
বেুয়েট ব  সভা-সমােবশ, অব াহত থাকেব াস-পরী া বজন

বাংলােদশ েকৗশল  িব িবদ ালেয়র  (বুেয়ট)  িশ াথী  আবরার  ফাহাদ হত ার  ঘটনায়  িব িবদ ালয়িটেত
চলমান  মাঠ পযােয়র আে ালেন  আপাতত ইিত টেনেছন আে ালনকারী  িশ াথীরা। তেব হত াকাে  
জিড়তেদর ায়ী  বিহ ার না  করা  পয  াস-পরী া  বজেনর ঘাষণা  িদেয়েছন তারা। গতকাল িবকােল
বুেয়ট শহীদ িমনাের আ ািনক এক ি িফংেয় এসব জানান আে ালনরত িশ াথীরা। িশ াথীরা এ সময়
বেলন, ভিত পরী ার জ  আে ালন িশিথল করা হেয়িছল। বুেয়েট ভুােব ভিত পরী া অ ি ত হেয়েছ।
আমােদর ১০ দফা দািব িছল। এর মেধ  ১,  ৪ এবং ৫ ন র দািব িছল আইন েয়াগকারী  সং া  িনেয়।
ইেতামেধ  অেনেকই ফতার হেয়েছ, অেনেক জবানবি  িদেয়েছ, অেনেকর িরমা ড ম রু হেয়েছ। এজ
আইন েয়াগকারী সং াসহ সংি েদর ধ বাদ জানান তারা। িশ াথীরা বেলন, আমরা িব াস কির আইন

েয়াগকারী সং া এবং িবচার ব ব া তােদর াভািবক গিতেত এিগেয় যােব এবং ভুােব িবচারকায স
করার মাধ েম একিট দৃ া  াপন করেব। তারা বেলন, আমরা সাব িণকভােব পযেব ণ করব। চাজিশট
দািখেলর পর অিভযু েদর ায়ী বিহ ােরর আেগ কােনা একােডিমক কায েম িশ াথীরা অংশ নব না।
পরী াসহ সব একােডিমক কায ম বজেনর মাধ েম আে ালন চলেব। স াস ও সা দািয়ক শি েক েখ
দওয়ার দািবেত আজ তারা এক গণশপথ কমসূিচর আেয়াজন করেবন বেলও জানান িশ াথীরা। মধাবী

িশ াথী  আবরার ফাহাদ হত ার িবচার দািবেত গতকাল সকাল থেকই ক া ােস জেড়া হেত  কেরন
িশ াথীরা। বলা ১১টা থেক  কের িবকাল পয  ক া ােসর িভতের পিভি ক বঠক কেরেছন তারা।
পের সবার স িতর িভি েত একােডিমক কায ম বজেনর ঘাষণা দন তারা। বুেয়েটর শেরবাংলা হেলর
আবািসক ছা  ও তিড়ৎ  কৗশল িবভােগর ি তীয় বেষর ছা  আবরার ফাহাদেক গত ৬ অে াবর রিববার
রােত ছা লীেগর এক নতার কে  িনেয় িনযাতন চািলেয় হত া করা হয়। হত াকাে ড  জিড়তেদর সেবা

আপেডট : ১৬ অে াবর, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক

বুেয়েট বন  সভা-সমােবশ, অব াহত থাকেব কাস-পরী া বজন|466376|Ba... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/466376/2019-10-16

1 of 2 10/16/2019 10:42 AM



শাি র দািবসহ ১০ দফা দািবেত িবে াভ সমােবশসহ নানা কমসূিচ পালন কের আসিছল বুেয়ট িশ াথীরা।
আবরােরর খিুনেদর সেবা  শাি  িনি ত করা, জিড়তেদর িব িবদ ালয় থেক আজীবন বিহ ার, আবরার
হত া মামলার সব খরচ এবং িতপূরণ বুেয়ট থেক বহন করা, তিবচার াইবু নােল তম সমেয় মামলা
িন ি , অিবলে  অিভেযাগপ , িবিভ  সমেয় িনযাতেন জিড়তেদর ছা  বািতল এবং বুেয়েট সাংগঠিনক
ছা  রাজনীিত িনিষ  করার দািব িছল এই ১০ দফার মেধ । এসব দািব আদােয়র লে  ছা -ছা ীরা
আলিটেমটাম িদেল গত বার স ায় িব ু  িশ াথীেদর সে   বঠেক বেসন উপাচায অধ াপক সাইফলু
ইসলাম।  উপাচায  দািব মেন  নওয়ার  আ াস িদেলও ছা -ছা ীরা  ১০ দািবর  মেধ  পাচঁ  দািব  পূরেণ
আে ালন চলমান রেখিছেলন। বুেয়েট থমবেষ ভিত পরী ার জ  গত রিব ও সামবার আে ালন িশিথল
কেরিছেলন তারা।
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