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রাজধানীর রিসেডি য়াল লু অ া ড কেলেজর এক ছাে র মৃতু র ঘটনায় তী  াভ ও অসে াষ কাশ
কেরেছ  মি সভা।  ওই  িত ােনর  নবম  িণর  ছা  নাইমুল  আবরার  রাহােতর  অ াভািবক মৃতু র  পর
পা মেটম না  হওয়া  এবং  থানায়  কােনা  মামলা  না  হওয়ায়  াভও কাশ  কেরেছন  ধানম ী  শখ

হািসনা এবং মি সভার সদ রা। ত এ িবষেয় েয়াজনীয় আইনা গ পদে প িনেতও রা ম ীেক িনেদশ
িদেয়েছন ধানম ী। গতকাল ধানম ীর কাযালেয় ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  অ ি ত মি সভার
বঠেক এই াভ কাশ করা হয়। এ ছাড়া ভারেত িট-২০ িসিরেজর থম ম ােচ ভারতেক সাত উইেকেট

পরািজত করায় ধানম ী ও মি সভার সদ রা বাংলােদশ ি েকট দলেক অিভন ন জানান। বঠক সূে
এসব তথ  জানা  গেছ। মি সভা  বঠেক উপি ত একািধক িসিনয়র ম ীর সে  কথা  বেল জানা  গেছ,
মি সভা বঠেক অিনধািরত আেলাচনার েতই ধানম ী শখ হািসনা দিনক থম আেলার নাম উে খ
কের বেলন, তারা এত নীিত কথা বেল, মানিবকতার ছবক দয়, অথচ তারাই সবেচেয় অমানিবক ও িন রু
কাজিট কেরেছ। তােদর একিট অ ােন নবম িণর ছা  নাইমুল আবরার রাহাত িব ৎ ৃ  হেয় মারা যায়,
অথচ তারা সিট গাপন রেখ পুেরা অ ান চািলেয় যায়। িতিন বেলন, মানিবকতা আর নিতকতার ছবক
দন, তারা এত অমানিবক ও িন রু হেত পােরন। সূ  জানায়, রা ম ীেক উে  কের ধানম ী জানেত

চান- এ িনেয় পুিলশ কী কেরেছ। এখন পয  কােনা আইনগত ব ব া না নওয়া হেল ত াপারিল ব ব া
িনেত রা ম ীেক িনেদশ দন। তখন রা ম ী বেলন, িতিন এ িবষেয় িকছইু জােনন না। পুিলশও তােক
িকছইু জানায়িন। আজই িতিন এ িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া  নেবন। সূ  জানায়, ময়নাতদ  ছাড়া কীভােব
লাশ দওয়া  হেলা  তাও  খিতেয়  দখেত রা ম ীেক িনেদশ িদেয়েছন  ধানম ী  শখ  হািসনা।  সভায়
আইনম ী  বেলন,  এ  ঘটনায়  মামলা  হওয়া  উিচত।  অ  ম ীরাও  পুেরা  ঘটনায়  াভ কাশ  কেরন।
রিসেডি য়াল  মেডল  লু  অ া ড  কেলেজর  পােশ  এত েলা  হাসপাতাল  থাকেত  কন  আবরারেক

মহাখালীেত নওয়া হেলা- সই ও তেুলেছন একািধক ম ী। এিদেক গতকােলর বঠেক জানােনা হেয়েছ,
চলিত বছেরর তৃতীয় মািসেক (জলুাই থেক সে র) মি সভায় নওয়া িস া  বা বায়েনর হার ৫৮
দশিমক ৪৯ শতাংশ। অ িদেক সরকােরর পুেরা  সমেয় মি সভায়  নওয়া  িস া  বা বায়েনর হার ৭৫
দশিমক ৭৮ শতাংশ। মি সভা বঠক শেষ িবকােল সিচবালেয় িনয়িমত সংবাদ ি িফংেয় মি পিরষদ সিচব
খ কার আেনায়া ল ইসলাম এসব তথ  তেুল ধেরন। মি পিরষদ সিচব বেলন, গত জলুাই থেক সে র
পয  চারিট মি সভা বঠক হয়। এেত িস া  নওয়া হয় ৫৩িট। িস া  বা বায়ন করা হেয়েছ ৩১িট। ২২িট
িস া  বা বায়নাধীন। িস া  বা বায়েনর হার ৫৮ দশিমক ৪৯ শতাংশ। িতিন জানান, এই সমেয় মি সভা
বঠেক পাচঁিট নীিত বা কৗশল, িট চিু  বা সমেঝাতা ারক (এমওইউ) অ েমািদত হেয়েছ। আর সংসেদ

আইন পাস হেয়েছ পাচঁিট। িতিন বেলন, বতমান সরকার দািয়  নওয়ার পর গত ২১ জা য়াির  থেক ৩০
সে র পয  মি সভার মাট ১৬িট বঠক হয়। এসব বঠেক ১১৬িট সারসংে প উপ াপন করা হয়। এ
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ছাড়াও মি সভা  বঠেক জাতীয়  স দ উ য়ন  তহিবল  ব বহার  নীিতমালা-২০১৯ এর খসড়া  অ েমাদন
দওয়া হেয়েছ।

আবরােরর লখািন :  নায়াখালী িতিনিধ জানান, লুছা  নাঈমুল আবরার রাহােতর লখািন গতকাল
তার  বািড়  সানাইমুড়ী  উপেজলার  ধ পুর  ােম অ ি ত  হয়।  ওই  বািড়েত  িগেয়  দখা  যায়,  এখেনা
আহাজাির করেছন তা মা-বাবা, বান ও জনরা। তারা ‘আবরার হত া’র িবচার দািব কেরন। তারা বেলন,
িকেশার আেলার বষপূিতর অ ােনর আেয়াজকরা অবেহলা কের দূরবতী হাসপাতােল নওয়ায় আবরারেক
বাচঁােনা যায়িন। কােছর কােনা হাসপাতােল িনেল হয়েতা স বঁেচ যত। আবরােরর বাবা মিজবর রহমােনর
কােনা বসতঘর নই। িতিন তার ভাইেয়র ঘের পিরবার িনেয় বাস কেরন। মিজবর রহমান তার ী জাহানারা
বগম,  মেয় তািনয়া  আ ার এবং অ া  আ ীয়রা   কেরন,  একটা  ছেলর লাশ পােশ রেখ ওরা

কীভােব আন  অ ান  চািলেয়  যেত পারল। আবরার  য েুলর  ছা  তার  া ন  িশ াথী  ওবােয়দ
আহেমদ ১০ কািট টাকা িতপূরণ দািব কের সংি েদর কােছ আইিন নািটস পািঠেয়েছন। ওবােয়েদর
পে  ি ম কােটর আইনজীবী ফাইজু া ফেয়জ ডাকেযােগ ওই নািটস পাঠান।
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