িভিপ নুর গ্েরফতার
বার্তাকক্ষ : ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় (ঢািব) িশক্ষার্থীর করা ধর্ষণ
মামলায় ডাকসুর সােবক িভিপ নুরুল হক নুরেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ।

েসামবার (২১ েসপ্েটম্বর) রাত সােড় ৮টার িদেক তােক গ্েরফতার করা
হয়।

এর আেগ েরাববার (২০ েসপ্েটম্বর) রােত ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র এক
িশক্ষার্থী নূেরর িবরুদ্েধ ধর্ষণ মামলা কেরন বেল সময়িনউজেক
িনশ্িচত কেরন লালবাগ থানার ওিস।

মামলার ব্যাপাের নূেরর সঙ্েগ একািধকবার েযাগােযাগ করেলও িতিন কল
িরিসভ কেরনিন। ছাত্র অিধকার সংরক্ষণ পিরষেদর যুগ্ম আহ্বায়ক রােশদ
খােনর সঙ্েগ েযাগােযাগ করেল িতিন বেলন, আমরা এখেনা এ িবষেয় িকছু
জািন না।

ওই ছাত্রী মামলার অিভেযােগ উল্েলখ কেরেছন, ‘হাসান আল মামুন আমার
িডপার্টেমন্েটর বড় ভাই। বাংলােদশ ছাত্র অিধকার পিরষেদর সুবােদ
তার সঙ্েগ আমার পিরচয় হয় ২০১৮ সােলর ২৯ জুলাই। িনজ িবভােগর
িসিনয়র হওয়ায় ব্যক্িতগত সম্পর্েকর একপর্যােয় তার সঙ্েগ আমার
প্েরেমর
িবিভন্ন

সম্পর্ক গেড় ওেঠ। এরই ধারাবািহকতায় আমার সঙ্েগ তার
সমেয় ম্যােসঞ্জার, ইেমা ও েহায়াটসঅ্যােপর মাধ্যেম

কেথাপকথন হয়। েসখােন আমােক শারীিরক সম্পর্েকর ইঙ্িগত েদওয়া হয়।
গত ৩ জানুয়াির দুপুের হাসান আল মামুন আমােক তার রাজধানীর
নবাবগঞ্জ, মসিজদ েরাড, ১০৪ নম্বর বাসায় েযেত বেল। েসখােন আমােক
িবেয়র প্রেলাভন েদিখেয় ধর্ষণ কের েস।’

অিভেযােগ িতিন বেলন, ‘ঘটনার পর ৪ জানুয়াির আিম অসুস্থ হেয় পিড়।
১২ জানুয়াির আমােক ঢাকা েমিডক্যাল কেলজ হাসপাতােল ভর্িত করােনা

হয় মামুেনর বন্ধু েসাহােগর মাধ্যেম। হাসপাতােল ভর্িত থাকা
অবস্থায় আিম ক্যাম্পাস িরেপার্টারেদর সঙ্েগ েযাগােযাগ করেত চাইেল
মামুন ও েসাহাগ তা হেত েদয়িন। এর আেগ মামুনেক িবেয়র জন্য চাপ
িদেল েস রািজ হয়, িকন্তু আিম অসুস্থ হওয়ার পর েস নানা টালবাহানা
শুরু কের।’

ওই ছাত্রী অিভেযােগ বেলন, ‘উপায় না েদেখ ২০ জুন িবষয়িট িভিপ
নুরেক েমৗিখকভােব জানাই। েস বেল মামুন আমার পিরষেদর, আমার
সহেযাদ্ধা। তার সঙ্েগ বেস একটা সুব্যবস্থা কের েদেবা। এরপর ২৪
জুন মীমাংসার আশ্বাস িদেয় িতিন আমার সঙ্েগ নীলক্েষেত েদখা করেত
আেসন। িকন্তু মীমাংসার িবষয়িট এিড়েয় আমােক এ িবষেয় বাড়াবািড় করেত
িনেষধ কেরন। আিম যিদ বাড়াবািড় কির তাহেল তার ভক্তেদর িদেয়
েফসবুেক আমার নােম উল্টাপাল্টা েপাস্ট করােব এবং আমােক পিততা বেল
প্রচার করেব বেল হুমিক েদয়। তােদর ছাত্র অিধকার পিরষেদর ১.১
িমিলয়ন সদস্েযর গ্রুেপ এ প্রচারণার হুমিক েদওয়া হয়। নুর আরও
জানায়, তার একিট লাইেভ আমার সব সম্মান চেল যােব। ইেতামধ্েয
মামলার চার নম্বর আসািম সাইফুল ইসলাম আমার নােম কুৎসা রিটেয়েছ
এবং ৫ ও ৬ নম্বর আসািমেক লািগেয় েদয় কুৎসা রটােত। তারা
ম্যােসঞ্জার চ্যাট গ্রুেপ আমার চিরত্র িনেয় কথা বেল মানিসকভােব
িবপর্যস্ত করাসহ সম্িমিলতভােব চক্রান্ত কের।’

নূেরর পিরচয়:
নুরুল হক নুর বিরশাল িবভােগর পটুয়াখালী েজলার গলািচপা উপেজলার
বৃহত্তর চর কাজল ইউিনয়েন (বর্তমান চর িবশ্বাস ইউিনয়েন) জন্মগ্রহণ
কেরন। তার বাবা ইদ্িরস হাওলাদার একজন ব্যবসায়ী এবং সােবক ইউিনয়ন
পিরষদ সদস্য এবং মােয়র নাম িনলুফা েবগম। িতন ভাই ও পাঁচ েবােনর
মধ্েয নূর দ্িবতীয়।

নূেরর েলখাপড়া:
নূর পটুয়াখালীর চর িবশ্বাস জনতা মাধ্যিমক িবদ্যালেয় সপ্তম শ্েরিণ
পর্যন্ত পড়াশুনা কেরন। এরপর গাজীপুেরর কািলয়াৈকর েগালাম নবী
মাধ্যিমক িবদ্যালেয়র িবজ্ঞান িবভাগ েথেক ২০১০ সােল মাধ্যিমক এবং
ঢাকার উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কেলজ েথেক ২০১২ সােল উচ্চ
মাধ্যিমক সম্পন্ন কের ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ইংেরিজ িবভােগ

২০১৩–১৪ িশক্ষাবর্েষ ভর্িত হন।

নূেরর ছাত্র আন্েদালন:
নুরুল হক নূর বাংলােদেশর অন্যতম আেলািচত ছাত্র আন্েদালন েকাটা
সংস্কার আন্েদালেনর সময় বাংলােদশ সাধারণ ছাত্র অিধকার সংরক্ষণ
পিরষেদর অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক িহেসেব দািয়ত্ব পালন কেরন।

নূেরর ছাত্র রাজনীিত:
এর আেগ িতিন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রলীেগর মুহিসন হেলর উপমানব উন্নয়ন িবষয়ক সম্পাদক িছেলন। স্কুল জীবেন িতিন ছাত্রলীেগর
স্কুল কিমিটর দপ্তর সম্পাদক িছেলন। এছাড়াও িতিন িবতর্ক, অিভনয়সহ
িবিভন্ন স্েবচ্ছােসবী সংগঠেনর সঙ্েগ যুক্ত।

িভিপ নূর:
২০১৮ সােলর েকাটা সংস্কার আন্েদালেনর সময় বাংলােদশ সাধারণ ছাত্র
অিধকার সংরক্ষণ পিরষেদর অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক িহেসেব িতিন
আেলাচনায় আেসন। িতিন ২০১৯ সােলর ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় েকন্দ্রীয়
ছাত্র সংসেদর (ডাকসু) িনর্বাচেন সহ-সভাপিত (িভিপ) িনর্বািচত হন।

জুন ২০২০ সােল নুর তরুণেদর েনতৃত্েব একটা নতুন রাজৈনিতক দল ৈতির
করার ব্যাপাের প্রকাশ্েয েঘাষণা েদন।

নূেরর ওপর ১০ বার হামলা:
২২ িডেসম্বর ২০১৯ সােল ভারেতর নাগিরকত্ব সংেশাধনী আইন ও জাতীয়
নাগিরক িনবন্ধেনর িবরুদ্েধ আন্েদালনকারী িশক্ষার্থীেদর প্রিত
সংহিত জািনেয় ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র রাজু ভাস্কর্েযর পাদেদেশ
সমােবেশর কর্মসূিচ েদয় নুরুল হক নূর। ওই সমােবেশ মুক্িতযুদ্ধ
মঞ্েচর েনতাকর্মীরা বাধা িদেত েগেল সংঘর্ষ বােধ। সংঘর্েষ
দু’পক্েষর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। একপর্যােয় ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয়
েকন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভবেন নূর ও তার সংগঠন বাংলােদশ সাধারণ
ছাত্র অিধকার সংরক্ষণ পিরষদ সদস্যেদর ওপর মুক্িতেযাদ্ধা মঞ্েচর
কর্মীরা হামলা কের। এেত নূরসহ তার সংগঠেনর একািধক ছাত্র আহত হয়।

২৪ িডেসম্বর ২০১৯ সােল পুিলশ বাদী হেয় শাহবাগ থানায় মামলা দােয়র
কের এবং হামলার সােথ জিড়ত থাকার অিভেযােগ মুক্িতযুদ্ধ মঞ্েচর
তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় শাখার
সাধারণ সম্পাদক ইয়ািসন আরাফাত তূর্য এবং দপ্তর সম্পাদক েমেহদী
হাসান শান্তেক গ্েরফতার করা হয়।

২০১৯ সােলর িডেসম্বর পর্যন্ত
হামলার িশকার হন।- সময় সংবাদ

নুরু

িবিভন্ন
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