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আে ালনকারী িশ াথীেদর বেঁধ দয়া সময় শেষ বেুয়ট িভিস অধ াপক সাইফলু ইসলাম ম লবার স া
৬টার িদেক িশ াথীেদর সামেন হািজর হন। এর আেগ িশ াথীরা ু  হেয় বেুয়েটর ধান ফটেক তালা
লািগেয় দন।

এছাড়া িশ াথীরা  িভিসর কাযালয়,  একােডিমক ভবন, শাসিনক ভবেনও তালা লািগেয় দন। এরপর
তারা িভিস কাযালেয়র সামেন অব ান নন। িশ াথীরা সখােন ‘হইহই রইরই িভিস ার গল কই’ বেল

াগান দন। িশ াথীরা যখন িভিসর কাযালেয়র সামেন অব ান িনি েলন, তখন এক ছা ী সখােন এেস
বেলন, িভিস ওই কাযালেয়র ভতের অ  িশ কেদর সে  বঠক করেছন। এর পরই িভিস িশ াথীেদর
সামেন আেসন।

এ সময় িভিস অধ াপক সাইফুল ইসলাম বেলন, ‘িশ াথীেদর দািবর সে  আিম নীিতগতভােব একমত।
সম া সমাধােনর উপায় বর করা হে । আিম কাজ কের যাি ।’

এ সময় িতিন িশ াথীেদর বােণ জজিরত হন। িক  িতিন কােনা ে রই িদ ভােব জবাব িদেত
চানিন। িশ াথীেদর িবিভ  ে র মেধ  বারবার ঘেুরিফের আেস য, িতিন আবরােরর জানাজায় যাগ
দনিন কন। শেরবাংলা  হেল রােত পুিলশ জেড়া করা হেয়িছল কন। এমন নানা   এেলও িভিস

বারবার বলিছেলন, িতিন ে র জবাব িদেত হািজর হনিন। এ সময় িতিন ’একবার উে িজত হন।

  যগুা র িরেপাট
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পাশাপািশ আেলাচনার জ  িতিন িশ াথীেদর িতিনিধ চান। িতিন এ সময় িশ াথীেদর বেলন, িতিন
িশ াথীেদর জ ই কাজ করেছন। সামবার রাত ১টা পয  িতিন অিফেস কাজ কেরেছন। িতিন কী করেছন
তা সরকােরর সব মহল জােনন। ছা ছা ীেদর যটা ভােলা হয় সটাই িতিন করেবন।

িতিন িশ াথীেদর অৈধয না হওয়ার আ ান জািনেয় বেলন, িতিন িশ াথীেদর জ ই আেছন, থাকেবন।
দািব বা বায়েনর উপায় খাঁজা হে । যত তাড়াতািড় স ব দািব বা বায়ন করা হেব। বারবার চােপর
মেুখ িতিন কােনা আলিটেমটাম না দয়ার পরামশ দন িশ াথীেদর।

এ সময় খুিন িহেসেব িচি তেদর ছা  বািতেলর জ  দািব তলুিছেলন িশ াথীরা। িক  িভিস তাৎ িণক
জবাব িদি েলন না। ফেল উভয়পে  আেলাচনা ভেঙ যায় এবং িভিস িনেজর দফতের িফের যান। পের
িশ াথীরা পুনরায় িভিসর কাযালেয়র সামেন অব ান নন।
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