১০ সে র ২০১১ বিধত িফ িতেরােধ িশ াথ বৃ  নােম এক  কিম  গঠন কের। এই 

ব ানাের বাম ছা  সংগঠন েলা ও সাধারণ ছা -ছা ীরা বিধত িফ ত াহােরর দাবীেত 

িবিভ  কমসূচী িদেত থােক। 

 

১৪ সে র ২০১১ িনয়িমত কমসূচী পালন করেত ছা -ছা ীরা িমিছল িনেয় শাসন ভবন 

ঘরাও কের সমােবশ করেত থাকেল পুিলেশর উপি িতেত ভাইস চ াে লর (িভিস) 

আওয়ামীলীগ সমিথত ছা লীগ ও বিহরাগত যুবলীগ কম েদর সে  এেস ব ৃ তা দন। পের 

ছা লীগ ও যুবলীগ কম রা বাস ভাংচুর কের এবং পুিলশ সদস েদর সামেনই আে ালনকারী 
ছা েদর ওপর হামলা চালায় বেল অিভেযাগ পাওয়া গেছ। এেত ায় ১৫ জন ছা  আহত 

হেয়েছ বেল জানা যায়। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল 

অিধকার কথা বেল  

 আহত ছা - 

 ত দশ  

 রাজশাহী িব িবদ ালেয়র শাসন  

 আহত ছা েদর িচিকৎসক এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ (১) পুিলেশর উপি িতেত ছা লীগ কম রা ইকবালেক মারিপট করেছ, (২) আহত ইকবাল, (৩) 

সমােবেশ হামলা। 
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এসএম ইফেতখা ল ইসলাম িশপলু, সম য়ক, বিধত িফ িতেরােধ িশ াথ বৃ  

কিম , রাজশাহী িব িবদ ালয় 

এসএম ইফেতখা ল ইসলাম িশপলু অিধকারেক জানান, ১০ সে র ২০১১ সকাল 

আনুমািনক ১০.০০টায় ছা -ছা ীরা গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর সামেন শহীদ 

তপন চ ের একি ত হন এবং িব িবদ ালেয়র যসব িফ বৃি  করা হেয়েছ তা কমােনার জন  

আেলাচনা কেরন। উপি ত ছা রা তাঁেক জানান, বিধত িফ বািতেলর জন  িভিসেক বারবার 

বেলও কান ফল পাওয়া যায়িন। এরপর আে ালন করার জন  তাঁেক সম য়ক কের বিধত 

িফ িতেরােধ িশ াথ বৃ  ব ানাের এক  কিম  গঠন কেরন। বিধত িফ বািতেলর দাবীেত 

তাঁরা কমসূচী ঘাষণা কেরন। িতিন বেলন, আে ালেনর ধারাবািহকতায় ১৪ সে র 

২০১১ িমিছল, সমােবশ, িবে াভ এবং শাসন ভবন অবেরাধ করার কমসূচীেত ছা ছা ীরা 
অংশ নয়। দপুুর আনুমািনক ১২.১৫টায় শহীদ তপন চ র থেক বর হেয় দপুুর ১২.৩৫টায় 

িমিছল  শাসন ভবেনর সামেন যায়। সখােন দাবী আদােয়র জন  ছা রা পযায় েম 

ব ব  িদেক থাকেল পুিলশ সদস েদর পাহারায় ছা লীগ ও যুবলীগ কম েদর সে  িনেয় ভাইস 

চ াে লর েফসর ড. এম আ ুস সাবহান সখােন উপি ত হন এবং ছা েদর উে েশ  

ব য দন। দপুুর ১২.৪৫টায় িভিস তাঁর অিফস কে  ঢুেক গেল আওয়ামীলীগ সমিথত 

ছা লীগ কম  মাহা দ মাসুদ রানা (২৫) তার সমথকেদর িনেয় সখােন উপি ত হয় এবং 
িনেজরাই বাস ভাংচুর কের আে ালনকারী ছা েদর ওপর দাষ চাপায়। এছাড়া পুিলেশর 

উপি িতেত ছা লীগ ও যুবলীগ কম রা তাঁেদর ওপের হামলা চালায়। এেত ায় ১৫ জন ছা  

আহত হয়।  

 

িশপন আহেমদ, সাধারণ স াদক, বাংলােদশ ছা  ইউিনয়ন, রাজশাহী 
িব িবদ ালয় সংসদ, রাজশাহী 
িশপন আহেমদ অিধকারেক জানান, িতিন চা কলা িবভােগর চতুথ বেষর ছা । 

িব িবদ ালয় শাসন িত বছর িবিভ  অজহুাত দিখেয় িবিভ  খােত িফ বািড়েয় িনেলও 

িশ ার মান উ ত হে  না। বিধত িফ ত াহােরর জন  ছা রা আে ালন করেলই 

আওয়ামীলীগ সরকােরর দলীয় ভাব খা েয় একদল সরকার সমথক ছা  এবং পুিলশ 

ক া ােস রেখ িবিভ  কায়দায় ছা েদর চাপ দয়া হে । িতিন জানান, এ িবষেয় র 

এবং িভিসেক বার বার বিধত িফ কমােনার জন  অনুেরাধ করা হেয়েছ। উে া র তাঁেদর 

জািনেয়েছন, য সকল ছা ছা ী ভিত ফরম িকনেত পারেব না স সকল ছা ছা ীেদর 

পড়ােশানার জন  এ িব িবদ ালয় নয়। 

 

এরফেল সাধারণ ছা -ছা ীরা ১০ সে র ২০১১ শহীদ তপন চ ের একি ত হন। 

ইনফরেমশন এ  কিমউেকশন ইি িনয়ািরং  এর ৩য় বেষর ছা  এসএম ইফেতখা ল 
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ইসলাম িশপলুেক সম য়ক কের বিধত িফ িতেরােধ িশ াথ বৃ  নােম এক  কিম  করা 
হয়।  

 

১৪ সে র ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১২.১৫টায় ছা -ছা ীেদর এক  িমিছল িনেয় তাঁরা 
শাসন ভবেনর মূল ফটেক যান এবং সমােবশ করেত থােকন। এরপর সখােন ছা লীগ কম  

মাহা দ মাসুদ রানা, ানীয় যুবলীগ নতা হািবব, কামাল, তুিহনসহ ২০/২৫জন সরকার 

সমথকেক িনেয় িভিস েফসর ড. এম আ ুস সাবহান সখােন উপি ত হন এবং বেলন, 

উ  িশ া দির েদর জন  নয়, ধুমা  িকছু িসেলক ভেদর জন  এবং গিতশীল ছা  

সংগঠেনর নতারা জামায়াত-িশিবেরর চেয়ও জঘন  রাজনীিত কের। তামরা সই 

রাজনীিত কের িব িবদ ালেয় অরাজকতা সৃি  করার চ া করেছা, তা করেত দয়া যােব 

না। তামােদর কান দাবী মানা হেব না বেল জািনেয় যুবলীগ ও ছা লীগ কম েদর িনেয় 

অিফস কে  ঢুেক পেড়ন। তখন ছা রা সখান থেক সের মােঠ িগেয় িবে াভ করেত থােক। 

দপুুর ১২.৪৫টায় িভিসর সে  থাকা রাজশাহী িব িবদ ালয় শাখার ছা লীগ কম  মাহা দ 

মাসুদ রানা এবং ানীয় যুবলীগ নতা হািবব, কামাল, তুিহনসহ ২০/২৫জন লাক এেস 

তাঁেদর ঘরাও কের এবং যুবলীগ সদস রা এক  বােসর জালানায় ইট মের কাঁচ ভে  

ফেল। যুবলীগ ও ছা লীগ কম রা িনেজরাই বাস ভাংচুর কের তাঁেদর দায়ী কের এবং 
আে ালন করার জন  তাঁেদর উপর হামলা চালায়। 

 

এেত িতিনসহ সম য়ক িশপলু, ছা  ইউিনয়েনর সভাপিত রিফ আহেমদ চ ল, ছা  

ফডােরশেনর সভাপিত প ব ভ াচায, সাধারণ স াদক আহসান হাবীব রিক, 

সমাজতাি ক ছা ে র ু ল িবষয়ক স াদক রহান মাহমুদ, ছা  ম ীর আহবায়ক 

এসএম ইকবাল কিবর, িশ াথ  সুমন, সকত, খােদমুল বাশার, বকিশ, িশিরন, ফয়সালসহ 

ায় ১৫ জন ছা  আহত হয়। সকল ছা েক িব িবদ ালয় িচিকৎসা কে  িচিকৎসা দয়া 
হয়। ইকবােলর অব া েমই খারাপ হেত থাকেল ছা রা ইকবালেক রাজশাহী মিডেকল 

কেলজ হাসপাতােল ভিত কিরেয় ায় ৪ িদন িচিকৎসা দয়। তেব ইকবােলর শারীিরক 

অব া এখনও ভাল নয়। 

 

অপরপে  র তাঁর কাযালেয় তাঁেদর ডেক িনেয় মামলা করার মিক দন। এছাড়া 
মিতহার থানার অিফসার ইনচাজ আকবর হােসন তাঁেক মাবাইল ফােন ফান কের দখা 
করেত বেলন এবং মামলা িদেয় তাঁেক ার কের থানায় িনেয় িনযাতন করার মিক দন। 

 

বিধত িফ স েক িশপন জানান, ২০০৮-০৯/২০০৯-১০ িশ াবেষর চেয় ২০১০-১১ 

িশ াবেষ সবখােত িফ বাড়ােনা হেয়েছ। যমন ২০০৮-০৯/২০০৯-১০ িশ াবেষ ভিত িফ-

১০০টাকা, ২০১০-১১ িশ াবেষ তা বািড়েয় করা হেয়েছ ৫০০টাকা। িবলে  ভিত িফ ৫০-

১০০টাকা, াগার (জামানত) ৬০-১০০টাকা, িব িবদ ালয় খলাধুলা চাঁদা ৩০-৫০টাকা, 
া  পরী া িফ ৭৫-১০০টাকা, ছা  সাহায  তহিবল ১০-২০টাকা, পিরচয়প  িফ ২৫-
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৫০টাকা, বাস ভাড়া িফ ২০০-৩০০টাকা, ছা -ছা ী কল াণ িফ ১৫-৩০টাকা, 
রাভার/ র ার িফ ১০-২০টাকা, মিডেকল কাড িফ ২৫-৫০টাকা, সাং ৃ িতক িফ ১০-

২০টাকা, িবএনিসিস িফ ২০-৩০টাকা, এসিসিস িফ ২০-৩০টাকা, িবষয় িভি ক িবিভ  

হাের মািসক বতন বাড়ােনা হেয়েছ, গেবষণাগার, পি কা চাঁদা, ীড়া উ য়ন সং া 
তহিবল, িব িবদ ালয় িনব ন িফ, হল সশন িফ, উৎসব িফ, জাতীয় িদবস উৎযাপন িফ 

অপিরবিতত রেয়েছ। আবািসক হেলর িসট ভাড়া ১০০-১২৫টাকা বাড়ােনা হেয়েছ। 

 

এসএম ইকবাল কিবর (২২), আহবায়ক, ছা  ম ী 
এসএম ইকবাল কিবর অিধকারেক বেলন, ১৪ সে র ২০১১ বিধত িফ িতেরােধ 

িশ াথ বৃ  কিম র পূব ঘািষত কমসূচী অনুযায়ী দপুুর ১২.০০টার িদেক গণেযাগােযাগ ও 

সাংবািদকতা িবভােগর সামেন শহীদ তপন চ ের ায় ২৫০জন সাধারণ ছা  ছা ী একি ত 

হয়। ছা  ইউিনয়েনর সভাপিত রিফ আহেমদ চ েলর নতৃে  দপুুর ১২.১৫টায় ছা  ছা ীরা 
বিধত িফ ত াহােরর দাবীেত িবে াভ িমিছল িনেয় শাসন ভবেনর মূল ফটেক অব ান 

নয় এবং িবে াভ ও সমােবশ করেত থােক। 

 

িকছু ণ পর ভাইস চ াে লর েফসর ড. এম আ ুস সাবহান সখােন উপি ত হেয় সকল 

িশ াথ েদর শা  হেত বেলন। এছাড়া িভিস শাসন ভবন ত াগ কের অন  জায়গায় সমােবশ 

করেত বেলন। িতিন এ আে ালনেক অেযৗি ক দাবী কের বেলন, আেগর চেয় ছা েদর 

সকল সুেযাগ-সুিবধা বশী হওয়ায় সামান  িকছু মূল  বৃি  করা হেয়েছ। িতিন ছা েদর এ 

দাবী মানা হেব না বেল তাঁর অিফস কে  িফের যান। 

 

ইকবাল কিবর বেলন, ছা রা যখন শাসন ভবন ত াগ করেত থােক, স সময় রািব শাখার 

ছা লীগ কম  মাহা দ মাসুদ রানা ও ানীয় যুবলীগ নতা সদস  বেল পিরিচত হািবেবর 

নতৃে  ২০/২৫ জন বিহরাগত লাক াগান িদেত থােক এবং তাঁেদর ওপর হামলা চালায়। 

 

িতিন বেলন, মাসুদ ও হািবব এেস থেম তাঁেক ঘােড় ধা া িদেয় মােঠ দাঁড় কের রাখা মাটর 

সাইেকেলর ওপর ফেল দয়। এরপর সবাই িমেল তাঁেক িকল, ঘুিষ, লািথ মাের এবং মাথার 

চুল ধের মাটর সাইেকেলর ওপের আছড়ােত থােক। িতিন অেনক িচৎকার কেরন এবং 
ছাটার চ া কেরও ব থ হন। আ া  হেয় িতিন িনে জ অব ায় মা েত লু েয় পেড়ন এবং 
ান হািরেয় ফেলন। িবকাল আনুমািনক ৩.০০টায় ান িফের পেয় িতিন দেখন, 

রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ৬ ন র ওয়ােড িচিকৎসাধীণ আেছন। ১৫ 

সে র থেক ১৮ সে র ২০১১ তািরখ পয  িতিন রাজশাহী মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল িচিকৎসা িনেয় বাসায় ফেরন। িতিন বেলন, হামলাকারীরা তাঁর কাঁেধ, কনুইঁ, 

িপেঠ, পেট, কামেড়, বুেক, পাঁজের, গােল, কপােল, হাটুেত এবং গাড়লীেত আঘাত কেরেছ। 

ডা ার তাঁেক একমােসর িব ােম থাকেত বেলেছন। 
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রিফ আহেমদ চ ল, ত দশ  

রিফ আহেমদ চ ল অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ দপুুের ছা রা িমিছল িনেয় 

শাসন ভবেনর সামেন যেয় সমােবশ কের এবং ব ব  দয়। পের সখােন িভিস আেসন 

এবং ছা েদর উে েশ  ব ব  দন। িভিস চেল যাবার পর তাঁর পিরিচত ছা লীগ কম  

মাহা দ মাসুদ রানা ২০/২৫ জন সমথক িনেয় এেস আে ালনরত ছা  ছা ীেদর উপর 

হামলা চালায়। থেম ইকবালেক পছন থেক ধা া মের মাটর সাইেকেলর ওপর ফেল দয় 

এবং কেয়কজন িমেল তাঁর মাথার চুল ধের আঘাত করেত থােক ও সারা শরীের িকল ঘুিষ, 

লািথ মারেত থােক। এক পযােয় ইকবাল ান হািরেয় ফেলন। 

 

এছাড়া আওয়ামীলীেগর সমথক ছা রা ায় ১৫ জন ছা েক িকল ঘুিষ লািথ মের আহত 

কের। িতিন অিভেযাগ কের বেলন, পুিলেশর মদেদই ছা লীগ কম রা হামলা চািলেয়েছ।  

 

মাহা দ মাসুদ রানা (২৫), ছা লীগ কম , রাজশাহী িব িবদ ালয় শাখা 
মাহা দ মাসুদ রানা অিধকারেক বেলন, িতিন ম ােনজম া  িবভােগর এমিবএর ছা । ১৪ 

সে র ২০১১  েয়াজনীয় কােজ িতিন িভিসর কে  যান। িভিস তখন শাসন ভবেনর 

মূল ফটেক ছা েদর িবে াভ সমােবেশ যেয় সখােন আে ালনরত ছা েদর উে েশ  ব ব  

দন। িভিসর ব ব  শষ হেল ছা রা বাস ভাংচুর  কের। িতিন তখন ছা লীগ ও 

যুবলীগ কম েদর িনেয় বাস ভাংচুর ঠকােনার জন  িতেরাধ কেরন। িতিন দখেত পান, 

ইকবাল নােম তাঁর পিরিচত এক ছেলেক কেয়কজন ছেল মারিপট করেছ। িতিন ইকবালেক 

সখান থেক মু  করার চ া কেরন। িতিন উ ার করেত নয় বরং ইকবালেক মারিপট 

করেছন এমন সব ছিব পি কায় কািশত হেয়েছ বেল তাঁর নজের আনা হেল িতিন তা 
এিড়েয় যান।  

 

মাসুদ রানা আেরা বেলন, িভিস তাঁেক বেলেছন যেহতু সব িজিনসপে র দাম বেড়েছ, তাই 

সকল িফ সামান  পিরমাণ বাড়ােনা হেয়েছ। িতিন আেরা বেলন, গিতশীল ছা  সমাজ এর 

আে ালেনর উে শ  হে  তারা য িব িবদ ালেয় রাজনীিত কের তা চার করা। িতিন 

বেলন, আওয়ামী লীগ সমিথত ছা লীগ বড় দল, ইে  করেল য কান সময় বাম 

ছা েনতােদর আে ালন ব  কের িদেত পাের এই ছা লীগ। 

 

েফসর ড. এম আ সু সাবহান, ভাইস চ াে লর, রাজশাহী িব িবদ ালয় 

েফসর ড. এম আ ুস সাবহান অিধকারেক বেলন, সাধারণ ছা েদর কথা িবেবচনা কেরই 

সম  সুেযাগ সুিবধা বৃি র লে  এবং সব েব র দাম বৃি  পাওয়ায় সামান  পিরমাণ িফ 

বাড়ােনা হেয়েছ। ছা  সংগঠন েলার এ িনেয় আে ালন করার িকছুই নই। পূেব েত ক 

িবষেয় ভিতর জন  আলাদা আলাদা ফরম িকনেত হত। িক  অনলাইেন ভিত ফরম পূরণ 

এর সুিবধা এবং সব িবষয়েক মাট ১৭ া াের ভাগ করা হেয়েছ। া ার িসে ম করায় 
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একজন ছা  এক  ইউিনেট কেয়ক  িবষেয় পরী া দয়ার সুেযাগ পাে । এেত একটু খরচ 

বিশ হেলও ছা েদর হয়রািন হেত হয় না। 

 

িতিন বেলন, ছা াবােসর িসটভাড়া িবগত (জানুয়ারী ২০০৭-িডেস র ২০০৮ সাল) 

ত াবধায়ক সরকার ১০০ টাকা িনধারণ কেরিছেলন। বতমােন সব িকছুর মূল  বৃি  

পাওয়ায় ২৫ টাকা বািড়েয় ১২৫ টাকা করা হেয়েছ যা সাধারণ ছাে র নাগােলর মেধ ই 

রেয়েছ। ছা রা আে ালন কের বাস ভাংচুর করার কারেণ ছা েদর িব ে  মামলা করা 
উিচত িছল। িক  িতিন ছা েদর িব ে  মামলা কেরনিন এবং কান মিকও দনিন বেল 

জানান।  

 

আকবর হােসন, অিফসার ইনচাজ, মিতহার থানা, রাজশাহী মহানগর পিুলশ 

আকবর হােসন অিধকারেক ব লন, ১৪ সে র ২০১১ সকাল থেক ন অনুযায়ী 
পুিলশ সদস রা রাজশাহী িব িবদ ালেয়র শাসন ভবেনর গেট িডউ  করিছেলন। দপুুর 

১২.১৫ টায় িদেক বিধত িফ িতেরােধ িশ াথ বৃ র ছা রা এক  িমিছল িনেয় শাসন 

ভবেনর গেট অব ান নয় এবং গেট তালা িদেয় শাসন ভবেনর সবাইেক অব  কের 

এেক এেক ব ব  িদেত থােক। ক া ােস মাইক ব বহার িনিষ  থাকেলও ছা রা মাইক 

ব বহার করেত থােক। িকছু ণ পর িব িবদ ালেয়র ভাইস চ াে লর েফসর ড. এম আ ুস 

সাবহান সখােন এেস ছা েদর উে েশ  ব ব  দন। িভিসর ব ব  শষ হেল হঠাৎ 

কেয়কজন ছা  িব িবদ ালেয়র বাস ভাংচুর কের। তখন ছা লীেগর কেয়কজন কম  

সাধারণ ছা েদর ওপর চড়াও হেল পুিলশ তা িনয় েণ আেনন। পুিলশ ছা লীগ কম েদর কান 

মদদ দয়িন বেল িতিন দাবী কেরন। বাস ভাংচুেরর দােয় িব িবদ ালেয়র র চৗধুরী মাঃ 
জাকািরয়া ৭ জন ছাে র নােম তাঁর থানায় মামলা করেবন বেল তােক জানান। িক  পের 

আর মামলা কেরনিন। িতিন বেলন, েরর কথায় িতিন িশপন আহে দেক মাবাইল ফােন 

কল কের িব িবদ ালেয় িবশৃংখলা সৃি  না করার পরামশ দন। িতিন ছা েদর কান মিক 

দনিন বেল জানান। 

 

ডাঃ মাঃ মিন ামান, রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, রাজশাহী  
ডাঃ মাঃ মিন ামান অিধকারেক বেলন, ১৪ সে র ২০১১ দপুুর ২.৩০টায় কেয়কজন 

লাক ইকবাল হােসন নােম এক রাগীেক ৫ ন র ওয়ােড তাঁর ত াবধায়েন ভিত করায়। 

যার রিজে শন ন র ২৮৪৩/৩৩। িতিন ইকবালেক িচিকৎসা দন। িতিন জানান, 

ইকবােলর শরীের ইনজিুর িছল। বুেক, িপেঠ, কােধঁ আঘােতর িচ  িছল। িচিকৎসা দয়ার পর 

ইকবাল সু  হেয় ওেঠন এবং রাত ৮.০০টার িদেক বাসায় চেল যান। িতিন ইকবালেক 

পরামশ দন যিদ স আবারও অসু  হন তাহেল যন পুনরায় হাসপাতােল চেল আেসন। 
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১৫ সে বর ২০১১ ইকবাল বাসায় িগেয় আবারও অসু  বাধ কেরন এবং হাসপাতােল 

িফের আেসন তখন িতিন তাঁেক ৬ ন র ওয়ােড ভিত হেত সহেযািগতা কেরন। যার 

রিজে শন ন র ২৩৪০/০৪। সখােন ম অব সাজারীর িচিকৎসকরা ইকবালেক িচিকৎসা 
দন। ইকবাল সু  হেয় ১৮ সে র ২০১১ দপুুর ২.৩০টায় হাসপাতাল থেক চেল যান। 

 

অিধকােরর ব ব ঃ- 
সাধারণ ছা েদর উপর পুিলেশর উপি িতেত সরকার দলীয় ছা লীগ ও যুবলীগ কম েদর 

হামলা রাজৈনিতক সহনশীলতা ও পিরেবশ গণতাি ক বজায় রাখার ে  এক িত ল 

অব ার সৃি  করেব। অিধকার এ ব াপাের সু ু  ও িনরেপ  তদে র মাধ েম দাষী ব ি েদর 

শাি  দােনর জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

-সমা - 

 


