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বাংলােদশ  pেকৗশল  িব িবদয্ালেয়র  (বুেয়ট)  িশkাথর্ী  আবরার  ফাহাদ  হতয্ায়  25  জনেক  আসািম  কের
চাজর্ িশট  িদেয়েছ  ঢাকা  মহানগর েগােয়nা  পুিলশ  (িডিব)।  eকক  েকােনা  কারেণ  নয়,  েবশ  িকছু  কারেণ
তােক  হতয্া  করা  হেয়েছ  বেল  জািনেয়েছন  তদnসংি  বয্িkরা।  ei  হতয্াকাে  11  জেনর  সরাসির
aংশgহণ  eবং  14  জেনর  সmৃkতা  েদখােনা  হেয়েছ  চাজর্ িশেট।  দ িবিধর  302/109/114/34  ধারায়
আসািমেদর aিভযুk করা হেয়েছ। aিভযুkেদর মেধয্ e পযর্n 21 জনেক েgফতার করা হেয়েছ। বািক 4
জন  eখেনা  পলাতক  রেয়েছ।  আসািমরা  সবাi  বেুয়ট  শাখা  ছাtলীেগর  রাজনীিতর  সে  জিড়ত  বেল
aিভেযাগপেt uেঠ eেসেছ। eেদর মেধয্ 8 জন বুেয়ট শাখা ছাtলীেগর পদধারী েনতা। ei হতয্াকাে র
দায়  sীকার  কের  8  জন  আদালেত  sীকােরািkমলূক  জবানবিn  িদেয়েছ।  13  জেনর  161  ধারায়
জবানবিn েরকডর্  করা হেয়েছ। গতকাল বধুবার দপুুের ঢাকার মুখয্ মহানগর হািকম আদালেতর সংি
শাখায় ei চাজর্ িশট জমা েদয় ঢাকা মহানগর েগােয়nা পুিলশ। aপরােধর t িবেবচনায় িনেয় মামলািট
dত িবচার াiবুয্নােল পাঠােনা হেc বেল জানা েগেছ।
e বয্াপাের ঢাকা েমে াপিলটন পুিলেশর aিতিরk কিমশনার o িসিটিটিসর pধান মিন ল iসলাম বেলন,
আেলািচত ei হতয্াকাে র েমািটভ িহেসেব eকক েকােনা কারণ খুঁেজ পায়িন পুিলশ। aেনক েলা কারেণi
আবরার  ফাহাদেক  েপটােনা  হয়।  পাশাপািশ  হতয্ায়  জিড়তরা  সব  সময়  রাজৈনিতক  পিরচয়  বয্বহার
করত। eেদর সবাi uc ৃ ল আচরেণ aভয্s িছল। আেগ েথেকi তারা নানা কারেণ আবরার ফাহােদর
oপর িkp িছল। eকজনেক েমের aনয্জনেক িশkা িদেত িকংবা জিুনয়রেদর মেধয্ ভেয়র রাজt কােয়ম
করেত তারা (আসািমরা) দীঘর্িদন ধের যর্ািগংেয়র নােম e ধরেনর কমর্কা  চািলেয় আসিছল। যার আচরণ
aপছn হেতা, তােদরi েডেক eেন িনযর্াতন করা হেতা।
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ঢাকার আদালেত চাজর্ িশট pদােনর িবষয়িট িনি ত কের সরকাির েকৗঁসুিল (িপিপ) েহমােয়ত uিdন খান
সাংবািদকেদর  জানান,  আবরার  হতয্া  মামলার  আলামত  িহেসেব  পাঁচিট  িkেকেটর  sাm  জমা  েদoয়া
হেয়েছ।  eর  মেধয্  িতনিট  sাm  ভাঙা।  আবরারেক  েপটােনার  সময়  eসব  sাm  েভেঙ  যায়।  eছাড়া
িsিপং রিশ, আবরার ফাহােদর রkমাখা জামাকাপড়, আসািমেদর েমেস ােরর কেথাপকথন eবং বেুয়েটর
েশেরবাংলা হেলর েkাজ সািকর্ ট কয্ােমরার িভিডo ফুেটজ জb েদখােনা হেয়েছ।
গত  6  aেkাবর  রিববার  রাত  3টার  িদেক  েশেরবাংলা  হল  েথেক  তিড়t  o  iেলক িনক  pেকৗশল
িবভােগর িdতীয় বেষর্র ছাt আবরার ফাহােদর লাশ udার করা হয়। oi রােত হেলর 2011 নmর কেk
আবরারেক িপিটেয় হতয্া কের িব িবদয্ালয় শাখা ছাtলীেগর কেয়কজন েনতা।           e ঘটনায় িনহেতর
বাবা বরকত ulাহ বাদী হেয় 19 জনেক আসািম কের চকবাজার থানায় হতয্া মামলা কেরন।
পিুলশ যা বলেছ :গতকাল দপুুর 12টার িদেক ঢাকা মহানগর পুিলেশর িমিডয়া েসnাের eক সংবাদ
সেmলেন ঢাকা মহানগর পুিলেশর aিতিরk কিমশনার o কাunার েটরিরজম iuিনেটর pধান মিন ল
iসলাম বেলন, ঘটনাsেলর িসিসিটিভ ফুেটজ, তথয্-pমাণ o সােkয্র িভিtেত আবরার ফাহাদেক মারধেরর
সে  সরাসির 11 জন জিড়ত িছেলন। বািকরা pতয্k-পেরাkভােব ঘটনার পিরকlনা o িনেদর্শনার সে
েকােনা না েকােনাভােব সmৃk। িতিন বেলন, ‘মামলার তদেn eখন পযর্n 31 জেনর সাkয্ েনoয়া হেয়েছ।
ঘটনার িদন রাত 10টা েথেক রাত 2টা পযর্n আবরারেক েপটােনা হয়। রাত আড়াiটার িদেক বেুয়েটর
ডাkার তােক মৃত েঘাষণা কেরন। হল o িব িবদয্ালয় pশাসন আেরকটু মিনটিরং করেল e ঘটনা eড়ােনা
েযত। তদেn আমরা তােদর বয্থর্তা েদেখিছ। e েkেt িব িবদয্ালয় কতৃর্ পk তদn কের তােদর গািফলিত
েপেল বয্বsা িনেত পাের। eটা পুিলেশর িবষয় নয়।’
মিন ল iসলাম আেরা বেলন, ‘আবরার ফাহাদ  হতয্া মামলায় েমাট 25 জনেক aিভযুk কের আমরা
আদালেত চাজর্ িশট িদিc। eজাহারভুk 19 জেনর বাiের ঘটনার তথয্-pমােণ আেরা 6 জেনর সmৃkতা
পাoয়া  েগেছ।  eজাহারভুk  19  জেনর  মেধয্  16  জন  eবং  eজাহারবিহভূর্ ত  6  জেনর  মেধয্  5  জনেক
েgফতার করা হেয়েছ।’ eক pে র জবােব মিন ল iসলাম বেলন, রাত িতনটার িদেক  পুিলশেক খবর
েদoয়া হয়, িশিবর সেnেহ eকজনেক আটক করা হেয়েছ। e সময় পুিলেশর টহল িটম হেলর বাiের িগেয়
aেপkা কের। িকn পের জানােনা হয়, েসখােন িকছু হয়িন। িতনটার আেগ পুিলশ e িবষেয় িকছু জানেত
পােরিন।
যােদর িব েd চাজর্ িশট :মামলার চাজর্ িশটভুk 25 আসািমর সবাi বেুয়েটর িশkাথর্ী eবং ছাtলীেগর
রাজনীিতর সে  যুk। eর মেধয্ eজাহারভুk 19 জন হেলন েমেহদী হাসান রােসল, মুh◌্তািসম ফুয়াদ,
েমা. aিনক সরকার oরেফ aপু, েমা. েমেহদী হাসান রিবন oরেফ শাn, iফিত েমাশাররফ সকাল, েমা.
মিন jামান  মিনর,  েমফতা ল  iসলাম  িজয়ন,  েমা.  মােজদরু  রহমান  oরেফ  মােজদ,  েমা.  মজুািহদরু
রহমান, খnকার তাবাk◌্কা ল iসলাম oরেফ তানভীর, েহােসন েমাহাmদ েতাহা, আকাশ েহােসন, েমা.
শামীম  িবlাh◌্,  েমা.  সাদাত  oরেফ  e  eস  eম  নাজমুস  সাদাত,  েমা.  েমায়াজ  oরেফ  েমায়াজ  আবু
েহারায়রা,   মনুতািসর আল েজিম, মহুাmদ েমােশর্দ-uজ-জামান ম ল oরেফ িজসান, eহেতশামুল রািb
তািনম o েমা. েমােশর্দ oরেফ েমােশর্দ aমতর্ য্ iসলাম। eর মেধয্ েশেষর িতন জন পলাতক।
eছাড়া আবরার হতয্ায় eজহার নামীয় আসািমর বাiের আেরা ছয় জেনর সmৃkতা েপেয়েছ েগােয়nারা।
eরা হেলন—aিমত সাহা, েমা. িমজানরু রহমান oরেফ িমজান, eস eম মাহমুদ েসতু, সামছুল আেরিফন
রাফাত, iশিতয়াক আহেmদ মুnা o মজুতবা রািফদ। eর মেধয্ মজুতবা রািফদ পলাতক রেয়েছন।
সরাসির জিড়ত  11 জন  : আবরারেক হতয্ায় সরাসির েয 11 জন জিড়ত িছেলন, তারা হেলন—
েমেহদী  হাসান  রিবন  oরেফ  শাn,  েমা.  aিনক  সরকার  oরেফ  aপু,  iফিত  েমাশাররফ  সকাল,  েমা.
মিন jামান  মিনর,  েমফতা ল  iসলাম  িজয়ন,  েমা.  মজুািহদরু  রহমান  oরেফ  মজুািহদ,  েমা.  শামীম
িবlাহ, েমা. সাদাত oরেফ e eস eম নাজমসু সাদাত, মনুতািসর আল েজিম, eহেতশামলু রািb oরেফ
তািনম o খnকার তাবাককা ল iসলাম oরেফ তানভীর।
চাজর্ িশেট যা বলা হেয়েছ : pিতেবদেন বলা হয়, আবরার িশিবেরর রাজনীিতর সে  জিড়ত িছেলন,
ei সেnেহi তােক শােয়sা করার িসdাn েনয় বেুয়ট ছাtলীেগর েনতাকমর্ীরা। eকিট েফসবুক sয্াটাসেক
েকnd কেরi তােক সেnেহর েচােখ েদখা হয়। ঘটনার আেগ তারা eকিট িমিটংo কের। eর আেগ বুেয়ট
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

ছাtলীেগর eক েনতা েফসবুেকর ময্ােস ার gেপ আবরারেক শােয়sা করার েঘাষণা েদয়। eেত aেনেকi
সায় েদয়। তারপর আবরারেক গত 6 aেkাবর রাত সােড় 8টার িদেক েশেরবাংলা হেলর 1011 নmর
কk েথেক েডেক aিমত সাহার 2011 নmর কেk eেন মারধর করা হয়। তােক িকল-ঘুিষ েমের, িsিপং
দিড় িদেয় o িkেকট sাm িদেয় েবধড়ক েপটায় হতয্াকারীরা। তার মতুৃয্ না হoয়া পযর্n তােক েপটােনা
হয়। পািন পািন বেল িচtকার করেলo তােক পািন েখেত েদoয়া হয়িন। আবরারেক েপটােনার eকপযর্ােয়
িতিন  কেয়কবার  বিম  কেরন।  িকn  তার  িচিকtসার  বয্বsা  কেরিন  েকu।  eকপযর্ােয়  গভীর  রােত
আবরার মারা যাoয়ার পর তােক ধরাধির কের েদাতলার িসিঁড়র oপর েফেল রােখ হতয্াকারীরা।
দiু আসািমর িশিবর সংি তা: চাজর্ িশেট বলা হেয়েছ, েমেহদী হাসান রিবন oরেফ শাnর িপতামহ
মতৃ মমতাজ uিdন সরদার oরেফ মনুতাজ ডাkার রাজশাহীেত জামায়ােত iসলামীর রাজনীিতর সে
সিkয়ভােব  জিড়ত  িছেলন।  eছাড়া  তার  eক  চাচা  iমরান  sানীয়  িশিবেরর  রাজনীিতর  সে  জিড়ত।
আেরক আসািম েহােসন েমাহাmদ েতাহা খুলনায় থাকাকালীন িশিবেরর সদসয্েদর সে  চলােফরা করেতন।
িতিন িশিবেরর সমথর্ক িছেলন। তার িপতা আবুল েহােসন জামায়ােত iসলামীর রাজনীিতর সমথর্ক বেল
জানা েগেছ।
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