
কাই টিক্কা খান বফশ্ববফদ্যারয় চযান্সেরয! 

অজয় দাগুপ্ত 

ফাাংরান্সদন্সয ১৯৭১ ান্সরয ২৫ ভাচ চ গণতযা, ধল চণ  লুটান্সটয বযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন্সনয প্রধান দাবয়ত্ব মায য 

অব চত ন্সয়বছর, বফলুবচস্তান্সনয কাই নান্সভ বযবচত বই বনষ্ঠুয ঘাতক টিক্কা খান ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় ফাাংরান্সদন্সয কর 

বফশ্ববফদ্যারন্সয়য চযান্সেরয ফা আচার্ম বছন্সরন! ভূবভকন্সেয বমভন এবন্সন্টায থান্সক, ১৯৭১ ান্সরয ২৫ ভাচ চ াবকস্তান্সনয ানাদায 

ফাবনী ঢাকায় বম বজন্সনাাইড শুরু কন্সযবছর, তায এবন্সন্টায বছর এফাং বটা বছর ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়। কুবভ চন্সটারা কযান্টনন্সভন্ট 

বথন্সক ট্াাংক, ান্সজায়া গাবি, বভবনগান, ভট চায  যাইন্সপর বিত বাংস্র ফাবনীয প্রধান বতনটি টান্সগ চট বছর ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, 

যাজাযফাগ পুবর কযাস্প এফাং বরখানায ীভান্তযক্ষী ফাবনী ইবআয দয দপতয।  

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারন্সয় অববমান বযচারনায বদ্ধান্ত আকবিক বছর না। এ বফশ্ববফদ্যারন্সয়য ছাত্রছাত্রীযা ১৯৫২ ান্সর উর্দ চন্সক 

াবকস্তান্সনয একভাত্র যাষ্ট্রবালা কযায ঘৃণ্য বযকল্পনা ভুণ্ডুর কন্সয বদন্সয়বছর। ১৯৫৮ ান্সর াভবযক ান জাবযয য এই বক্ষা 

প্রবতষ্ঠান্সনয ছাত্রছাত্রীযাই বছর আইয়ুফ খান্সনয র্দুঃান্সনয বফরুন্সদ্ধ গন্সি ঠা আন্সদারন্সনয াভন্সনয াবযন্সত। আয়াভী রীন্সগয পূফ চ 

াবকস্তান কবভটিয াধাযণ োদক বখ মুবজবুয যভান ১৯৬৬ ান্সরয বপব্রুয়াবয ভান্স স্বায়ত্তান্সনয ঐবতাবক ৬-দপা কভ চসূবচ 

প্রদান কন্সযন এফাং জনগণ বফপুরবান্সফ এ কভ চসূবচয প্রবত ভথ চন জানান্সত থান্সক। আইয়ুফ খান কুখ্যাত আগযতরা লিমন্ত্র ভাভরা 

দান্সয়য কন্সয এ আন্সদারন দভন্সনয অন্সচষ্টা চারান। তাঁয রক্ষয বছর বখ মুবজবুয যভানন্সক পাঁব প্রদান। বকন্তু ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

বকন্দ্রীয় ছাত্রাংদ ফা ডাকসুয বনতৃন্সত্ব বম ঐবতাবক ১১ দপা আন্সদারন গন্সি ন্সঠ তায কাযন্সণ এ চক্রান্ত ব্যথ চ য়। বখ মুবজবুয 

যভান বনুঃন্সতচ মুবিরাব কন্সযন এফাং জনগণ তান্সক ‘ফঙ্গফন্ধু’ বন্সন্সফ ফযণ কন্সয বনয়।  

১৯৭১ ান্সরয ১ ভাচ চ বপ্রবন্সডন্ট বজনান্সযর ইয়াবয়া খান জাতীয় বযলদ অবধন্সফন (৩ ভাচ চ ঢাকায় বনধ চাবযত)স্থবগত কযায় 

ফাাংরান্সদন্সয জনগণ বুন্সঝ মায় বনযঙ্কু াংখ্যাগবযষ্ঠতায য ফঙ্গফন্ধু বখ মুবজবুয যভান্সনয বনতৃত্বাধীন আয়াভী রীন্সগয কান্সছ 

ক্ষভতা স্তান্তয কযন্সফ না াবকস্তানয াভবযক জান্তা। ‘জয় ফাাংরা, ফীয ফাঙাবর অস্ত্র ধয ফাাংরান্সদ স্বাধীন কয, বতাভায আভায 

ঠিকানা দ্মা বভঘনা মমুনা’ এ ফ বলাগান বদন্সয় জনগণ যাজন্সথ বনন্সভ আন্স। ১ ভাচ চ ন্ধ্যায় ইকফার ন্সরয নাভ বযফবতচত য় নতুন 

নাভ ীদ ান্সজচন্ট জহুরুর ক। মুাম্মদ আরী বজন্না ন্সরয নাভ বদয়া য় সূম চন্সন র। স্বাধীনতায আন্সদারন মখন স্ত্র ম চান্সয় 

উন্নীত ন্সয়ন্সছ এযাই বম ন্সফন নায়ক! 

২ ভাচ চ ফটতরায় ফাাংরান্সদন্সয তাকা উন্সত্তারন কযা ন্সয়বছর। াবকস্তাবন ানাদায ফাবনী ২৫ ভান্সচ চয য যান্সগ-বক্ষান্সব 

বই ফটগাছটি মূন্স উৎাটন কন্সয অজানা স্থান্সন বপন্সর বদয়। এখন বম ফটগাছটি আভযা বদবখ ভীরু রূন্স, বটিয চাযা ১৯৭২ 

ান্সরয ১৪ বপব্রুয়াবয বযাণ কন্সযবছন্সরন ভাবকচন বন্সনটয এডয়াড চ বকন্সনবড। বতবন মুবিযুন্সদ্ধ ফাাংরান্সদন্সয ান্স দাঁবিন্সয়বছন্সরন। 

ঐবতাবক ফটতরায় নতুন একটি চাযা বযান্সণয বফযর ম্মান তাঁয প্রাপ্য বছর। এ ফটগাছটি বফন্সি উঠন্সছ স্বাধীনতায ভান ফয়ী 

বন্সন্সফ। 

াবকস্তাবন ানাদায ফাবনীয কান্সছ ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় এফাং ব ভন্সয়য যাজাী  চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয় এফাং 

ভয়ভনবাংন্সয কৃবল বফশ্ববফদ্যারন্সয়য ‘অযাধ’ বম অন্সনক। এফ প্রবতষ্ঠান্সনয বক্ষাথীযা ছাত্র-জনতান্সক স্বাধীনতায ভন্সন্ত্র উিীবফত 

কযায় অগ্রণী ভূবভকা ারন কন্সয। ৭ ভাচ চ ফঙ্গফন্ধু স্বাধীনতায ডাক বদন্সর ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় বফববন্ন বক্ষা প্রবতষ্ঠান্সন শুরু ন্সয় মায় 

াভবযক প্রবক্ষণ, াবকস্তান্সনয ানাদায ফাবনীন্সক বভাকাবফরায জন্য াভবযক প্রস্তুবত। ছাত্রীযা এন্সত অাং বনন্সত শুরু কন্সয। 

কন্সয়কবদন্সনয ভন্সে বগাটা ফাাংরান্সদন্স এ ধযবনয ভয-প্রস্তুবত শুরু ন্সয় মায়। ২৫ ভান্সচ চয য এ ফ বক্ষা প্রবতষ্ঠানন্সক াবকস্তান 

ানাদায ফাবনী এফাং তান্সদয এন্সদীয় বদাযযা টচ চায কযান্সে বযণত কন্সযবছর। প্রবতটি প্রবতষ্ঠান্সনই বছর ানাদাযন্সদয বয়ঙ্কয 

বনষ্ঠুযতায বচত্র।  

২৫ ভাচ চ অান্সযন াচ চরাইট ফাস্তফায়ন শুরু য়। ানাদাযযা গ্রণ কন্সয বািাভাটিয নীবত। ফঙ্গফন্ধু বখ মুবজবুয যভান 

২৬ ভাচ চ প্রথভ প্রন্সয ফাাংরান্সদন্সয স্বাধীনতা বঘালণা কন্সযন এফাং ানাদায ফাবনীন্সক প্রবতন্সযান্সধয ডাক বদন। তান্সক বগ্রপতায কন্সয 

ত্রুযাষ্ট্র বিভ াবকস্তান্সন বনন্সয় মায়া য়। ঢাকা বফশ্ববফদ্যারন্সয়য ফ চত্র স্থাবন চন্সর বনবফ চচায তযাকাণ্ড। এয ভন্সেই বফন্সলবান্সফ 

টান্সগ চট কযা য় জগন্নাথ ন্সরয প্রািন প্রন্সবাস্ট বফশ্বখ্যাত দা চবনক ড. বজব বদফ, ই ভন্সয়য প্রন্সবাস্ট ড. বজযাবতভ চয় গুঠাকুযতা 

এফাং ভধুয কযাবন্টন্সনয ভাবরক ভধুসূদন বদ’বক। ফায বপ্রয় ভধুদা তাঁয কযাবন্টন্সন বকফর চা-বঙ্গাযা বফবক্র কযন্সতন। ছাত্রযা তাঁয 

কযাবন্টন্সন ফন্স ফাাংরান্সদ গঠন্সনয বযকল্পনা কযন্সতা, ভান্সফ কযন্সতা এন্সত বতবন ফাঁধা বদন্সতন না। বগান্সয়দাযা তান্সদয ন্সমাগী ন্সত  
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তান্সক বয়বীবত  প্রন্সরাবন বদখায় বকন্তু বতবন তান্সত ায় বদন না। এ কাযন্সণ বযফান্সযয দস্য তান্সক বনষ্ঠুযবন্সফ তযা কযা য় 

২৬ ভাচ চ কান্সর। জগন্নাথ ন্সরয গণকফন্সয আয অন্সনন্সকয ন্সঙ্গ বতবন ভাবত ন্সয়ন্সছন। 

াবকস্তান্সনয ানাদাযন্সদয ঢাকা বফশ্ববদ্যারন্সয়য য বযাল বতা ন্সফই। টিক্কা খানন্সক ‘পূফ চ াবকস্তান্সনয’ গবন চয  প্রধান 

াভবযক আইন প্রাক বন্সন্সফ বনন্সয়াগ বদয়া য় ১৯৭১ ান্সরয ৬ ভাচ চ। তান্সক অবনক আন্সগ বথন্সকই অবববত কযা ন্সতা 

বফলুবচস্তান্সনয কাই বন্সন্সফ। বখান্সনয জাতীয়তাফাদী আন্সদারন দভন্সনয জন্য এই নযবাচ বয়ঙ্কয ফ বকৌর অনুযণ 

কন্সযবছন্সরন। বকন্তু ফঙ্গফন্ধুয ডান্সক অন্সমাগ আন্সদারন্সন ািা বদন্সয় াইন্সকান্সট চয প্রধান বফচাযবত ৮ ভাচ চ তান্সক গবন চয বন্সন্সফ 

থফাকয াঠ কযাবত অস্বীকৃবত জানান। ন্সয বতবন থ বনন ৯ এবপ্রর, ২৫ ভাচ চ ফাাংরান্সদন্সক ফেভূবভন্সত বযণত কযায জন্য 

বনষ্ঠুয অববমান শুরুয র্দই প্তা য। 

গবন চয বন্সন্সফ টিক্কা খান ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারন্সয়য চযান্সেরয ন্সদ অবধবষ্ঠত ন। বম বফশ্ববফদ্যারন্সয়য 

প্রবতটি ধূবরকণা ছাত্র-বক্ষক-কভ চচাযীন্সদয যন্সি যবিত, বই বফশ্ববফদ্যারন্সয়য চযান্সেরয এ অযান্সধয প্রধান বাতা!১৯৬৪ ান্সর পূফ চ 

াবকস্তান্সনয গবন চয বভানান্সয়ভ খান ঢাকা বফশ্ববফদ্যারন্সয়য চযান্সেরয বন্সন্সফ ভাফতচন অনুষ্ঠান্সন নদ প্রদান কযন্সত বচন্সয়বছন্সরন। বকন্তু 

ছাত্রছাত্রীযা কার্জন ন্সর আন্সয়াবজত অনুষ্ঠান্সন প্রফর বফন্সক্ষাব আন্সয়াজন কন্সয ভুণ্ডুর কন্সয বদয়। কাযণ বতবন ফাঙাবরয স্বান্সথ চয বফরুন্সদ্ধ 

কাজ কযন্সছন। ছাত্র-বক্ষকন্সদয অকল্যান্সণয জন্য কাজ কযছন। বতবন বধকৃত একজন ব্যবি। টিক্কা খান গণতযাকাযী, বতবন 

ভাফতচন্সনয ন্সথ মানবন। মুবিন্সমাদ্ধাযা তখন বছর ইয়াবয়া-টিক্কা খান্সনয ঘাতক ফাবনীয বফরুন্সদ্ধ ফাাংরান্সদন্সয ফ চত্র বক্রয়। ানাদায 

ফাবনীয র্দগ চ ঢাকান্সত তৎয বছর তাযা। টিক্কা খান এফাং তায ফফ চয ফাবনীয বফাভার অফস্থা। বকন্তু তান্সদয অযাধকভ চ চরবছরই। 

১৯৭১ ান্সরয ১ বন্সেম্বয চযান্সেরন্সযয ক্ষভতা প্রন্সয়াগ কন্সয বতবন ফাাংরা বফবান্সগয জনবপ্রয় বক্ষক বভাাম্মদ মুবনরুিাভানন্সক 

চাকবযচ্যযত কন্সযন এফাং ছয় ভান্সয জন্য কাযাগান্সয াঠান্সনায বনন্সদ চ বদন [এ বনন্সদ চন্সয কব মুবিযুদ্ধ জার্দঘন্সয প্রদ চন কযা ন্সে] । 

অোক মুবনয বচৌধুবয, জ্ঞানতা বন্সন্সফ বযবচত যাষ্ট্রবফজ্ঞানী আফর্দয যািাক, অোক বভাজাপপয আভদ বচৌধুযী আয 

অন্সনক বক্ষক, মাযা স্বাধীনতায ন্সথ ফাঙাবরন্সক জাবগন্সয় বতারায় অফদান বযন্সখবছন্সরন তাযা টিক্কা খান্সনয বযান্সল ন্সিন। বতবন 

াবকস্তাবন ানাদায ফাবনীয গণতযা অববমান্সনয একবনষ্ঠ ভথ চক সয়দ ািাদ বান্সনন্সক ঢাকা বফশ্ববফদ্যারন্সয়য উাচাম চ ন্সদ 

বনন্সয়াগ কন্সযন। ঢাকা বফশ্ববদ্যারয় বথন্সক ‘র্দস্কৃতকাযীন্সদয’ উন্সেদ কযা ন্সয়ন্সছ ানাদাযযন্সদয বদায এই উাচাম চ ফরন্সতন বটা 

ফরন্সতন গন্সফ চয ন্সঙ্গ। বতবন ফাাংরান্সদন্সয স্বাধীনতা াংগ্রান্সভ অনন্য অফদান যাখা ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়ন্সক করবঙ্কত কযায জন্য এন্সকয 

য এক অন্যায় দন্সক্ষ বনন্সত থান্সকন। াবকস্তাবন ানাদায ফাবনীয প্রন্সযাচনায় এই উাচাম চ নান্সভয করঙ্ক সয়দ ািাজ বান্সন 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারন্সয়য ভাঠন্সক কুখ্যাত যাজাকায ফাবনীয প্রবক্ষণ বকন্দ্র বন্সন্সফ ব্যফায কযন্সত বদন। াবকস্তাবন ানাদায ফাবনীয 

গণতযা-ধল চন্সণয ন্সমাগী বগারাভ আমভ-ভবতউয যভান বনজাভীয বনতৃত্বাধীন জাভায়ান্সতয ইরাভীয ছাত্র াংগঠন ইরাভী 

ছাত্রঙ্ঘন্সক পৃষ্ঠন্সালকতা বদন কুখ্যাত আরফদয ফাবনী গন্সি তুরন্সত। এই আরফদযযাই ১৯৭১ ান্সরয বডন্সম্বন্সয ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারন্সয়য ফ চজন শ্রন্সদ্ধয় বক্ষক মুবনয বচৌধুযী, বভাপাির ায়দায বচৌধুযী, ন্সন্তাল বট্টাচাম চ, যান্সর্দর াান স্বাধীনতা 

াংগ্রান্সভ বপ্রযণাদাতা বফপুর াংখ্যক বুবদ্ধজীফীন্সক তযায জন্য যাবয দায়ী। 

চযান্সেরয টিক্কা খান ঢাকা বফশ্ববফদ্যারন্সয় তায বনষ্ঠুয অযান্সধয ন্সমাগী বন্সন্সফ বন্সয়বছন্সরন াান জাভান, সয়দ 

ািাদ বান্সন, বভায আরী, এ বক এভ আফর্দয যভান, আফর্দর ফাযী কন্সয়কজন বক্ষক নাভধাযী ব্যবিন্সক।এন্সদয অযান্সধয 

ক্ষভা বনই। 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় তফল চ ারন কযন্সছ ২০২১ ান্সর। এ বফশ্ববফদ্যারন্সয়য সুফণ চজয়ন্তীয ফছন্সযই বযচাবরত ন্সয়বছর নাযকীয় 

গণতযা। এয প্রধান বাতা বছন্সরন এভন এক ব্যবি মান্সক ‘চযান্সেরন্সযয ভম চাদা’ প্রদান কযা ন্সয়বছর। এন্সম কী অভান  রিায! 

চযান্সেরয বন্সন্সফ নযঘাতক টিক্কা খান ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় এফাং অন্যান্য বফশ্ববফদ্যারন্সয় কী কী অযাধমূরক দন্সক্ষ বনন্সয়বছন্সরন 

এফাং র্দষ্কন্সভ চ মান্সদয ন্সমাগী বন্সন্সফ বন্সয়বছন্সরন বফ বদফাীয াভন্সন তুন্সর ধযায ভয় এখন পৄবযন্সয় মায়বন। ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয় বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারয় এ বফলন্সয় গন্সফলণায ব্যফস্থা কযন্সফ এফাং তা বদফাী শুধু নয়, বফশ্বফাীয কান্সছ উস্থান 

কযন্সফ, এ প্রতযাা থাকন্সফ। 

# 
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