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ঢাকায় জগ াথ িব িবদ ালেয় গিতশীল ছা  জােটর িমিছেল আওয়ামীলীগ সমিথত 

ছা লীগ কম েদর হামলার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 
৩ জানুয়ারী ২০১২ দপুুর ১২.০০টার িদেক ঢাকায় জগ াথ িব িবদ ালেয় স ান িণেত ২০১১-
১২ সশেন বিধত ভিত িফ বািতেলর দাবীেত গিতশীল ছা  জােটর ছা রা পূব ঘািষত কমসূচী 
মাতােবক ক া ােস িমিছল করিছল। িব িবদ ালয় শাসেনর সমথেন এবং পুিলশ সদস েদর 
সামেনই বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর অ  সংগঠন বাংলােদশ ছা লীেগর কম রা িমিছেলর ওপর 
হামলা চালায়। এেত গিতশীল ছা  জােটর ১৫ জন ছা  আহত হন বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। 
 
অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল 

 আহত ছা  
 বাংলােদশ ছা লীেগর কম  
 িব িবদ ালয় কতৃপ  এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 
ছিবঃ ১ ও ২ আহত ছাে র ছিব। ৩। ছা েদর িমিছল। ৪। িমিছল না করেত দয়ার জন  পুিলেশর ভূিমকা। 

 
শিরফুল ইসলাম চৗধুরী (আহত ছা ), সভাপিত, সমাজতাি ক ছা  , জগ াথ 
িব িবদ ালয় শাখা, ঢাকা 
শিরফুল ইসলাম চৗধুরী অিধকারেক জানান, িব িবদ ালয় কতৃপ  জগ াথ িব িবদ ালয় আইন-
২০০৫ এর ২৭/৩ ধারােক ল ন কের ২০১১-১২ সশেন স ান িণেত উননয়ন িফ বাবদ ৫০০০ 
টাকা ভিত িফ বিশ আদায় করেত থােক। এই অিতির  ভিত িফ বািতেলর দাবীেত গিতশীল ছা  

জাট কমসূচী পালন করিছল। পূব ঘািষত কমসূচী অনুযায়ী ৩ জানুয়ারী ২০১২ দপুুর আনুমািনক 
১২.০০টায় জগ াথ িব িবদ ালয় শাখার ছা  ফডােরশন, ছা  ইউিনয়ন এবং সমাজতাি ক ছা  

সহ গিতশীল ছা  জােটর ছা রা শহীদ িমনােরর সামেন থেক এক  িমিছল বর কের। 
কেয়ক িমিনেটর মেধ  তাঁর পূব পিরিচত বাংলােদশ ছা লীেগর জগ াথ িব িবদ ালয় শাখার 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/ কাতয়ালী, ঢাকা/জগনড়বাথ িব িবদ ালয়/৩ জানয়ুারী ২০১২/পৃ া- 2 

িসিনয়র যু  আহবায়ক মাঃ িনজাম উি ন তাঁর সংগঠেনর কম েদর িনেয় িমিছেল বাধা দয়। 
একপযােয় পুিলশ সদস েদর উপি িতেতই ছা লীেগর কম রা তাঁেদর িমিছেলর ওপর হামলা চালায়। 
এেত ছা  ে র সাধারণ স াদক মাসুদ রানা, ছা  ফডােরশেনর আহবায়ক তাহিমনা ইসলাম 
তািনয়া, আজাদ, ফা ক আহেমদ আিবর, হাসান, সজীব, িম , মুরেশদ, িতিথ, হািববা, আশা, 
িকেশার মার, , মনেকশ রায়সহ ১৫ জন কম  আহত হন। 
 
একইিদন পর পর িতন বার ছা লীগ কম রা তাঁেদর িমিছেলর ওপর হামলা কের। ছা লীগ কম রা 

তাঁেক িকল, ঘুিষ, লািথ মারেত মারেত মােঠর মেধ  ফেল দয়। তাঁেক পা িদেয় িপেঠ, বুেক, কামের, 

মাথায় আঘাত করা হয়। িতিন বার বার উেঠ ছুেট যাওয়ার চ া করেল তাঁেক আেরা বিশ কের 

মারা হয়। এেত তাঁর বাম হাত ভে  যায় এবং এক পযায় িতিন মারা ক আহত হেল তাঁর সহপা রা 

দপুুর ১.৩০টায় তাঁেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর জ রী িবভােগ ভিত করান। আজাদ 

এবং মাসুদ রানােকও হাসপাতােল ভিত করােনা হয়। 
 
তাহিমদা ইসলাম তািনয়া (আহত ছা ী), সভাপিত, ছা  ফডােরশন, জগ াথ 
িব িবদ ালয়, ঢাকা 
তাহিমদা ইসলাম তািনয়া অিধকারেক বেলন, িব িবদ ালেয়র িরয়াল বিডর সদস রা কান 
আইন না মেন ২০১১-১২ িশ াবেষ ভিতর জন  েত ক ছা  ছা ীেদর কাছ থেক ৫০০০টাকা কের 
বিশ িনেত থােক। িতিন তাঁরসংগঠেনর কম েদর িনেয় ভাইস চ াে লরেক িবষয়  জানান এবং 

অিতির  টাকা না নয়ার জন  অনুেরাধ কেরন। িক  এরপরও িব িবদ ালয় শাসন অিতির  

ভিত িফ িনেত থােক। এর ফেল তাঁরা সাধারণ ছা েদর িনেয় আে ালেনর ডাক দন। ৩ জানুয়ারী 
২০১১ পূব ঘািষত কমসূচী মাতােবক সাধারণ ছা েদর িনেয় শহীদ িমনার থেক িমিছল িনেয় 
যাি েলন। এমন সময় ছা লীেগর কম রা এেস তাঁেদর ওপর হামলা চালায়। ছা লীেগর কম রা 

িমিছেল থাকা কম েদর নাক, মুখ, মাথা, চােখ িকল ঘুিষ মাের। পের তাঁরা সের িগেয় আবারও 

িমিছল করেত থােকন। তাঁরা শহীদ িমনােরর কােছ গেল ছা লীগ কম রা আবারও তাঁেদর ওপর 

হামলা চালায়। এসময় িমিছেল থাকা ছা েদর মা েত ফেল ছা লীেগর কম রা পা িদেয় মাড়ায়, 

কামের লািথ মাের এবং এক পযােয় তাঁর গােয়র ওড়না টেন ধের। এেত িতিনসহ ১৫ জন ছা  
আহত হন এবং ছা  ফª র সভাপিত শিরফুল ইসলাম চৗধুরীর বাম হাত ভে  যায় ও আহাদ ও 
মাসুদ রানা মারা ক আহত হন। পের তাঁেদরেক িচিকৎসার জন  ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

ভিত কিরেয় িচিকৎসা দয়া হয়। 
 
৪ জানুয়ারী ২০১২ পূব ঘািষত কমসূচী অনুযায়ী সকাল ১১.০০টার িদেক সাধারণ ছা েদর িনেয় 
তাঁরা এক  িমিছল কের ব াংক অবেরাধ কমসূচীেত অংশ নন। তাঁরা মেনািব ান ভবেনর 
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গট েত তালা লািগেয় দন। পের র অধ াপক ড. কামালউ ীন আহমদ িনেজ এবং 

মেনািব ােনর িশ ক অেশাক মার, িশি কা জােয়দা এেস হাতুড়ী িদেয় তালা ভে  দন। 
 

ফা ক আহেমদ আিবর (আহত ছা ), সভাপিত, ছা  ইউিনয়ন, জগ াথ িব িবদ ালয় 
শাখা, ঢাকা 
ফা ক আহেমদ আিবর অিধকারেক বেলন, িব িবদ ালয় স ান িণেত ২০০৫-০৬ িশ াবেষ কলা 
ও বািণজ  অনুষেদ ভিত িফ িছল ৯৮৮৫ টাকা এবং িব ান অনুষেদ িছল ১০,৩৪৮টাকা সখােন 
২০০৯-১০ িশ াবেষ যথা েম ১৪,৪০০টাকা ও ১৬,৪০০টাকা। ২০১১-১২ িশ াবেষ ভিতর জন  
িব িবদ ালয় উ য়ন িফ বাবদ ৫০০০টাকা, িনব ন িফ ১০০০টাকা, াগার িফ ৫০০টাকা, 
সিম ার িফ ২৫০০টাকা, সহায়ক তহিবল িফ ৬০০টাকা, পরী ার জন  ক  িফ ৫০০টাকা কের 
নয়া হে । অথাৎ িত  খােতই বিশ িফ নয়া হে । জন  ক  িফ ৫০০টাকা কের নয়া হে । 
অথাৎ িত  খােতই বিশ িফ নয়া হে । অেনক আে ালেনর পর িব িবদ ালেয়র আইেনর ২৭/৪ 

ধারা বািতল করেলও তা কা যকর হয়িন। তাই ৫০০০টাকা বািতেলর দাবীেত গিতশীল ছা রা 

পূব ঘািষত কমসূচী অনুসাের িমিছল করেত থােকন। িমিছল  মুি যুে র ভা েযর সামেন এেল 

িব িবদ ালয় শাসেনর লিলেয় দয়া ছা লীগ কম রা ঝাঁিপেয় পেড় তাঁেদর ওপর। একই অব ায় 

িমিছল  িব ান অনুষেদর সামেন গেল সখােনও ছা লীগ কম রা হামলা চালায়। িমিছল  ঘুের 

শহীদ িমনােরর কােছ এেল আবারও ছা লীেগর কম রা তাঁেদর ওপর হামলা চালায়। 
 

তাঁরা অ ণী ব াংেক ঢাকার পেথর গইট  তালা মের ব াংক অবেরাধ কমসূচী পালন করেত 
থােকন। রসহ আেরা কেয়কজন িশ ক এেস তাঁেদর ধা া িদেয় সিরেয় দন। তখন ছা লীেগর 

কম রা তাঁেদর ওপর হামলা কের। তাঁেক লািথ মারেত মারেত মা েত ফেল কেয়কজন িমেল তাঁর 

িপেঠর ওপর পা িদেয় মাড়ান। চুল ধের মা েত আছাড় দন। পাজের িকল ঘুিষ মের তাঁেক আহত 

কের। পের কম রা তাঁেক িনেয় হাসপাতােল িচিকৎসা িদেয় আেনন। দফায় দফায় হামলায় তাঁেদর ১৫ 

জন কম  আহত হন। 
 

িম  আ ার (আহত ছা ী), ছা  ফডােরশেনর কম , জগ াথ িব িবদ ালয়, ঢাকা 
িম  আ ার অিধকারেক জানান, ৩ জানুয়ারী ২০১২ দপুুেরর িদেক গিতশীল ছা  জােটর ছা সহ 
অন ান  সাধারণ ছা রা ৫০০০ টাকা উ য়ন িফ কমােনার দাবীেত িমিছল িনেয় শহীদ িমনার চ ের 
আসেল পুিলশ এবং িব িবদ ালয় শাসেনর মদেদ সরকার দলীয় ছা লীেগর কম রা তাঁেদর ওপর 
হামলা চালায় এবং তাঁেক সহ সবাইেক িকল ঘুিষ লািথ মের আহত কের। 
 

মাঃ িনজাম উি ন, যু  আহবায়ক, বাংলােদশ ছা লীগ, জগ াথ িব িবদ ালয় শাখা, 
ঢাকা 
মাঃ িনজাম উি ন অিধকারেক বেলন, ৩ জানুয়ারী ২০১২ দপুুর ১২.০০টার িদেক বাংলােদশ 
ছা লীেগর ৪৬ বছর পূিত উপলে  কম রা িমিছল িনেয় ক া াস দি ণ কের। িমিছল  শহীদ 
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িমনােরর কােছ এেল ছা লীেগর দইু েপর মেধ  হাতাহািত হয়। িতিন বেলন, ছা লীেগর কম রা 

গিতশীল ছ  জােটর ছা েদর উপর হামলা কেরিন। িতিন আেরা বেলন, গিতশীল ছা  জাট এবং 
সাধারণ ছা েদর মেধ  এক  সংঘষ হেয়িছল এবং তােত গিতশীল ছা  জােটর কম রা আহত 
হেয়িছল বেল িতিন েনেছন। 
 
সুজাউল হক, ত দশ  
সুজাউল হক অিধকারেক জানান, ৩ জানুয়ারী ২০১২ দপুুর ১২.০০টার িদেক ৫০০০ টাকা উ য়ন 

িফ বািতেলর দাবীেত গিতশীল ছা  জােটর ছা রা িমিছল িনেয় শহীদ িমনার, িব ান অনুষদ এবং 

মুি যুে র িত ভা েযর সামেন এেল ছা লীেগর িনজামসহ আেরা িকছু সংখ ক কম  তােদর 

িমিছেলর ওপর হামলা চালায়। ছা লীগ কম রা তাঁেদর পা িদেয় মাড়ায়, িকল, ঘুিষ, লািথ মাের। এেত 

িম , তািনয়া ছা  ে র সাধারণ স াদক মাসুদ রানা, ছা  ফডােরশেনর আহবায়ক তাহিমনা 

ইসলাম তািনয়া, আজাদ, ফা ক আহেমদ আিবর, হাসান, সজীব, মুরেশদ, িতিথ, হািববা, আশা, 

িকেশার মার, , মনেকশ রায়সহ ১৫ জন ছা  আহত হন। এরপর ব াংক অবেরাধ কমসূচী 

করার জন  তাঁরা মেনািব ান ভবেনর গেট তালা ব  করায় তাঁেদর িমিছেল হামলা চালােনা হয়। 
পের আহতেদর ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতালসহ িবিভ  হাসপাতােল ভিত কিরেয় িচিকৎসা 

দয়া হয়। 

 
মাঃ তৗিফদলু ইসলাম (বুলবুল), যু  আহবায়ক, বাংলােদশ ছা লীগ, জগ াথ 

িব িবদ ালয়, ঢাকা 

মাঃ তৗিফদলু ইসলাম (বুলবুল) অিধকারেক বেলন, িব িবদ ালয় শাসন য উ য়ন িফ ৫০০০ 
টাকা ছা েদর কাছ থেক িনে  তা অন ান  িব িবদ ালেয়র সে  তুলনা কেরই িনে । এ িবষয় িনেয় 

িভিস তাঁেদর সহ সব দেলর নতা কম েদর ডেকিছেলন। ছা লীেগর বষ পূিত অনু ান থাকায় তাঁরা 

৮ জানুয়ারী ২০১২ তািরেখ িম ং কের আেলাচনা করার াব রােখন। তখন গিতশীল ছা  জাট 

মেন িনেলও পের তারা সই িফ কমােনার দাবীেত আে ালন  কের। িতিন আেরা বেলন, 

ছা লীগ তােদর সুেযাগ িদেয়েছ বেলই তারা এ আে ালন করেত পারেছ। 
 
অধ াপক ড. মসবাহউি ন, উপাচায, জগ াথ িব িবদ ালয়, ঢাকা 
অধ াপক ড. মসবাহউি ন অিধকারেক বেলন, জগ াথ িব িবদ ালয় আইন-২০০৫ এর অনুযায়ী 
২৭/৩ ধারা মাতােবক উ য়েনর জন  সরকার থেক ৮৪% এবং বাকী ১৬% অথ িনজ  তহিবল 
থেক িদেত হয়। তাই ২০১১-১২ িশ াবেষ ভিতেত উ য়ন িফ বাবদ ৫০০০টাকা কের নয়া হে । 
যা একজন ছা েক একবারই পিরেশাধ করেত হে । িতিন বেলন, এেত ভিত হওয়া কান ছাে র 
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সমস া হে  না, িক  মুি েময় কেয়কজন ছা  অেযৗি ক ভােব তা বািতেলর জন  আে ালন 
করেছ। িতিন সব রাজৈনিতক দেলর ছা েদর ডেক িম ং কের বেলেছন, েয়াজেন ছা েদর টাকা 

ফরত দয়া হেব। িক  এরই মেধ  িকছু ছা  ভিত হেয়েছ। এ অব ায় ৫০০০টাকা বািতল করা 

যােব না। িক  আে ালনকারী ছা রা তা মানেছ না। তারা অ নী ব াংেকর শাখা তালা মের ব  

কেরিছল, যা র সােহব খুেল দন। তালা খুেল দয়ার কারেণ আে ালনকারী ছা রা রসহ 

আেরা কেয়কজন িশ কেক লাি ত কেরেছ বেল িতিন জানান। 
 
শখ ফিরদ আহেমদ, ম ােনজার, অ ণী ব াংক জগ াথ িব িবদ ালয় শাখা, ঢাকা 
শখ ফিরদ আহেমদ অিধকারেক বেলন, ৩ জানুয়ারী ২০১২ তািরেখ ছা রা ৫০০০টাকা উ য়ন িফ 
বািতেলর দাবীেত িব িবদ ালেয়র ভতেরই আে ালন কেরেছ বেল িতিন েনেছন, িক  ব াংক 
অবেরাধ করা হয়িন। ভিত হেত আসা ছা রা তােদর ভিত িফ জমা িদেয়েছন। তেব িব িবদ ালয় 

থেক ব াংেক আসার পেথ িব িবদ ালেয়র গেট ছা রা তালা িদেয়িছেলন বেল িতিন েনেছন। 
 
মাঃ সালাউি ন খান, অিফসার ইনচাজ, কাতয়ালী থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, 

ঢাকা 
মাঃ সালাউি ন খান অিধকারেক বেলন, ৩ জানুয়ারী ২০১২ গিতশীল ছা  জােটর ছা রা 
িব িবদ ালয় ক া ােস য িমিছল কেরিছল সখােন কান পুিলশ সদস  িছল না। তাই পুিলশ িমিছেল 

বাধা দয় বেল গিতশীল ছা  জাট য অিভেযাগ কেরেছ তা ক নয়। তেব িব িবদ ালেয়র 
উপাচায মেহাদয় গিতশীল ছা  জােটর ছা েদর িব ে  এক  অিভেযাগ িলিখত ভােব তাঁর কােছ 
িদেয়েছন। িতিন তা হণ কেরেছন িক  এজাহারভূ  কেরনিন। 
 
কতব রত িচিকৎসক, জ রী িবভাগ, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
আহত িতন ছা েক জ রী িবভােগ িচিকৎসা দয়ার সংি  ব াপাের িচিকৎসেকর সে  কথা বলা 
স ব হয়িন। তেব একই িবভােগ কতব রত নাম কাশ না করার শেত এক িচিকৎসক ব ব াপ  
দেখ অিধকারেক জানান, ঐ িতন ছাে র মেধ  এক জনেক ডান হাঁটুর সংেযাগ েল আঘাত ও আর 
একজনেক ডান বা র সংেযাগ েল আঘাতসহ সারা শরীের ব াথার িচিকৎসা দয়া হয়। 
 
ফেলাআপঃ 
৫ মাচ ২০১২ তািরেখ অিধকার এর প  থেক যাগােযাগ করা হেল িব িবদ ালেয়র রসহ 
িব িবদ ালেয়র সমাজতাি ক ছা   ও ছা  ইউিনয়েনর সদস রা জানান, দইু পে র মেধ  
শাি পূণ বঠেকর মাধ  িদেয় ১৫ জানুয়ারী ২০১২ ত তাঁরা এ িস াে  পৗঁছান য, ২০১১-১২ সশেন 
৫০০০ টাকা উ য়ন িফ এর মেধ  ২০০০ টাকা বািতল করা হেলা । পরবত েত বািক ৩০০০ টাকা 

মা েয় কমােনা হেব বেল জানা যায়। 
 

-সমা - 


