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কাশ : ১০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র (বেুয়ট) িশ াথী আবরার ফাহাদ হত ার ঘটনায় উপাচােযর অপসারণ
এবং  ১০ দফা  দািবেত অনঢ় িব িবদ ালেয়র আে ালনরত িশ াথীরা।  ঘটনার ততৃীয়  িদেনও বেুয়ট
ক া ােস  িবে াভ  কেরেছন  তারা।  গতকাল  বধুবার  থেক  উপাচায  অধ াপক  সাইফুল  ইসলােমর
অপসারেণর  দািব  জািনেয়  আসেছন  িশ ক,  িশ াথী,  অ ালামনাই  এেসািসেয়শনসহ  বেুয়ট  সংি
অেনেকই।

চলমান আে ালেনর ি েত ঘটনা ল শের বাংলা  হেলর াধ  ড.  জাফর ইকবাল খান পদত াগ
কেরেছন। বেুয়েটর ছা কল াণ পিরচালক অধ াপক িমজা র রহমান এ তথ  িনি ত কের জানান, িশ ক
সিমিতর সভায় াধ               পদত াগপ  জমা িদেয়েছন।

ছা হত ার ঘটনায় গতকাল সকাল ১০টার িদেক িশ ক সিমিতর আেয়াজেন বঠক কেরন বেুয়ট ৩শ’
িশ ক। উপাচােযর অদ তা  ও নানা  অিনয়েম িনিল তার ি েত িভিসর পদত াগ  চেয়েছন তারা।
বঠক শষ তারা িনেজেদর ৮ দফা দািব তেুল ধেরন। এিদেক বেুয়ট ছা লীগ নতােদর এমন কমকাে ড

আ ািনকভােব ল া কাশ কেরেছ ক ীয় ছা লীগ।

  িব িবদ ালয় িরেপাটার
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িশ াথীেদর ১০ দািব :  িদনভর বেুয়ট িশ াথীরা ১০ দফা দািব আদােয় সড়ক অবেরাধ কের িবে াভ
কেরেছ। পুর ১২টার িদেক বকিশবাজার থেক পলাশী মাড় পয  সড়েকর ই পােশ ব ািরেকড িদেয়
সড়ক অবেরাধ কেরন তারা। এেত েভােগ পড়েত হয় সাধারণ যা ীেদর। আবরার ফাহােদর িবভাগ তিড়ত্
ও ইেলক িনক েকৗশল িবভােগর িশ ক ও সহপাঠীরা  সকােল মৗন িমিছল কেরেছন। িমিছল শেষ
িবভােগর অধ াপক শিফ ল ইসলাম ঘটনার িন া জািনেয় বেলন, ‘ য ছা রাজনীিত মা ষ হত া কের,
সই রাজনীিত আমরা চাই না।’

িশ াথীেদর দািব েলা হেলা:১. খিুনেদর সেবা  শাি  িনি ত করেত হেব। ২.  জিড়তেদর  আগামী ১১
অে াবেরর মেধ  আজীবেনর জ  িব িবদ ালয় থেক বিহ ার করেত হেব। ৩.  বেুয়ট  শাসনেক ১১
অে াবর িবকাল  ৫টার মেধ  মামলা  চলাকালীন  সকল  খরচ  এবং  আবরােরর  পিরবারেক িতপূরণ  
দওয়ার ঘাষণা িদেত হেব। ৪. মামলা ত িবচার াইবু নােলর অধীেন তম সমেয় িন ি  করেত

হেব। ৫. অিবলে  মামলার চাজিশেটর কিপ িদেত হেব। ৬. বেুয়েট দলীয় রাজনীিত িনিষ  করেত হেব।
১৫ অে াবেরর মেধ  সব রাজৈনিতক ছা  সংগঠন এবং এর কায ম ায়ীভােব িনিষ  করেত হেব। ৭.
িব িবদ ালেয়র  িভিস কন ৩৮ ঘ া পের উপি ত হেয় িশ াথীেদর সে  িব প আচরণ কেরন এবং
কানও ে র উ র না িদেয় ান ত াগ কেরন, তােক সশরীের ক া ােস এেস জবাবিদিহ করেত হেব।

৮.  আবািসক  হল েলােত যািগংেয়র নােম  এবং  িভ মতাবল ীেদর ওপর সব  কার শারীিরক এবং
মানিসক িনযাতন ব  করেত হেব এবং এ ধরেনর স ােস জিড়ত সবার ছা  ১১ অে াবর িবকাল ৫টার
মেধ  বািতল করেত হেব। ৯.  পূেব ঘেট যাওয়া এধরেনর ঘটনা কাশ এবং  পরবতীেত ঘেট যাওয়া
যেকানও ঘটনা কােশর জ  একটা কমন াটফম ( কানও সাইট বা ফম) থাকেত হেব এবং িনয়িমত
কািশত ঘটনা িরিভউ কের ততম সমেয় িবচােরর ব ব া করেত হেব।  িনরাপ ার ােথ সব হেলর
েত ক ােরর  পােশ  িসিসিটিভ  ক ােমরার  ব ব া  করেত  হেব।  ১০.  ছা েদর  িনরাপ া  িনি েত

স ণূভােব ব থ হওয়ায় শের বাংলা হেলর ধ েক ১১ অে াবর িবকাল ৫টার মেধ  ত াহার করেত
হেব। উে খ , সকােল এই দশ দফা দওয়ার পর পুের হল াধ  পদত াগ কেরন।  

িভিসর পদত াগ দািব: হত ার ঘটনা এবং উপাচােযর অদ তােক দাষারপ কের উপাচােযর পদত াগ ও
িব িবদ ালেয় দলীয় রাজনীিত িনিষে র দািব জািনেয়েছ বেুয়ট অ ালামনাই এেসািসেয়শান। বলা সােড়
১২টায় বেুয়ট ক া াস া েণ আবরার ফাহাদ হত ার িতবােদ এক সমােবশ থেক বেুয়ট অ ালামনাই
এ সব দািব জানায়। অ ালামনাইেয়র সভাপিত অধ াপক জািমলরু রজা চৗধরুী সাত দফার িলিখত িববিৃত
পাঠ কেরন।

চলমান পিরি িতেত সকাল সােড় ১০টার িদেক বঠেক বেসন বেুয়ট িশ ক সিমিতর িতনশ িশ ক। বঠক
শেষ পুর আড়াইটায় িশ াথীেদর সামেন এেস  সিমিতর  সভাপিত এেক এম মা দ বেলন,  ‘আমরা

িশ াথীেদর িনরাপ া িদেত পািরিন। আমরা অপরাধী। তেব হত াকাে ড জিড়তেদর বেুয়ট থেক আজীবন
বিহ ার করেত যাি  আমরা।’ িভিসর অপসারণ দািব কের িতিন বেলন, ‘একজন অদ  িভিসর কারেণ
আমােদর াণি য় িত ানেক ন  হেত দব না।’  িতিন আেরা বেলন,  িতনশ িশ েকর সম েয় িমিটং
হেয়েছ। বেুয়েটর ােথ কােনা িশ ক ও িশ াথী পেরা  রাজনীিতেত জিড়ত হেব না বেল বঠেক িস া
হেয়েছ। এ সময় িভিসর পদত াগসহ আট দফা তুেল ধেরন িতিন।

লি ত  ছা লীগ:  আবরার  হত াকাে ডর সে  বেুয়ট  ছা লীেগর পাে ড নতা-কমী  জিড়ত থাকায়
লি ত ক ীয়  ছা লীগ!  গতকাল পুের ঢাকা  িব িবদ ালেয়র মধরু ক াি টেন ‘আবরার হত ার ত
িবচােরর’ দািবেত আেয়ািজত সংবাদ সে লেন িনেজেদর এ অব ান জািনেয়েছ সংগঠনিটর শীষ নতারা। 
সংবাদ সে লেন ছা লীেগর ভার া  সাধারণ স াদক লখক ভ াচায বেলন, ‘এই হত াকাে ডর জ
আমরা ল া কাশ করিছ। আমরা আবরার হত াকারীেদর ত িবচার দািব করিছ।’ ভার া  সভাপিত
আল নািহয়ান খান জয় বেলন, ‘পলাতকেদর ত সমেয়র মেধ  ফতােরর আ ান জানাই। একইসে
এজাহােরর বাইের হত াকাে ড জিড়তেদর িচি ত কের ত আইেনর আওতায় িনেয় আসারও আ ান
জানাই। এে ে  ছা লীগ সব ধরেনর সহেযািগতা করেব।’  
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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