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ঢািব ‘ েভা  কিমিট’র সভা

মা াস পরী ার পর ১৫ িদেনর মেধ  হল
ত াগ করেত হেব

থম বেষ মধার িভি েত িসট ব ন
কাশ : ১০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকা িব িবদ ালেয় মা াস পরী া শষ হওয়ার ১৫ িদেনর মেধ  সংি  িশ াথীেক হল ত াগ করেত
হেব। কােনা েমই তারা হেল অব ান করেত পারেব না।

থম বেষর কােনা িশ াথী শাসেনর অ মিত ছাড়া হেল উঠেত ও অব ান করেত পারেব না। কউ এর
ব ত য় ঘটােল তার িব ে  শাি মলূক ব ব া হণ করা হেব।

বধুবার রােত িব িবদ ালেয়র েভা  কিমিটর সভায় এ িস া  হেয়েছ।

ঢাকা  িব িবদ ালেয়র উপাচায  অধ াপক ড.  মা.  আখতা ামােনর সভাপিতে  এেত  িবিভ  হেলর
েভা  অংশ নন। সভায় বেুয়েটর মধাবী িশ াথী আবরার ফাহােদর িনমম হত াকাে র তী  িন া
াপন এবং এই হত াকাে  ত  ও পেরা ভােব জিড়তেদর আইেনর আওতায় এেন দৃ া মলূক শাি
দােনর দািব করা হয়।

  যগুা র িরেপাট
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এ ছাড়া আবরার ফাহােদর শাকস  পিরবােরর সদ েদর িত গভীর সমেবদনা াপন করা হয়। ঢাকা
িব িবদ ালয় ক া ােস বা  হল েলােত কােনা  মাদকেসবী,  মাদক কারবাির,  মাদকাস  এবং  স াসী
অব ােনর িনিদ  তথ  জানা থাকেল, তা অনিতিবলে  সংি  হেলর েভা  ও িব িবদ ালেয়র রেক
অবিহত করেত িশ াথীেদর এবং সংি  সবার িত অ েরাধ জানােনা হয়।

এেত িস া  হয় য, হল শাসন ১ম বেষ ভিত িশ াথীেদর মধার িভি েত শূ  আসেন িসট বরা
করেব। কােনা িশ াথী শাসেনর অ মিত ছাড়া হেল উঠেত ও অব ান করেত পারেব না।

কউ এর ব ত য় ঘটােল তার িব ে  শাি মলূক ব ব া হণ করা হেব। হেলর যসব কে  অিধকসংখ ক
িশ াথী অব ান কের, সখােন বাংক বড াপেনর স াব তা যাচাইেয়র জ  ঢাকা িব িবদ ালয় এবং
বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র িবেশষ েদর িনেয় কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

িশ াথীেদর অধ য়েনর িবধােথ ক ীয় লাইে িরর সময়সীমা ইিতমেধ  রাত ৯টা পয  বিৃ  করা হেয়েছ।
েয়াজেন ক ীয় লাইে িরর সময়সীমা আরও বিৃ  এবং িবভাগীয় সিমনার লাইে িরর সময়সীমাও বিৃ

করার িবষয়িট িবেবচনাধীন রেয়েছ।
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