
প্রস্তাফ নং:  ০১ 

বফলয়:  বক্ষা  বক্ষাঙ্গন বযবিবত 

ফাংরাদদ ইরাভী ছাত্র ভজবরদয কেন্দ্রীয় দস্য দেরন ২০২২ গবীয উদেদগয াদথ রক্ষয 
েযদছ কম,  ফততভান ভদয় কদদয বক্ষা  বক্ষাঙ্গন বযবিবত অতযন্ত নাজুে অফিায় বতত দয়দছ। 
কোববড- ১৯ এয োযদণ াঠদান  যীক্ষায ভান বনয়ন্ত্রণ  কমফ ঘাটবত দয়দছ তা ূযদণ 
কতভন কোন ফযফিা বক্ষা ভন্ত্রণারয় কথদে কনয়া য়বন। ফযং আভযা রক্ষয েযবছ কম, প্তাদ ১বদদনয 
বযফদতত ২বদন ছুবট ফবধতত েদয বক্ষাথতীদদয স্বাবাবফে বক্ষা গ্রণ কথদে দযাক্ষবাদফ বফযত যাখা 
দে। ফৃবি াদে ভাদোক্ততা  বেদায গযাং  বফববন্ন বেদায অযাদধয ভাত্রা। 

২০২৩ বক্ষাফলত কথদে চারু য়া নতুন বক্ষানীবতদত এএব যীক্ষায় ইরাভ  ননবতে বক্ষা, 
দাবখর যীক্ষায় আযবফ ১ভ  ২য় ত্র এফং এইচএবদত ঐবেে বফলয় বদদফ ইরাভ বক্ষা ফাদ 
কদয়া দয়দছ। অন্যান্য কেণীয ইরাভ  ননবতে বক্ষায বদরফা ংকুবচত েযা দয়দছ। ংকুবচত েযা 
দয়দছ বফজ্ঞান বক্ষা। মায পরশ্রুবতদত এেবদদে বক্ষাথতীদদয ধভতীয়  ভানবফে ভূরযদফাধ চচতায থ 
রূি দয় আদফ অন্যবদদে বফজ্ঞান  প্রমুবক্ত বক্ষায় আভাদদয বক্ষাথতীযা বফশ্ব কথদে ববছদয় 
ড়দফ। 

াযাদদদয েযাম্পাগুদরাদত ছাত্ররীদগয ন্ত্রাী োমতক্রদভ তটি থাদে বনযী ছাত্র- ছাত্রীযা। বফশ্ববফদযারদয়য 
রগুদরায গণরুভ োরচায  টচতায কদর বনয়বভত বনীড়দনয বোয দে াধাযণ ছাত্র/ছাত্রীযা। বফশ্ববফদযারয় 
 েদরজ প্রাদনয নাদেয ডগায় ছাত্ররীদগয ছাত্র বনমতাতন চরদর তাযা বনবফতোয থাদে। ম্প্রবত বত্রোয় 
প্রোবত তথয অনুমায়ী ঢাো বফশ্ববফদযারদয়য ১৩বট দর কভাট অধতত টচতায কর যদয়দছ। এভন 
টচতায কর ছাত্ররীগ প্রবতবট েযাম্পাদই োদয়ভ েদযদছ। ফুদয়দটয কভধাফী ছাত্র আফযায পাাদদে তযা 
েযা দয়বছর এযেভ টচতায কদরয ভাধযদভ। ঢাো বফশ্ববফদযারদয়য বফজয় এোত্তয দরয বক্ষাথতী 
আখতারুর ইরাভ  ফঙ্গফন্ধু কখ ভুবজফুয যভান দরয বক্ষাথতী আফু তাবরফদে বনমতাতন এফং 
চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদযারয় েযাম্পাদয কফাটাবনেযার গাদডতন এরাোয় ছাত্ররীগ েতৃতে ২জন ছাত্রী কমৌন 
য়যাবনয বোয দয়দছ। ম্প্রবত ইদডন ভবরা েদরজ ছাত্ররীগ বাদনত্রীয টচতায কদর ছাত্রী বনমতাতদনয 
খফয বত্রোয় প্রোবত দয়দছ।  

ফাংরাদদ ইরাভী ছাত্র ভজবরদয আজদেয কেন্দ্রীয় দস্য দেরন ২০২২ যোদযয োদছ কজায 
দাবফ জানাদে কম,  

কদদয অবিয েযাম্পাগুদরায বক্ষায বযদফ বনবিত েযদত দফ। এএব যীক্ষায় ইরাভ  
ননবতে বক্ষা এফং দাবখর যীক্ষায় আযবফ ১ভ  ২য় ত্র অন্তবুতক্ত েযদত দফ। বক্ষায ের 
স্তদয ইরাভী বক্ষা ফাধযতাভূরে েযদত দফ এফং ের প্রোয বক্ষা াভগ্রীয দাভ েবভদয় বক্ষা 
কভৌবরে অবধোয বনবিত েযদত দফ।  

 

 



প্রস্তাফ নং:  ০২ 

বফলয়:  কাে প্রস্তাফ 

ফাংরাদদ ইরাভী ছাত্র ভজবরদয কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় দস্য দেরন ২০২২ গবীয েিায াদথ স্মযণ 
েযদছ ঐ ভস্ত ভান ফযবক্তদদয মাযা এই আদদারদনয াদথ ম্পৃক্ত কথদে াম্প্রবতে ভদয় আভাদদয 
ভাঝ কথদে বফদায় বনদয়দছন। তাাঁদদয ভাদঝ অন্যতভ দরন-  

ফাংরাদদ ইরাভী ছাত্র ভজবরদয প্রবতষ্ঠাোরীন কেন্দ্রীয় বাবত  কখরাপত ভজবরদয নাদয়দফ 
আভীয ভা: ভুােদ বপে উদ্দীন, ছাত্র ভজবরদয াদফে কেন্দ্রীয় বাবত  কখরাপত ভজবরদয 
মগু্ম- ভাবচফ কখ কগারাভ আগয, নাদয়দফ আভীয ভারানা ভুবজফুয যভান কয়াযী,  কেন্দ্রীয় 
উদদষ্টা বযলদ দস্য ভারানা খরীরুয যভান াভীদী, ভারানা ারুনুয যবদ, নয়দ আতাউয 
যভান, ছাত্র ভজবরদয বদরট কজরা াদফে বাবত  কখরাপত ভজবরদয কেন্দ্রীয় াংগঠবনে ম্পাদে 
ডাাঃ নজরুর ইরাভ, কে এভ আইয়ফূ আরী- খুরনা, ভাস্টায বপউর আরভ, ছাত্র ভজবর বদরট 
কজরা প্রবতষ্ঠাোরীন বাবত  কখরাপত ভজবরদয কেন্দ্রীয় বনফতাী দস্য ভারানা আইয়ুফ 
আরী, ছাত্র ভজবর কেন্দ্রীয় প্রবতবনবধ যলদ দস্য  ফবযার ভানগযী াদফে বাবত অধযাে 
এবটএভ ভুজাবরৃর ইরাভ, কখরাপত ভজবর কেন্দ্রীয় বনফতাী দস্য এডদবাদেট করার উবদ্দন, ছাত্র 
ভজবর েক্সফাজায য াখায বাবত ভুােদ বভজানুয যভান, কখরাপত ভজবর ভাবনেগঞ্জ 
কজরায াদফে বাবত ভারানা পখরুদ্দীন আভদ,  ভগফাজায ট্র্যাদজবডদত বনত দাফানর 
বল্পীদগাষ্ঠীয উিাে ভারানা কভাস্তাবপজুয যভান প্রভুখ। আভযা ভান আল্লায দযফাদয ফায জন্য 
রূদয ভাগবপযাত োভনা েযবছ। 

আভযা আদযা েিায াদথ আদযা মাাঁদদয স্মযণ েযবছ তাযা দরন- কপাজদত ইরাদভয াদফে আভীয  
াটাজাযী ভাদ্রাায াদফে ভাবযচারে আল্লাভা া আভদ পী, আল্লাভা কজানাদয়দ ফাফুনগযী,  
ভারানা আফরৃর াবরভ ফুখাযী, আল্লাভা নুয কাাইন োদভী,  ভারানা আফরৃ ারাভ 
চাটগাভী, ভারানা নুরুর ইরাভ, ঢাো বফশ্ববফদযারদয়য াদফে উাচামত অধযাে এভাজউদ্দীন আভদ 
প্রভুখ। আভযা ভান আল্লায দযফাদয ফায জন্য রূদয ভাগবপযাত োভনা েযবছ। 

এছাড়া গত ৪ জুন যাদত ীতাকুদেয বফএভ েদটটইনায বডদাদত অবিোে, ভগফাজাদযয এব 
বফদফাযণ  টুয়াখারীয রঞ্চ রৃঘতটনায় বনত ের ফযবক্তফদগতয রূদয ভাগবপযাত োভনা েযবছ। 

 

 

 

 

 

 



প্রস্তাফ নং ৩ 

বফলয়াঃ াভাবজে অবিযতা  অাংস্কবৃতে আগ্রান 

ফাংরাদদ ইরাভী ছাত্র ভজবরদয কেন্দ্রীয় দস্য দেরন ২০২২ গবীয উদেদগয াদথ রক্ষয 
েযদছ কম, কদদ াভাবজে অবিযতা বদন বদন ফৃবি াদে। কইাদথ অাংস্কৃবতে আগ্রান 
কদদে গবীয ধ্বংদয বদদে কঠদর বদদে। াভাবজে অবিযতায অন্যতভ োযণ দরা দ্রফযভূদরযয 
রাগাভীন ঊধ্বতগবত, জ্বারাবন কতদরয ভূরয ফৃবি, ভুদ্রাফীবত, যবেয়া, বফফা বফদেদ,  আত্মতযায 
প্রফণতা ফৃবি  যাজননবতে কদৌযাত্ময। েদযানা যফততী এ ংেটোরীন ভদয় বনতযপ্রদয়াজনীয় 
দ্রফয ের ধযদনয দণযয দাভ রাগাভীনবাদফ কফদড় চরদছ। েদযানা ভাভাবয  ফন্যা াধাযণ 
ভানুলদে ভাযাত্মেবাদফ ক্ষবতগ্রি েদয তুদরদছ। কই ধের োবটদয় উঠায আদগই ফততভাদন দ্রফযভূদরযয 
এই রাগাভীন ঊধ্বতগবত জনাধাযদণয স্বাবাবফে জীফন- মানদে রৃবফতল েদয তুদরদছ।  

ভুদ্রাফীবতয পদর ডরাদযয ভূরয ফৃবি  বফশ্বফযাংদেয াদথ কদীয় ভুদ্রা ভাদনয বনম্নগাভীতায পদর 
দ্রফযভূদরযয ঊধ্বতগবত  কই াদথ জ্বারাবন কতদরয অস্বাবাবফে ভূরয ফৃবি ঘদটদছ। আয তায প্রবাফ 
দড়দছ াবযফাবযে  াভাবজে জীফদন। েবভে  চাকুবযজীবফ ভানুদলয আয় না ফাড়ায পদর উচ্চ ভূদরযয 
ফাজাদয বযফাদযয বযণদালণ নাববশ্বা উদঠদছ। বক্ষাথতীদদয ড়াদানায খযচ চারাদত বভবভ 
খাদেন অবববাফেযা।কেউফা তা োবটদয় উঠায জন্য ঋদণয কফাঝা ভাথায় বনদয় বফঘুদয জীফনমান 
েযদছন।  

ভাদজয এই অবিযতায আদযেবট োযণ দে অাংস্কৃবতে আগ্রান  ননবতে ভূরযদফাদধয অফক্ষয়। 
ইরাভ ারীন  তােয়াূণত কাাদেয ফযাাদয উৎাবত েদয। ম্প্রবত াইদোদটত ারীন 
কাাদেয দক্ষ ভতাভত কদয়ায য কথদে এেদেবণয উগ্র ককুযরায কগাষ্ঠী অশ্লীরতায দক্ষ ভাদঠ 
কনদভদছ। াম্প্রবতে ভদয় বেদায অযাধ  বেদায গযাংদয়য ভাত্রা ফৃবি কদয়দছ। মুফ ভাজদে 
ধ্বংদয বদদে কঠদর বদদত এদদদ কোবযয়া কথদে বফবটএ নাভে ভোভী এেবট ংগঠনদে বনদয় 
আায প্রস্তুবত চরদছ। বাযতীয় অধতনি নাবয়োদদয েনাদটতয আদয়াজন েযা দে। াম্প্রবতে ভদয় 
করাডদবডংদয়য োযদণ যাত ৮টায ভদধয ফবেছু ফদন্ধয বনদদত বদদর বদনভা রগুদরা কখারা 
যাখায অনুভবত কদয়া দয়দছ।কন্সযদফাদডতয ভাধযদভ আটদে ড়া অদনে বদনভা ম্প্রবত ভুবক্ত কদয়া 
দয়দছ।কভাটেথা যোবয ৃষ্ঠদালেতায় অশ্লীরতায এেধযদণয ব্র্যাবটডং েযা দে মা আভাদদয মুফ 
ভাদজয ধ্বংদয োযণ।এছাড়া কপফুে,  বটেটদেয ভত াভাবজে কমাগাদমাগ ভাধযভগুদরায 
অফযফায, দণতাগ্রাপী দয়ফাইট আভাদদয উঠবত ফয়ী বেদায- বেদাযীদদয ননবতে চবযত্রগঠদন 
ফাধাগ্রি েযদছ। 

ফাংরাদদ ইরাভী ছাত্র ভজবরদয কেন্দ্রীয় দস্য দেরন ২০২২ কজায দাবফ জানাদে কম, াভাবজে 
অবিযতা কযাদধ ীগ্রই দ্রফযভদূরযয ঊধ্বতগবত  অাংস্কৃবতে আগ্রান কযাদধ প্রানদে োমতেয 
ববূভো ারন েযদত দফ। অশ্লীর নাটে, বদনভা  েনাটত ফন্ধ েযদত দফ। 


