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বেুয়ট  িশkাথর্ী  আবরার  হতয্া  িনেয়  জািতসংেঘর  pিতিkয়ার  জবাব  িদেত  ঢাকায়  িনযুk  জািতসংেঘর
আবািসক সমnয়কারী িময়া েসেpােক েরাববার পররা  মntণালেয় তলব করা হয়।
ঢাকায় জািতসংঘ সমnয়কারীর দফতর েথেক সmpিত eক িববিৃতেত বলা হয়, aবােধ মতpকাশ করার
aিভেযােগ বুেয়েটর eক ত ণ ছাtেক হতয্া করায় জািতসংঘ িনnা জানায়। পররা  মntণালয় e বয্াপাের
বয্াখয্া িদেয় বেলেছ, বাংলােদেশ মতpকােশর aবাধ sাধীনতা রেয়েছ।
eকi সে  আবরার হতয্ার পিরেpিkেত সরকােরর িবিভn পদেkপ তুেল ধরা হয়।
জািতসংঘ দতূ িময়া েসেpা েবলা 11টার িদেক পররা  মntণালেয় জািতসংঘ aনিুবভােগর মহাপিরচালক
নািহদা েসাবহােনর সে  সাkাৎ কেরন। তােদর মেধয্ pায় 40 িমিনট আেলাচনা হয়।
ৈবঠক  সmেকর্  পররা  মntণালেয়র  সংি  eক  কমর্কতর্ া  যুগাnরেক  বেলন,  আবরার  হতয্ার  বয্াপাের
বাংলােদশ  েযসব  পদেkপ  িনেয়েছ  েস েলা  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  বাংলােদেশ  মতpকােশর  aবাধ  sাধীনতা
রেয়েছ- ei িবষয়o তােক জানােনা হেয়েছ।
বাংলােদশ pেকৗশল িব িবদয্ালেয়র (বেুয়ট) েমধাবী ছাt আবরার ফাহাদ হতয্ার পর জািতসংঘসহ িবিভn

  kটৈনিতক িরেপাটর্ ার
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েদশ pিতিkয়া জানায়। পররা  মntণালয় সবার pিতিkয়ার জবাব েদেব িকনা তা জানা যায়িন।
eিদেক  পররা  মntণালেয়র  eক  কমর্কতর্ ার  বরাত  িদেয়  িবিডিনuজ  টুেয়িnেফার  ডটকম  জানায়,
জািতসংঘ pিতিনিধেক তারা দিুট িবষেয় বেলেছন।
pথমত, মুkভােব িনেজর মতpকােশর  জনয্ বেুয়ট ছাt আবরারেক  হতয্া করা হেয়েছ বেল মnবয্ করা
হেয়েছ  জািতসংেঘর  িববৃিতেত,  যা  সিঠক  নয়।  ভারেতর  সে  করা  চুিk  িনেয়  aেনেকi  নানা  মাধয্েম
আেলাচনা-সমােলাচনা-মnবয্ কেরেছন। সরকার কাuেক তার মতpকােশ বাধা েদয়িন। eমনিক আবরার
খুন হoয়ার আগ পযর্n েস েফসবুেক কী িলেখেছ তা সরকােরর ধারণায় িছল না।
িdতীয়ত, unত িবে  যখন েকােনা ছাt হতয্ার ঘটনা ঘেট, তখন তা িনেয় জািতসংঘেক কথা বলেত েদখা
যায় না। বাংলােদেশ েকােনা ঘটনা ঘটেলi তােক মতpকােশর sাধীনতার সে  জড়ােনা হয় েকন।
uেlখয্, আবরার হতয্ার পর বাংলােদেশ জািতসংেঘর সমnয়কারীর দফতর েথেক েদয়া িববিৃতেত বলা
হয়, aবােধ মতpকাশ করার aিভেযােগ বেুয়েটর eক ত ণ ছাtেক হতয্া করায় জািতসংঘ িনnা জানায়।
কয্াmােস সিহংসতা বাংলােদেশ aেনক pাণ েকেড় িনেয়েছ।
eসব  হতয্ায়  দায়ীেদর  িবচার  না  হoয়ায়  তার  pিতকার  হয়িন।  জািতসংঘ  বাংলােদেশ  আবরার  হতয্ায়
aিভযুkেদর েgফতােরর িবষয়িট লkয্ কেরেছ। জািতসংঘ sাধীন তদnেক uৎসািহত কের।
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