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বেুয়েটর ছা  আবরার ফাহাদ হত া মামলার আেরা এক আসািম বেুয়ট শাখা
ছা লীেগর বিহ তৃ সাংগাঠিনক স াদক মেহিদ হাসান রিবন ১৬৪ ধারায়
দওয়া জবানবি েত হত াকাে র দায় ীকার কের সই রােতর ঘটনার
রামহষক বণনা িদেয়েছন।

গতকাল  সামবার  িতিন  আদালেত  বেলন,  ‘আবরােরর  মেমট  িমজান  ও  বেুয়ট  শাখা  ছা লীেগর
উপ-আইনিবষয়ক স াদক অিমত সাহা  তােক জািনেয়িছেলন  আবরার িশিবর কের।  ওর ফসবকু বা
মাবাইল ফান চক করেলই  এটা  িনি ত  হওয়া  যােব।  স  অ যায়ী  ঘটনার িদন রাত  ৮টার িদেক

আবরারেক ২০১১ ন র কে  ডেক আনা হয়।’

আদালেত দওয়া  ীকােরাি মলূক জবানবি েত মেহিদ  বেলন,  আবরারেক থম  দফায়  িতিন  
কেরন, ‘তুই িশিবর কিরস’। আবরার অ ীকার কের। পের ইফিত ও তানভীরেক আবরােরর কে  পািঠেয়
দই আমরা। তারা আবরােরর ক  থেক তার িট মাবাইল ফান ও ল াপটপ িনেয় আেস। অিনক একিট
মাবাইল ফােন  আবরােরর ফসবকু ঘেঁট  িকছু  উ ািনমলূক ব ব  পায়।  তখন স  িজ াসা  কের,

‘ক া ােস কারা িশিবর কের? তুই  তােদর নাম বল?’  আবরার চপু থােক। তখন স তােক িকল ঘিুষ
মাের। তখন আিমও আবরারেক চড়-থা ড় মাির। একটা পযােয় ি েকেটর া  িদেয় তােক পটাই।
িকছু সময় পর আিম অিনকেক বিল য ওেক িপিটেয় িশিবেরর নাম েলা বর            করেত হেব। এরপর
আিম চানখার পুল যাই খেত। চানখার পুেল হােটল খাওয়া-দাওয়ার সময় ম ােস ার েপ দখেত পাই
য আবরােরর অব া খুবই খারাপ। তখন আিম হেল চেল আিস। এেস িন য আবরারেক অিমেতর ক
থেক বর কের পােশর ২০০৫ ন র কে  নওয়া হেয়েছ। ওই কে  আবরার বিম কের। তখন আিম

আবরারেক পুিলেশর হােত দওয়ার জ  িনেচ  নামােত  বিল।    এরপর জিম,  মায়াজ ও শামীমসহ
কেয়কজন তােক কােল কের িসিঁড় ঘেরর পােশ িনেয় যায়। এরপর পুিলশ ও িচিক সকেদর খবর দওয়া
হয়। িচিক সক এেস তােক মতৃ ঘাষণা কেরন। 

এিদেক িশিবর সে েহ  পটােনার কারেণই  আবরােরর  মতুৃ  হেয়েছ  বেল  জািনেয়েছন  ঢাকা  মহানগর
পুিলেশর (িডএমিপ) অিতির  কিমশনার মিন ল ইসলাম। গতকাল িডএমিপ িমিডয়া স টাের সংবাদ
সে লেন সাংবািদকেদর এক ে র জবােব মিন ল ইসলাম বেলন, ‘ ারকৃতেদর মেধ  চার জেনর
আদালেত  দওয়া  জবানবি েত  এেসেছ  য,  তারা  িশিবর  সে েহ  আবরারেক  ডেক  িনেয়  মারিপট
করিছল। একপযােয় তার মতৃু  হয়।’

এক ে র জবােব মিন ল ইসলাম বেলন,  বািকেদর জবানবি র পাশাপািশ তথ যিু র িবে ষণ ও
অ া  পািরপাি ক সা - মােণর িভি েত একটা িস াে  পৗঁছােত হেব য, তারা আবরারেক হত ার
উে ে  মারিপট কেরিছল নািক মারিপেটর জ  মারিপট করিছল।

ওই ঘটনায় পুিলেশর ভূিমকা িনেয় ে র জবােব মিন ল ইসলাম বেলন, ‘পুিলশ রাত ২টায় নয়, ৩টার

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

পের িগেয়িছল বেুয়ট ক া ােস,  িক  পুিলশেক তখেনা বেলেছ,  ভতের কােনা  সম া নাই।  সম া
থাকেল, কউ (কতৃপ ) জানােল তখন পুিলশ ঢেুক। সম া না থাকেল হেলর ভতের যাওয়ার রওয়াজটা
ওইভােব নাই।’

ওই রােত স এলাকায় টহেলর িতনজন পুিলশ সদ  িছল জািনেয় মিন ল বেলন, হেল গালমাল হেয়েছ
জেন সখােন িগেয়ও কােনা িচ  পায়িন তারা। তেব িজ াসাবােদ আমরা যটা পেয়িছ, কউ কউ

বলেছ, পুিলশ যাওয়ার আেগই আবরার মারা িগেয়িছল।

আগামী মােস আদালেত এই মামলার অিভেযাগপ  দািখল করা হেত পাের বেল ইি ত িদেয় মিন ল
ইসলাম বেলন, ‘তেব আমরা আ  করেত চাই, আগামী মােসর েত িব  আদালত য তািরখ িদেয়েছ
তার আেগই অথাত্ আমরা আশা করিছ, আগামী মােসর র িদেক এই মামলার তদ  কাজ শষ হেব।
তখন আমরা একটা পূণা  িচ  িদেত পারব।
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