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কােনা সা নাই আপনােদর ক  কমােত যেথ
নয় : ধানম ী
খিুনেদর িবচার ত করার িনেদশ

কাশ : ১৫ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা বেুয়েটর ছা  আবরার ফাহাদ হত ার িবচার ত শষ করেত েয়াজনীয় ব ব া
নওয়ার জ  আইনম ীেক িনেদশ িদেয়েছন।  গতকাল সামবার আবরােরর বাবা-মা  ও  ছােটা  ভাই

গণভবেন ধানম ীর সে  দখা  করেত গেল শখ হািসনা  এ তথ  জািনেয় বেলন,  কােনা  সা নাই
আপনােদর ক  কমােত যেথ  নয়। আপনােদর সা না জানােনার ভাষা আমার জানা নই। জন হারােনার
বদনা     আিম  বিুঝ।  আিমও এক রােত সব  হািরেয়িছলাম।  আিম  তখন িবচারও পাইিন।  আবরােরর

হত াকারীরা অমা ষ হেয় গেছ বেল াভ কাশ কের ধানম ী বেলন, ‘এ ঘটনায় কাউেক ছাড় দওয়া
হেব না। খুিনেদর সেবা  শাি  িনি ত করা হেব। দেলর পিরচয় িদেয় কােনা অপরাধীই র া পােব না।’

আবরােরর মা রােকয়া খাতুন ধানম ীেক বেলন, আপিন মােয়র আসেন থেক ঘটনার পর হত াকারীেদর
িব ে  য কেঠার ভিূমকা িনেয়েছন সজ  আপনার িত কৃত তা জানােনার ভাষা আমার নই। তারা

  মেহদী হাসান
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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।

|

শাসন ও দশবাসীর িতও কৃত তা জানান। ধানম ী বেলন,  আবরার হত ার পর সরকার িরত
ব ব া িনেয় খুিনেদর ফতার কেরেছ। তােদর ত িবচার হেব।

এর আেগ গতকাল িবকাল ৫টার িদেক আবরােরর বাবা বরকত উ াহ, মা রােকয়া খাতুন, ভাই আবরার
ফায়াজ সাি র, চাচা  ও মামা গণভবেন যান। সা ােতর েত ধানম ী শখ হািসনা জিড়েয় ধেরন
আবরার ফাহােদর মা রােকয়া খাতনুেক। এ সময় আবরােরর মা  কা ায় ভেঙ পেড়ন। শখ হািসনাও
চােখর পািন ধের রাখেত পােরনিন। এ সময় ধানম ী তােক বেুক জিড়েয় ধের তার পােশর চয়াের বসান

এবং তােক সা না দন। ধানম ী তােদর বেলন, আিম ঘটনািট শানার সে  সে  িসিসিটিভ ফেুটজ
দেখ তা িণক ব ব া নওয়ার িনেদশ িদেয়িছ। ওরা কান সংগঠেনর নতা নািক কমী তা আিম নেতও

চাইিন।

সা া কােল অ াে র মেধ  উপি ত িছেলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও
সতুম ী ওবায় ল কােদর এমিপ, যু  সাধারণ স াদক মাহববু-উল আলম হািনফ এমিপ ও ি য়া সদর

উপেজলা চয়ারম ান আতাউর রহমান।

অিমত সাহা ছা লীগ থেক বিহ ার:এিদেক বেুয়েটর ছা  আবরার ফাহাদ হত াকাে  জিড়ত থাকার
িবষয়িট  সংগঠেনর তদে  মািণত হওয়ায় বেুয়ট শাখা  ছা লীেগর আইনিবষয়ক উপস াদক অিমত
সাহােক বাংলােদশ  ছা লীগ  থেক ায়ীভােব  বিহ ার  করা  হেয়েছ।  গতকাল  ছা লীেগর  এক স
িব ি েত  এ  তথ  জানােনা  হয়।  ছা লীেগর ভার া  সভাপিত ও  ভার া  সাধারণ  স াদক আল
নািহয়ান খান  জয় ও লখক ভ াচায  া িরত িব ি েত  বলা  হয়,  ‘অিমত সাহা  ওই ঘটনার সময়
ঘটনা েল উপি ত িছেলন না। তেব সামািজক যাগােযাগ মাধ েম কেথাপকথেনর মাধ েম ঘটনার সে
স ৃ  িছেলন।’
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