
উ াল বেুয়ট ॥ আে ালন িবে াভ িদনভর
কািশত: ০৯ - অে াবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

আবরার হত াকারীেদর সেবা  শাি  ও ছা  বািতল, ছা  রাজনীিত িনিষ সহ ৭ দফা দািব
ইিদন পর কাে  এেস উপাচায ‘দািব মেন িনেয়িছ’ বেল ঘাষণা িদেলও পিরি িত পা ায়িন

াফ িরেপাটার  ॥  মধাবী  ছা  আবরার হত াকারীেদর সেবা  শাি  ও  আজীবন ছা  বািতল,  ছা রাজনীিত
িনিষ সহ  সাত  দফা  দািবেত  বাংলােদশ  েকৗশল  িব িবদ ালয় (বেুয়ট)  উ াল। িব ু  িশ াথীেদর িতবাদ
িবে ােভ ম লবার সকাল থেকই বেুয়ট ক া াস িছল অশা । িদেনও উপাচায কাে  না আসায় াভ ছিড়েয়
পেড়েছ সব । এিদেক িশ ক-িশ াথীেদর ঐক ব  আে ালেন দীঘিদন পর বেুয়েট ছা রাজনীিত িনিষে র দািব
সামেন চেল এেসেছ। দািবেত একা তা ঘাষণা কেরেছন ছা  কল াণ পিরচালকও। িদনভর িতবাদ হেয়েছ ঢাকা
িবশ^িবদ ালয়সহ অ া  িত ােন। আবরার হত ার িতবাদ জািনেয়েছ ঢাকা িব িবদ ালয় িশ ক সিমিতও।

এিদেক ায় িদন পর িশ াথীেদর সামেন এেস উপাচায অধ াপক সাইফুল ইমলাম ‘দািব মেন িনেয়িছ’  বেল
ঘাষণা িদেলও পিরি িত পা ায়িন। দৃ মান কান পদে প িনেত ব থ হওয়ায় িশ াথীেদর তােপর মুেখ পেড়

িশ কেদর সহায়তায় ক া াস ছােড়ন উপাচায। এর আেগ সামবার রােত বেুয়ট কতৃপ  তদ  কিমিট  গঠন
করেলও দৃ মান কান অ গিত না হওয়া, উপাচায অধ াপক সাইফুল ইসলাম ঘটনার পর থেক িশ াথীেদর
সামেন না আসায় ম লবার সকাল থেকই িশ াথীেদর মােঝ অসে াষ ছিড়েয় পেড়। িশ াথীরা সকােলই ঘাষণা
কেরন, বলা িতনটা থেক পলাশী মাড় ব  কের অব ান নয়া হেব। পের িবজয়া দশমীর কমসূচীর কারেণ িপিছেয়
দয়া হয়। তেব সকাল সােড় ৮টা থেকই বেুয়ট শহীদ িমনাের জেড়া হেত থােকন িশ াথীরা। ঘাষণা দয়া হয়

উপাচায  কাে  সামেন এেস জবাবিদিহতা না করা পয  সকল াস, পরী া এমনিক নতনু িশ াবেষর ভিত
কায মও ব  কের দয়া হেব। সকাল থেকই শত শত িশ াথী িতবাদ িবে াভ থেক বেুয়ট ক া ােস রাজনীিত
িনিষে র দািব ওেঠ। আে ালনরত িশ াথীরা বেলন, বেুয়ট ক া ােস ছা রাজনীিতর নােম িশ াথীেদর খুন করা
হে । এটা কানমেতই কাম  নয়। আমরা ক া ােস রাজনীিত িনিষে র দািব জানাই।

সকাল সােড় ১০টায় বেুয়ট ক ােফটািরয়ার সামেন থেক একিট িবে াভ িমিছল বর কেরন বেুয়ট িশ াথীরা।
আে ালনকারী  িশ াথীরা  বেুয়েটর  িবিভ  হল  দি ণ  কের  বেুয়ট  শহীদ  িমনােরর  সামেন  অব ান  দন।
আে ালনকারীরা জানান, যত ণ না িভিস সশরীের এেস তােদর ৭ দফা দািব মেন নেবন, তত ণ শহীদ িমনােরর
সামেন অব ান করেবন তারা। এ সময় ৭ দফা দািব ঘাষণা কের তা মানা না হেল, বুধবার (আজ) থেক রা া
অবেরাধ কের িবে াভ করার ঘাষণা দন িশ াথীরা।

িশ াথীেদর সাত দফা ॥ িশ াথীেদর সাত দফা দািব হেলা খুনীেদর সেবা  শাি  িনি ত করেত হেব। ৭২ ঘ ার
মেধ  শনা কতৃ খুনীেদর সকেলর ছা  আজীবন বিহ ার িনি ত করেত হেব। দােয়রকতৃ মামলা ত িবচার
াইবু নােলর অধীেন তম সমেয় িন ি  করেত হেব।

িব িবদ ালেয়র িভিস কন ৩০ ঘ া অিতবািহত হওয়ার পরও ঘটনা েল উপি ত হনিন তা তােক সশরীের ক া ােস
এেস ম লবার িবেকল ৫টার মেধ  জবাবিদিহ করেত হেব। একই সে  িডএসডি উ ার কন ঘটনা ল থেক
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পলায়ন কেরেছন তা উনােক ম লবার িবেকল ৫টার মেধ  সকেলর সামেন জবাবিদিহ করেত হেব। আবািসক
হল েলােত র ােগর নােম  এবং িভ  মতাবল ীেদর ওপর সকল কার শারীিরক  এবং  মানিসক িনযাতন বে

শাসনেক জিড়ত সকেলর ছা  বািতল করেত হেব। একই সে  আহসানউ াহ হল এবং সাহরাওয়াদী হেলর
পেূবর ঘটনা েলােত জিড়ত সকেলর ছা  বািতল আগামী ১১ নেব র িবেকল ৫টার মেধ  িনি ত করেত হেব।

এছাড়া রাজৈনিতক মতা ব বহার কের আবািসক হল থেক ছা  উৎখােতর ব াপাের অ  থাকা এবং ছা েদর
িনরাপ া িনি েত স ণূভােব ব থ হওয়ায় শের বাংলা হেলর েভা েক ১১ নেব র িবেকল ৫টার মেধ  ত াহার
করেত হেব। মামলা চলাকালীন সকল খরচ এবং আবরােরর পিরবােরর সকল িতপরূণ বেুয়ট শাসনেক বহন
করেত হেব।

অিভেযাগপ  না হওয়া পয  াস-পরী া বজেনর ডাক ॥ আবরার ফাহাদ খুেনর িবচার দািবেত আে ালেন নামা
বেুয়ট িশ াথীরা  মামলার অিভেযাগপ  না হওয়া পয  াস-পরী া বজেনর ডাক িদেয়েছন। ম লবার িদনভর

াভ-িবে ােভ উ াল বুেয়েট ক া ােস উপাচােযর কথায় স  না হওয়ার পর আে ালনরতেদর মখুপা  িহেসেব
স ায় এই ঘাষণা দন ২০১৫ ব ােচর িশ াথী আবলু মন র।

এই ঘাষণা দয়ার আেগ আবরার ফাহাদেক িপিটেয় হত ার ঘটনার িবচার দািবেত মামবািত ালন কের িবে াভ
কেরেছন িশ াথীরা। ম লবার রাত পৗেন ৮টার িদেক এই িবে াভ  হয়। িবে াভকারী িশ াথীরা ািলত
মামবািত হােত বুেয়ট ক া াস দি ণ কেরেছন। বেুয়ট শহীদ িমনার থেক  কের সব েলা আবািসক হল
দি ণ কের আবার শহীদ িমনােরর সামেন এেস শষ হয়।

পের আে ালনরতেদর মুখপা  আবুল মন র বেলন, যােদর ফতার করা হয়িন, তােদর ত ফতার করেত
হেব। মামলার চাজশীট না হওয়া পয  বেুয়েটর আস  ভিত পরী াসহ সব ধরেনর একােডিমক এবং শাসিনক
কাজ িগত থাকেব। পাশাপািশ আে ালনও চলেব। আবরার হত ামামলািট িডিবেত হ া র করা হেয়েছ। ত
িবচার াইবু নােল িনেয় অিতস র মামলার িন ি  করেত অপরাধীেদর সাজা কাযকর করেত ধানম ীর হ ে প
কামনা কেরেছন আে ালনকারীরা।

দািবর সে  একমত িশ করাও ॥ দািব ঘাষণার পরই তােদর এ দািবর সে  একা তা পাষণ কেরন বেুয়েটর ছা
কল াণ  পিরচালক অধ াপক ড. িমজা র রহমান। অধ াপক িমজা র রহমান বেলন, আমার মেন হয় না  কান
িব িবদ ালেয় ছা রাজনীিতর কান েয়াজন আেছ। িবেশষ কের বতমান াপেট। বেুয়েটও িনিষ  করা উিচত।
কেব িনিষ  করা হেব- জানেত চাইেল িতিন বেলন, আিম এখােন বেস িলেখ িদেল িকংবা বেল িদেয় হেয় যােব না।
তেব এসব িবষয় িনেয় বেুয়েটর িভিস অধ াপক সাইফুল ইসলােমর সে  যত ত স ব কথা বলেবন বেল জানান
িব িবদ ালয়িটর  ছা কল াণ  পিরচালক।  সকােল  আে ালেনর  মেধ ই  িশ াথীেদর  কােছ  যান  ছা  কল াণ
পিরচালক। এ সময় তােক িঘের ধেরন িশ াথীরা। তার কােছ িশ াথীরা তখন নানা ধরেনর াভ জানােত থােকন।
পের িতিন িশ াথীেদর উে েশ ব ব  দন।

ছা  কল াণ  পিরচালক  িশ াথীেদর আে ালন  েল  ব ব  দয়ার সময় িশ াথীর তার কােছও জানেত  চান,
উপাচায কন ঘটনা েল আেসনিন। এ সময় উপাচােযর সে  মেুঠােফােন যাগােযাগ করার অ েরাধ জানান তারা।
িশ াথীেদর দািবর মুেখ ছা  কল াণ  পিরচালক উপাচােযর মাবাইল ফােন যাগােযােগর চ া করেলও িতিন
ধেরনিন। এেত িশ াথীরা আরও ু  হেয় ওেঠন। তারা শাসেনর নােম নানা ধরেনর াগান দন।

িশ াথীেদর দািবর িবষেয় জানেত চাইেল িমজা র রহমান বেলন, িশ াথীরা যসব দািব জািনেয়েছন, এর সে
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িতিন একমত। তেব ছা রাজনীিত বে র মতা তা তার হােত নই। স জ  িতিন এ দািবিট পূরেণ সহেযািগতা
করেবন। তার প  থেক যতটু  করার, িতিন তা করেবন।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র িশ াথীেদর একিট দল িমিছল কের এেস বলা পৗেন ১২টার িদেক বেুয়ট িশ াথীেদর সে
যাগ দয়। পের বেুয়ট িশ ক সিমিতর িতিনিধরাও সমােবশ েল এেস আে ালনকারীেদর সে  একা তা কাশ

কেরন। এ সময় িশ ক সিমিতর সভাপিত এ ক এম মা দ সখােন সংি  ব েব  বেলন, তারাও চান ক া ােস
ছা রাজনীিত িনিষ  হাক। বাবা-মা িশ াথীেদর আমােদর হােত তুেল িদেয় গেছন, িক  আমরা দািয়  পালেন ব থ
হেয়িছ। আমরা িশ াথীেদর সব দািবর সে  একমত। একােডিমক ভবন, হলসহ সম  ক া ােসর িনরাপ া িনি ত
করার দািয়  িব িবদ ালয় কতৃপে র। আবরার ফাহােদর হত ার ঘটনা মাণ করেছ য কতৃপ  ছা েদর িনরাপ া
িদেত স ণূ ব থ হেয়েছ।

িশ ক সিমিতর সভাপিত এ ক এম মা দ কমসূচীেত এেস বেলন, আমােদর এক ছা েক এভােব িপিটেয় মারা
হেলা... আমােদরও অেনেকর এই বয়সী স ান আেছ। আমরা আমােদর িনেজর স ানেদর মেতা কের িবষয়িটেক
িফল করিছ। আবরার ফাহােদর কথা বলেত িগেয় অেনক িশ ক কা ায় ভে  পড়েছন। এই হেলা এখন আমােদর
অব া। অতীেতর িবিভ  র ািগংেয়র ঘটনায় শাসন ব ব া িনেত ব থ হওয়ায় আবরারেক াণ িদেত হেয়েছ বেল
ম ব  কেরন িতিন।

িশ াথীেদর আে ালেন একা তা কাশ কের এই িশ ক নতা বেলন, একটা ছেলেক এভােব িপিটেয় মারা হেব,
এটা কানভােব হণেযাগ  নয়। খুনীরা আইনা যায়ী সেবা  শাি  পােব, আমরা সবাই এটা চাই। আমরা চাইব,
আবরার হত ার িবচার হেব এবং বুেয়ট তার নাম অ ণুœ রেখ পুনরায় আেগর অব ায় িফের আসেব। একােডিমক
ভবন, হলসহ সম  ক া ােসর িনরাপ া িনি ত করার দািয়  িব িবদ ালয় কতৃপে র।

এিদেক বেুয়ট ক া াস ছাড়াও ঢাকা িবশ^িবদ ালয় ও আশপােশর এলাকা িমিছেল িমিছেল উ  হেয় ওেঠ। বুেয়ট
িশ াথীেদর পাশাপািশ িমিছল বর কেরন ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  সাত কেলেজর িশ াথীরাও। বলা পৗেন
একটার িদেক তারা শহীদ িমনার থেক িমিছল বর কের পলাশী হেয় জগ াথ হেলর পাশ িদেয় ক ীয় শহীদ িমনার
মাড় হেয় পবূ পােশর গট িদেয় এখন আবার বুেয়ট ক া ােস অব ান নন।

এ সময় শত শত িশ াথী হত ার ঘটনায় দািব না মানেল ১৪ অে াবর অ ি তব  ভিত পরী া আটেক দয়ার মিক
দন। তারা বেলন, যতিদন পয  আমােদর আট দফা দািব না মানা হেব, ততিদন বেুয়েটর সব একােডিমক কায ম

ও ভিত পরী া ব  থাকেব।

৩৬ ঘ া পর কাে  উপাচায, দািব মেন নয়া হেব বলেলও পিরি িত পা ায়িন ॥ আবরার ফাহােদর খুনীেদর
িবচারসহ ৭ দফা দািবেত আে ালনরত বেুয়ট িশ াথীরা িবেকল পাঁচটা িদেক িব িবদ ালেয়র ধান ফটেক তালা
িদেয় উপাচােযর কাযালেয়র সামেন অব ান নন। ায় ই িদন পর উপাচায অধ াপক সাইফলু ইসলাম ওই ভবেনর
দাতলায়  িনেজর কাযালয়  আেসন,  তেব  িতিন  িবে াভরত িশ াথীেদর সামেন  আেসনিন।  এ  সময় শত শত

িশ াথীর ওই অব ান থেক াগান উঠেছ- ‘িভিস ার নীরব কন, জবাব চাই িদেত হেব’, ‘আমার ভাই কবের,
িভিস কন ভতের’, ‘ শাসন নীরব কন, জবাব চাই িদেত হেব’। সই সে  চলেত তােদর মলূ াগান- ‘আবরােরর
খুনীেদর, ফাঁিস চাই িদেত হেব’।

িশ াথীরা জানান, িভিস ােরর সে  আেলাচনার পথ খালা আেছ, ার চাইেল য কান সময় আমরা বসেত রািজ
আিছ। ার  আমােদর দািব-দাওয়া  মেন  িনেল  আমরা  আে ালন ছেড়  ােস যাব। িব িবদ ালেয়র িশ াথী
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আবরার ফাহাদ হত ার ঘটনায় িশ াথীেদর আে ালেনর পিরি িত িনেয় িবভাগীয় চয়ারম ান ও িডনেদর সে
গাপেন বঠেক যাগ দন িভিস। এ খবর পেয়ই আে ালনকারী  িশ াথীেদর একিট প িভিস ভবেনর মূল

ফটেকর কলাপিসবল গেট তালা ঝিুলেয় দন।

িশ কেদর সে  বঠক শেষ ম লবার স া পৗেন ৬টার িদেক উপাচায অধ াপক সাইফুল ইসলাম ভবেনর সামেন
আে ালনরত িশ াথীেদর সে  কথা বলেত আেসন। িশ াথীেদর দািবর সে  নীিতগতভােব একমত হেলও সব

মতা িনেজর হােত নই বেল জানান উপাচায ড. সাইফুল ইসলাম। আে ালকারী িশ াথীেদর িতিন বেলেছন,
আবরার হত ায় জিড়তেদর িব িবদ ালেয়র িনয়মা সাের বিহ ার করা হেব। আিম িশ া-উপম ীর সে  তামােদর
দািব-দাওয়া িনেয় কথা বেলিছ। তামােদর দািব েলার সে  নীিতগতভােব আমরা একমত। তেব আমার হােত সব

মতা নই। মতা অ যায়ী তামােদর দািব েলা মেন নব। হত ায় জিড়তেদর বিহ ার করা হেব।

িতিন আরও বেলন, আিম তামােদর অিভভাবক, তামরা আমার স ান। আবরােরর সে  য ঘটনািট ঘেটেছ সটা
অনাকাি ত। এ কথা শানার পর িশ াথীরা ি  হেয় ওেঠন। তারা িভিসেক বেলন, ‘এটা একটা খুন, আপনােক

ীকার করেত হেব।

এ সময় িশ াথীেদর শা  হেয় কথা নেত বেলন িভিস সাইফুল ইসলাম। আে ালনরত িশ াথীরা শা  হেল িভিস
বেলন, আিম িশ াম ী ও উপম ীর সে  কথা বেলিছ। তারা দেশর বাইের আেছন। সখান থেক তারা যভােব
িনেদশনা িদে ন আিম তা পালন করিছ। আিম তামােদর দািব েলা দেখিছ। এসব িনেয় তামােদর িশ কেদর
সে  কথা হেয়েছ। আিম সব দািব মেন িনেয়িছ।

এ সময় কেয়কজন িশ াথী উে িজত হেয় িভিসেক বেলন, আবরার খুন হওয়ার পর আপিন কই িছেলন? গতকাল
কন এখােন আেসনিন? িভিস বেলন, আিম এখােনই িছলাম। আিম গত রাত দড়টা পয  কাজ কেরিছ। এই বেল

িভিস চেল যেত চাইেল িশ াথীরা ‘ভুয়া ভুয়া’ বেল াগান িদেত থােকন। এরপর িশ াথীরা িভিস ভবেনর িনেচ
তােক অব  কের রােখন। িভিসর সে  বেুয়েটর িবিভ  িবভােগর িডন ও িশ করা িশ াথীেদর শা  করার চ া
কেরন। অব  অব ায় িভিসেক নানা  করেত থােকন িশ াথীরা।

তখন িভিস বেলন, আিম তামােদর কােছ এভােব জবাবিদিহ করব না। তামরা কেয়কজন আেসা, আিম আেলাচনা
করব। এটা বলার পর ‘ শম শম’, ‘মািন না, মািন না’ বেল িবে াভ করেত থােকন আে ালনরত িশ াথীরা। পের
নানাভােব বিুঝেয় উপি ত িশ ক ও িডনেদর িনেয় চেল যান িভিস সাইফুল ইসলাম। ঢািবেত গােয়বানা জানাজা,
কিফন িমিছল ॥  আবরার ফাহাদেক িপিটেয় হত ার িতবােদ গােয়বানা  জানাজা ও কিফন িমিছল হেয়েছ ঢাকা
িব িবদ ালয় ক া ােস।

ম লবার পেুর রাজু ভা য চ ের এই গােয়বানা জানাজায় নতৃ  দন ডাক র সমাজ সবা স াদক আকতার
হােসন। পের তীকী কিফন িনেয় িশ াথীেদর একিট িবশাল িমিছল বেুয়েট যায়। ঢাকা িব িবদ ালেয়র িভিস চ র,

পলাশী হেয় বেুয়ট ক া ােস েবশ কের সই কিফন িমিছল। সখােন িকছু ণ অব ােনর পর বকশীবাজার হেয়
আবার িটএসিসর িদেক ফেরন তারা।

গােয়বানা জানাজার পর সংি  ব েব  ডাক র িভিপ ল হক নূর বেলন, ভারেতর সে  দশিবেরাধী চিু র
িবেরািধতা করায় আবরারেক হত া করা হেয়েছ। আবরােরর র াত দশিবেরাধী চিু  পুনিবেবচনা করেত হেব।
আবরারেক হত ার পর দেশর িবিভ  জায়গায় িতবাদ িমিছেল পিুলশ ও মতাসীন দেলর নতাকমীরা বাধা
িদেয়েছ অিভেযাগ কের িতিন বেলন, ছা  সমাজেক বলব, েত কটা ছা , য যখােন িবপেদ পড়ুক, আপনারা পােশ
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দাঁড়ান, িতবাদ ক ন।

পের কিফন িমিছল থেক ‘ভারেতর দালােলরা, িঁশয়ার সাবধান’, ‘ দশিবেরাধী চিু  বািতল কর, করেত হেব’,
‘আবরােরর খুনীেদর, ফািঁস চাই িদেত হেব’, ‘ছা লীেগর স াসীরা, িঁশয়ারÑ সাবধান’, ‘ছা লীেগর -ারা, িঁশয়ার-
সাবধান’, ‘বেুয়ট তামার ভয় নাই, আমরা আিছ লােখা ভাই’- ইত ািদ াগান িদেত শানা যায়। িভিপ নূর দেশর সব
িশ া িত ােন স াসিবেরাধী  আে ালন গেড় তালার আ ান জানান। িতিন িব িবদ ালেয়র হল েলােত মধা
অ যায়ী িসট বরা  দয়া এবং গণ ম, গ ম ‘কালচার’ বে রও দািব জানান।

এ হত াকা- িনমম ও পশািচক : ঢািব  িশ ক সিমিত ॥  আবরার ফাহাদ হত াকাে-র িতবাদ জািনেয়েছ ঢাকা
িব িবদ ালয় (ঢািব) িশ ক সিমিত। সিমিত সভাপিত অধ াপক ড. এএসএম মাক দ কামাল ও যু  স াদক
অধ াপক ড. তািজন আিজজ চৗধুরী া িরত সংবাদ িব ি েত এ িতবাদ জানােনা হয়। এেত বলা হয়, নৃশংস এ
হত াকাে-  আমরা ু ,  ব িথত ও  মমাহত। তার শাকস  পিরবােরর িত  আমােদর গভীর সমেবদনা।  এই
হত াকা- িনমম ও পশািচক। আমরা আবরােরর হত াকারীেদর ততম সমেয় িবচার ও দৃ া মলূক শাি  দািব
করিছ।

িশ ক সিমিত আরও বেলেছ, ানচচা ও িবতরণই িব িবদ ালেয়র ধান কাজ। মু বিু র চচা ও পরমসিহ তুা
ব াহত হেল িব িবদ ালয় তার ল  থেক িবচু ত  হেয় পেড়। আবরােরর এই িন রু হত াকা- িব িবদ ালেয়র
িকছুসংখ ক িশ াথীর চরম অসিহ তুার বিহঃ কাশ; যা িব িবদ ালেয়র ঐিত  ও িচ া- চতনার পিরপ ী।

িশ ক নতারা আরও বেলন, ঃেখর িবষয় এই য গত কেয়ক দশেক িশ া িত ান েলােত অসিহ তুার চচা
চলেছ। সমাজপিরসের িবদ মান নীিতহীনতা, িবেবকশূ তা ও িচ াজগেতর আড় তা আমােদর এক অজানা গ েব র
িদেক িনেয় যাে । িবদ মান এ পিরি িতর িতকার না হেল জািত িহেসেব আমরা অ ঃসারশূ  ও দউিলয়া হেয়
পড়ব।

আজেকর  িশ াথীরাই  আগামীর  বাংলােদশ।  এই  িশ াথীেদর  মেধ  রেয়েছ  অপার  স াবনা-  যমনিট  িছল
আবরােররও। এই িবপুলসংখ ক িশ াথীর িচ ার জগেত মানিবক মলূ েবাধ জা ত না করা গেল এবং িশ া েন
সিহ ু  পিরেবশ  িফিরেয়  আনেত না  পারেল  আগামী  জে র কােছ আমরা  দায়ব  থাকব। সব রাজনীিতিবদ,

ভবিু স  মা ষ, িশ ক-িশ াথী, অিভভাবক এবং নাগিরক সমাজসহ সবার কােছ আমােদর উদা  আ ান-
আ ন, আমরা সব ভদােভদ ভেুল  িশ া নেক  কতৃ মা ষ গড়ার িত ােন পিরণত কির এবং  সবাই  িমেল
িশ া েন সিহ  ুপিরেবশ সৃি র কাযকর উেদ াগ িনই।

আরও বলা হয়, আমরা  চাই  িব িবদ ালয়সহ সব িশ া িত ান হেয় উঠকু  িশ াবা ব,  িনরাপদ ও  মানিবক।
ধানম ী আবরােরর হত াকারীেদর অিত ত িবচােরর আওতায় আনার জ   িনেদশনা িদেয়েছন। আমরা
ত াশা কির ততম সমেয়র মেধ ই এই হত াকাে-র িবচার ও দৃ া মূলক শাি  িনি ত হেব।

ভারেতর সমােলাচনার সে  আবরার হত াকাে-র স ক নই : িশ া উপম ী ॥ আবরার ফাহাদ হত াকাে-র ঘটনায়
জিড়তেদর িবচােরর মুেখামুিখ করেত সেবা  েচ া চলেছ বেল জািনেয়েছন িশ া উপম ী মিুহবলু হাসান চৗধুরী
নওেফল। িতিন িনজ ফসবকু পেজ এক াটােস এ কথা বেলন িতিন। বেলন, বেুয়েটর ছা  আবরার ফাহাদ
হত ায় জিড়ত সে েহ ইেতামেধ  আইন েয়াগকারী সং া নয়জন ছা েক আটক ও ফতার করা হেয়েছ। আইন
অব ই তার াভািবক গিতেত চলেব, আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর পাশাপািশ বেুয়ট কতৃপ ও তদ  করেছ মূল
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ঘটনা উদঘাটেন এবং সেবা  েচ া চলেছ জিড়ত সকেলই যােত িবচােরর মেুখামিুখ হয়। এ িনমম ঘটনােক িনেয়
িবএনিপর মহাসিচব একিট সা দািয়ক রাজনীিতর চ া করেছন।

ভারেতর সমােলাচনার সে  এ হত াকাে-র কান স ক নই। আবরার তার মত কাশ কেরেছ আর অপরাধীরা
অপরাধ  কেরেছ।  সবিকছুেত  ভারতিবেরাধী  কথা  বেল  ঘালা  পািনেত  মাছ  ধরার  চ া  করেবন  না।  িনেজরা
সা দািয়ক বেল সব িকছু সা দািয়ক দৃি েত দখেবন না। সে হভাজন অপরাধী ফতার হেয়েছ, িবচার হেব,
দাষী সাব  হেল শাি  হেব। এইটা ব ব ু  ক া শখ হািসনার বাংলােদশ এখন, এখােন জজ িময়া নাটেকর

যবিনকাপাত হেয়েছ। তাই আ া রাখুন, অপরাধীরা ছাড় পােব না।

িশ াথীেদর পােশ ছা  িশিবরও ॥ আবরার ফাহাদেক িনমমভােব হত ার তী  িন া এবং অিবলে  খুনীেদর কেঠার
শাি র দািব জািনেয় িববিৃত িদেয়েছ ছা িশিবর। এক যৗথ বাতায় ছা িশিবেরর সভাপিত ড. মাবারক হাসাইন ও
সে টাির  জনােরল  িসরাজুল  ইসলাম,  বেুয়েটর  মধাবী  ছা  আবরার  ফাহােদর  হত াকারীেদর  সেবা  শাি

িনি তকরণ ও স াসী সংগঠন িহেসেব ছা লীগেক িনিষ  করার দািব জানান।

তারা বেলন, িবচারহীনতার কারেণই স াসী খুনী ছা লীেগর বীভৎস প জািতেক আেরকবার দখেত হেলা। ঘটনার
িববরেণ  জানা  যায়,  ছা লীেগর স াসীরা  রিববার রাত  ৮টার িদেক বেুয়েটর িনরীহ ও  মধাবী  ছা  আবরারেক
শেরবাংলা হেলর ২০১১ ন র কে  ডেক িনেয় িনমমভােব িনযাতন কের হত া কের।

সা দািয়ক উসকািন,  ভুয়া  ছিব  ও িভিডও ॥ বেুয়ট িশ াথী  আবরার ফাহাদেক িপিটেয় হত ার দােয় অিভযু
ছা লীেগর দশ নতাকমীেক ফতার ও িরমাে ড িনেয়েছ পুুিলশ। আরও িতনজনেক ফতার কেরেছ পুিলশ। ১১
জনেক বিহ ার কেরেছ ছা লীগ ক ীয় কাযিনবাহী  কিমিট। অিভযু েদর কেঠার শাি  িনি ত করার ঘাষণা
িদেয়েছন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ও সতুম ী ওবায় ল কােদর এবং িশ া উপম ী মিহবলু  হাসান
চৗধুরী নওেফলসহ সরকােরর অেনেকই।

হত াকাে- সে হভাজন অেনকেক নজরদািরর মেধ  রেখেছ আইনশৃ লা বািহনী। তেব এরই মেধ  ভয়ুা িভিডও
ভাইরাল করেছ িবেশষ সই চ ী মহল। একিট িভিডওেত দখা যায়, সাত/আটজন িমেল একজন লােকর হাত পা
ধের রেখেছ আর ইজন লািঠ িদেয় পটাে । িভিডওিট ভারেতর এবং কেয়ক বছেরর পুরেনা বেল জানা গেছ।
আবােরর ছিব িহেসেব চািলেয় িদে  বেুক-িপেঠ মােরর দাগওয়ালা অ  একজেনর ছিব।

বা েব ওই ছিবিট আবরােরর নয়। এখােনই শষ নয়। ছা লীেগর উপ-আইনিবষয়ক স াদক অিমত সাহােকও
ফতােরর দািবর আড়ােল সা দািয়ক উসকািন দয়ার অিভেযাগ উেঠেছ ঢাকা িব িবদ ালেয়র আইেনর অধ াপক

ড. আিসফ নজ েলর িব ে ।

ম লবার সামািজক যাগােযাগ মাধ েম িনেজর ফসবকু  পেজ এই দািব  তােলন িতিন। সখােন সা দািয়ক
উসকািন  থাকার  অিভেযাগ  উেঠেছ।  এছাড়া  িশিবেরর  বােশরেক া  থেকও  নানা  রকেমর  উসকািন  ছড়ােনার
অিভেযাগ পাওয়া গেছ। আিসফ নজ ল িলেখেছন, আমত শাহা িহ  বেল তােক ফতােরর দািব করা যােব না?
এ দািব করাটা যারা  সা দািয়কতা বেলন তারাই আসেল সা দািয়ক। আিসফ নজ ল সা দািয়ক কথা বেল
কৗশেল পের িনেজর চহারা লকুােনার চ াও কেরন পেরর ব েব । বেলন, তেব অিমত অ তম অিভযু  খুনী

বেল ঢালাওভােব িহ  স দােয়র িব ে  বলা অ িচত। সটা করাও হেব সা দািয়ক।

বেুয়েটর  তদ  কিমিট  গঠন  ॥  আবরার  ফাহাদ  হত ার  ঘটনায়  তার  িশ া িত ান  বাংলােদশ  েকৗশল
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িব িবদ ালেয়র (বেুয়ট) প  থেক একিট তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। িনজ কাযালেয় অব  অব া থেক বর
হওয়ার সময় ম লবার রাত ১১টার িদেক এই তথ  জানান উপাচায সাইফুল ইসলাম। উপাচায বেলন, তারা এই
হত াকাে-র ঘটনায় ছয় সদে র একিট তদ  কিমিট গঠন কেরেছন। কিমিটর িতেবদন অ সাের অিভযু েদর
িব ে  এ াকােডিমক শাি র ব ব া নয়া হেব। তেব কত কাযিদবেসর মেধ  তদ  কিমিট এই িতেবদন দেব বা
এই কিমিটেত ক ক আেছন তা তাৎ িণক জানা যায়িন।

উপাচায তার কাযালয় থেক বর হওয়ার সময় আরও বেলন, আগামী ১৪ অে াবর বুেয়েট য ভিত পরী া আেছ তা
আে ালেনর কারেণ ব  করা িশ াথীেদর উিচত হেব না। তার মেত, ভিত পরী া পবূেঘািষত সময় অ সাের
অ ি ত হেত দয়া উিচত। িতিন বেলন, আবরার হত াকাে-র সে  জিড়তেদর িতিনও শাি  চান।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
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