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াফ িরেপাটার ॥ লুছা েক াব চেট খাওয়ােনার িবচার চাইেত ধানম ীর বাসভবন গণভবেনর সামেন অনশন
করার চ া কেরন শিরফা খাতুন (২৫) নােম এক সহকারী িশি কা। তেব আইনশৃ লা বািহনীর চ ায় তা করেত
পােরনিন িতিন। পের পুিলশ ওই িশি কােক হফাজেত িনেয় যান এবং পরবতীেত পিরবােরর সদ েদর কােছ
হ া র করেবন বেল জানা গেছ।

পবূ ঘাষণা অ যায়ী বহৃ িতবার সকােল গণভবেনর সামেন অনশেনর চ া করেল সে  সে  উপি ত আইনশৃ লা
বািহনীর নজের আেস। পের িবেকেলর িদেক িব ািরত জানেত শের বাংলা নগর থানায় নয়া হয়।

শিরফা খাতুেনর অিভেযাগ থেক জানা গেছ, ি শাল উপেজলার ভািটদাস পাড়া সরকারী  াথিমক িবদ ালেয়র
সহকারী  িশ ক িতিন। একই েুলর ধান িশ ক আশরাফুল  আলেমর অেশাভন আচরণ ও এক লুছা েক
জারপূবক াব খাওয়ােনার দৃ া মলূক িবচার চাে ন। গত বছেরর ২৪ জুলাই েুলর ছােদ াব করায় প ম

িণর এক মধাবী ছা েক সই াব চেট খেত বাধ  কেরন িবদ ালেয়র ধান িশ ক আশরাফলু আলম। ঘটনা
জানাজািন হওয়ার এক মাস পর গিঠত তদ  কিমিট একিদেন তদ  কের িতেবদন দািখল কের! তদ  কিমিটর

িতেবদেন েুল এরকম কান ঘটনাই ঘেটিন বেল দািব করা হয়। এ ঘটনার িতবাদ কেরিছেলন েুলর সহকারী
িশ ক শিরফা খাতনু। এর জের থেম শিরফােক াস থেক বাধ তামলূক িবরত রাখা হয়। ব  রাখা হেয়েছ
বতন-ভাতা। এ িনেয় শিরফা জলা শাসন ও জলা াথিমক িশ া অিফেস তথ - মাণািদসহ িলিখত অিভেযাগ
দয়ার পর থেক মের ফলার মিকসহ নানাভােব হয়রািন হেয়েছন। জলা শাসন ও জলা াথিমক িশ া অিফস

কমকতারাও এ ব াপাের কান সাড়া দনিন।

গত ১৫ জা য়াির ময়মনিসংহ জলা স ােব সংবাদ সে লেন িব ািরত তুেল ধেরন এবং ২৪ জা য়াির গণভবেনর
সামেন অনশন করেবন বেল জানান। এ িবষেয় জানেত চাইেল ময়মনিসংহ জলা াথিমক িশ া অিফসার মফা ল
হােসন জনক েক বেলন, িবষয়িট েন আমার উপেজলা িশ া কমকতা তদ  কের। তদে  সরকম িকছু পায়িন।

তেব ধান িশ ক লাক িহেসেব ভাল নয় সিট  জানেত পেরিছ। এখন ই িশ কেকই বদিল করা হেয়েছ।
জনেকই কন বদিল করা হেলা স িবষেয় এই কমকতা বেলন অিভেযাগ যেহতু উেঠেছ তাই জনেকই করা

হেয়েছ।

িবেকল ৫টা মুেঠােফােন শিরফা খাতনু জনকে র এই িতেবদকেক বেলন, গত কেয়ক মাস ধের আিম ানীয়
ভাবশালীেদর নানা ধরেনর হয়রািনর মেুখামিুখ। আমার অ ায় হেলা আিম কন িশ াথীর প  িনেয় আমার

সহকমীর িব ে  অব ান িনলাম। আমােক েুল াস নয়া ব  কের ভয়ভীিত দখােনা হেয়েছ। িনেজর িনরাপ া
িনেয় আিম থানায় িজিডও কেরিছ।

আিম এখনও থানায় বেস আিস। আমার ামী আসেল হয়েতা আমােক ামীর িজ ায় িদেয় িদেব তেব আিম জািন না
আমার িক হেব বা আমার এই িবচার চাওয়ার িক হেব। জনকে র এই িতেবদেকর সে  কথা বলেত িগেয় কেঁদ

গণভবেনর সামেন অনশেনর চ া » শেষর পাতা » DAILYJANAKANT... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/399300/

1 of 2 1/25/2019 9:44 AM



কেঁদ আরও বেলন, আমার মানিসক ভারসাম হীন বাবা-মার স ি  পয  বদখল হেয় িগেয়িছল। সসময়ও আিম
শাসেনর অেনক অবেহলার িশকার হেয়িছ তেব গত বছর মিু েযা া ম ী িনেজ আমােক সাহায  কের বদখল

স ি  িফের পেত। আিম লেড়ই যাব। স া ছয়টায় শের বাংলা নগর থানার ওিস জােন আলম জনক েক বেলন,
মেয়িট  এখনও থানায় আেছ। তাঁর বািড়র লাক আসেতেছ। আমােদর এসএসএফ যভােব িনেদশনা িদেয়েছ
সভােব কাজ করিছ।
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