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াফ িরেপাটার ॥ বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয় ছা  আবরার ফাহাদ হত ায় আরও ই আসািম অিমত সাহা ও
অিনক সরকার হত ার দায় ীকার কের আদালেত জবানব ী িদেয়েছ। এর আেগ মফতা ল ইসলাম িজয়ন ও
ইফিত মাশাররফ সকাল আবরার হত ার দায় ীকার কের আদালেত জবানব ী দন। অিনক সরকার আবরার
হত ার অ তম মা ারমাই ড বেল তদ কারী সং া  সূে  জানা গেছ। এিদেক আবরার হত া মামলার আেরক
আসািম মায়াজ আবু রাইরােক ঢাকার উ রা থেক শিনবার ফতার কেরেছ ঢাকা মহানগর গােয় া পিুলশ। এ
িনেয় আবরার হত ায় মাট ১৯ জনেক ফতার করল ঢাকা মহানগর গােয় া পুিলশ। আর বার িসেলট থেক

ফতারকতৃ আবরার হত া মামলার আেরক আসািম মােজ র রহমান নওেরাজেক পাঁচ িদেনর িরমাে ড পািঠেয়েছ
আদালত।

তদ কারী সং া ঢাকা মহানগর গােয় া পূিলশ সূে  জানা গেছ, ফতােরর পর ১১ অে াবর বার অিমত
সাহােক  পাঁচ  িদেনর  িরমাে ড  পাঠায়  আদালত।  িরমাে ডর  থম  িদেনই  অিমত  সাহা  আদালেত  ায়

ীকােরাি মলূক  জবানব ী িদেত  রািজ হন। এজ  শিনবার তােক  ঢাকা মে াপিলটন  ম ািজে ট আিত ল
ইসলােমর খাস কামরায় হািজর করা হয়। সখােন অিমত সাহা হত াকাে-র সে  জিড়ত থাকার কথা ীকার কের
১৬৪ ধারায় ীকােরাি মলূক জবানব ী দন। জবানব ী শেষ তােক কারাগাের পাঠােনার আেদশ দন িবচারক।

এিদেক শিনবার আবরার হত ায় পাঁচ িদেনর িরমাে ড থাকা অিনক সরকারও ঢাকার আদালেত হত ার দায় ীকার
কের ১৬৪ ধারায় ীকােরাি মূলক জবানব ী িদেয়েছন। বেুয়ট ছা লীেগর তথ  ও গেবষণা  স াদক অিনক
সরকার মকািনক াল ইি িনয়ািরংেয়র প দশ ব ােচর িশ াথী। আবরােরর বাবার করা মামলায় আসািম হওয়ার পর
তােক  বিহ ার  কের  ছা লীগ।  ঢাকা  মহানগর  পুিলেশর  অপরাধ,  তথ  ও  িসিকউশন  িবভােগর  অিতির
উপকিমশনার ফজলরু রহমান জািনেয়েছন, অিনক সরকার ১৬৪ ধারায় ঢাকা মহানগর হািকম আিত ল ইসলােমর
খাস কামরায় জবানব ী দন। আবরার হত া মামলায় এর আেগ বেুয়ট ছা  মফতা ল ইসলাম িজয়ন ও ইফিত
মাশাররফ সকাল একই আদালেত ীকােরাি মলূক জবানব ী দন।

এিদেক শিনবার বলা এগােরাটার িদেক ঢাকার উ রার ১৪ ন র স েরর একিট বািড় থেক আবরার ফাহাদ হত া
মামলার এজাহারভু  আসািম বেুয়ট ছা  মায়াজ আবু রাইরােক ফতার কের ঢাকা মহানগর গােয় া পিুলশ।
এই িনেয় মাট আবরার হত া মামলায় ১৯ জন ফতার হেলা। যার মেধ  ১৫ জন এজাহারনামীয় আসািম। বািক
চার জেনর নাম এজাহাের িছল না। মায়াজ বেুয়েটর িসএসই িবভােগর ১৭তম ব ােচর ছা ।

হত াকাে-র িবষেয় িডিবর যু  কিমশনার মাহববু আলম জনক েক বেলন, এখন পয  যারা হত ার দায় ীকার কের
আদালেত জবানব ী িদেয়েছ, তােদর সবার ব ব ই মাটামুিট একই রকম। জবানব ী পযােলাচনা কের মেন
হেয়েছ, ঘটনার মলূ মা ারমাই ড অিনক সরকার। স ঘটনার  থেক শষ পয  িছল। হত াকাে- তার তৎপরতা
িছল সবেচেয় বিশ।
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অ িদেক বার িসেলট থেক ফতারকতৃ আবরার হত া মামলার আেরক আসািম মােজ র রহমান নওেরাজেক
িজ াসাবােদর জ  পাঁচ িদেনর িরমাে ড পািঠেয়েছ আদালত। নওেরাজ আদালেত িনেজর নাম িনেজই িঠক কের
দন। বেলন, পুিলশ তার নাম  ভুল  িলেখিছল। নওেরাজ হত া মামলায় এজাহারনামীয় ৮ ন র আসািম। িতিন

বেুয়েটর শের বাংলা হল ছা লীেগর বিহ তৃ কমী ও ম াটািরয়াল এ া ড ম াটােরালিজক াল ইি িনয়ািরং িবভােগর
১৭তম ব ােচর িশ াথী িছেলন। স িকেশারগে র িলয়ারচর থানার িপরপরু ােমর মাশ র-উজ-জামােনর ছেল।

এিদেক আদালেতর কাঠগড়ায় দাঁিড়েয় এই বেুয়ট ছা  বেলন, িসিস ক ােমরার ফুেটেজ আমােক দখা গেছ িকনা,
জািন না। আহত অব ায় আবরারেক িচিকৎসার জ  িনেয় যাওয়ার দেল আিমও িছলাম ওই সময় বুেয়ট ছা লীেগর
আইন িবষয়ক উপস াদক অিমত সাহা হেল িছেলন না। নওেরাজেক িজ াসাবােদর জ  দশ িদেনর িরমাে ডর
আেবদন  করেল  নািন  শেষ  ঢাকা  মহানগর হািকম িনভানা  খােয়র জসী  পাঁচ  িদেনর িরমা ড  ম রু  কেরন।
আদালেত নওেরােজর পে  কান আইনজীবী িছেলন না।

এিদেক বেুয়ট কতৃপ  হেল হেল উে দ অিভযান অব াহত রেখেছ। ইেতামেধ ই িব িবদ ালেয়র িট হেলর িতনিট
ক  িসলগালা কের দয়া হেয়েছ। এছাড়া অৈবধ ও বিহরাগতেদর হল ছেড় চেল যেত িনেদশনা িদেয়েছ কতপৃ ।

শিনবার িবেকেল বেুয়েটর শেরবাংলা হেলর ৩০১২ ন র ক িট িসলগালা কের দয়া হয়। বেুয়ট শাখা ছা লীেগর
সাধারণ  স াদক  মেহিদ  হাসান  রােসল  থাকেতন  মিটেত।  এর  আেগ  বেুয়ট  ছা লীেগর  সােবক  সভাপিত
জািম-উস সািনর ক  িসলগালা কের দয়া হয়। এমন উেদ াগেক াগত জািনেয়েছন বেুয়ট িশ াথীরা।
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