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সব  ধরেনর  সntাস,  aনয্ায়  o  সাmpদািয়ক  aপশিk  েখ  েদয়ার  শপথ  িনেলন  বাংলােদশ  pেকৗশল
িব িবদয্ালেয়র (বেুয়ট) সাধারণ িশkাথর্ীরা। পাশাপািশ সব ধরেনর ৈবষময্মলূক aপসংsৃিত o kমতার
aপবয্বহার সমূেল uৎপাটন করার pতয্য় বয্k কেরন তারা।
বধুবার েবলা েসায়া 1টার িদেক বুেয়ট িমলনায়তেন ei শপথ aনু ান হয়। বেুয়েটর িভিস, িবিভn হেলর
pেভাso  িশkাথর্ীেদর  সে  শপথ  েনন।  তেব  িশkকরা  িমলনায়তেন  uপিsত  থাকেলo  শপেথ  aংশ
েননিন।
আবরার হতয্ার িবচার দািবেত মােঠর কমর্সূিচ েথেক সের আসার েঘাষণা িদেয় শপথ gহণ কেরন বেুয়েটর
িশkাথর্ীরা। পূবর্েঘািষত শপথ েনয়ার জনয্ েবলা 11টার িদেক িশkাথর্ীরা িমলনায়তেন জেড়া হেত থােকন।
েবলা েসায়া 1টার িদেক শপথ aনু ান হয়।
শপথ র আেগ বেুয়েটর িনহত িশkাথর্ী আবরার ফাহােদর sরেণ eক িমিনট নীরবতা পালন করা হয়।
eরপর শপথ পড়ান বুেয়েটর 17তম বয্ােচর ছাtী রািফয়া িরজoয়ানা। বেুয়ট িশkাথর্ীরা জানান, তােদর
ei কমর্সূিচিট বাiের হoয়ার কথা িছল।

  ঢািব pিতিনিধ
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িকn ৈবরী আবহাoয়ার আশ ায় পের তা িমলনায়তেন করার িসdাn হয়।
শপেথ  বলা  হয়,  ‘বাংলােদশ  pেকৗশল  িব িবদয্ালয়  পিরবােরর  eকজন  সদসয্  িহেসেব  আিম  ei
িব িবদয্ালেয়র সবার কলয্াণ o িনরাপtার িনিমেt আমার oপর aিপর্ত বয্িkগত o সামি ক, ৈনিতক o
মানিবক সব ধরেনর দািয়t সেবর্াc সততা o িন ার সে  পালন করব।’
e সময় তারা আরo শপথ েনন, িনজ িব িবদয্ালেয় সব ধরেনর সntাস o সাmpদািয়ক aপশিkর utান
সিmিলতভােব  েখ  েদেবন।  e  ছাড়াo  ৈনিতকতার  সে  o  aসাম সয্পূণর্  সব  ধরেনর  ৈবষময্মলূক
aপসংsৃিত o kমতার aপবয্বহার তারা সমেূল uৎপাটন করেবন।
শপেথ আরo বলা হয়, বেুয়েটর আিঙনায় আর েযন িন াপ েকােনা pাণ ঝের না যায়, আর যােত েকu
aতয্াচািরত না হন, েসটা সবাi িমেল িনি ত করেবন। িব িবদয্ালেয়র আিঙনায় িশkাথর্ীেদর jাতসাের
হoয়া pিতিট aনয্ায়, aিবচার o ৈবষেময্র িব েd সবাi সবর্দা েসাcার থাকেবন।
ei মুহূতর্  েথেক িব িবদয্ালেয়র সবার কলয্াণ o িনরাপtার জনয্ তােদর oপর aিপর্ত ৈনিতক, মানিবকসহ
সব ধরেনর দািয়t সেবর্াc সততা o িন ার সে  পালন করেবন।
শপেথ  aংশ  না  েনয়া  pসে  জানেত  চাiেল  বুেয়ট  িশkক  সিমিতর  সভাপিত  aধয্াপক  eেকeম  মাসুদ
যুগাnরেক  বেলন,  শপথ  কমর্সূিচিট  িছল  িশkাথর্ীেদর।  েযখােন  pশাসেনর  িবিভn  পেদ  থাকা  িশkকরাo
িশkাথর্ীেদর সে  শপথ িনেয়েছন।
আমােদর 70-80 ভাগ িশkক েসখােন িছল। আমরা িছলাম uiটেনস (সাkী)। তেব ei শপেথ আমােদর
ৈনিতক সমথর্ন িছল। িতিন আরo বেলন, eর আেগ িববৃিতর মাধয্েম জািনেয়িছলাম ei ঘটনায় আমরা
kমাpাথর্ী, লিjত।
আমরা িনেজেদর রাজনীিত েথেক সিরেয় েনয়ার িবষেয়o বেলিছলাম।
সব িঠক হেয় যােব : বধুবার গণশপথ েশেষ বেুয়ট িভিস aধয্াপক সাiফুল iসলাম গণমাধয্মেক বেলন,
আশা  কির,  সব  িঠক  হেয়  যােব।  িশkাথর্ীেদর  আমরা  েবাঝািc।  oরা  বঝুেতেছ,  ফেল  িশkাথর্ীেদর  সে
আমােদর দরূt কেম আসেছ।
িতিন  বেলন,  চাজর্ িশেটর  জনয্  kােস  িফরেত  eতিদন  েদির  করেল  সবার  সমসয্া  হেব।  আমরা  ছাtেদর
েবাঝােনার েচ া করিছ। আপনারা eকটু ৈধযর্ ধ ন। আশা কির, eকটা ভােলা েরজাl আেসব। aেনক
দরূ eিগেয় eেসিছ।
ভারেতর  সে  সmািদত  চুিk  িনেয়  েফসবুেক  sয্াটাস  েদয়ায়  েজের  খুন  হন  বাংলােদশ  pেকৗশল
িব িবদয্ালেয়র  (বেুয়ট)  িশkাথর্ী  আবরার  ফাহাদ।  চুিkর  িবেরািধতা  কের  5  aেkাবর  সামািজক
েযাগােযাগমাধয্ম েফসবেুক eকিট sয্াটাস েদন ফাহাদ।
eর পরিদন 6 aেkাবর  রােত িশিবর সেnেহ  েশেরবাংলা হেলর িনেজর 1011 নmর কk েথেক  তােক
েডেক িনেয় 2011 নmর কেk েবধড়ক েপটােনা হয়। eেত ঘটনাsেলi তার মৃতুয্ হয়।
মতুৃয্র  পর  েথেকi  তার  িবচারসহ  10  দফা  দািবেত  টানা  আেnালন  কের  আসিছল  িশkাথর্ীরা।  ভিতর্
পরীkার কারেণ 13 o 14 aেkাবর আেnালন িশিথল থাকার পর ম লবার সকাল েথেক আবার বুেয়ট
কয্াmােস জেড়া হন িশkাথর্ীরা।
েসিদন  আর  মােঠর  কমর্সূিচেত  সিkয়  না  হেয়  সntাস  o  িনপীড়েনর  িব েd  শপেথর  মাধয্েম  মােঠর
আেnালেনর iিত টােনন তারা।
তেব আবরার ফাহাদ হতয্া মামলার aিভেযাগপেt যােদর নাম আসেব, তােদর সবাiেক sায়ীভােব বিহ ার
না করা পযর্n েকােনা ধরেনর eকােডিমক (kাস-পরীkাসহ সব িশkা কাযর্kম) কাযর্kেম aংশ েনেবন না
আেnালনকারী িশkাথর্ীরা।
পাশাপািশ দািব পূরেণ িব িবদয্ালয় o সংি েদর কাযর্kম পযর্েবkেণ রাখেবন িশkাথর্ীরা।
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