েসেচ
িনরবচ্িছন্ন
সরবরােহ ১৬ িসদ্ধান্ত

িবদ্যুৎ

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আসন্ন েসচ েমৗসুেম িনরবচ্িছন্ন িবদ্যুৎ সরবরাহ িনশ্িচত
করেত ১৬ িসদ্ধান্ত িনেয়েছ িবদ্যুৎ িবভাগ। একইসঙ্েগ চািহদা
িবদ্যুৎ িবভাগ।

েফব্রুয়াির েথেক এপ্িরল পর্যন্ত সময়িট সাধারণত েসচ েমৗসুম িহেসেব
িবেবচনা করা হয়। িবদ্যুৎ িবভােগর কর্মকর্তারা জানান, আসন্ন এই
েসচ েমৗসুেম সারােদেশ ৪ লাখ ১৬ হাজার ২৩১িট িবদ্যুৎচািলত েসচ
পাম্েপর জন্য দুই হাজার ৪০৬ দশিমক ৭১২ েমগাওয়াট িবদ্যুৎ প্রেয়াজন
হেব। এর ফেল েসচ েমৗসুেম েদেশ িবদ্যুেতর চািহদা দাঁড়ােব সােড় ১৩
হাজার েমগাওয়াট, যা গত বছর িছল ১০ হাজার ৯৫৮ েমগাওয়াট।

িবদ্যুৎ িবভােগর সিচব ড. আহমদ কায়কাউস এ প্রসঙ্েগ সারাবাংলােক
বেলন, আসন্ন েসচ েমৗসুেম েসেচ চািহদা অনুযায়ী িবদ্যুৎ সরবরােহর
ব্যবস্থা করা হেয়েছ। কৃিষেক অগ্রািধকার িদেয় িবদ্যুৎ উৎপাদেন
পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরােহর জন্য েপট্েরাবাংলােক অনুেরাধ করা হেয়েছ।
পর্যাপ্ত গ্যাস েপেল েসচ েমৗসুেমর সময় িনরিবচ্িছন্ন গ্যাস
সরবরােহ েকােনা সমস্যা হেব না।

িবদ্যুৎ িবভােগর সংশ্িলষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আসন্ন েসচ েমৗসুেম
পাম্েপ িনরবচ্িছন্ন িবদ্যুৎ সরবরাহ করেত ১৬ িসদ্ধান্ত েনওয়া
হেয়েছ। পাশাপািশ সংশ্িলষ্ট দফতরেক এসব িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর
িনর্েদশনা েদওয়া হেয়েছ। এর মধ্েয েসেচ িনরবচ্িছন্ন িবদ্যুৎ
সরবরাহ িনশ্িচত করেত গ্যােসর চািহদা রেয়েছ ১৪শ িমিলয়ন ঘনফুট।
ন্যূনতম ১৩৫০ িমিলয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ িনশ্িচত করেত হেব।
পাশাপািশ গ্যাসিভত্িতক েয িবদ্যুৎেকন্দ্রগুেলা িনর্িবঘ্েন উৎপাদন
করেত সক্ষম, েসসব েকন্দ্রগুেলােত অগ্রািধকারিভত্িতেত গ্যাস

সরবরাহ করেত হেব। এছাড়া িসরাজগঞ্জ িবদ্যুৎেকন্দ্ের চাপ েবিশ
হওয়ায় এই েকন্দ্ের গ্যাস সরবরাহ বাড়ােনার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
করেব েপট্েরাবাংলা।

এিদেক, জ্বালািন েতল পিরবহেনর ক্েষত্ের েযন েকােনা সমস্যা না হয়,
েসজন্য বাংলােদশ েপট্েরািলয়াম করেপােরশেনর (িবিপিস) কর্মকর্তােদর
সঙ্েগ েযাগােযাগ েরেখ কাজ করেব িপিডিব। একইসঙ্েগ জ্বালািন েতল
পিরবহেন বাংলােদশ েরলওেয়র সঙ্গ দীর্ঘেময়ািদ চুক্িতও করেব িপিডিব।
একইভােব বড়পুকুিরয়া েকাল মাইিনং েকাম্পািনর সঙ্েগ েযাগেযাগ কের
কয়লার সুষ্ঠু সরবরাহ িনশ্িচত করেব িপিডিব।

িবদ্যুৎ
িবভােগর
কর্মকর্তারা
জানান,
েসেচ
পািনর
সাশ্রয়ী
ব্যবহােরর লক্ষ্েয ওেয়ট অ্যান্ড ড্রাই পদ্ধিত জনপ্িরয় করেত
সারােদেশ ব্যাপক প্রচারণা চালােনার িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়েছ। এই
িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেব কৃিষ মন্ত্রণালয় ও পাওয়ার েসল।

জ্বালািন েতল পিরবহন এবং িবদ্যুৎ স্থাপনা িনরাপত্তার জন্য
স্থানীয়
প্রশাসনেক
িনর্েদশনা
িদেত
মন্ত্িরপিরষদ
িবভাগ
ও
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েক অনুেরাধ জানােনা এবং েজলা কিমিটগুেলা
েযন কার্যক্রম গ্রহণ কের, এজন্য েজলা প্রশাসকেদর এরই মধ্েয িচিঠ
িদেয়েছ
পাম্েপ

িবদ্যুৎ িবভাগ। পাশাপািশ প্রিতবছেরর মেতা এ বছরও েসচ
রাত ১১টা েথেক সকাল ৭টা পর্যন্ত িনরবচ্িছন্ন িবদ্যুৎ

সরবরাহ করার িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ।

এছাড়া পল্লী িবদ্যুতায়ন েবার্েডর সিমিতগুেলােক িনর্েদশ েদওয়া
হেয়েছ পর্যাপ্ত ৈবদ্যুিতক ট্রান্সফরমার মজুত রাখেত। েতলিভত্িতক
িবদ্যুৎ েকন্দ্রগুেলােত অন্তত দুই মােসর জ্বালািন েতল মজুত
রাখেতও
িনর্েদশনা
েদওয়া
হেয়েছ।
িবদ্যুৎ
িবভােগর
অন্য
িসদ্ধান্তগুেলার মধ্েয রেয়েছ— েদেশর সব িবদ্যুৎেকন্দ্রগুেলা
েসচকালীন সচল রাখার প্রস্তুিত েনওয়া, ২৪ ঘণ্টার কল েসন্টার ও
হটলাইন চালু করা, েসচ পাম্েপ িনরবচ্িছন্ন িবদ্যুৎ সরবরােহ
মিনটিরং ব্যবস্থা চালু করা এবং িপক আওয়াের (িবেকল ৫টা েথেক রাত
১১টা পর্যন্ত) েসচ পাম্েপ িবদ্যুৎ ব্যবহার না করেত জনসেচতনতা

ৈতির করা। -সারাবাংলা

িনউজিবিড৭১/এম েক/ জানুয়াির ১৫, ২০১৯

সের দাঁড়ােলন রওশন এরশাদ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একাদশ জাতীয় িনর্বাচেন িনেজর পুরেনা ময়মনিসংহ-৪ আসেনর
পাশাপািশ ময়মনিসংহ-৭ আসেন মেনানয়নপত্র দািখল করেলও েশষিট েথেক
সের দাঁড়ােনার িসদ্ধান্ত িনেলন জাতীয় পার্িটর জ্েযষ্ঠ েকােচয়ারম্যান ও সংসেদ িবেরাধীদলীয় েনতা রওশন এরশাদ।

তেব ৩০ িডেসম্বর অনুষ্েঠয় একাদশ সংসদ িনর্বাচেন মেনানয়ন
প্রত্যাহােরর সময়সীমা েপিরেয় যাওয়ায় এিট গ্রহেণর সুেযাগ েনই বেল
জািনেয়েছন িরটার্িনং কর্মকর্তা সুভাষ চন্দ্র িবশ্বাস।

ময়মনিসংহ-৭ আসেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী কেরেছ হােফজ রুহুল আিমন
মাদানীেক। তেব ময়মনিসংহ-৪ আসেন আওয়ামী লীগ েকােনা প্রার্থী
রােখিন।

ময়মনিসংেহর েজলা প্রশাসক ও েজলা িরটার্িনং কর্মকর্তা সুভাষ বেলন,
“মহােজােটর শিরক আওয়ামী লীেগর প্রার্থী রুহুল আিমন মাদানীেক
সমর্থন িদেয় িবেরাধীদলীয় েনতা েবগম রওশন এরশাদ িসদ্ধান্ত
িনেয়েছন, িতিন ময়মনিসংহ-৭ আসন েথেক িনর্বাচন করেবন না।”

“আজেক (বুধবার) এ কথা জািনেয় মেনানয়নপত্র প্রত্যাহার সংক্রান্ত

একিট িচিঠ আমােক পািঠেয়েছন িতিন। তেব গত েসামবার প্রতীক বরাদ্েদর
পর িনর্বাচন কিমশেনর আইন অনুযায়ী প্রার্িথতা প্রত্যাহােরর আর
েকােনা সুেযাগ েনই।”

দশম জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন ময়মনিসংহ-৭ আসনিট জাতীয় পার্িটেক েছেড়
িদেয়িছল আওয়ামী লীগ।

জাতীয় পার্িটর সভাপিতমণ্ডলীর সদস্য এম এ হান্নান এই আসন েথেক
িনর্বািচত হন। যুদ্ধাপরােধর মামলায় গ্েরপ্তদার হেয় এখন কারাগাের
রেয়েছন িতিন।

রওশন িচিঠেত িলেখেছন, ‘বৃহত্তর ঐক্েযর স্বার্েথ’ মহােজাট মেনানীত
প্রার্থী মাদানীেক সমর্থন িদেত িতিন সের দাঁড়ােলন।

এই িনর্বাচেন জাতীয় পার্িট মহােজাট েথেক ২৬িট আসন েপেলও আরও
প্রায় েদড়শ আসেন মেনানয়নপত্র জমা িদেয়েছন দলিটর েনতারা। তা িনেয়
আওয়ামী লীেগর তৃণমূল পর্যােয় ক্েষাভ রেয়েছ।

িনউজিবিড৭১/আ/িডেসম্বর ১৩, ২০১৮

িভকারুনিনসার
৩
বরখাস্েতর িনর্েদশ

িশক্ষকেক

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর িভকারুনিনসা নূন স্কুল ও কেলেজর নবম শ্েরিণর
িশক্ষার্থী
অিরত্ির
অিধকারীর
আত্মহত্যার
ঘটনায়
অিভযুক্ত

প্রিতষ্ঠানিটর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ
িনর্েদশ িদেয়েছ িশক্ষা মন্ত্রণালয়।

িতন

িশক্ষকেক

বরখাস্েতর

একইসঙ্েগ এ ঘটনায় এই িতন িশক্ষেকর িবরুদ্েধ িবভাগীয় মামলা করার
িনর্েদশ
ও
তােদর
এমিপও
বািতেলর
িনর্েদশ
িদেয়েছ
িশক্ষা
মন্ত্রণালয়।
অিভযুক্ত িতন িশক্ষক হেলন- ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন েফরেদৗস,
প্রভাতী শাখাপ্রধান িজনাত আরা এবং শ্েরিণ িশক্ষক হাসনা েহনা।
অিরত্িরর আত্মহত্যার ঘটনায় িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র গিঠত তদন্ত
কিমিটর তদন্েত তােদর িবরুদ্েধ অিভেযাগ প্রমািণত হওয়ার পর
িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ আজ বুধবার সিচবালেয় এসব
িসদ্ধান্েতর কথা জানান।
নািহদ বেলন, মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা অিধদফতেরর গিঠত তদন্ত কিমিট
আত্মহত্যার প্রেরাচণার অিভেযােগর প্রমাণ েপেয়েছ। এ িবষেয় তদন্ত
কিমিট মন্ত্রণালেয় প্রিতেবদন জমা িদেয়েছ। প্রিতেবদেনর িভত্িতেত
প্রিতষ্ঠানিটর গভর্িনংবিডেক এই িতন িশক্ষকেক বরখাস্ত করার
িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/িডেসম্বর ৫ , ২০১৮

রাজধানীেত িপতার হােত িশশু খুন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর বাংলােমাটের একিট বাসায় িপতার হােত সাফােয়ত নােম
িতন বছেরর এক িশশু ‘খুন’ হেয়েছ। আজ বুধবার সকােল এ ঘটনা ঘেট।
শাহবাগ থানার অভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) আবুল হাসান এ তথ্য
িনশ্িচত কেরেছ।
এ িবষেয় শাহবাগ থানার এসআই চম্পক বাবু বেলন, বািড়িটেক পুিলশ িঘের
েরেখেছ। তেব আমরা এখনও বাসার েভতের ঢুকেত পািরিন।
খুেনর

অিভেযােগ

অিভযুক্ত

নুরুজ্জামােনর

ভাই

উজ্জ্বল

জানান,

বাংলােমাটেরর এ বাসায় দুই িশশুসন্তান সাফােয়ত ও সুরােয়তেক িনেয়
থােকন তার ভাই। তেব অেনক িদন ধের মাদকাসক্ত থাকায় তার দুই
স্ত্রীর েকউ তার সঙ্েগ থােকন না।
িতিন আরও বেলন, সাফােয়তেক খুন কের তার ভাই সুরােয়তেকও িজম্িম কের
েরেখেছ। তেব িক কারেণ এ খুেনর ঘটনা তা িতিন জানােত পােরন িন।
প্রিতেবশীরা বেলন, ওই ব্যক্িতর নাম আখতারুজ্জামান কাজল। িতিন
মাদকাসক্ত। এ কারেণ তাঁেক েছেড় চেল েগেছন তাঁর স্ত্রী। তেব দুই
েছেলিশশু তাঁর কােছই আেছ। তেব কাজল ও উজ্জ্বেলর মধ্েয ৈপতৃক
সম্পত্িত িনেয় িবেরাধ আেছ।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) আবুল হাসান বেলন, একটা
বাচ্চা মারা যাওয়ার খবের ছুেট এেসিছ। িকন্তু আমরা বাসার েভতের
ঢুকেত পারিছ না। েভতের রেয়েছন িশশুিটর বাবা কাজল। তােক বুিঝেয়ও
বাসায় ঢুকেত পািরিন। এখন িবকল্প েকােনা উপায় েবর করেত হেব।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বেলন, সকাল আটটার িদেক বাসা েথেক েবর হন কাজল।
বাসায় েদায়া পড়ােনার জন্য েমৗলিভ িনেয় আেসন িতিন। পের েমৗলিভ
কাজেলর বাসা েথেক েবিরেয় দািব
অেচতন অবস্থায় েদেখেছন িতিন।

কেরন,

েসখােন

এক

িশশুসন্তানেক

িবষয়িট শাহবাগ থানার পুিলশেক জানান িতিন। অিভেযাগ েপেয় ঘটনাস্থেল
যায় শাহবাগ থানার পুিলশ।
িনউজিবিড৭১/আ/িডেসম্বর ৫ , ২০১৮

িশক্ষার্থী অিরত্িরর মৃত্যু:
দ্িবতীয়
িদেনও
উত্তাল
িভকারুনিনসা, পরীক্ষা বন্ধ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর িভকারুনিনসা নূন স্কুল ও কেলেজর নবম শ্েরিণর

িশক্ষার্থী অিরত্ির অিধকারীর মৃত্যুর ঘটনায় েদাষীেদর িবচার ও
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্েষর অপসারণ দািবেত দ্িবতীয় িদেনর মেতা আজ
বুধবারও িবক্েষাভ করেছন অিভভাবকরা ও িশক্ষার্থী। সকাল েথেক
রাজধানীর েবইিল েরােডর িভকারুনিনসা নূন স্কুল ও কেলেজর প্রধান
ক্যাম্পােসর সামেন অবস্থান িনেয়েছন তারা। পরীক্ষা বর্জন কের
রাজপেথ েনেম আেস িশক্ষার্থীরা। অিভভাবকরাও েযাগ িদেয়েছন তােদর
সঙ্েগ।
িশক্ষামন্ত্রীর েদওয়া প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী িতন িদেনর মধ্েয
সুষ্ঠু িবচার না হেল িশক্ষার্থীরা আন্েদালন চািলেয় যাওয়ার েঘাষণা
েদয়। এ ছাড়া কেলজ অধ্যক্ষ ও শাখাপ্রধােনর পূর্ণ বরখাস্ত, গভর্িনং
বিড বািতল েচেয়েছ তারা।
অিরত্িরর মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার রােত তার বাবা িদলীপ অিধকারী
বাদী হেয় রাজধানীর পল্টন থানায় একিট মামলা কেরেছন। ৩০৫ ধারার এই
মামলায় আত্মহত্যায় প্রেরাচনার অিভেযাগ আনা হেয়েছ। এেত িশক্ষা
প্রিতষ্ঠানিটর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন েফরেদৗস, প্রভািত শাখার
প্রধান িজন্নাত আরা
আসািম করা হেয়েছ।

এবং

অিরত্িরর

শ্েরিণিশক্ষক

হাসনা

েহনােক

িনউজিবিড৭১/আ/িডেসম্বর ৫ , ২০১৮

রাজধানীেত
স্কুল
মৃত্যু, অেনক প্রশ্ন?

ছাত্রীর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর িভকারুনিনসা নূন স্কুল ও কেলেজর নবম শ্েরিণর
িশক্ষার্থী অিরত্ির অিধকারীর মৃত্যু সামেন িনেয় এেসেছ অেনক
প্রশ্ন। েসামবার েমধাবী এ িশক্ষার্থীর আত্মহনেনর পর েদেশর িশক্ষা
ব্যবস্থার িদেকই আঙুল উঁিচেয়েছন সংশ্িনষ্ট অেনেক। প্রশ্ন উেঠেছ,
এ েকমন িশক্ষা, যার জন্য িশক্ষার্থীেক জীবন িদেত হেব? িশক্ষার্থী
এবং অিভভাবকেদর সঙ্েগ িশক্ষকেদর আচরণ িনেয়ও কথা বেলেছন অেনেক।

িনর্বাচনী ডামােডােলর মধ্েয সবিকছু ছািপেয় গতকাল সারােদেশ
আেলাচনার মূল িবষয় িছল অিরত্িরর মৃত্যু। শহেরর রাজপথ েথেক
িবপিণিবতান, মাঠ েথেক পাড়ার চােয়র েদাকান িকংবা সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যম েফসবুক- সবখােন সবার বক্তব্য একটাই, এটা আসেল
আত্মহত্যা নয়, ‘হত্যা’। বাবা-মােক অপমােনর মাধ্যেম অিরত্িরেক
আত্মহত্যা করেত বাধ্য করা হেয়েছ।
এ জন্য দায়ীেদর িবচারও েচেয়েছন তারা েদাষীেদর িবচার ও ভারপ্রাপ্ত
অধ্যক্েষর অপসারণ দািবেত গতকাল উত্তাল িছল রাজধানীর েবইিল েরােডর
িভকারুনিনসা নূন স্কুল ও কেলেজর প্রধান ক্যাম্পাস। সকাল েথেকই
পরীক্ষা বর্জন কের রাজপেথ েনেম আেস িশক্ষার্থীরা। অিভভাবকরাও
েযাগ েদন তােদর সঙ্েগ। িশক্ষার্থী-অিভভাবকেদর িবক্েষােভর মধ্েযই
অিরত্িরর
আত্মহত্যার
ঘটনা
তদন্েত
িশক্ষা
মন্ত্রণালয়
এবং
িভকারুনিনসা নূন স্কুল ও কেলজ কর্তৃপক্ষ পৃথক দুিট কিমিট কেরেছ।
পাশাপািশ হাইেকার্টও এ ঘটনা তদন্েত পাঁচ সদস্েযর একিট কিমিট
গঠেনর িনর্েদশ িদেয়েছন।েদেশর নামকরা এ িশক্ষা প্রিতষ্ঠােনর মূল
শাখায় গতকাল
অশ্রুসজল।

সমেবত

অেনক

িশক্ষার্থী

অকােল বন্ধু হারােনার িবচার দািবেত
সহপাঠীরা। িবদ্যালেয়র আিঙনা েথেক সড়ক

ও

অিভভাবেকর

েচাখ

িছল

ফুঁেস উেঠেছ অিরত্িরর
পর্যন্ত িছল স্েলাগােন

উত্তাল। আত্মহত্যার প্রেরাচনার দােয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন
েফরেদৗেসর অপসারণ, অিরত্িরর মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত কের েদাষীেদর
শাস্িত এবং িশক্ষার্থীেদর ওপর মানিসক িনর্যাতন বন্েধর দািবেত
িশক্ষা প্রিতষ্ঠানিটর মূল েগট আটেক িবক্েষাভ কেরন িশক্ষার্থীঅিভভাবকরা। িবক্ষুব্ধ িশক্ষার্থীরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্েষর কক্েষ
তালা েদওয়ার েচষ্টা কের। িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ
ক্যাম্পােস িগেয় তােদর সান্বতনা েদওয়ার েচষ্টা করেল তােক িঘের ও
েদাষীেদর িবচার েচেয় িবক্েষাভ েদখায় িশক্ষার্থীরা।
িশক্ষার্থীেদর আন্েদালেন িবদ্যালেয়র চলমান বার্িষক পরীক্ষা
ব্যাহত হচ্েছ। আজ বুধবারও পরীক্ষা বর্জন কের িবক্েষােভর কর্মসূিচ
েঘাষণা কেরেছ তারা।এিদেক অিরত্িরর মৃত্যুর ঘটনায় গতকাল রােত তার
বাবা িদলীপ অিধকারী বাদী হেয় রাজধানীর পল্টন থানায় একিট মামলা
কেরেছন। ৩০৫ ধারার এই মামলায় আত্মহত্যায় প্রেরাচনার অিভেযাগ আনা
হেয়েছ। এেত িশক্ষা প্রিতষ্ঠানিটর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন
েফরেদৗস, প্রভািত শাখার প্রধান িজন্নাত আরা এবং অিরত্িরর
শ্েরিণিশক্ষক হাসনা েহনােক আসািম করা হেয়েছ। পল্টন থানার ওিস

মাহমুদুল হাসান জািনেয়েছন,
আইনগত ব্যবস্থা েনওয়া হেব।

অিভেযাগ

তদন্ত

কের

আসািমেদর

িবষেয়

অিরত্িরর এক স্বজন জািনেয়েছন, গত েসামবার রােতই অিরত্িরর মরেদহ
শাহজাহানপুেরর একিট মন্িদেরর পােশ সমািহত করা হেয়েছ।িভকারুনিনসা
স্কুল পিরচালনা কিমিটর সভাপিত েগালাম আশরাফ তালুকদার জািনেয়েছন,
পুেরা ঘটনার িবষেয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্েষর কােছ ৈকিফয়ত তলব করা
হেয়েছ। একজন ছাত্রীর ‘আত্মহত্যা’র মেতা পিরস্িথিত েকন সৃষ্িট
হেলা, েস িবষেয় তােক ব্যাখ্যা িদেত বলা হেয়েছ।
িতিন আরও বেলন, একই সঙ্েগ প্রভািত শাখার প্রধান িজন্নাত আরােক
সামিয়ক বরখাস্ত কের তােক দািয়ত্ব পালন েথেক িবরত থাকার িনর্েদশ
েদওয়া হেয়েছ।গতকাল িনেজর কার্যালেয় বেলন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
নাজনীন েফরেদৗস। িতিন দািব কেরন, পরীক্ষার হেল ওই ছাত্রীর সঙ্েগ
এমন েকােনা ব্যবহার করা হয়িন, যােত েস আত্মহত্যা করেব।
শাখাপ্রধান (প্রভািত) তােক বেলেছন, অন্য িশক্ষার্থীর েবলায় েয
িনয়ম, তার েবলায়ও একই িনয়ম প্রেয়াগ করা হেয়েছ।
িশক্ষার্থীর কােছ েমাবাইল েফান পাওয়া েগেল শাস্িতর িনয়মটা কীজানেত চাইেল অধ্যক্ষ বেলন, আসেল িনয়মটা আমার জানা েনই। তেব আমরা
অিভভাবকেক েডেক তার সামেন এ িবষেয় কথা বিল। ওই িদেনর পরীক্ষা
বন্ধ রাখা হয়। এটা প্রচিলত িনয়ম।তাহেল পেরর িদন েকন অিরত্িরর
পরীক্ষা েনওয়া হেলা না- এমন প্রশ্েন িতিন েকােনা মন্তব্য কেরনিন।
এ সময় িতিন অিরত্িরর আত্মহত্যার জন্য ক্ষমা চান।গত েরাববার
পরীক্ষার হেল েমাবাইল েফান সঙ্েগ িনেয় িগেয়িছল নবম শ্েরিণর
ছাত্রী অিরত্ির অিধকারী (১৫)। েফােন নকল থাকার অিভেযাগ তুেল তােক
পরীক্ষা েথেক বিহস্কার করা হয়।
এর পর তার বাবা-মােক েডেক পাঠায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত েসামবার
সকােল তারা স্কুেল যান এবং েমেয়র হেয় দফায় দফায় ক্ষমা চান।
উপাধ্যক্েষর কক্ষ েথেক তােদর েবর কের েদওয়া হয়। পের ভারপ্রাপ্ত
অধ্যক্েষর কক্েষ তারা েগেল িতিনও তােদর অপমান কেরন এবং স্কুল
েথেক অিরত্ির অিধকারীেক ছাড়পত্র েদওয়ার হুমিক েদন। িনেজর সামেন
বাবা-মােয়র এমন অপমান সইেত না েপের ওই িদন দুপুের শান্িতনগেরর
বাসায় িফের গলায় ওড়না িদেয়ফাঁস লািগেয় আত্মহত্যা কের ওই ছাত্রী।
ওই ঘটনার েজের গতকাল িশক্ষার্থী-অিভভাবকেদর আন্েদালেন উত্তাল হেয়
ওেঠ িভকারুনিনসা ক্যাম্পাস।

আন্েদালেন অংশ েনওয়া কেয়কজন অিভভাবক জানান, এমন েশাকাহত ঘটনার পর
তারা আশা কেরিছেলন, মঙ্গলবার স্কুেলর সব পরীক্ষা স্থিগত করা হেব।
িকন্তু এই ধরেনর েকােনা বার্তা না েপেয় তারা তােদর েমেয়েদর িনেয়
স্কুেল আেসন। স্কুল কর্তৃপক্ষ অিরত্িরর মৃত্যু িনেয় েশাক পালন
েতা দূেরর কথা, ক্যাম্পােসর েকাথাও একিট ব্যানারও টানায়িন। এেত
ক্ষুব্ধ হন তারা। অিরত্িরর সহপাঠীসহ অন্যান্য শ্েরিণর ছাত্রীরা
এমন ঘটনার পর পরীক্ষা িদেত না চাইেল উল্েটা স্কুল কর্তৃপক্ষ
মঙ্গলবারও ছাড়পত্র েদওয়ার ভয় েদখায়।
এেতই মূলত ফুঁেস ওেঠন অিভভাবক ও িশক্ষার্থীরা।প্রত্যক্ষদর্শীরা
জানান, সকাল সােড় ১০টার িদেক শতািধক অিভভাবক ও িশক্ষার্থী
িভকারুনিনসা নূন স্কুল অ্যান্ড কেলেজর মূল শাখার ১ নম্বর েগেটর
সামেন অবস্থান েনন। একপর্যােয় েসখােন আরও শতািধক িশক্ষার্থী ও
অিভভাবক উপস্িথত হন। তারা অিরত্ির অিধকারীেক মৃত্যুর িদেক েঠেল
েদওয়ার অিভেযাগ তুেল িশক্ষা প্রিতষ্ঠানিটর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্েষর
অপসারণ
দািব
কের
িবিভন্ন
স্েলাগান
েদন।
প্রভািত
শাখার
িশক্ষার্থীেদর এ অবস্থােনর সঙ্েগ দুপুর ১২টার িদেক িদবা শাখার
িশক্ষার্থীরাও িবক্েষােভ অংশ েনয়।
শত শত িশক্ষার্থীর অবস্থােনর কারেণ একপর্যােয় অিফসার্স ক্লাব
েমাড় েথেক েবইিল েরােড যান চলাচল বন্ধ হেয় যায়। িশক্ষার্থীেদর
একিট অংশ দুপুেরর িদেক অধ্যক্েষর কক্েষ তালা িদেত চাইেলও তারা
তার কক্েষর সামেন যাওয়ার আেগই তােদর আটেক েদওয়া হয়। পের তারা
ক্যাম্পােসর
েভতরও
অধ্যক্েষর
িবরুদ্েধ
িবিভন্ন
স্েলাগান
েদয়।িবপ্লব কুমার পাল নােমর একজন অিভভাবক বেলন, তার েমেয়ও
অিরত্িরর সঙ্েগ একই ক্লােস পেড়। এমন ঘটনার পর েমেয়িট রাতভর
কান্নাকািট
কেরেছ।
পড়েত
পােরিন।
এমন
পিরস্িথিতেত
আজেকর
(মঙ্গলবার) পরীক্ষাটা স্থিগেতর জন্য তারা স্কুল কর্তৃপক্েষর কােছ
আেবদন কেরিছেলন।
িকন্তু কর্তৃপক্ষ উল্েটা অনুপস্িথত েদিখেয়পরীক্ষার েরজাল্ট আটেক
েদওয়ার ভয় েদখায়। বাধ্য হেয় েমেয়েক পরীক্ষা েকন্দ্ের পািঠেয় িতিন
ঘটনার িবচার চাইেছন।েগাপাল সাহা নােমর এক অিভভাবক বলিছেলন, একজন
িশক্িষকা, একজন অধ্যক্ষ েতা এত িনষ্ঠুর হেত পােরন না। একজন
ছাত্রীেক মৃত্যুর মুেখ েঠেল িদেয়েছন অধ্যক্ষ। অবশ্যই তার অপসারণ
করেত হেব। তা না হেল অিভভাবক িহেসেব িনেজর সন্তান িনেয় েতা তারা
স্বস্িত পাচ্েছন না।অিভভাবকরা বেলন, নানা কারেণই িশক্ষকরা ক্লােস
িশক্ষার্থীেদর মানিসকভােব িনর্যাতন কের আসেছন। ২০১২ সােলও

িশক্ষকেদর মানিসক িনর্যাতেন ৈচতী রায় নােম নবম শ্েরিণর
িশক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ েবেছ িনেয়িছল। আেগরগুেলার িবচার
হওয়ায় িশক্ষকেদর অমানিবক আচরণ িদন িদন আরও িনষ্ঠুর হচ্েছ।

এক
না

এ ছাড়া িনেয়াগ ও ভর্িত-বািণজ্য, আর্িথক দুর্নীিত ও অিনয়ম বন্েধ
গতকাল িশক্ষামন্ত্রীর কােছ দািব জানান অিভভাবকরা।এর আেগ ২০১১
সােল িবদ্যালেয়র বসুন্ধরা শাখায় পিরমল জয়ধর নােমর এক িশক্ষক দশম
শ্েরিণর এক ছাত্রীেক িনজ েকািচংেয় ধর্ষণ করেল িভকারুনিনসার সব
শাখার ছাত্রীরা একেযােগ ঘটনার িবচার ও তৎকালীন অধ্যক্ষ েহাসেন
আরা েবগেমর পদত্যাগ েচেয় আন্েদালেন নােম।এিক শুধু আত্মহত্যা :
অিরত্ির অিধকারীর আত্মহত্যােক ‘আত্মহত্যা’ বলেত চায় না তার
সহপাঠীরা। তােদর দািব, েছাট্ট অপরােধ অিরত্িরেক মৃত্যুর মুেখ
েঠেল িদেয়েছন িশক্ষকরা। গতকাল িবক্েষােভর সময় অেনক ছাত্রীর হােত
‘এিক শুধু আত্মহত্যা?’ েলখা প্ল্যাকার্ড িছল।
অিরত্িরর সহপাঠী সুলতানা িবলিকস বলিছল, তারা শ্েরিণকক্েষ িনয়িমত
নানা লাঞ্ছনার িশকার হচ্েছ। কারও েকােনা সমস্যা থাকেল েসগুেলা
িশক্ষক ও িশক্ষার্থীেদর মধ্েয সমেঝাতা করা উিচত। েসজন্য পিরবারেক
িবব্রত করা উিচত নয়। তার দািব, অিরত্িরেক মৃত্যুর মুেখ েঠেল
িদেয়েছন
িশক্ষকরাই।অবরুদ্ধ
িশক্ষামন্ত্রী
:
িশক্ষার্থীেদর
আন্েদালেনর কথা শুেন তােদর সান্ত্বনা িদেত সকাল সােড় ১১টার িদেক
িভকারুনিনসায় ছুেট আেসন িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ।
িবদ্যালয় েথেক িতিন িফের যাওয়ার সময় ফটেক িবক্েষাভকারীরা তােক
গািড়র েভতরই িঘের ধের। তারা িশক্ষামন্ত্রীর কােছ ‘উই ওয়ান্ট
জাস্িটজ’ স্েলাগান তুেল অিরত্িরর মৃত্যুর ঘটনায় অধ্যক্েষর অপসারণ
দািব কের। অিভভাবকরা েযাগ েদন িশক্ষার্থীেদর সঙ্েগ। এক পর্যােয়
িতিন অবরুদ্ধ হেয় পেড়ন। প্রায় ২০ িমিনট িতিন অবরুদ্ধ িছেলন।
এর আেগ িশক্ষামন্ত্রী স্কুল প্রাঙ্গেণ িশক্ষার্থী ও অিভভাবকেদর
উদ্েদেশ বেলন, অিরত্িরর আত্মহত্যা হৃদয়িবদারক ঘটনা। এর েপছেন বা
ঘটনার সঙ্েগ যারাই জিড়ত থাকুক, যিদ প্রমাণ পাওয়া যায়, জিড়ত
ব্যক্িতেদর িবরুদ্েধ শাস্িতমূলক ব্যবস্থা েনওয়া হেব।আন্েদালন
চািলেয় যাওয়ার েঘাষণা : গতকাল িবেকল ৫টা পর্যন্ত িবক্েষাভ কের
িশক্ষার্থী ও অিভভাবকরা। পের সব িশক্ষার্থীর পক্েষ আনুশাকা নােম
নবম শ্েরিণর একজন ছাত্রী েঘাষণা েদয়, আজ বুধবার সকাল ১০টা েথেক
তারা পরীক্ষা বর্জন কের কােলা ব্যাজ ধারণ কের স্কুেলর প্রধান
ফটেক অবস্থান েনেব। পাশাপািশ িশক্ষামন্ত্রীর েদওয়া প্রিতশ্রুিত
অনুযায়ী িতন িদেনর মধ্েয সুষ্ঠু িবচার না হেল তারা আন্েদালন

চািলেয় যােব। এ ছাড়া কেলজ অধ্যক্ষ ও শাখাপ্রধােনর পূর্ণ বরখাস্ত,
গভর্িনং বিড বািতল েচেয়েছ তারা।িবেকেল িসদ্িদকী নািসর উদ্দীন
নােম এক অিভভাবক জানান, িতন দফা দািবেত তারা আন্েদালন করেছন।
ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রচিলত আইেন িবচার, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও
পিরচালনা কিমিটর সদস্যেদর অপসারণ বা পদত্যাগ এবং প্রিতষ্ঠানিটর
জবাবিদিহ িনশ্িচত করার জন্য তারা আন্েদালন করেছন।
িবিভন্ন সংগঠেনর িনন্দা : অিরত্িরর মৃত্যুর ঘটনায় িবিভন্ন সংগঠন
ও সংস্থা িনন্দা জািনেয় িববৃিত িদেয়েছ। গতকাল এক িববৃিতেত আইন ও
সািলশ েকন্দ্র (আসক) অিরত্িরর মৃত্যুর ঘটনায় িনন্দা ও প্রিতবাদ
জািনেয় বেলেছ, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত কের জিড়তেদর িবরুদ্েধ আইনগত
ব্যবস্থা িনেত হেব।এ ছাড়া সমাজতান্ত্িরক ছাত্র ফ্রন্ট ওই ঘটনার
িনন্দা জািনেয় আজ বুধবার ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় ক্যাম্পােস িবক্েষাভ
িমিছল ও সমােবেশর ডাক িদেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/িডেসম্বর ৫ , ২০১৮

িনেখাঁজ স্বজেনর
কাঁদেলন তারা

সন্ধান

েচেয়

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা:
হািরেয় যাওয়া প্িরয় মানুষিট েবঁেচ আেছন িক-না জােনন না
তারা। স্বজন িনেখাঁজ হওয়ার পর অেনক খুঁেজেছন, পানিন। এখন তােদর
প্রশ্ন, কীভােব দািব জানােল, কার কােছ েগেল হািরেয় যাওয়া সন্তান,
ভাই, স্বামী, বাবার েখাঁজ পাওয়া যােব? গত কেয়ক বছের িনেখাঁজ হওয়া
২২ জেনর পিরবােরর সদস্যেদর সংগঠন ‘মােয়র ডাক’ আেয়ািজত আেলাচনা
সভায় এভােবই আহাজাির কেরেছন, কান্নায় েভেঙ পেড়েছন িনেখাঁজ
মাসুেমর মা, সুমেনর েবান, েসােহেলর িশশুসন্তান, এরশাদ আলীর
বাবাসহ অেনেক।
অনুষ্ঠােন আেলাচনায় অংশ িনেয় নাগিরক ঐক্েযর আহ্বায়ক মাহমুদুর
রহমান মান্না বেলন, আমরা গল্প শুনতাম রাক্ষস মানুষ খায়। এখন
সরকার েসই রাক্ষেসর ভূিমকায়, এ সরকােরর েলাকজন মানুষ েখেয় েফলেছ।
ঢাকা মহানগেরর ২৫ নম্বর ওয়ার্ড িবএনিপর সাধারণ সম্পাদক িনেখাঁজ

সােজদুল ইসলাম সুমেনর মা হােজরা েবগেমর সভাপিতত্েব মঙ্গলবার
জাতীয়
প্েরসক্লােব
আেলাচনা
সভায়
আরও
বক্তব্য
েদন
ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র আইন িবভােগর অধ্যাপক ড. আিসফ নজরুল, বাসেদর
খােলকুজ্জামান ভূঁইয়া, গণসংহিত আন্েদালেনর প্রধান েজানােয়দ সািক,
গণমুক্িত কাউন্িসেলর সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হািকম লালা এবং
িবএনিপর িনর্বাহী কিমিটর সদস্য তািবথ আউয়াল। আেলাচনা সভায়
টানােনা ব্যানার ও প্ল্যাকার্েড েদেশ ক্রসফায়ার এবং গুম বন্েধ
রাজৈনিতক দলগুেলার িনর্বাচনী ইশেতহাের সুস্পষ্ট েঘাষণার দািব
জানােনা হয়।
অনুষ্ঠােন প্রথেমই বক্তব্য েদন
সদস্যরা। িনেখাঁজ আব্দুল কােদর
কান্নায় েভেঙ পেড় বেলন, সন্তানই
হািরেয় আিম এখন িনঃস্ব। নতুন বছের

িনেখাঁজ ব্যক্িতেদর পিরবােরর
িময়া মাসুেমর মা আেয়শা েবগম
আমার সবেচেয় বড় সম্পদ। সন্তান
সন্তানেক েফরত পাওয়ার িনশ্চয়তা

চাই।
সােজদুল ইসলাম সুমেনর েবান মারুফা ইসলাম েফরেদৗসী বেলন, এখােন ২২
পিরবােরর সদস্যরা আেছন। এই পিরবারগুেলা প্িরয় মানুষ হািরেয় বুেক
পাথর েচেপ িদন কাটাচ্েছ। তােদর সবার একটাই দািব, একই প্রত্যাশা,
প্িরয় স্বজন িফের আসুক। এ সময় সুমেনর েমেয় রাইদা িচৎকার কের
েকঁেদ বেলন, এ েকমন েদশ? বাবােক খুঁজেত সব জায়গায় েগিছ, েকউ
েখাঁজ িদেত পােরিন। এ েদেশ িক বাবােক আর খুঁেজ পাওয়া যােব না?
আেরকজন িনেখাঁজ েসােহেলর েছাট্ট েমেয় সাফা এ সময় ফুঁিপেয় েকঁেদ
উেঠ বেল, ‘এক বছর ধের বাবা েনই, তাই একদম ভােলা লােগ না। বাবােক
ছাড়া স্কুেল েযেতও ইচ্েছ কের না।’ একই সঙ্েগ েকঁেদ ওেঠ প্রশ্ন
ছুঁেড় েদয় িনেখাঁজ মারুফ জামােনর িশশুসন্তান সািমরা। েস বেল, ‘এক
বছর ধের বাবা আসেছ না, বাবােক পাচ্িছ না, েকন পাচ্িছ না, আপনারা
িকছু বেলন না েকন?’
িনেখাঁজ েসিলম েরজা িপন্টুর েবান েরহানা েবগম আকুিত জািনেয় বেলন,
‘িকছুই চাই না, শুধু ভাইটােক েফরত েদন’। িনেখাঁজ এরশাদ আলীর বাবা
মাহবুব আলী কান্নাজিড়ত কণ্েঠ বেলন, ‘বৃদ্ধ বয়েস সন্তান হারােনার
মেতা সর্বনােশর িশকার হলাম। আমার েছেলটােক িক আর কখনও িফের পাব
না?’
আেলাচনায় অংশ িনেয় েবদনার্ত স্বজেনর উদ্েদেশ মাহমুদুর রহমান
মান্না বেলন, েকঁেদ কী হেব? এ সরকােরর েকউ আপনােদর কথা শুনেব না।

এ সরকাের যারা দািয়ত্েব আেছন তারা সম্পূর্ণ দািয়ত্বজ্ঞানহীন,
মানুেষর জন্য তােদর েকােনা দরদ েনই। আমরা গল্প শুনতাম রাক্ষস
মানুষ খায়। এখন এই সরকার রাক্ষেসর ভূিমকায়, সরকােরর েলাকজন মানুষ
েখেয় েফলেছ।
জাতীয় ঐক্যফ্রন্েটর অন্যতম েনতা মান্না আরও বেলন, এখন েযভােব
স্বজেনর ছিব বুেক িনেয় এেসেছন, এভােব বুেকর েভতের ছিব,
প্ল্যাকার্ড িনেয় এলাকায় যান। সবাইেক বলুন, শপথ িনন- যারা মানুষ
গুম কের তােদর েভােটর মাধ্যেম পরািজত করেত হেব। আপনােদর কান্নােক
বারুেদ পিরণত করুন।
ড. আিসফ নজরুল বেলন, পৃিথবীর সব েদেশর আইেনই গুম জঘন্যতম অপরাধ
িহেসেব সংজ্ঞািয়ত আেছ। গুম খুেনর েচেয়ও জঘন্যতম অপরাধ। একািধক
আন্তর্জািতক আইেন বলা হেয়েছ, গুম যখন পিরকল্িপতভােব হয় এবং অিধক
সংখ্যায় হয় তখন েসটা মানবতািবেরাধী অপরাধ। েদেশ যারা গুেমর িশকার
হেয়েছন তারা সবাই সরকারিবেরাধী রাজৈনিতক দেলর
কারেণ
এটা
িবশ্বাস
করার
যেথষ্ট
কারণ
আেছ

েনতা-কর্মী। এ
েয
এসব
গুম

পিরকল্িপতভােব হেয়েছ এবং গুেমর সংখ্যাও অেনক।
খােলকুজ্জামান

বেলন,

েকােনা

সুস্থ

িচন্তার

মানুষ,

সভ্য

মানুষ

এভােব গুেমর ঘটনা েমেন িনেত পাের না। গুেমর িবচার হেতই হেব।
েজানােয়দ

সািক

বেলন,

কান্না,

হাহাকার

ও

অন্তেরর

রক্তক্ষরেণর

মধ্েযই আমরা সবাই আিছ।
তািবথ আউয়াল বেলন, গুেমর জন্য দায়ীেদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা েনওয়া
হচ্েছ না বেলই গুম বন্ধ হচ্েছ না।
িনউজিবিড৭১/িবিসিপ/ ৪ িডেসম্বর, ২০১৮

িভকারুনিনসার

ছাত্রীর

আত্মহত্যায়
িশক্ষার্থীেদর
আন্েদালন

পরীক্ষা

বুধবার
বর্জন,

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সহপাঠীর আত্মহত্যার ঘটনায় দায়ীেদর িবচার দািবেত
বুধবার
পরীক্ষা বর্জেনর েঘাষণা িদেয়েছ রাজধানীর িভকারুনিনসা নূন স্কুল
অ্যান্ড কেলেজর মূল ক্যাম্পােসর আন্েদালনরত ছাত্রীরা।
মঙ্গলবার িবেকল পাঁচটার িদেক অিভভাবক ও িশক্ষার্থীেদর িবক্েষাভ
েশেষ সব িশক্ষার্থীর পক্েষ আনুশাকা নােম নবম শ্েরিণর এক ছাত্রী
কর্মসূিচ েঘাষণা কের।
আনুশাকা জানায়, বুধবার তারা পরীক্ষা বর্জন কের কােলা ব্যাজ ধারণ
কের স্কুেলর প্রধান ফটেক অবস্থান েনেব। পাশাপািশ িশক্ষামন্ত্রীর
েদয়া প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী িতন িদেনর মধ্েয সুষ্ঠু িবচার না হেল
আন্েদালন অব্যাহত থাকেব।
িসদ্িদকী নািসর উদ্দীন নােম এক অিভভাবক জানান, িতন দফা দািবেত
তারা আন্েদালন করেছন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রচিলত আইেন িবচার,
অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও পিরচালনা কিমিটর সদস্যেদর অপসারণ বা
পদত্যাগ এবং প্রিতষ্ঠানিটর জবাবিদিহ িনশ্িচত করার জন্য তােদর এই
আন্েদালন।
গত েরাববার পরীক্ষার হেল েমাবাইল েফান সঙ্েগ িনেয় িগেয়িছল নবম
শ্েরিণর ছাত্রী অিরত্ির অিধকারী (১৫)। েফােন নকল থাকার অিভেযাগ
তুেল তােক পরীক্ষা েথেক বিহষ্কার করা হয়।
এরপর ওই ছাত্রীর বাবা-মােক েডেক পাঠায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। েসামবার
সকােল তারা স্কুেল যান এবং েমেয়র হেয় দফায় দফায় ক্ষমা চান।
িকন্তু এরপরও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তােদর অপমান কেরন এবং স্কুল
েথেক অিরত্ির অিধকারীেক ছাড়পত্র েদওয়ার েঘাষণা েদন।
িনেজর সামেন বাবা-মােয়র এমন অপমান সইেত না েপের ওইিদন দুপুের
শান্িতনগেরর বাসায় িফের গলায় ওড়না িদেয় ফাঁস লািগেয় আত্মহত্যা
কের ওই ছাত্রী। ওই ঘটনার েজের মঙ্গলবার িশক্ষার্থী-অিভভাবকেদর

আন্েদালেন উত্তাল হেয় উেঠ েবইিল েরােড িভকারুনিনসার ক্যাম্পাস।
অিরত্ির রােয়র আত্মহত্যােক আত্মহত্যা বলেত চায় না তার সহপাঠীরা।
তােদর দািব, েছাট্ট অপরােধ অিরত্িরেক মৃত্যুর মুেখ েঠেল িদেয়েছন
িশক্ষকরা।
মঙ্গলভার
িবক্েষােভর
সময়
অেনক
ছাত্রীর
হােত
‘এিক
শুধু
আত্মহত্যা?’ েলখা প্ল্যাকার্ড িছল। অিরত্িরর অেনক সহপাঠী
‘িচিটংেয়র পািনশেমন্ট মৃত্যু কেব েথেক?’ েলখা েফস্টুন িনেয়ও
িবক্েষাভ কেরন।
অিরত্িরর একজন স্বজন জািনেয়েছন, অিরত্িরর আত্মহত্যার প্রেরাচনার
অিভেযাগ তুেল আজকােলর মধ্েযই মামলা করেবন বাবা িদলীপ অিধকারী।
কারা ঘটনায় জিড়ত তােদর নাম-িঠকানা সংগ্রহ কের এই মামলা করা হেব।
তা ছাড়া পিরবারিট এখনও েশাকাচ্ছন্ন থাকায় মামলা করেত িবলম্ব
হচ্েছ।
পল্টন থানার ওিস মাহমুদুল হাসান বেলন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত
অিরত্িরর আত্মহত্যার ঘটনায় থানায় েকােনা মামলা হয়িন। পুিলশ ওই
ছাত্রীর পিরবােরর সঙ্েগ েযাগােযাগ কেরেছ। তারা পের মামলা করেব
বেল জািনেয়েছন।
িনউজিবিড৭১/িবিসিপ/ ৪ িডেসম্বর, ২০১৮

‘অিরত্িরর ঘটনায় আিম ক্ষুব্ধ ও
মর্মাহত’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িশক্ষেকর কােছ বাবার অপমান সইেত না েপের রাজধানীর
িভকারুনিনসা নূন স্কুেলর নবম শ্েরিণর ছাত্রী অিরত্ির অিধকারীর
আত্মহত্যার ঘটনায় দু’িট তদন্ত কিমিট গঠন করা হেয়েছ। িশক্ষা
মন্ত্রণালয় এবং িভকারুনিনসা নূন স্কুল ও কেলজ কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার
এ দু’িট তদন্ত কিমিট কের। দুই কিমিটেকই আগামী িতন িদেনর মধ্েয

প্রিতেবদন িদেত বলা হেয়েছ।
িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ বেলেছন, আিম ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।
ঘটনািট অত্যন্ত হৃদয় িবদারক। এ িবষেয় িশক্ষক, িশক্ষার্থী ও
অিভভাবকেদর সঙ্েগ কথা হেয়েছ। অিভেযাগ ও ক্েষােভর কথা শুেনিছ।
তােদর বেলিছ, েকউ অপরাধী হেল অবশ্যই শাস্িত পােব।
আজ মঙ্গলবার েবলা সােড় ১১টার িদেক েবইিল েরােড িভকারুনিনসা নূন
স্কুল অ্যান্ড কেলজ ক্যাম্পােস আেসন িশক্ষামন্ত্রী। েসখােন িতিন
স্কুেলর িশক্ষক, অিভভাবক ও িশক্ষার্থীেদর সঙ্েগ কথা বেলন।
িশক্ষামন্ত্রী
বেলন,
একজন
িশক্ষার্থী
কতটা
অপমািনত
হেল
আত্মহত্যার পথ েবেছ েনয়? ঘটনার েপছেনর কথাও শুনিছ। ঘটনার েপছেন
বা ঘটনার সঙ্েগ যারাই জিড়ত থাকুক, প্রমাণ পাওয়া েগেল তােদর
িবরুদ্েধ শাস্িতমূলক ব্যবস্থা েনওয়া হেব।
নািহদ জানান, এ ঘটনায় িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র অধীেন মাধ্যিমক ও উচ্চ
িশক্ষা অিধদপ্তেরর ঢাকা অঞ্চেলর পিরচালক অধ্যাপক েমাহাম্মদ
ইউসুফেক প্রধান কের িতন সদস্েযর একিট তদন্ত কিমিট গঠন করা হেয়েছ।
কিমিটেক িতন িদেনর মধ্েয প্রিতেবদন িদেত বলা হেয়েছ।
িভকারুনিনসা নূন স্কুল দীর্ঘিদন ধের অিভভাবকেদর পছন্েদর উল্েলখ
কের িশক্ষামন্ত্রী বেলন, অিভভাবেকরা তােদর েছেলেমেয়েদর এখােন
পড়ােত চান। জনপ্িরয়তার কারেণ স্কুল কর্তৃপক্েষর নানা অিনয়েমর কথা
আেগও কােন এেসেছ।
এিদেক ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় িতন সদস্েযর পৃথক তদন্ত কিমিট
গঠেনর
কথা
বেলেছ
স্কুল
কর্তৃপক্ষ।
স্কুলিটর
ভারপ্রাপ্ত
প্িরন্িসপাল নাজনীন েফরেদৗস বেলন, এ ঘটনায় আমরা িতন সদস্েযর
তদন্ত কিমিট গঠন কেরিছ। কিমিটেক িতন কার্যিদবেসর মধ্েয প্রিতেবদন
জমা েদওয়ার িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ। কিমিটর সদস্যরা হেলন- স্কুেলর
গভর্িনং বিডর সদস্য আতাউর রহমান, খুরিশদ জাহান ও েফরেদৗসী জাহান।
িতিন আরও বেলন, েয িশক্ষক তােক ভর্ৎসনা কেরেছন বেল অিভেযাগ উেঠেছ
তদন্েত এর প্রমাণ পাওয়া েগেল স্কুেলর িনয়ম অনুযায়ী তার িবরুদ্েধ
ব্যবস্থা েনওয়া হেব।
এর আেগ অিরত্িরর বাবা িসঅ্যান্ডএফ ব্যবসায়ী িদলীপ অিধকারী বেলন,
অিরত্ির পরীক্ষার হেল েমাবাইেল নকল করেছ— এমন অিভেযােগ তােক

েসামবার বাবা-মােক িনেয় স্কুেল েযেত বলা হয়। িতিন স্ত্রী ও
অিরত্িরেক িনেয় স্কুেল যান। তারা প্রথেম ভাইস প্িরন্িসপােলর
কক্েষ যান। তারা েমেয়র হেয় তার কােছ ক্ষমা চান। িকন্তু িতিন
তােদর অপমান কের েবর হেয় েযেত বেলন। েমেয়র িটিস িনেয় েযেতও বেলন
ভাইস প্িরন্িসপাল। এরপর িতিন প্িরন্িসপােলর কােছ িগেয় ক্ষমা চান।
একপর্যােয় অিরত্ির তার পা ধের ক্ষমা চায়। তােতও কাজ হয়িন।
প্িরন্িসপাল তােদর অপমানজনক কথাবার্তা বেল তার কক্ষ েথেক েবর কের
েদন।
িতিন আরও বেলন, ওই ঘটনার পর অিরত্ির প্িরন্িসপােলর রুম েথেক
েদৗেড় েবর হেয় যায়। তারাও তার িপছু েনন। স্কুল েথেক েবর হেয় েমেয়
একাই একিট িরকশায় তােদর শান্িতনগেরর বাসায় চেল আেস। পের তারা
িফের েদেখন, িনেজর ঘের িসিলং ফ্যােনর সঙ্েগ গলায় ওড়না েপঁচােনা
অবস্থায় ঝুলেছ অিরত্িরর িনথর েদহ। দ্রুত তােক উদ্ধার কের প্রথেম
স্থানীয় একিট হাসপাতােল েনওয়া হয়। েসখান েথেক তােক েনওয়া হয় ঢাকা
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল। পরীক্ষা-িনরীক্ষার পর িবেকল সােড় ৪টার
িদেক কর্তব্যরত িচিকৎসক তােক মৃত েঘাষণা কেরন।
িনউজিবিড৭১/আ/িডেসম্বর ৪ , ২০১৮

মুন্সীগঞ্েজ
অ্যাম্বুেলন্েসর
ওপর
কন্েটইনার
পেড়
েরাগীর
মৃত্যু
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মুন্সীগঞ্েজর গজািরয়ায় অ্যাম্বুেলন্েসর ওপর কন্েটইনার পেড়
আব্দুর রাজ্জাক (৭০) নােম এক েরাগীর মৃত্যু হেয়েছ । এ সময় তার
েমেয় লায়লা খাতুন লাকী ও চালকসহ চারজন আহত হেয়েছন।
আজ বৃহস্পিতবার সকাল ১১টার িদেক উপেজলার বাউিশয়া এলাকায় ঢাকাচট্টগ্রাম মহাসড়েক এই দুর্ঘটনা ঘেট।

গজািরয়া থানার ভেবরচর হাইওেয় পুিলশ ফাঁিড়র ইনচার্জ পুিলশ
পিরদর্শক হািববুর রহমান জানান, দুর্ঘটনা কবিলত অ্যাম্বুেলন্স ও
কন্েটইনার বহনকারী লং েভিহক্যাল ( ১৬ চাকা িবিশষ্ট গািড়) পুিলেশর
েহফাজেত রেয়েছ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা
জানান
,
সকাল
এগারটার
িদেক
েনায়াখালীর
েকাম্পানীগঞ্জ
েথেক
ঢাকাগামী
েরাগী
বহনকারী
ইউিনক
নােমর
অ্যাম্বুেলন্স বাউিশয়া এলাকা অিতক্রেমর সময় মহাসড়েক যানজট থাকায়
িবপরীত েলেন েঢাকার জন্য ইউটার্ন েনয়। অ্যাম্বুেলন্সিটর িঠক
েপছেনই
িছল
চট্টগ্রাম
বন্দর
েথেক
কন্েটইনার
বহনকারী
লং
েভিহক্যালিট।
প্রত্যক্ষদর্শীেদর বরাত িদেয় গজািরয়া ফায়ার স্েটশেনর ব্যবস্থাপক
দীপু খান জানান, অ্যাম্বুেলন্সিট বাঁচােত কন্েটইনারবাহী ১৬ চাকার
েভিহক্যাল আচমকা ব্েরক কষেল সড়ক িবভাজেন িগেয় ধাক্কা লােগ। এেত
গািড়েত থাকা একিট কন্েটইনার অ্যাম্বুেলন্েসর ওপের পেড়। এেত চাপা
পেড় েরাগী আব্দুর রাজ্জাক মারা যান এবং তার েমেয় লাকীেক ফায়ার
সার্িভেসর কর্মীরা এক ঘণ্টা েচষ্টা চািলেয় উদ্ধার কের।
গজািরয়া

উপেজলা

স্বাস্থ্য

কমপ্েলক্েসর

িচিকৎসক

িজয়াউল

ইসলাম

জানান, লাকীর শারীিরক জখম কম হেলও িতিন মানিসক েচাট েপেয়েছ অেনক
েবিশ।
িনউজিবিড৭১/আ/নেভম্বর ২৯, ২০১৮

অতর্িকত হামলায় ১৫ জন
ঘটনায়
রূপগঞ্েজ
ইউিপ
গ্েরফতার
িনউজিবিড৭১ডটকম
শিরফ েহােসন িলটন,রূপগঞ্জ
উপেজলার
মাহনা
এলাকায়

আহেতর
সদস্য

(নারায়ণগঞ্জ): নারায়ণগঞ্েজর
স্থানীয়
সন্ত্রাসীেদর

রূপগঞ্জ
ধারােলা

অস্ত্েরসস্ত্ের সজ্িজত হেয় অতর্িকত হামলায় নারীসহ ১৫ জন আহেতর
ঘটনায় অিভযুক্ত ইউিপ সদস্য রিফকুল ইসলামেক গ্েরফতার কেরেছ
পুিলশ।শিনবার িবেকেল উপেজলার েগালাকান্দাইল এলাকা েথেক তােক
গ্েরফতার করা হয়। গ্েরফতারকৃত রিফকুল ইসলাম েগালাকান্দাইল
ইউিনয়েনর ৩ নং ওয়ার্েডর সদস্য। তার িপতার নাম মৃত িবল্লাল েহােসন
ভুইয়া। মামলার বাদীর বরাত িদেয় রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা (ওিস) মিনরুজ্জামান মিনর জানান, গত বুধবার সকােল মাহনা
এলাকার মিনর েহােসন িনজস্ব জিমেত িদেয় ড্েরেনর জন্য পাইপ বসােনার
কাজ করেত েগেল প্রিতপক্ষ মান্নান িময়া বাঁধা প্রদান কেরন। এ িনেয়
মান্নান িময়াসহ তার েলাকজন মিনর েহােসনেক চর থাপ্পর মাের। মিনর
েহােসেনর শশুর বািড়র আত্বীয় স্বজনরা মিনর েহােসেনর বািড়েত িপঠার
দাওয়াত েখেত িগেয় চরথাপ্পেরর ঘটনা শুেন প্রিতবাদ কেরন। এসময়
প্রিতপক্ষ মান্নান িময়াসহ তার েলাকজন মিনর েহােসেনর শশুর
বািড়র আত্বীয় স্বজনেদর গািলগালাজ শুরু কের। গািলগালােজর প্রিতবাদ
করেত েগেল বাকিবতন্ড্ধাসঢ়; ও উত্েতজনার সৃষ্িট হয়। পের মিনর
েহােসেনর শশুর বািড়র আত্বীয় স্বজনেদর দুিট মাইক্েরাবাস ভাংচুর
কের
মান্নান ও তার েলাকজন। গািড় ভাংচুের সহেযাগীতা কের স্থানীয় ইউিপ
সদস্য রিফকুল ইসলাম। এক পর্যােয় উদ্েদশ্য প্রেণািনত ভােব ইউিপ
সদস্য রিফকুল ইসলাম ও মান্নান িময়াসহ তােদর েলাকজন এলাকায় ডাকাত
পেড়েছ
বেল
মসিজেদর
মাইক
িদেয়
মাইিকং
কিরেয়
ধারােলা
অস্ত্েরশস্ত্ের সজ্িজত হেয় মিনর েহােসেনর আত্বীয় স্বজনেদর উপর
অতর্িকত হামলা চালায়। হামলায় নারীসহ ১৫ জেনর মেতা আহত হয়। এেদর
মধ্েয রােসল িময়া ও সাইফুল ইসলােমর নারী ভুির েবর কের েদয়া হয়।
এরা দু’জন ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল মৃত্যুর সােথ পাঞ্জা
লড়েছ। এছাড়া আশরাফ ও রাজু আহাম্েমদেক আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামী
ব্যাংক েসন্ট্রাল হাসপাতােল ভর্িত রেয়েছ। এ ঘটনায় মিনর েহােসেনর
শাশুরী মেনায়ারা েবগম বাদী হেয় রূপগঞ্জ থানায় একিট মামলা দােয়র
কেরন। বাদী অিভেযাগ কেরন, মামলা দােয়েরর পর েথেকই ইউিপ সদস্য
রিফকুল ইসলাম, মান্নান িময়াসহ অিভযুক্তরা মামলা তুেল েনয়ার জন্য
বাদীেক চাপ প্রেয়াগ কের আসেছ। শিনবার িবেকেল েগাপন সংবােদর
িভত্িতত্েব ইউিপ সদস্য রিফকুল ইসলামেক গ্েরফতার করা হয়। ঘটনার
সঙ্েগ জিড়ত বািকেদর গ্েরফতােরর েচষ্টা চলেছ। মামলার বাদী
মেনায়ারা েবগম জানান, লাইফ সােপার্েট থাকা ওই চার জন আল্লাহ
তায়ালা বলেত পারেবন, তারা বাঁচেব না মরেব। আর েবিশ িকছু বলার
েনই।
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রূপগঞ্েজ সন্ত্রাসীেদর হামলায়
আহতেদর অবস্থার অভন্নিত,মামলা
তুেল িনেত হুমিক
িনউজিবিড৭১ডটকম
েমা. শিরফ েহােসন,েডমরা : নারায়ণগঞ্েজর রূপগঞ্জ উপেজলার মাহনা
এলাকায় স্থানীয় সন্ত্রাসীেদর ধারােলা অস্ত্েরসস্ত্ের সজ্িজত হেয়
অতর্িকত হামলায় আহতরা মৃত্যুর সঙ্েগ পাঞ্জা লড়েছ। শুধু তাই নয়,
মামলা তুেল না িনেল মামলার বাদীেক েকেট টুকেরা টুকেরা কের
শীতলক্ষ্যা নদীেত ভািসেয় েদয়ার হুমিক িদেয়েছ হামলাকারীরা ।
হুমিকর পর েথেকই চরম িনরাপত্তাহীনতায় ভুগেছন বাদীসহ বাদীর
পিরবার। এর আেগ, গত বুধবার দুপুের তুচ্ছ ঘটনােক েকন্দ্র কের
সন্ত্রাসীেদর অতর্িকত হামলায় অন্তত ১৫ জন আহত হেয়েছ।
মামলার বাদী মেনায়ারা েবগম জানান, তার বািড় উপেজলার যাত্রামুড়া
এলাকায়। মাহনা এলাকার মিনর েহােসেনর সঙ্েগ তার েমেয় শাহনাজ
েবগেমর িবেয় েদন। জামাতা মিনর েহােসন িনজস্ব জিম িদেয় ড্েরেনর
জন্য পাইপ বসােনার কাজ করেত থােকন। এসময় একই বািড়র প্রিতপক্ষ
মান্নান িময়া পাইপ বসােনার কােজ বাঁধা প্রদান কেরন। এক পর্যােয়
মান্নান িময়াসহ তার েলাকজন মিনর েহােসনেক চর থাপ্পর মাের। এিদেক,
মিনর েহােসেনর শশুর বািড়র আত্বীয় স্বজনরা মিনর েহােসেনর বািড়েত
িপঠার দাওয়াত েখেত িগেয় চরথাপ্পেরর ঘটনা শুেন প্রিতবাদ কেরন।
এসময় প্রিতপক্ষ মান্নান িময়াসহ তার েলাকজন মিনর েহােসেনর শশুর
বািড়র আত্বীয় স্বজনেদর গািলগালাজ শুরু কের। গািলগালােজর প্রিতবাদ
করেত েগেল বাকিবতন্ড্ ◌াও উত্েতজনার সৃষ্িট হয়। পের মিনর
েহােসেনর শশুর বািড়র আত্বীয় স্বজনেদর দুিট মাইক্েরাবাস ভাংচুর
কের মান্নান ও তার েলাকজন। গািড় ভাংচুের সহেযাগীতা কের স্থানীয়
ইউিপ সদস্য রিফকুল ইসলাম।

এক পর্যােয় ইউিপ সদস্য রিফকুল ইসলাম ও মান্নান িময়াসহ তােদর
েলাকজন এলাকায় ডাকাত পেড়েছ বেল মসিজেদর মাইক িদেয় মাইিকং কিরেয়
ধারােলা অস্ত্েরশস্ত্ের সজ্িজত হেয় মিনর েহােসেনর শশুর বািড়র
আত্বীয় স্বজনেদর উপর অতর্িকত হামলা চালায়। এসময় মিনর েহােসনসহ
মিনর েহােসেনর শশুর বািড়র আতœ◌ীয় স্বজন রােসল িময়া, সাইফুল
ইসলাম, মহিসন েমাল্লা, আিশকুর রহমান, আশরাফ, রাজু আহাম্েমদ,
জামান িময়া, িরয়াদ িময়া, রিব িময়া, ফিরদ, আফেরাজা, সুিফয়া েবগম,
মুন্না, শিহদুল আলমেক কুিপেয় গুরুতর আহত করা হয়। এেদর মধ্েয
রােসল িময়া ও সাইফুল ইসলােমর নারী ভুির েবর কের েদয়া হয়। এরা
দু’জন ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল মৃত্যুর সােথ পাঞ্জা লড়েছ।
এছাড়া আশরাফ ও রাজু আহাম্েমদেক আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক
েসন্ট্রাল হাসপাতােল ভর্িত রেয়েছ। এছাড়া আহত অন্যান্যরা িবিভন্ন
হাসপাতােল ভর্িত করা হেয়েছ।
এ ব্যপাের মিনর েহােসেনর শাশুরী মেনায়ারা েবগম বাদী হেয়
হামলাকারীেদর িবরুদ্েধ মামলা দােয়র করার পর েথেকই মামলা তুেল না
িনেল বাদীেক েকেট টুকেরা টুকেরা কের শীতলক্ষ্যা নদীেত ভািসেয়
েদয়ার হুমিক িদেয় আসেছ বেল অিভেযাগ কেরেছন মামলার বাদী মেনায়ারা
েবগম।
এলাকাবাসী জানান, এলাকায় ডাকাত পেড়েছ বেল মাইিকং করায় ইউিপ সদস্য
রিফকুল ইসলাম ও মান্নান িময়া। এলাকার মানুষ উস্িকেয় িদেয় তারা এ
ধরেনর ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটােব েকউ িচন্তাও করেত পােরিন। ইউিপ
সদস্য রিফকুল ইসলাম ও মান্নান িময়ার দৃষ্টান্তমুলক শাস্িত দািব
জানান তারা।
এ িবষেয় রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) মিনরুজ্জামান
মিনর বেলন, মামলার আসামীেদর গ্েরফতােরর েচষ্টা চলেছ।
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