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বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র (বেুয়ট) িশ াথী আবরার ফাহাদ হত ার ঘটনায় িশ াথীেদর প
থেক উ াপন করা িতনিট দািবই পূরণ হেয়েছ। িব িবদ ালয় শাসেনর প  থেক এসব দািব পূরেণ িতন

স াহ সময় নওয়া হেলও তার আেগই দািব েলা পূরণ করা হয়। সবেশষ গত সামবার রােত াপন
জাির কের ছা রাজনীিত  ও যািগং  িনিষ  কেরেছ  িব িবদ ালয়  কতৃপ ।  তেব  একােডিমক কায েম
ফরার িবষেয় এখেনা কােনা িস া  ননিন িশ াথীরা।

সংগত :আবরার হত াকাে র পর িশ াথীেদর প  থেক দওয়া িতন দফা দািবর মেধ  িট আেগই
মেন িনেয়িছল িব িবদ ালয় শাসন। এই দািব েলা হে  উ  হত াকাে  জিড়তেদর (চাজিশেট যােদর

নাম আেছ) িব িবদ ালয় থেক আজীবন বিহ ার এবং অতীেত যািগংেয়র সে  জিড়তেদর শাি  দান।
স অ যায়ী িব িবদ ালেয়র হল েলােত যািগংেয়র সে  জিড়ত ৯ িশ াথীেক বিহ ার করা হয়। এছাড়া

আবরার ফাহােদর হত ার সে  জিড়ত ২৬ িশ াথীেক বিহ ার কের াপন জাির কের কতৃপ । উে খ ,
আবরার হত ার পর গত ই মাস ধের বেুয়েট সব ধরেনর একােডিমক কায ম ব  রেয়েছ।

ছা রাজনীিতর িবষেয় গত সামবােরর াপেন বলা হয়, কােনা িশ াথী সাংগঠিনক ছা রাজনীিতর সে
যু  থাকেল শাি  িহেসেব  তােক বেুয়ট  থেক আজীবন  বিহ ার করা  হেব।  ত  বা  পেরা ভােব
রাজনীিতেত জিড়ত থাকেল,  রাজৈনিতক পেদ থাকেল,  রাজনীিতেত কােনা  িশ াথীেক উ ু  বা  বাধ
করেল িব িবদ ালয় থেক িবিভ  ময়ােদ বিহ ার করা হেব। এছাড়া অপরাধ সােপে  শাি , সতকতা,
জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ। 

নতনু াপেন যািগংেয়র িবষেয় কেয়কিট ধােপ শাি র কথা উে খ রেয়েছ। যািগংেয় কােনা িশ াথীর
তর শারীিরক িত, মানিসক ভারসাম হীনতার িশকার হেল অিভযু েক আজীবন বিহ ার করা হেব।

তেব মৗিখক বা শারীিরক লা না, মানিসক িতসং া  অপরােধর শাি  হে  সতকতা, জিরমানা, হল
থেক আজীবন বিহ ার, অ াকােডিমক কায ম থেক একিট িনিদ  সমেয়র জ  িবরত রাখা। এ ধরেনর

িশ াথীেক িব িবদ ালেয় িফরেত হেল কতৃপে র িঠক কের দওয়া মেনােরাগ িবেশষে র কােছ িনিদ
সময় পয  কাউনেসিলং করেত হেব বেলও িব ি েত উে খ করা হয়।

এিদেক বেুয়েটর িশ ক রাজনীিত িনেয় াপেন িকছু বলা হয়িন।  এ িবষেয় ছা কল াণ  পিরদ েরর
পিরচালক  অধ াপক  িমজা র  রহমান  ইে ফাকেক  বেলন,  বেুয়েটর  অধ ােদশ  অ যায়ী  িশ কেদর
রাজনীিতেত অংশ নওয়ার কােনা েযাগ নই। এখানকার কােনা িশ ক রজনীিতেত জিড়ত হেয় থাকেল
তার িশ কতার পদ থাকার কথা নয়।

সাধারণ িশ াথীেদর সে  কথা বেল জানা যায়, তােদর দািবর িবষেয় িব িবদ ালয় শাসেনর ইিতবাচক
ধারা ফেুট উেঠেছ। ইিতমেধ  িশ াথীেদর িতনিট শতই িনিদ  সমেয়র মেধ  বা বায়ন কেরেছ শাসন।
ফেল আগামী ২৮ িডেস র থেক পরী ায় অংশ হেণর িবষেয় আশাবাদী তারা।

িনেজেদর িস াে র িবষেয় আে ালেনর নতৃে  থাকা িশ াথী অ রা সরকার িতিথ ইে ফাকেক বেলন,
‘সবেশষ কািশত াপেনর কেয়কিট িবষেয় আমরা  কের িকছু বলেত পারিছ না।  আগামীকাল

  িব িবদ ালয় িরেপাটার
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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।

|

আমরা আবার িশ কেদর সে  বসব। এরপর এ িবষেয় আমােদর িস া  জানােনা হেব।’
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