সাক্ষাৎকাের
সাইফুর
রহমান
েসাহাগ
‘ছাত্রলীগ
একিদেন
আেসিন, একিদেন ভাঙেবও না!’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ফােতমী আহেমদঃ দক্িষণ এিশয়ার সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন বাংলােদশ
ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ সােল জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
হাত ধেরই প্রিতষ্ঠা লাভ কের েদেশর ছাত্র রাজনীিতর সবেচেয় বড় এ
সংগঠনিট। গত ৪ জানুয়াির ৬৮ বছর েপিড়েয় ৬৯-এ পা িদেয়েছ ছাত্রলীগ।
৬৯তম প্রিতষ্ঠাবার্িষকী উপলক্ষ্েয িনউজিবিড৭১ডটকম`েক সাক্ষাৎকার
িদেয়েছন ছাত্রলীেগর বর্তমান সভাপিত সাইফুর রহমান েসাহাগ। এ সমেয়
িতিন বেলন- `ছাত্রলীগ একিদেন আেসিন, একিদেন ভাঙেবও না!`
এছাড়াও
িনউজিবিড৭১-েক
ঐিতহািসক
আন্েদালন
এবং
বর্তমােন
ছাত্রছাত্রীেদর অিধকার িনেয় আরও িবিভন্ন প্রশ্েনর উত্তর েদন
সাইফুর রহমান েসাহাগ। চলুন েজেন েনয়া যাক, িক িক িবষয় ফুেট উেঠেছ
েসই সাক্ষাৎকােরিনউজিবিড৭১: েকমন আেছন?
সাইফুর রহমান েসাহাগ: ভােলা আিছ, ধন্যবাদ।
িনউজিবিড৭১: ১৯৭১ সােলর মহান মুক্িতযুদ্েধ বাংলােদশ ছাত্রলীেগর
কতজন েনতাকর্মী শহীদ হেয়েছন? এর েকােনা সিঠক সংখ্যা জানা েগেছ
িক?
সাইফুর রহমান েসাহাগ: মহান মুক্িতযুদ্েধ বাংলােদশ ছাত্রলীেগর ১৭
হাজার েনতাকর্মী শহীদ হেয়েছন। তেব, েযেহতু মুক্িতযুদ্ধ একটা
ঐিতহািসক আন্েদালন। তাই, সিঠক সংখ্যা িনেয় দ্িবমত থাকেত পাের।
িনউজিবিড৭১: মুক্িতযুদ্েধর পূর্েব ৫২`র ভাষা আন্েদালন, ৬৯`র
গণঅভ্যুথান ইত্যািদ ঐিতহািসক আন্েদালেনর সময় বাংলােদশ ছাত্রলীগ
কতটা সংঘবদ্ধ এবং শক্িতশালী িছল?
সাইফুর রহমান েসাহাগ: শুধু মুক্িতযুদ্েধর আেগই নয়, ভাষা
আন্েদালন, গণ অভ্যুথান, মুক্িতযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সকল
আন্েদালেনই বাংলােদশ ছাত্রলীগ সংঘবদ্ধ এবং শক্িতশালী িছেলা। এ
কারেণই, আমরা সবগুেলা আন্েদালেন জয়লাভ কির।

িনউজিবিড৭১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক িনরক্ষরতামুক্ত
বাংলােদশ উপহার েদয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছ ছাত্রলীগ। এ ব্যাপাের
আপনােদর গৃিহত পদক্েষপ সম্পর্েক িকছু বলুন।
সাইফুর রহমান েসাহাগ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীেক িনরক্ষরতামুক্ত
বাংলােদশ উপহােরর েয প্রিতশ্রুিত আমরা িদেয়িছ, তা বাস্তবায়ন
হেবই। এ লক্ষ্েয বছেরর শুরু েথেকই িবিভন্ন কর্মসূিচ গ্রহণ করা
হেয়েছ এবং এ মােসর েশেষর িদেক ছাত্রলীেগর সকল েনতাকর্মী সারা
বাংলােদেশ ছিড়েয় পড়েবন।
িনউজিবিড৭১:
েদেশর
েবসরকাির
িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান
এবং
মাদ্রাসাগুেলােত ছাত্রলীেগর অবস্থান সম্পর্েক বলুন।
সাইফুর
রহমান
েসাহাগ:
সারােদেশর
প্রত্েযকিট
সরকাির
এবং
সায়ত্বশািসত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর
মেতা
প্রত্েযকিট
েবসরকাির
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান এবং মাদ্রাসায় ছাত্রলীগ শক্ত অবস্থান েনেব এবং
এ লক্ষ্েয েকানও বাঁধা সহ্য করা হেব না।
িনউজিবিড৭১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার `িভশন ২০২১` এবং
`িভশন ২০৪১` বাস্তবায়েন বাংলােদশ ছাত্রলীেগর পিরকল্পনা িক?
সাইফুর রহমান েসাহাগ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনেনত্রী েশখ হািসনার
`িভশন ২০২১` এবং `িভশন ২০৪১` বাস্তবায়নেক ছাত্রলীগ লক্ষ্য িহেসেব
িনেয়েছ। এ লক্ষ্েয ইেতামধ্েযই আমরা িবিভন্ন পিরকল্পনা ও পদক্েষপ
গ্রহণ কেরিছ। আিম ব্যক্িতগতভােব মেন কির ২০২১ এবং ২০৪১ সােলর
অেনক আেগই এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হেব।
িনউজিবিড৭১: নােটাের `জামায়াত আিমেরর েছেল ছাত্রলীগ সভাপিত`
িশেরানােম েয িবতর্ক সৃষ্িট হেয়িছেলা, তা িকভােব সমাধান করা
সম্ভব হেলা?
সাইফুর রহমান েসাহাগ: েয ছাত্রলীগ েনতােক `জামায়াত আিমেরর` েছেল
বলা হচ্েছ, েসই েনতা বর্তমান তথ্যপ্রযুক্িত প্রিতমন্ত্রী জুনাইদ
আহেমদ পলেকর আপন েবােনর েছেল এবং মাননীয় এমিপ িনেজ ওই সমেয়
েসখােন উপস্িথত েথেক এ িবতর্েকর সমাধান কেরেছন।
িনউজিবিড৭১: বর্তমােন দেলর েনতাকর্মীেদর অপরাধপ্রবণতা দমেন
ছাত্রলীগ েবশ সক্িরয়। তবুও িবিভন্ন িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন ছাত্রলীগ
েনতাকর্মীেদর িবরুদ্েধ ভর্িত-বািণজ্য, েটন্ডার বািণজ্যসহ েবশিকছু
অৈনিতক কর্মকাণ্েডর অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। এ িবষেয় িক ধরেণর
পদক্েষপ িনেয়েছন?
সাইফুর রহমান েসাহাগ: আেগ বাংলােদশ ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীরা িক িক

অৈনিতক কর্মকাণ্েড জিড়ত িছল, েস ব্যাপাের েতমন িকছু আমার জানা
েনই। তেব, বর্তমােন েকােনা িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনই ভর্িত-বািণজ্য,
েটন্ডার-বািণজ্য
িকংবা
অন্যান্য
দুর্নীিতেত
ছাত্রলীগ
েনতাকর্মীেদর জড়ােনার সুেযাগ েনই। এ িবষেয় আমরা খুবই কেঠার।
িনউজিবিড৭১:
সাধারণ
ছাত্রছাত্রীেদর
অিধকার
আদােয়
বর্তমান
ছাত্রলীগ কতটা ভূিমকা রাখেছ?
সাইফুর
রহমান
েসাহাগ:
বাংলােদশ
ছাত্রলীগ
অতীেতও
সাধারণ
ছাত্রছাত্রীেদর পােশ িছেলা এখেনা আেছ। সাধারণ ছাত্রছাত্রীেদর
েযেকােনা সমস্যা সমাধােন ছাত্রলীগ সবসময় েসাচ্চার। ছাত্রলীগ
সাধারণ
ছাত্রছাত্রীেদর
সবসময়
বাংলােদেশর
সিঠক
ইিতহাস,
মুক্িতযুদ্ধ এবং জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক
িবশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেত েশখায়।
এ কারেণই বাংলােদশ ছাত্রলীগ সারােদেশর সাধারণ ছাত্রছাত্রীেদর
কােছ জনপ্িরয় হেয় উেঠেছ।
িনউজিবিড৭১:

অতীেত

েবশ

কেয়কবার

ছাত্রলীেগর

নাম

ব্যবহার

কের

িবিভন্ন অপকর্ম ঘিটেয়েছ ছাত্রদল এবং ছাত্রিশিবেরর েনতাকর্মীরা।
ফেল, ছাত্রলীেগর ভাবমুর্িত ক্ষুণ্ণ হচ্েছ। এ িবষেয় িক িক পদক্েষপ
িনেয়েছন?
সাইফুর রহমান

েসাহাগ:

অতীত

ও

বর্তমােন

ছাত্রছাত্রীেদর

অিধকার

আদােয় সবেচেয় সফল সংগঠন হেলা ছাত্রলীগ। ছাত্রলীেগর কারেণই
অন্যান্য ছাত্রসংগঠন সুেযাগ পায় না। তাই, অেনকটা িহংসা বশবর্তী
হেয়ই তারা ছাত্রলীেগর ভাবমুর্িত ক্ষুণ্ণ করার েচষ্টা করেছ।
িনউজিবিড৭১: অতীেতর ছাত্রলীগ এবং বর্তমান ছাত্রলীগ িনেয় আপনার
ভাবনা িক?
সাইফুর রহমান েসাহাগ: বাংলােদশ ছাত্রলীগ আজ ৬৯ বছের পদার্পন
কেরেছ। ১৯৪৮ সােলর ছাত্রলীগ এবং এই সমেয়র ছাত্রলীেগর মধ্েয
পার্থক্য থাকেলও। প্রিতষ্ঠার পর েথেক এ পর্যন্ত ছাত্রলীগ সবসময়
ছাত্রছাত্রীেদর অিধকার আদােয় কাজ কেরেছ এবং ভিবষ্যেতও এর
ধারাবািহকতা বজায় থাকেব বেল আিম ব্যক্িতগতভােব িবশ্বাস কির।
িনউজিবিড৭১: িনউজিবিড৭১ডটকেমর পাঠকেদর উদ্েদশ্েয অনুপ্েররণাদায়ক
িকছু বলুনসাইফুর রহমান েসাহাগ: িনউজিবিড৭১ডটকেমর যারা পাঠক রেয়েছন আপনােদর
উদ্েদশ্েয আিম বলেত চাই- িশক্ষার েকােনা েশষ েনই, িশখেত েকােনা
লজ্জা েনই। যারা ছাত্রজীবেন আেছন তােদর জন্য বাংলােদেশর সিঠক

ইিতহাস সম্পর্েক, মুক্িতযুদ্েধর সিঠক ইিতহাস, জািতর িপতা
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর সিঠক ইিতহাস এবং ছাত্ররাজনীিতর
সিঠক ইিতহাস জানা খুব সহজ।
জন্মভূিম সম্পর্েক জানুন, জন্মভূিমেক ভােলাবাসুন!
িনউজিবিড৭১: িনউজিবিড৭১েক সময় েদয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
সাইফুর রহমান েসাহাগ: িনউজিবিড৭১-েকও ধন্যবাদ।
িনউজিবিড৭১/আর/ইএ/জানুয়াির ০৬, ২০১৭

