
আবরােরর শষ চার ঘ া
জবানবি েত নশৃংসতার িচ

বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র (বুেয়ট) ছা  আবরার ফাহাদ হত ার িশকার হওয়ার আেগ শষ চার
ঘ ার িনমম িনযাতেনর িচ  উেঠ এেসেছ আদালেত আসািমেদর দওয়া ীকােরাি মূলক জবানবি েত।
ঘটনার িদন রাত সােড় ৮টা থেক সােড় ১২টা পয  ক কীভােব তার ওপর ববরতা চািলেয়েছ তা এখন
অেনকটাই পির ার। সবেশষ গতকাল আবরার হত া  মামলায়  িরমাে ড থাকা  মুজািহ র রহমান মুজািহদ
আদালেত ীকােরাি মূলক জবানবি  িদেয়েছ। এর আেগ আদালেত ীকােরাি মূলক জবানবি  িদেয়েছ
বুেয়েটর ছা  ইফিত মাশাররফ সকাল, মফতা ল ইসলাম িজয়ন ও অিনক সরকার। এই চার আসািমর
জবানবি  অ সাের,  ৪  অে াবর  বুেয়ট  ছা লীেগর  সাধারণ  স াদক  মেহদী  হাসান  ওরেফ  রিবন
শেরবাংলা হল ছা লীেগর মেস ার েপ একিট িনেদশনা দয়। িকছু েণর মেধ  মেস ার েপ উ র
দয় বুেয়ট ছা লীেগর তথ  ও গেবষণা িবষয়ক স াদক অিমত সাহা। েপ স লেখ, ‘ওেক (আবরার)

বািড় থেক িফরেত দন।’ এক িদন পর ৬ অে াবর িবকােল ােমর বািড় ি য়া থেক বুেয়েটর শেরবাংলা
হেল ফেরন আবরার। ৮ অে াবর রাত ৮টা ১৩ িমিনেট আবরারেক ২০১১ ন র কে  ডেক িনেয় যায়
তািনম, সাদাত, সাইফলু ও অিভ। আবরােরর িট মাবাইল ফান ও ল াপটপও সে  নওয়া হয়। আবরােরর
িট মাবাইল হােত  িনেয়  চক করেত থােক মুজতবা  রািফদ ও খ কার  তাবাখখা ল  ইসলাম ওরেফ

তানভীর। মুনতািসর আল জিম নয় ল াপটপ। এ সময়  কে  আেস মেহদী  হাসান  এবং  বুেয়ট শাখা
ছা লীেগর ীড়ািবষয়ক স াদক মা. মফতা ল ইসলাম ওরেফ িজয়ন। বুেয়ট ছা লীগ সাধারণ স াদক
মেহদী কারা কারা িশিবর কের তা জানেত চেয়ই কেয়কিট চড় মাের আবরারেক। তখন ইফিতও চড়-থা ড়

মারেত থােক। একপযােয় শাম ল আেরিফন ি েকট া  িনেয় আেস। কথা আদােয়র জ  ি েকট া
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িদেয় আবরােরর পােয় পটায় তারা। এরপর ই হাত টানটান কের া  িদেয় আবরারেক মারেত থােক
অিনক। আবরার িচৎকার কের কাদঁেতও পােরনিন। কারণ অ রা  আবরােরর মুখ চেপ ধের রেখিছল।
এভােব থেম থেম া  িদেয় পটায় ইফিত, মফতা ল িজয়নসহ অ রা। মারেত মারেত ইফিতর হােত
থাকা া িট ভেঙ যায়। এরপর অিনক সরকার আেরকিট া  িনেয় আবরােরর হাটুঁ, পােয়র তালু এবং
পা  ও বা েত মারেত থােক। এ সময় ভেয় আবরার কেয়কজেনর নাম বেল। তখন আবরারেক চড় মাের
মফতা ল এবং া  িদেয় হাটুঁেত বািড় িদেত থােক। রাত সােড় ১০টার িদেক আবরারেক কে  রেখ

ইফিত, িজয়নসহ অ রা ক াি টেন খেত যায়। িমিনট িবেশক পর িফের এেস তারা দেখ, আবরার অ
হেয় পেড়েছন। িতিন  মেঝেত েয়  আেছন। মেঝ থেক আবরারেক ধমিকেয় টেন-িহচঁেড় দাড়ঁ  করায়
ইফিত। গােল কেয়কিট চড় মাের স। মুজািহদ তখন কে  থাকা াি েকর মাটা দিড় িদেয় পটােত থােক
আবরারেক। ইফিত আবার া  হােত নয়। এবার আবরােরর হাটুঁ ও পােয় আঘাত কের স। তাবাখখা ল
তখন  চড়-থা ড়  মাের।  তত েণ  রাত  ১১টা।  কে  ফর  আেস অিনক সরকার।  এেসই  া  িদেয়
একনাগােড় এেলাপাতািড় পটােত থােক আবরারেক। টানা  দড়শ বােররও বিশ া  িদেয় আবরারেক
আঘাত কের অিনক। বাচঁার জ  আবরার একািধকবার পা  জিড়েয় ধেরন অিনেকর। িক  অিনক আরও
জারােলাভােব পটােত থাকেল আবরার আতিচৎকার িদেয় ওেঠন। ওই সময় কে  উপি ত সবাই ভয় পেয়

যায়। আসািমেদর কেয়কজন িবছানার ওপর জড়সড় হেয় বেস। িক  অিনেকর পটােনা আর থােম না। এক
ঘ ারও বিশ সময় ধের আবরারেক িপিটেয় ক  থেক বর হয় অিনক। রাত তখন ১২টা। আবরার ওই
সময় ভীষণ অ  হেয়  পেড়। বিম কের পর পর বার। িনঃ াস িনেত পারিছেলন না  আবরার। অব া
বগিতক দেখ মেঝেত আবরােরর মাথার িনেচ বািলশ দয় ইফিত। িচি ত ইফিত ফান কের অিনকেক।
বপেরায়া  অিনক িতউ ের বেল,  ‘িক ু হেব না। আবরারেক গাসল কিরেয় হােত-পােয় মলম লািগেয়

দাও।’ িক  তত েণ আবরার মৃত ায়। ফর বিম কেরন আবরার। তখন আবরারেক দাড়ঁ করােনাও যাি ল
না। বাধ  হেয় কেয়কজন ধের তােক ২০০৫ ন র কে  িনেয় ইেয় দয়। এ সময় সখােন আেস মেহদী ও
অিনক। তখন মেহদী  বেল, ‘ও ঢং ধেরেছ। ওর িকছু হয়িন। থরািপ িদেলই িঠক হেয় যােব।’  এ সময়
আরও মের তথ  বর করেত বেল অিনক। িঠক ওই মুহেূত এসএমএস পাঠায় অিমত। সও একইভােব
আরও তথ  বর করেত আবরারেক মারার বুি  দয়। িক  আবরােরর অব া  খবু খারাপ জানােল অিমত
তােক হল থেক বর কের িদেত বেল। মেহদী তখন আবরারেক পুিলেশর হােত দওয়ার জ  িনেচ নামােত
বেল। আবরারেক িনেচ নামােনার চ া করা হয়। এ সময় িমজান পািন আনেত বলেল পািন এেন আবরারেক
খাওয়ােনা হয়। পের তাশেক কের মায়াজ, তািমম ও জিম দাতলা ও িনচতলার িসঁিড়র মাঝামািঝ রােখ
আবরারেক। তখন আবরার গাঙািনর ের বেলন, ‘আমার খবু খারাপ লাগেছ।’ ইসমাইল ও মিনর তখন
অ া েুল েক  ফান  দয়।  অ া েুল  আসেত  দির  হওয়ায়  তািমম  বাইক  িনেয়  বুেয়ট  মিডেকেলর
িচিকৎসকেক িনেয় আেস। িচিকৎসক আসার পরপরই অ া েুল  আেস। িচিকৎসক িসঁিড়েত আবরারেক দেখ
বেলন, ‘ও মারা গেছ।’ আবরারেক িসঁিড়র কােছ নওয়ার উে  িছল, িশিবর বেল পুিলশ ডেক ধিরেয়
দওয়া। পুিলশও ডাকা হেয়িছল। িক  মারা যাওয়ায় আবরারেক পুিলেশ দওয়া স ব হয়িন। আবরার যখন

মারা  যান  তখন রাত ৩টা। পের আবরােরর লাশ রাখা  হয়  ক াি টেন। রাত  সােড় ৩টার িদেক বুেয়েটর
শেরবাংলা হল থেক আবরােরর মরেদহ উ ার কের চকবাজার থানা পুিলশ। পরিদন স ায় ১৯ জনেক

আসািম কের চকবাজার থানায় হত া মামলা কেরন আবরােরর বাবা বরকত উ াহ। তদ -সংি রা বলেছন,
আবরার হত ায় জিড়ত থাকার অিভেযােগ গতকাল পয  ১৯ জনেক ফতার করা হেয়েছ। িবিভ  সময়

ফতার ১৯ জনেক পাচঁ িদন কের িরমাে ড পায় িডিব। এেদর মেধ  চারজন আদালেত ীকােরাি মূলক
জবানবি  িদেয়  কারাগাের রেয়েছ। এ  ছাড়া  গতকাল ছয়জেনর িরমা ড  শেষ  আদালেত পাঠােনা  হেল
আদালত তােদর কারাগাের পাঠােনার িনেদশ দন।

আবরােরর  পিরবারেক ১০  কািট  টাকা  িতপূরণ  িদেত  িরট  :  আবরার  ফাহােদর  হত ার  ঘটনায়  তার
পিরবারেক ১০ কািট টাকা িতপূরণ দওয়ার িনেদশনা চেয় হাই কােট িরট আেবদন দােয়র করা হেয়েছ।

িতপূরেণর এই টাকা বুেয়ট কতৃপ েক িদেত হেব বেল িরেট দািব করা হয়। গতকাল আইনজীবী শািহন
বাবুর পে  ি ম কােটর আইনজীবী এ ক এম ফােয়জ এ িরট দােয়র কেরন।
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 এ সময় তার সে  িছেলন আইনজীবী মা. পারেভজ।

পের আইনজীবী মা. পারেভজ সাংবািদকেদর বেলন, আবরােরর মৃতু র ঘটনায় বুেয়ট কতৃপে র কােছ ১০
কািট টাকা িতপূরণ চেয় িরট দােয়র করা হেয়েছ। এই িতপূরেণর পুেরা টাকা বুেয়টেক িদেত হেব। এ

ছাড়াও িরেট আবরােরর মৃতু র ঘটনায় বুেয়ট কতৃপে র ব থতােক চ ােল  কেরিছ। এই িরেটর আেদশ হেল
আমরা অ  িব িবদ ালেয় র ািগং িশকার িশ াথীেদর জ ও িতপূরণ আদায় করেত পারব।

এ ছাড়াও িরেট আবরােরর হত ার ঘটনায় িবচার িবভাগীয় তদ  কিমিট চাওয়া হেয়েছ। এ ছাড়া আবরােরর
পিরবােরর সদ েদর িনরাপ া িনি ত করার িনেদশনাও চাওয়া হেয়েছ িরেট। িরেট বুেয়ট কতৃপ  ছাড়াও,
িশ া  ম ণালেয়র সিচবসহ সংি েদর িববাদী  করা  হেয়েছ। আজ িবচারপিত মই ল ইসলাম চৗধরুী  ও
িবচারপিত মা. আশরাফলু কামােলর সম েয় গিঠত হাই কাট বে  িরট আেবদনিটর ওপর নািন হেত
পাের বেল জািনেয়েছন আইনজীবীরা।

এর আেগ গত ৬ অে াবর রােত বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র (বুেয়ট) শেরবাংলা হেলর ১০১১ ন র
ক  থেক ডেক িনেয়  িপিটেয়  হত া  করা  হয়  বুেয়েটর  ১৭তম ব ােচর  ইেলকি ক অ া ড ইেলক িনক
ইি িনয়ািরংেয়র ছা  আবরার ফাহাদ রা ীেক। ওই িদন রাত ৩টার িদেক হেলর ি তীয় তলার িসঁিড় থেক
আবরােরর মরেদহ উ ার কের কতৃপ । আবরারেক হত ার ঘটনায় তার বাবা বরকত উ াহ বাদী হেয় একিট
হত া মামলা দােয়র কেরেছন। মামলায় ১৯ জনেক আসািম করা হেয়েছ।
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