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বিদ্যাসাগররর মূবতি ভাঙার বিরুরে
সরি বলক্ষামহ, বিন্দা উপাচাযি রদ্র

তিজস্ব প্রতিতিতি, ককািা: তবদ্যাাগররর মূতিি ভাঙার ঘটিায় তিন্দায় রব রয়রছ
ব মই। তবতভন্ন তবশ্বতবদ্যারয়র িররে এই ঘটিার প্রতিবাদ্ জাতিরয় প্রতিতিয়া
জািারিা রয়রছ। প্রতিবারদ্ রব রয়রছি তবশ্বতবদ্যারয়র উপাচাযিরা। প্ল্যাকাডি,
মপাস্টার, অবস্থাি রয়রছ তবতভন্ন করজ-তবশ্বতবদ্যারয়। বারই এক মি, যা রয়রছ, িা
কল্পিার বাইরর। মদ্াীরদ্র লাতির দ্াতব জাতিরয়রছ িারা। মকউ আবার রাজযপারক
িাতল
কররব
বর
জাতিরয়রছ।
ংস্কৃি তবশ্বতবদ্যারয়র তলক্ষক-ছাত্ররদ্র িররে জািারিা রয়রছ, এই করজ 
তবশ্বতবদ্যায় পতরবাররর রে তবদ্যাাগর আতিকভারব যুক্ত। তিতি এই প্রতিষ্ঠারির
ছাত্র, তলক্ষক এবং অিযক্ষ তছরি। তিতি উতিল লিরকর িবজাগররের অগ্রেী বযতক্তত্ব,
িাাঁরক যখি একুল লিরক দ্াাঁতিরয় কাতমাতপ্ত করা য় িখি প্রতিষ্ঠািগিভারব এবং
বযতক্ত মািু তররব দ্ব্যর্িীিভারব রুরখ দ্াাঁিারি য়। এইভারব একজি মিীীর মূতিি

ভাঙার
ঘটিা
মারজর
পরক্ষ
ুখকর
িয়,
বরং
ভয়ঙ্কর।
যাদ্বপুর তবশ্বতবদ্যারয়র অিযাপক ংগঠি জুটা এর িীব্র তিন্দা করররছ। ংগঠরির
ািারে ম্পাদ্ক পার্িপ্রতিম রায় বরি, তবদ্যাাগররর মূতিি ভাঙার ঘটিা একটা ঘৃেয
এবং ক্ষমাীি অপরাি। ভয মারজর কারছ এটি একটি জ্জার তদ্ি। িাই আমরা
চাই, মারজর মি মেেীর মািু একতত্রি রয় এই ঘটিার প্রতিবাদ্ করুক।
আগামীতদ্রি যারি এমি মকাি ঘটিা িা ঘরট, িার আতজি জািাতি আমরা।
অিযতদ্রক আবুটার ািারে ম্পাদ্ক মগৌিম মাইতির বক্তবয, ককািার রাজপরর্ ময
তংার উন্মত্তিা, ময ীমাীি ববিরিা মদ্খা তগরয়রছ, িারি তলক্ষকমাজ গভীর উরদ্ব্গ
প্রকাল কররছ। তবদ্যাাগররর জরন্মর তদ্ব্লিবরি িাাঁরই প্রতিতষ্ঠি তলক্ষারয় মযভারব িাাঁর
মূতিি মভরঙ মদ্য়া , িার িীব্র তিন্দা করা রি। মভাট রাজিীতির িাণ্ডরবর বত
 ভারিীয় িবজাগররের অিযিম পুররািা বযতক্তত্ব এবং আিুতিক তলক্ষার প্রােপুরু
ঈশ্বরচন্দ্র তবদ্যাাগররর মূতিি । এই ঘটিায় মদ্াীরদ্র দ্ৃষ্টান্তমূক লাতির দ্াতব জািাতি।
এর প্রতিবাদ্ জাতিরয় রাজযপা মকলরীিার্ তত্রপাঠিরক একটি তচঠি মদ্য়া রব।
উপাচাযিরদ্র িররে জাতর করা তববৃতিরি বা রয়রছ, এই িররির ঘটিায় তলক্ষা
প্রতিষ্ঠারির পতবত্রিা িষ্ট রয়রছ। তবদ্যাাগররর মূতিি মভরঙ িাাঁর বযতক্তত্বরক আঘাি
করা রয়রছ। রাজিীতির িারম যারি বাংার ঐতিয কতঙ্কি িা য়, িা মদ্খার
আতজি জািারিা রি। এই তববৃতিরি স্বাক্ষর করররছি যাদ্বপুর, ংস্কৃি, রবীন্দ্রভারিী,
মিিাতজ ুভা মুক্ত, তবদ্যাাগর  একাতিক তবশ্বতবদ্যারয়র উপাচাযি।

