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আে ালনকারী িশ াথ েদর a তম মুখপা  a রা মাধুরীসহ a  িশ াথ রা uপি ত িছেলন। গত 7 aে াবর 
বুেয়েটর েশেরবাংলা হেল তিড়ৎ o iেলক িনক েকৗশল িবভােগর িদব্তীয় বেষ র্র িশ াথ  আবরার ফাহাদেক 
িপিটেয় হতয্া কের বুেয়ট শাখা ছা লীেগর eকদল েনতাকম । e ঘটনার পর েথেক বুেয়েট াস-পরী া বজর্ন 
করেছ িশ াথ রা। আবরার হতয্ার িবচারসহ িবিভ  দািবেত আে ালেনর eকপয র্ােয় 25 নেভমব্র াস-পরী ায় 
িফরেত শাসনেক িশ াথ রা িতন দফা দািব পূরেণর শত র্ েদয়। eসব দািব মানেত 29 নেভমব্র িশ াথ েদর কােছ 
সেব র্া  িতন স াহ সময় চান বুেয়েটর uপাচায র্ a াপক সাiফুল iসলাম। জাহা ীরনগর িবশব্িব ালয় :জািব 
িতিনিধ জানান, aিনিদ র্ কােলর ব  েশেষ জাহা ীরনগর িবশব্িব ালেয়র আবািসক হলগুেলা আজ বৃহ িতবার 

সকাল 21টায় খুেল েদoয়া হেব। আগামী েরাববার েথেক যথারীিত শুরু হেব াস eবং পরী া। িবশব্িব ালেয়র 
ভার া  েরিজ ার রিহমা কািনজ গতকাল বুধবার িবেকেল সমকালেক e ত  িনি ত কেরেছন। িতিন বেলন, 
বুধবার িবেকল সােড় 5টায় িবশব্িব ালেয়র নতুন শাসিনক ভবেনর কাuি ল কে  িসি েকেটর eক জরুির 
সভায় িবশব্িব ালয় খুেল েদoয়ার িস া  েনoয়া হয়। িসি েকেটর সদ েদর মতামেতর িভি েত আবািসক হল 
েখালার িস া  হয়। িসি েকেটর প  েথেক িবশব্িব ালেয়র সািব র্ক কায র্ ম সচল রাখার জ  সংি  সবার 
সহেযািগতা কামনা করা হেয়েছ। 
 
িবশব্িব ালেয়র চলমান u য়ন কে  uপাচায র্ a াপক ফারজানা iসলােমর িবরুে  দুন িতর aিভেযাগ তুেল 
তদে র দািবেত আে ালন শুরু কেরন িশ ক-িশ াথ রা। ায় িতন মাস ধের চেল e আে ালন। সব র্েশষ গত 
ম লবার দুপুের িবশব্িব ালয় ছা লীেগর প  েথেক হল খুেল াস-পরী া সচল করার দািবেত uপাচায র্ বরাবর 
ারকিলিপ েদoয়া হয়। েসিদন িবেকেল িবশব্িব ালেয়র জনসংেযাগ কায র্ালয় েথেক পাঠােনা eক সংবাদ 

িব ি েত িবশব্িব ালয় সচল করার িবষেয় জরুির িসি েকট সভার কথা জানােনা হয়। কয্া াস েখালার খবের 
িশ াথ েদর আন  : জািব কয্া াস খুেল েদoয়ার েঘাষণায় েমাবাiল েফােন eকািধক িশ াথ র কােছ aনুভূিত 
জানেত েযাগােযাগ করা হয়। e সময় িশ াথ রা আন  কাশ কেরন। সাংবািদকতা িবভােগর থম বেষ র্র 
িশ াথ  শাশব্তী সরকার বেলন, 'aেনক খুিশ লাগেছ। ভাবিছলাম হয়েতা aেনক িদন ব  থাকেব। বাসায় আর 
ভােলা লাগিছল না।' e িবষেয় aনাস র্ বেষ র্র িশ াথ  িসকদার সি তা তাসিনম বেলন, 'বাসায় aবসর সমেয় 
িবর  লাগিছল। শুধু জানেত চাি লাম কখন কয্া াস খুলেব। eর মে  eকবার কয্া ােস ঘুেরo eেসিছ। িক  
আসার সময় খারাপ লাগিছল। কয্া াস েখালার খবর শুেন হেল েফরার িত িনি । তৃতীয় বেষ র্র িশ াথ  
সা াদ েহােসন বেলন, িটuশিন কির। কয্া াস বে র পর িটuশিনটাo চেল েগেছ। eখন আবার িঠক করেত 
হেব। e ছাড়া e বে  পড়ােশানাo হয়িন। aেনক িত হেয়েছ। কয্া াস েখালায় ভােলা লাগেছ।  
 
 
 
 

 


