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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

ইডেন কডেজ ছাত্রেীডের ননতৃবৃন্দ হাসিনা িরকার কতৃকৃ োসেত ধর্ৃসনরডেক্ষতাবাদ নার্ক সবষবৃডক্ষর সবষফে 

ক্ষর্তািীন আওয়ার্ী েীডের ছাত্রিংেঠন ছাত্রেীডের ইডেন কডেজ শাখার শীষৃ নারী ননত্রীডদর সবরুডে উত্থাসেত অসিড াে আজ 
নদডশর িকে র্ানুষডক হতবাক কডর সদডয়ডছ! তাডদর সনজ দডের কর্ৃীরা সর্সেয়া-র িার্ডন দাসব কডরডছ ন , তাডদর ননত্রীরা িংেঠডনর 
নারী কর্ীৃডদর নগ্ন সিসেও নরকেৃ কডর, এবং নকন্দ্রীয় ননতাডদর র্ডনারঞ্জডন সনডয়াসজত হডত তাডদরডক বাধয কডর ও ন ৌন হয়রাসন কডর। 
ছাত্রেীে ননতৃবৃডন্দর এই জঘনয ন ৌন বযবিা রাজধানীর নার্করা এই সশক্ষা প্রসতষ্ঠাডনর িাবরূ্সত ৃ কু্ষণ্ন কডরডছ, এবং ৩৫,০০০-এর নবসশ 
িাধারণ ছাত্রীডদরডক িার্াসজকিাডব ও র্ানসিকিাডব নহয় প্রসতেন্ন কডরডছ। এটা ইসতর্ডধযই প্রর্াসণত িতয ন , নশখ হাসিনার র্দদেুষ্ট 
ছাত্রেীে এখন ধষৃক ও ন ৌন সনেীড়কডদর িংেঠন। এবং এিব দুবৃৃত্তডদরডক নকান অবস্থাডতই হাসিনার ধর্সৃনরডেক্ষ েুুঁসজবাদী শািন নেডক 
আোদা কডর নদখার িুড াে ননই। বরং তারা নশখ হাসিনা কতৃৃক োসেত-োসেত ধর্ৃসনরডেক্ষ েুুঁসজবাদ নার্ক সবষবৃডক্ষর সবষাক্ত ফে। 
েসির্া উদারননসতক রূ্েযডবাধ গ্রহডণর র্াধযডর্ আর্াডদর ির্াডজ তোকসেত গুণেত েসরবতৃন আনয়ডনর েডক্ষয হাসিনা বছডরর ের বছর 
ধডর চাে সদডয় আিডছ। রু্িসের্  ুবকডদর র্ডধয ন ৌনতার প্রসত উদার র্ডনািাব প্রসতষ্ঠার েডক্ষয হাসিনা িরকার নাটক, সিডনর্া, ওডয়ব 
সিসরজ, ও িাংসৃ্কসতক অঙ্গডন অবাধ ন ৌনাচার, বযসিচার ও প্রতারণার ধ্বংিাত্মক েসির্া িংসৃ্কসত সবস্তাডরর িুড াে কডর সদডয়ডছ। তোকসেত 
নারী স্বাধীনতার নাডর্ সর্সেয়ায় নারীডক ন ৌনতার প্রতীক সহডিডব তুডে ধরা হডে। তাডদরডক েডণয েসরণত করা হডে এবং ির্গ্র ির্াডজ 
তীব্র ন ৌন উডত্তজনার েসরডবশ িৃসষ্টর জনয তাডদরডক জ্বাোসন সহডিডব বযবহার করা হডে। হাসিনা িরকার জনেণডক দুনৃীসতগ্রস্ত করডত 
েসির্া নিােবাদী জীবনধারার সদডক প্রডরাসচত করার ঐকাসিক প্রডচষ্টায় সেপ্ত হডয়ডছ। ইসন্দ্রয়েত েসরতুসষ্টডক িবৃদা িুডখর িডবাৃচ্চ র্ানদন্ড 
সহিাডব উেস্থাসেত করা হডে। হাসিনা িরকার ন  নকবে নদডশ র্দ ও জুয়ার োইডিন্স সদডয়ই ক্ষাি হডয়ডছ তা নয়, বরং নদডশর ধর্ৃপ্রাণ 
রু্িসের্ডদর তীব্র নক্ষাি উডেক্ষা কডর িাসন সেওডনর র্ডতা েণৃ তারকািহ হসেউে-বসেউে তারকাডদর এডকর ের এক কনিাট ৃও নেজ 
নশা করার অনুর্সত সদডে। রু্িসের্ তরুণডদরডক েসির্া সহে-হে িংসৃ্কসতর িাডে েসরসচত করাডনার উডেডশয িম্প্রসত নদডশর ৫৪ জন 
 ুবকডক ঢাকাস্থ র্াসকৃন দূতাবাি কতৃৃক আডয়াসজত একসট সহে-হে ও নব্রক-েযান্স কনিাডটৃ এবং প্রসশক্ষণ কর্ৃশাোয় োঠাডনা হডয়ডছ। 
এছাড়াও, তরুণডদর র্ডধয অিুস্থ নকাসরয়ান নক-েে িংসৃ্কসত জনসপ্রয় কডর তুেডত ঢাকায় সনয়সর্ত নক-েে প্রসতড াসেতা ও উৎিডবর 
আডয়াজন করা হডে। হাসিনা িরকার একসদডক হসেউে-বসেউে ও নকাসরয়ান িংসৃ্কসত আর্দাসন করডছ এবং অনযসদডক ইিোডর্র সবরুডে 
েসরচাসেত চের্ান  ুডে িার্ডনর িাসরর ন াো সহডিডব কাজ করডছ, কারণ নদডশর নকান স্থাডনই ইিোডর্র রাজননসতক ও বুসেবৃসত্তক 
আডোচনায় অংশগ্রহডণর িুড াে রু্িসের্ডদর ননই। 

ধর্ৃসনরডেক্ষ রূ্েযডবাধ আডরাডের সবষয়সট িবির্য়ই নশখ হাসিনা ও তার সেতা নশখ রু্সজডবর আজন্ম োসেত স্বপ্ন সছে! সকন্তু 
এডদডশর র্ানুষ নশখ হাসিনার েুঁডচ  াওয়া অিাম্প্রদাসয়ক রূ্েযডবাধডক প্রতযাখযান কডরডছ,  সদওবা নকউ নকউ ধর্ৃসনরডেক্ষ আদডশৃর উদার 
দশৃডন সবডর্াসহত হডয় আডছ। ইিোডর্র সবরুডে েসরচাসেত তার সনরির কু্রডিে এবং িারাডদডশ েসির্া িংসৃ্কসতর িয়াবহ আগ্রািন 
ইিোর্ী উম্মাহ্-নক ইিোডর্র র্হৎ আদশৃ নেডক সবচুযত করডত বযেৃ হডয়ডছ। সকন্তু, এই ক্ষসয়ষু্ণ েসির্া নহডোসনসেক (আনন্দবাদী) িংসৃ্কসত 
চচাৃর সদডক প্রডরাসচত কডর নি তার সনজ দডের ননতা-কর্ৃীডদর জনয ধ্বংডির দরজা খুডে সদডয়ডছ। একারডণই ক্ষর্তািীন দডের র্ন্ত্রী ও 
ননতৃবৃডন্দর এডকর ের এক ন ৌন নকডেঙ্কাসর ও সন ৃাতডনর ঘটনা প্রকাশ োডে। আর্রা নদডখসছ ন  িাডবক র্ন্ত্রী রু্রাডদর র্ডতা ন ৌন-
সনেীড়ক সকিাডব হাসিনার কাছ নেডক িুরক্ষা োি কডরডছ এবং একজন অসিডনত্রীডক ধষৃডণর হুর্সক নদয়ার েডরও তার িংিদ িদিয 
(এর্.সে) েডদ বহাে রডয়ডছ! এই ইডেন কডেজ ছাত্রেীডের ননত্রীরা োসেয়া ও নহডেনা জাহাঙ্গীডরর র্ডতা হাসিনার অনযানয কেসঙ্কত 
ননতাডদর ঐসতহয বহন কডর চডেডছ,  ারা হাসিনা কতৃৃক োসেত এই উদারননসতক বযবস্থার একই েডিৃ জন্ম সনডয়ডছ। 

নহ রু্িসের্েণ! হাসিনা িরকার কতৃৃক আডরাসেত েুঁডচ  াওয়া এই েসির্া ধর্সৃনরডেক্ষ উদারননসতক রূ্েযডবাডধর প্রসত আেনাডদর 
আত্মরক্ষারূ্েক দৃসষ্টিসঙ্গ গ্রহণ করা উসচত নয়, কারণ এসট আর্াডদর ির্াডজর ননসতক অবকাঠাডর্া ধ্বংি করডছ। হাসিনার েসির্া-ির্সেৃত 
ধর্ৃসনরডেক্ষ িরকার এবং এর োশাোসশ এই ধর্সৃনরডেক্ষ েুুঁসজবাদী রাজননসতক বযবস্থাডক িমূ্পণৃরূডে সনরূ্ৃে করার র্াধযডর্ সনেৃজ্জ হাসিনা 
িরকার কতৃৃক েৃহীত েসির্া িাংসৃ্কসতক আগ্রািন প্রকডের সবরুডে আেনাডদর রুডখ দাুঁড়াডত হডব,  া এডদডশ নবহায়ােনা ও অশ্লীেতা 
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আর্দাসন কডর চডেডছ। আর্রা আেনাডদরডক নবুয়যডতর আদডে সখোফডত রাসশদাহ্ প্রসতষ্ঠার েসবত্র দাসয়ত্ব গ্রহডণর আহ্বান জানাই। আিন্ন 
সখোফত নারীর র্ ৃাদাডক িরু্ন্নত রাখডব এবং িার্সগ্রকিাডব ির্াডজর ইিোর্ী সচিাধারা ও আডবে রক্ষা করডব, এবং েসির্া িংসৃ্কসত 
অনুপ্রডবডশর িকে েে রুে করডব। আর্াডদর ির্াজ এবং িসবষযত প্রজন্ম েসির্াডদর র্ডতা অধঃেসতত ও নরডকর আগুডনর জ্বাোনীডত 
েসরণত হওয়ার আডেই প্রসতশ্রুত সিতীয় সখোফডত রাসশদাহ্ রাষ্ট্র প্রসতষ্ঠার উডেডশয সবশ্বস্ত ও নযায়সনষ্ঠ দে হিযবুত তাহ্রীর-এর িাডে কাুঁডধ 
কাুঁধ সর্সেডয় কাজ করুন। আল্লাহ্ িুবহানাহু ওয়া তা‘আো েসবত্র কুর‘আডন বডেন: 

ٰٓأَيَُّها* ـ  ا   َءاَمنُوا   ٱلَِّذينَ  يَ ِليكُم   أَنفَُسكُم   قُوٰٓ ا َوأَه   *َوٱل ِحَجاَرةُ  ٱلنَّاسُ  َوقُودَُها نَار ًۭ

“নহ ঈর্ানদারেণ, নতার্রা সনডজডদরডক এবং নতার্াডদর েসরবার-েসরজনডক নিই আগুন নেডক রক্ষা কর  ার ইন্ধন হডব র্ানুষ ও োের” 
[িূরা আত-তাহরীর্: ৬] 
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