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বাংলােদশ েকৗশল ও যিু  িব িবদ ালয় (বেুয়ট)-এর িশ াথী আবরার ফাহাদেক হত ার ঘটনায় িন া
ও উে গ কাশ কেরেছ জািতসংঘ, বাংলােদেশ ি িটশ হাইকিমশন ও জামান দতূাবাস। গতকাল বধুবার
ঢাকায় জািতসংেঘর আবািসক সম য়কারীর দ র থেক কাশ করা একিট আ ািনক িববিৃতেত উে গ
জািনেয় বলা হেয়েছ, াধীন মত কােশর জ  কাউেক যন িনযাতন, হত ার িশকার হেত না হয়। এছাড়া
ি িটশ হাইকিমশন ও জামান দতূাবােসর প  থেক ফসবকু পেজ িববিৃত দওয়া িদেন উে গ জানােনা
হেয়েছ।

বেুয়েটর ত ণ িশ াথী আবরার হত ার ঘটনায় জািতসংঘ িন া জািনেয় িববৃিতেত বেলেছ, াধীনভােব
িনেজর দিৃ ভি  কােশর জ  তােক খুন হেত হেয়েছ বেল অিভেযাগ রেয়েছ। গত কেয়ক বছর ধের
বাংলােদেশর িশ া িত ােন সিহংসতায় অেনক বিশ াণ ঝের গেছ, িত  হেয়েছন অেনেকই। িক
আপাতদিৃ েত এসব ঘটনায় দায়ীরা িবচােরর বাইের থেক যাে । জািতসংেঘর বাংলােদশ দ র ল
করেছ, আবরার হত াকাে র সে হভাজন অিভযু েদর ধরার ব াপাের কতৃপ  ব ব া িনেয়েছ। জািতসংঘ

াধীন  তদ  ি য়ার আ ান  জানাে ,  যােত  িনরেপ  প িতেত ায়িবচার িনি ত  করা  যায়  এবং
ভিব েত  এ  ধরেনর  ঘটনার  পুনরাবিৃ  ঠকােনা  যায়।  বাক াধীনতা  একিট  মানবািধকার এবং  সই
অিধকার েয়াগ করার কারেণ যন কউ িনপীড়ন, িনযাতন বা হত ার িশকার না হয় বেল িববিৃতেত বলা
হেয়েছ।

এিদেক  গতকাল  রাজধানীর  বাংলােদশ  ইনি িটউট  অব  ই টার াশনাল  অ া ড  ােটিজক  ািডজ
(িবআইআইএসএস-িবস) িমলনায়তেন িডক াব টেক বাংলােদেশ জািতসংেঘর আবািসক সম য়কারী িময়া
সে া  আবরার হত া  স েক বেলন,  এই  ঘটনা  ভীিতকর।  কােনা  অিভভাবক চান  না,  তার স ান

িব িবদ ালেয় িগেয় এভােব মারা যাক। িতিন বেলন,  এ মতুৃ র পর মা েষর াভ দখিছ আমরা। এ
হত ার াধীন ও িনরেপ  তদ  এবং িবচার চায় জািতসংঘ।

ম লবার জামান দতূাবাস কািশত এক িববিৃতেত বলা হেয়েছ, মত কােশর াধীনতা েত ক গণতে র
সবেচেয় পূণ মলূ েবাধ েলার একিট। এর মধ  িদেয় জনগেণর বাক াধীনতা ও মতামত কােশর

াধীনতার পাশাপািশ  জনসমে  িনেজর সই মত তুেল ধরার অিধকার িনি ত  করা  হেয়েছ।  জামান
সরকার সমা ভূিতর সে  জামািনসহ িব ব াপী  এই  অিধকার েলােক সমথন কের।  এসব  মলূনীিতর
কােনা ল নই যন শাি  থেক পার না পায় সই িবষয়িটেক আমরা  িদেয় থািক।

িববিৃতেত আেরা বলা হেয়েছ, জামান দতূাবাস পিরতােপর সে  বেুয়ট িশ াথীর হত াকাে র িবষয়িট ল
কেরেছ।  দতূাবাস  কতৃপ  িনহত িশ াথীর পিরবার ও ব েুদর িত  গভীর সমেবদনা জানাে  এবং
মত কােশর াধীনতার পে  সমথন জানােনার জ  সবার িত আ ান জানাে । কননা এিট গণতে র
অত  পূণ একিট ।

অ িদেক ঢাকায় ি িটশ হাইকিমশন গতকাল এক িববিৃতেত বেলেছ, বেুয়েট ঘেট যাওয়া ঘটনায় আমরা

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

িবি ত  ও মমাহত।  যু রাজ  বাক াধীনতা,  গণমাধ েমর াধীনতা,  মানবািধকার ও আইেনর শাসন
সে  িনঃশতভােব অ ীকারব ।
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