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চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালেয় আরিব িবভােগর স্নাতক পর্যােয়র ছাত্র
নুরুল ইসলাম মারজান মাঝ পেথ েলখাপড়া েছেড় েদন বেল জািনেয়েছ
কর্তৃপক্ষ।
পাবনার েহমােয়তপুেরর আফুিরয়া গ্রােমর িনজাম উদ্িদেনর েছেল মারজান
২০১২-২০১৩ িশক্ষাবর্েষ িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হেয়িছেলন।
উপাচার্য অধ্যাপক ইফেতখার উদ্িদন েচৗধুরী বেলন, “২০১৫ সােলর ১৪
েফব্রুয়াির দ্িবতীয় বর্েষর ষষ্ঠ পরীক্ষায় অংশ েনওয়ার পর েথেক তার
আর েখাঁজ েনই।
“তৃতীয় বর্েষ পুনঃভর্িত না হওয়ায় নুরুল
চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষার্থী নন।”
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আর

গণমাধ্যেম মারজানেক িনেয় সংবাদ প্রকািশত হওয়ার পর তার সনদ ও ছিব
েদেখ তােক নুরুল ইসলাম িহেসেব শনাক্ত করা হয় বেল উপাচার্য জানান।
জানা েগেছ, নুরুল ইসলাম মারজােনর সহপাঠীরা এখন আরিব িবভােগর
চতুর্থ বর্েষ রেয়েছ। িতিন প্রথম বর্েষর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ িনেয়
িজিপএ ৩ দশিমক ৪৮ পেয়ন্ট েপেয়িছেলন। দ্িবতীয় বর্েষ ১০িট িবষেয়র
পরীক্ষার মধ্েয ছয়িটেত অংশ িনেয়িছেলন।
গুলশােন গত ১ জুলাই হিল আর্িটজােন জঙ্িগ হামলা চািলেয় ১৭
িবেদিশসহ ২২ জনেক হত্যার ঘটনায় সন্ত্রাস সমন আইেন করা মামলািটর
তদন্ত করেছ ঢাকা মহানগর পুিলেশর কাউন্টার েটেরািরজম ইউিনট।
হিল আর্িটজােন হামলার প্রায় েদড় মাস পর গত শুক্রবার (১২ আগস্ট)
এক সংবাদ সম্েমলেন কাউন্টার েটেরািরজম ইউিনেটর প্রধান মিনরুল
ইসলাম ওই ঘটনার ‘মাস্টারমাইন্ড’ মারজােনর নাম ও ছিব প্রকাশ কেরন।

এর পর েসামবার আফুিরয়া গ্রাম েথেক আইনশৃঙ্খলা বািহনীর সদস্যরা
তার বাবা িনজাম উদ্িদনেক ধের িনেয় যায় বেল খবর আেস।
তার পিরবােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালেয় আরিব
িবভােগ অধ্যয়নরত মারজান আট মাস ধের পিরবােরর সঙ্েগ েকােনা
েযাগােযাগ রােখিন।
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বেলিছেলন,
িবশ্বিবদ্যালেয়র করা ছয় িনেখাঁজ ছাত্েরর তািলকায় তার নাম েনই।
েসামবার আটক হওয়ার আেগ িনজাম সাংবািদকেদর বেলন, পত্িরকায় ছিব
প্রকােশর পর িতিন েছেলর বর্তমান অবস্থার কথা জানেত পােরন।
প্রিতেবশীরা জানান, েহািসয়াির শ্রিমক িনজােমর ১০ সন্তােনর মধ্েয
দ্িবতীয় মারজান আর্িথক অনটেনর মধ্েযই েবেড় ওেঠন। আফুিরয়া সরকাির
প্রাথিমক িবদ্যালয় েথেক পঞ্চম শ্েরিণ পাস কের িতিন পাবনা শহেরর
পুরাতন বাঁশবাজার আহেল হািদস কওিম মাদ্রাসায় ভর্িত হেয়িছেলন।
এরপর পাবনা আিলয়া মাদ্রাসায় ভর্িত হেয় িজিপএ-৫ েপেয় দািখল ও আিলম
পাস কেরন।
িনজাম বেলন, িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িতর পর বািড়র সঙ্েগ মারজােনর
েযাগােযাগ িছল। িকন্তু বছর খােনক আেগ িবেয় করার পর েযাগােযাগ
কিমেয় েদয়।
েছেলর পড়ােশানার খরচ েজাগােত কষ্েটর কথা তুেল ধের িতিন বেলন,
“খুব কষ্ট কের তােক পড়াশুনা করাতাম।
“আিলম পাস করার পর েস িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হেত চায়। ভােলা ছাত্র
হওয়ায় চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালেয় চান্স পায়। আিম বেলিছলাম টাকা
েতা েনই, কী কের েতামাের িবশ্বিবদ্যালেয় পড়াব। েস বেলিছল, কেয়ক
মাস চালােল আিম প্রাইেভট িঠক কের িনব।”
“ভর্িতর প্রথম প্রথম ভােলাই েযাগােযাগ িছল, েবশ িকছু িদন ধের েস
েযাগােযাগ করত না। আমােদর ধারণা িছল, িবেয় করার কারেণই হয়ত
আমােদর এখােন আেস না।”
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িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলার িনেখাঁজ িশক্ষার্থীেদর তািলকা চাওয়া হেল
িবভাগগুেলার কাছ েথেক পাওয়া ছয় িশক্ষার্থীর তািলকা জমা েদয়
চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পের তােদর সবারই েখাঁজ পাওয়া
যায়।
িকন্তু আরবী িবভাগসহ চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালেয় েবশ কেয়কিট িবভাগ
তােদর িনেখাঁজ িশক্ষার্থীেদর তািলকা জমা েদয়িন বেল জানান
উপাচার্য অধ্যাপক ইফেতখার।
িতিন বেলন, “েয কেয়কিট িবভাগ তািলকা েদয়িন, েসগুেলার মধ্েয আরবী
িবভাগ অন্যতম। তাই এিটসহ যারা নাম জমা েদয়িন তােদর েশাকজ করা
হচ্েছ।”
এছাড়া সব িবভােগর প্রধানেদর িনেয় সন্ত্রাসিবেরাধী েসল গঠন করা
হচ্েছ বেলও িতিন জানান। সূত্র : bdnews24.com
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