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আবরোক্রর বোড়িক্ে ঢুকক্ে পোরক্েন নো উপোচোর্য 
গ্রোমবোসীর ড়বক্ষোভ, পড়ুেক্ের সক্ে সংঘক্ষয আহে ৩ 

 

আবরাররর কুষ্টিয়ার গ্রারের বাষ্টিরে সেরবদনা জানারে ষ্টিরয় তোরের েুরে েরিন বুরয়রের ষ্টিষ্টস। 
তেষ ের্যন্ত েথ তথরেই ষ্টিরর আসরে হয় োাঁরে। ছষ্টবরে ষ্টিষ্টসরে ষ্টিষ্টররয় তদওয়ার অষ্টিবযষ্টি 
আবরাররর তছাে িাই িায়ারজর। ছষ্টব : োরের েণ্ঠ  

গ্রােবাসীর বাধার েুরে বাাংোরদে প্ররেৌেে ষ্টবশ্বষ্টবদযােরয় (বুরয়ে) ষ্টনহে ছাত্র আবরার িাহারদর 
বাষ্টিরে ঢুেরে োররনষ্টন োাঁর ষ্টবশ্বষ্টবদযােরয়র উোচার্য অধযােে সাইিুে ইসোে। িরে আবরাররর 
বাষ্টির সােরন তথরেই ষ্টিরর তর্রে হয় উোচার্যরে। এ সেয় গ্রােবাসীর সরে েুষ্টেরের ধাওয়াধাওষ্টয় ও 
সাংঘরষযর ঘেনা ঘরে। এরে আবরাররর িাই ও এে িাষ্টবসহ ষ্টেনজন আহে হন। 

িেোে বুধবার ষ্টবরেে তসায়া ৫োর ষ্টদরে আবরাররর বাষ্টি কুষ্টিয়ার কুোরোেী উেরজোর 
রায়ডাো গ্রারে এ ঘেনা ঘরে। এর আরি ষ্টবেুেসাংেযে র যাব ও েুষ্টেরের উেষ্টিষ্টেরে গ্রারে তেৌাঁরছ 
বুরয়ে উোচার্য আবরাররর েবর ষ্টজয়ারে েররে র্ান। তস সেয় ষ্টেষ্টন তসোরন আবরাররর দাদা 
িিুর ষ্টবশ্বাস, বাবা বরেেউল্লা ও এেোত্র তছাে িাই িায়াজরে সােরন তেরয় োাঁরদর জষ্টিরয় ধরর 
সান্ত্বনা তদন। এরের ষ্টিষ্টস োাঁরদর সরে ষ্টনরয় েবর ষ্টজয়ারে েররন। 

েবর ষ্টজয়ারে তেরষ েবরিান তথরে তবর হওয়ার সেয় প্রথে বাধার েুরে েরিন বুরয়ে উোচার্য। 
এ সেয় আবরাররর তছাে িাইসহ অরনরে উোচার্যরে প্রশ্ন েররে থারেন, ‘আেষ্টন তেেন ষ্টিষ্টস তর্ 
আেনার এেজন ছাত্ররে তেরর তিেে, আেষ্টন োরে তদেরে তর্রে োররেন না? আেষ্টন তেেন ষ্টিষ্টস 
তর্ োর জানাজায় তর্রে োররেন না? আেষ্টন তেেন ষ্টিষ্টস তর্ আেনার এেজন ছারত্রর ষ্টনরােত্তা 
ষ্টদরে োররেন না? আর আজ এরসরছন তোে তদোরনা েবর ষ্টজয়ারে েররে?’ 

প্ররশ্নর েুরে েরি উোচার্য োরণ বযােযা েররে োিরে হট্টরিাে শুরু হয়। এ সেয় েুষ্টেে, র যাব ও 
ষ্টডষ্টবর সদসযরা োাঁরে েডয ন েরর আবরাররর বাষ্টির ষ্টদরে ষ্টনরয় তর্রে থারেন। ষ্টেছুক্ষরণর েরধয 
উোচার্য আবরাররর বাষ্টির সােরনর সিরে আরসন। েেন েে েে নারী-েুরুষ উোচারর্যর সােরন 
আবরার হেযার ষ্টবচার ও হেযাোরীরদর িাাঁষ্টসর দাষ্টবরে ষ্টবরক্ষাি শুরু েররে তসোরন েুষ্টেে সদসযরা 
োাঁরদর বাধা তদওয়ার তচিা েররে চরে উরত্তজনা সৃষ্টি হয়। এেের্যারয় তসোরন উেষ্টিে তজো 
প্রোসে তো. আসোে তহারসন ও েুষ্টেে সুোর োনিীর আরািােরে সরে ষ্টনরয় উোচার্য সাইিুে 



ইসোে আবরাররর বাষ্টিরে ঢুেরে না তেরর কুষ্টিয়া েহররর উরেরে ষ্টিরর র্ান। এ সেয় গ্রারের এে 
নারী ষ্টিষ্টসর িাষ্টির সােরন শুরয় েিরে েুষ্টেে সদসযরা োাঁরে চযাাং তদাো েরর েুরে রাস্তার োরে 
তিরে ষ্টদরে ষ্টেষ্টন আবারও উরে তেছরন েুষ্টেে সুোররর িাষ্টির সােরন শুরয় েরিন। েেন নারী 
েুষ্টেে সদসযরা োাঁরে ধরর োররে শুরু েররে েষু্টেরের সরে গ্রােবাসীর সাংঘষয তবরধ র্ায়। এ সেয় 
েরয়ে দিা বাাঁে, োে ও োঠিরসাাঁো ষ্টনরয় েষু্টেরের সরে ধাওয়াধাওষ্টয়রে ষ্টেপ্ত হয় গ্রােবাসী। এ 
সাংঘরষযর এেের্যারয় অজ্ঞােেষ্টরচয় ওই নারী, আবরাররর িুোরো িাইরয়র স্ত্রী ও আবরাররর তছাে িাই 
সাোনয আহে হন। 

এো বাাংোরদরের তোন ধররনর েুষ্টেে? : বুরয়ে ছাত্র আবরার িাহারদর তছাে িাই আরবার িায়াজরে 
োরধর েরার অষ্টিরর্াি োওয়া তিরছ। িেোে বুধবার বুরয়রের উোচার্য অধযােে সাইিুে ইসোে 
ষ্টনহে আবরার িাহারদর কুষ্টিয়ার বাষ্টির সােরন তিরে এোোবাসীর সরে েষু্টেরের সাংঘষয বারধ। এ 
সেয় আবরাররর তছাে িাইসহ আহে হন ষ্টেনজন। 

এ ঘেনায় আহে আবরার িায়াজ বরেন, ‘আজ আোরদর এোরন ষ্টিষ্টস সারহব এরসষ্টছরেন। এোরন 
এরস োাঁর আোর োরয়র সরে তদো েরা উষ্টচে ষ্টছে। ষ্টেষ্টন এোরন তদো েররে তো এরেনই না 
বরাং ষ্টেষ্টন র্েন ষ্টিরর র্াষ্টিরেন এবাং আষ্টে োাঁর সরে েথা বেরে র্াই। েেন এোনোর দাষ্টয়রে 
থাো অযাষ্টডেনাে এসষ্টে তোস্তাষ্টিজরু রহোন আোর বুরে েনুই ষ্টদরয় আঘাে েররন।’ 

িায়াজ বরেন, ‘োেও র্েন আোর িাইরয়র জানাজা হয় েেন ষ্টেষ্টন বরেষ্টছরেন দইু ষ্টেষ্টনরের েরধয 
জানাজা তেষ েররে হরব। ষ্টেিারব ষ্টেষ্টন এো বরেন? আজ এোরন আোর িাষ্টব ষ্টছরেন, োাঁরেও 
েুষ্টেে ষ্টদরয় তবধিে োরা হরয়রছ। োাঁর োেি-তচােি তেরন োাঁর শ্লীেোহাষ্টন ের্যন্ত েরা হরয়রছ। 
এো বাাংোরদরের তোন ধররনর েুষ্টেে? 

কুষ্টিয়ার েষু্টেে সুোর এস এে োনিীর আরািাে ষ্টবষয়টিরে অস্বীোর েরর োরের েণ্ঠরে বরেন, 

‘আবরাররর বি িাই ষ্টিষ্টস সারহবরে োরীষ্টরেিারব োষ্টিে েররে হাে েুরেষ্টছরেন। অযাষ্টডেনাে 
এসষ্টে তসো তেষ্টেরয়রছন। এোই োাঁর অেরাধ। দইু ষ্টেষ্টনরে জানাজা তেষ েররে হরব এেন অষ্টিরর্াি 
প্রসরে এসষ্টে বরেন,  দইু ষ্টেষ্টনরে জানাজা েরার প্রশ্নই ওরে না। তর্ো সম্ভব না তস েথা ষ্টেিারব 
বেরব। েুষ্টেে তর্ন ষ্টিষ্টিোইজ না হয়, তসজনয আেরা তজো প্রোসে, অষ্টেষ্টরি তজো প্রোসে, 

অষ্টেরষ্টি তজো েযাষ্টজরেে (এষ্টডএে), উেরজো তচয়ারেযানসহ ষ্টিষ্টস সারহরবর সরে ওই িারন র্াই। 
এর েরও এেন এেো অষ্টিরর্াি তেন উেে বুঝরে োরোে না।’ 

‘আমোর ছেক্েটোক্ক ড়কভোক্ব ছমক্রক্ে েো র্ড়ি প্রধোনমন্ত্রী ছিখক্েন’ 

‘ওরা আোর তছরেোরে ষ্টেিারব তেরররছ ো র্ষ্টদ প্রধানেন্ত্রী তদেরেন োহরে ষ্টেষ্টনও ঠিে থােরে 
োররেন না। এেগুরো োনুষ এেসরে ষ্টেিারব এেজন োনুষরে এিারব োররে োরর? আোর তছরে 
তো তোরনা তদাষ েররষ্টন? তেন োরে এিারব োরা হরো? আষ্টে োননীয় প্রধানেন্ত্রীর োরছ এর সষুু্ঠ 
ষ্টবচার চাই।’ 

িেোে বুধবার সোরে কুষ্টিয়া ষ্টজো সু্করের ষ্টবষ্টিন্ন বরষযর নেুন ও েরুােন ছাত্র এবাং ষ্টেক্ষেরদর 
আরয়াজরন আবরাররর আত্মার োিরিরাে োেনা েরর তদায়া অনুষ্ঠান ও ষ্টেোদ োহষ্টিরে অাংেগ্রহণ 
তেরষ সাাংবাষ্টদেরদর আবরার িাহারদর বাবা এ েথা বরেন। 

েরর ষ্টবরেরে আবরাররর েবর ষ্টজয়ারে েররে র্াওয়া বরেেউল্লাহ উোচার্যরে বরেন, ‘আেষ্টন 
আসরেনই র্েন েেন এে তদষ্টর েরর তেন আসরেন? আষ্টে আেনার োরছ আোর তছরেরে র্ারা 
হেযা েরররছ বুরয়রে োরদর ছাত্রে বাষ্টেরের দাষ্টব জানাই। আো েষ্টর আেষ্টন ষ্টনষু্ঠর এই হেযার 
সুষুে ষ্টবচার েররবন।’ 



উপোচোক্র্যর ড়বরুক্ে মোক্ের ছষোভ : গ্রােবাসীর ষ্টবরক্ষারির েুরে আবরাররর বাষ্টিরে ঢুেরে না তেরর 
বুরয়ে ষ্টিষ্টস এোো েযাি েরার ের আবরাররর ো তরারেয়া োেুন সাাংবাষ্টদেরদর সরে েথা বরেন। 
ষ্টেষ্টন বরেন, ‘আেষ্টন তেেন ষ্টিষ্টস তর্ আোর তছরে োরা র্াওয়ার ৪৩ ঘণ্টা অষ্টেবাষ্টহে হরেও 
তসোরন আোর তছরেরে তদোর সেয় আেনার হয়ষ্টন। আর আজরে ষ্টেষ্টন এোরন এরসরছন অথচ 
এেজন োরয়র সরে তদো না েররই চরে তিরেন। আেষ্টন তেেন িুয়া ষ্টিষ্টস? তর্ আেষ্টন ঢাো তথরে 

আসরেন আর আোর সরে তদো না েররই চরে তিরেন?’ 

তরারেয়া োেুন বরেন, ‘আোর তছরে হেযার ৭২ ঘণ্টা অষ্টেবাষ্টহে হরয়রছ। ষ্টেন্তু আোর তছরেরে র্ারা 
হেযা েরে, োরদররে তেন আেষ্টন বষ্টহষ্কার েররে োররেন না? িুরেজ ষ্টদরে তেন তদষ্টর েররেন? 

িুরেরজ হেযাোরী র্ারা োরদর সবাইরে তদো তিরছ। ষ্টেন্তু অনযেে এেজন হেযাোরী অষ্টেে 
সাহারে তেন োেো তথরে বাদ ষ্টদরেন?’ 

‘হোজোর হোজোর ছেক্েক্মক্ের জীবন রষোে কেটো রষক আক্ে?’ 

আবরাররর ষ্টনেোত্মীয় েো োেুন বরেন, ‘আবরাররে তর্িারব িণষ্টেেুষ্টন তদওয়া হরয়রছ, আোরদরও 
তসিারব আজ িণষ্টেেুষ্টন তদওয়া হরয়রছ আবরাররর গ্রারে। আবরাররর এে িাষ্টবরে িণষ্টেেুষ্টন তদওয়া 
হরয়রছ। োাঁর িারয়র োেিরচােি, ওিনা ের্যন্ত তেরি তনওয়া হরয়রছ। আজ ষ্টিষ্টস সারহব আসরেন, 

উনার এেো জীবন রক্ষার জনয প্রোসরনর এে রক্ষে আসরো। আর আোরদর হাজার হাজার তছরে-
তেরয়র জীবন রক্ষার জনয েয়ো রক্ষে আরছ?’ 

ড়িড়সর গোড়িক্ে চক্ে ছগক্েন ড়ভড়স 

আবরাররর েবর ষ্টজয়ারে তেরষ োাঁর বাষ্টিরে তঢাোর আরি ষ্টিষ্টস অধযােে সাইিুে ইসোে েে 
েে গ্রাবাসীর ষ্টবরক্ষারির েুরে েরিন। এেের্যারয় ষ্টনরজর িাষ্টি তিরে কুষ্টিয়ার তজো প্রোসরের 
িাষ্টিরে েরর রায়ডাো গ্রাে েযাি েররন। এ সেয় ষ্টবকু্ষব্ধ এোোবাসী ‘িুয়া, িুয়া’ বরে তলািান 
তদয়। 

ড়ভড়স পিেযোগ করক্ে চোন নো 
আবরাররর েবর ষ্টজয়াররের ের বুরয়ে ষ্টিষ্টস অধযােে সাইিুে ইসোে বরেন, ‘আষ্টে তো তোরনা 
অনযায় েষ্টরষ্টন। োহরে েদেযাি েরব তেন?’ 

 


