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পরী া েকে  ছা ীেক পুিড়েয় হতয্ার েচ া 
েফনীেত মা াসা a ে র িবরুে  ীলতাহািনর মামলার েজর 

ঢাকা েমিডকয্ােল নুসরােতর সব্জেনর বুকফাটা আহাজাির -iে ফাক 

েফনীর েসানাগাজীেত পরী া েকে র েভতের গােয় েকেরািসন েঢেল আগুন ধিরেয় eক ছা ীেক পুিড়েয় হতয্ার েচ া কেরেছ দুবৃ র্ রা। 
গুরুতর দ  oi ছা ীর নাম নুসরাত জাহান রািফ (29)। গতকাল শিনবার সকােল েসানাগাজী iসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসা 
েকে  আলীম পরী া শুরুর আেগ e ঘটনা ঘেট। দ  ছা ীর িচত্কাের সহপা  o িশ করা ছুেট eেস তােক u ার কের েসানাগাজী 
সব্া য্ কমে ে  িনেয় যান। পের দুপুের তােক ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর বান র্ iuিনেট ভিত র্ করা হয়। িচিকত্সকরা 
জািনেয়েছন, তার শরীেরর 91 ভাগ দ  হেয়েছ। তার aব া আশ াজনক। তােক িনিবড় পিরচয র্া েকে  রাখা হেয়েছ। 

জানা েগেছ, িকছুিদন আেগ oi ছা ীেক ীলতাহািন েচ ার aিভেযােগ eকi মা াসার a ে র িবরুে  মামলা কেরন তার মা। oi 
মামলার েজর ধের a ে র aনুগত িশ াথ রা ei হামলা কেরেছ বেল দািব কেরেছ ভু েভাগীর পিরবার। e ঘটনায় রােত eক 
িশ কসহ 3 জনেক িজ াসাবােদর জ  আটক কেরেছ েসানাগাজী পুিলশ। েফনীর পুিলশ সুপার জাহা ীর আলম বেলন, আমরা 
ঘটনা ল পিরদশ র্ন কেরিছ। oi িশ াথ  দ  হেয়েছ। তেব কীভােব eবং কারা ঘিটেয়েছ-তা তদ  করা হে । েসানাগাজীর 
uপেজলা িনব র্াহী কম র্কত র্া েমা. েসােহল পারেভজ জানান, ঘটনা েশানার পরপরi ঘটনা েল যাi। েসখান েথেক েকেরািসেনর েবাতল 
o িকছু পিলিথন u ার করা হেয়েছ। 

আগুন েদoয়া চারজনi িছল েবারকা পরা :ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর বান র্ iuিনেট নুসরাতেক িনেয় আেসন তার বড় ভাi 
মা ুদুল হাসান েনামান o চাচােতা ভাi েমাহা দ আলী। েনামান eকi মা াসা েথেক িড ী পরী া িদেয়েছন। হাসপাতােল েনামান 
সাংবািদকেদর বেলন, তার েবান গতকাল সকাল সােড় ৯ টার িদেক আরিব থমপ  পরী া িদেত মা াসা েকে  যায়। পরী ার 
হেল েবেশর িকছু ণ পর তার চার জন সহপা  তােক েডেক িতনতলা মা াসার ছােদ িনেয় যায়। oi চার জন সহপা  েবারকা 
ছাড়াo হাত েমাজা পিরিহত িছল। eছাড়া তােদর মুখম ল ঢাকা িছল। শুধু দুi েচাখ aনাবৃত িছল। তারা দা  পদাথ র্ ছুেড় নুসরােতর 
শরীের আগুন ধিরেয় েদয়। নুসরাত বাঁচার জ  িচত্কার করেল িশ ক o পরী াথ  eবং ানীয় েলাকজন eেস তােক u ার কের 
শরীেরর আগুন েনভােত স ম হয়। গুরুতর আহত aব ায় তােক থেম েসানাগাজী সব্া য্ কমে ে , পের েফনী আধুিনক সদর 
হাসপাতােল ে রণ করেল u ত িচিকত্সার জ  ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল বান র্ iuিনেট পাঠােনা হয়। েনামান আেরা 
বেলন, সকােল পরী ার জ  িতিন েবানেক িনেয় oi মা াসা েকে   েগেল কেয়কজন ছা  o aিফস সহকারী েমা. েমা ফা তােক 
কয্া ােস ঢুকেত বাধা েদন। পের িতিন েবানেক িদেয় চেল যান। 

নুসরােতর চাচােতা ভাi েমাহা দ আলী aিভেযাগ কেরন, গত 38 মাচ র্ oi মা াসার a  িসরাজ uদ েদৗলা তার  েবানেক কে  
েডেক িনেয় ীলতাহািনর েচ া কেরন। ei ঘটনায় নুসরােতর মা িশিরনা আ ার বাদী হেয় a ে র িবরুে  eকিট মামলা কেরন। 
ei মামলায় পুিলশ িসরাজ uদ েদৗলােক ে ফতার কের। a  eখন কারাগাের আেছন। ঘটনার পর েথেক িশ াথ েদর eকিট 
aংশ a ে র মুি র দািবেত মানবব ন o িবে াভ করেছন। আেরকিট aংশ a ে র শাি র দািবেত মানবব ন করেছন। িতিন 
আেরা বেলন, আমােদর ধারণা a ে র িবরুে  মামলা করায় তার aনুগত িকছু ছা ী নুসরাতেক মা াসার ছােদ েডেক িনেয় শরীের 
আগুন ধিরেয় িদেয়েছ। 

নুসরােতর aিডo েরকড র্  

ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর বান র্ iuিনেট দ  নুসরাতেক ভিত র্ করার পর oi ছা ীর eকিট aিডo েরকড র্ সাংবািদকেদর 
হােত eেসেছ। েরকেড র্ oi ছা ী বেলেছন, ‘সকােল আরিব থমপ  পরী ায় aংশ িনেত েসানাগাজী iসলািময়া িসিনয়র ফািজল 
মা াসা েকে  যান িতিন। মা াসায় েপৗঁছেল eক ছা ী তার বা বী িনশাতেক ছােদর uপর েকu মারেছ বেল েডেক েনয়। েসখােন 
আরo চার-পাঁচজন মুেখাশধারী ছা ী িছেলন। তারা বেলন, ি ি পােলর uপর েয aিভেযাগ কেরিছস তা িম া, বল। আিম বিল না, 



আিম যা বেলিছ সব সিতয্। তারা বেল, েতােক eখনi েমের েফলেবা। আমরা েতার সব খবর িনিছ। েতার ে ম স িক র্ত সব ত  
আমােদর কােছ আেছ। আিম বিল, আিম সব সতয্ বেলিছ। আিম িশ কেদর স ান কির, িক  েয িশ ক আমার গােয় হাত িদেছ 
আিম তার িতবাদ কেরিছ। সে  সে  তারা আমার হাত-পা েচেপ ধের গােয় আগুন ধিরেয় েদয়।’ 

তয্ দশ র বণ র্না 

ঘটনার সময় পরী া েকে  দািয়তব্ া  uপেজলা িশ া কম র্কত র্া েমা. নুরুল আিমন eর সে  েযাগােযাগ করা হেল িতিন জানান, 
ঘটনার সময় িতিন মা াসার aিফস কে  প  পরী ার হেল পাঠােনার জ  ƣতির করিছেলন। হঠাত্ িচত্কার ে চােমিচ শুেন 
েবিরেয় eেস েদেখন aি দ  aব ায় eক পরী াথ , তােক a  পরী াথ  o িশ করা ধরাধির কের ানীয় সব্া য্ কমে ে  িনেয় 
যায়। পের িতিন িবষয়িট uধব্র্তন কতৃর্প েক aবিহত কেরন। 

েক  সিচব নুরুল আফসার ফারুিক বেলন, ‘ঘটনা েশানার পর ছােদ যাi। েসখােন িগেয় েদিখ নাiটগাড র্ েমাহা দ েমা ফা o পুিলশ 
কনে বল েমাহা দ রােসল আগুন েনভােনার েচ া করেছ। পের তােক u ার কের হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হয়।’ তেব কীভােব 
aি কা  ঘটেলা েস াপাের িতিন িকছু বলেত পােরনিন। 

e ঘটনায় মা াসার েকােনা িশ ক-কম র্চারী কথা বলেত রািজ হনিন। তেব নাম কাশ না করার শেত র্ eকজন কম র্চারী জানান, 
aিভযু  a  মাoলানা িসরাজ uদ েদৗলা জামায়ােতর eকজন রুকন িছেলন। e াপাের েফনী েজলা জামায়ােতর আমীর েমা. 
সামছুি েনর সে  েযাগােযাগ করা হেল িতিন িবষয়িটর সতয্তা সব্ীকার কের বেলন, a  মাoলানা িসরাজ uদ েদৗলােক িবিভ  
aপকেম র্র জ  3127 সােল জামায়াত েথেক বিহ ার করা হেয়েছ, িতিন বত র্মােন আমােদর েকান সদ  নন। 

eিদেক মা াসার eকািধক িশ াথ  দািব করেছন, সকাল ৯টায় oi ছা ী আলীম পরী ায় aংশ িনেত পরী া হেল আেস। হেল 
িকছু ণ বেস থাকার পর েস েটিবেল েবশ প  o কলম েরেখ হল েথেক েবর হেয় যায়। eর িকছু ণ পের মা াসার ছােদ তারা 
িচত্কার শুনেত পায়। পের জানেত পাের েসখােন গােয় আগুন েলেগ পুেড় েগেছ নুসরাত। তেব কীভােব আগুন েলেগেছ েস াপাের 
িনি ত নন তারা।  

3 জন আটক  

েসানাগাজী থানার ভার া  কম র্কত র্া েমায়াে ম েহােসন জানান, িত ে র পিরবার েথেক জানােনা হয় স াসীরা তােদরেক 
িবিভ ভােব হুমিক িদে । তােদর পিরবার েথেক মা াসার iংেরজী িবভােগর িশ ক আফছার eবং আলীম িবভােগর ছা  আিরেফর 
নাম পুিলশেক জানােল িজ াসাবােদর জ  তােদরেক আটক কের থানায় আনা হেয়েছ। রােত তােদর িজ াসাবাদ করা হেব। িতিন 
বেলন, ঘটনািট পুিলশ খুব গুরুেতব্র সে  তদ  কের খিতেয় েদখেছ। e ঘটনায় েক বা কারা জিড়ত, তা তদ  কের েবর করা হেব। 
তেব ei িরেপাট র্ েলখা পয র্  িত ে র পিরবার েথেক eখনo েকান মামলা হয়িন বেল িতিন জানান। 

iে ফাক প aব পাবিলেকশ  িলঃ-eর পে  তািরন েহােসন কতৃর্ক 51, কাoরান বাজার, ঢাকা-2326 েথেক কািশত o মুিহবুল 
আহসান কতৃর্ক িনu েনশন ি ি ং ে স, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড, ঢাকা-2343 েথেক মুি ত। 

 


