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ছেল অিভিজত্  রায়  হত ার িবচার না  দেখই  চেল  গেলন বাবা
অজয়  রায়।  তার  পু  অিভিজত্  রায়  জি েদর  হােত  িনহত
হেয়িছেলন।  অধ াপক অজয় রায়  িব ানমন  লখক ও মু মনা
েগর  িত াতা  িনহত  অিভিজত্  রােয়র  বাবা।  িতিন  গত  ২৮

অে াবর আদালেত িগেয় ছেল হত া মামলায় সা  িদেয়িছেলন।
সই  ছেল  হত ার  িবচােরর  রায়  পাওয়ার  আেগই  পরেলাকগমন

করেলন  িশ ািবদ  অধ াপক  অজয়  রায়।  মিু েযা া  এ  লখক
একাধাের িছেলন পদাথ িব ানী, িব ান লখক এবং মানবািধকার কমী। অধ াপক অজয় রােয়র ছেল
গার- লখক অিভিজত্ রায় ২০১৫ সােলর ২৬ ফ য়াির ঢাকা িব িবদ ালেয়র িটএসিসর উলেটা পােশ

জি েদর হামলায় িনহত হন।

গতকাল সামবার পুর ১২টা ৩৫ িমিনেট রাজধানীর বারেডম                হাসপাতােল িচিক সাধীন
অব ায় শষ িনঃ াস ত াগ কেরন। গত ২৫ নেভ র থেক িতিন হাসপাতােলর িনিবড় পিরচযা কে
(আইিসইউ)  িচিক সাধীন  িছেলন।  তার  বয়স  হেয়িছল  ৮৪  বছর।  তার  শষ  ই া  অ যায়ী,
িচিক সািব ােনর গেবষণার জ  তার মরেদহ বারেডম হাসপাতােল দান করা হেব।

অধ াপক অজয় রােয়র মতৃু েত শাক জািনেয় বাণী িদেয়েছন রা পিত আব ল হািমদ ও ধানম ী শখ
হািসনা।  শাকবাতায় ধানম ী তার শাকস  পিরবােরর সদ েদর িত গভীর সমেবদনা জানান।
এছাড়াও অজয় রােয়র মতুৃ েত শাক জািনেয়েছন সং িৃত িতম ী ক এম খািলদ, জাতীয় পািট- জিপর
সাধারণ  স াদক  সােবক  িশ াম ী  শখ  শহী ল  ইসলামসহ  িবিশ জনরা।  ািত ািনকভােব  শাক
জািনেয়েছ এিশয়ািটক সাসাইিট বাংলােদশ, বাংলা একােডিম, উদীচী িশ ীেগা ীসহ িবিভ  সংগঠন ও

িত ান।

অধ াপক অজয় রােয়র ছােটা ছেল অ িজত্ রায় জানান,  গত রােত তার কিফন রাখা হয় বারেডেমর
িহমঘের। আজ ম লবার সকােল তার মরেদহ িনেয় যাওয়া হেব বইিল রােডর বাসভবেন। সখান থেক
সব েরর জনগেণর ার জ  বলা ১১টায় ক ীয় শিহদ িমনাের িনেয় যাওয়া হেব। বলা ১২টায় ঢাকা
িব িবদ ালেয়র পদাথিব ান অ ষেদ িনেয় যাওয়া হেব।

২০১২ সােল পদাথিব ােন এ েশ পদক অজন কেরন অজয় রায়। পদাথিবদ অজয় রােয়র িট গেবষণা
নােবল  কিমিটেত  আেলািচত  হয়।  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  পদাথিব ান  িবভাগ  থেক  অবসের  িগেয়

িব িবদ ালয় ম িুর কিমশেনর সা ািনক িশ কও িছেলন অজয় রায়। িশ া আে ালন মে র িত াতা
অধ াপক অজয় রায় একা েরর ঘাতক দালাল িনমূল  কিমিটর িত াতােদর একজন। পরবতী সমেয়
িনমলূ কিমিটর উপেদ াও িছেলন িতিন।

একা েরর মিু যু  এবং যেু া র বাংলােদেশর ায় সব গণতাি ক ও নাগিরক আে ালেনর সামেনর
কাতােরর  মা ষ।  দিশ  িবেদিশ  ব  জানােল  অজয়  রােয়র  পপার  কািশত  হেয়েছ।  বাংলােদেশর

াধীনতার পর িতিন বাংলােদশ এিশয়ািটক সাসাইিটর জনােরল সে টাির পেদ িছেলন। িতিন স ীিত

  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।

|

মে র সভাপিত, বাংলােদশ ইিতহাস পিরষেদর সহসভাপিত এবং এিশয়ািটক সাসাইিটর িব ান িবভােগর
স াদক।

অজয় রায় ১৯৩৫ সােলর পেহলা মাচ িদনাজপুের জ হণ কেরন। লু ও কেলজ জীবেন অজয় রায়
পড়ােশানা কেরেছন িদনাজপুের। ১৯৫৭ সােল এমএসিস পাস কের যাগ দন িম া িভে ািরয়া কেলেজ।
িতিন ১৯৫৯ থেক ২০০০ সাল পয  ঢাকা িব িবদ ালেয়র পদাথিবদ া িবভােগ িশ কতা কেরেছন। িতিন
১৯৬৬  সােল  ইংল াে ডর  িলডস  িব িবদ ালয়  থেক  িপএইচিড  িডি  অজন  কেরন।  ১৯৬৭  সােল
সখােনই  কেরন পা  ড েরট।  ১৯৬৭ সােল িশ ক িহেসেব  ঢাকা  িব িবদ ালেয় পুনরায়  যাগদান

কেরন।
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