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 মা াসাছা ীর িচিকৎসায় ৯ সদে র েমিডকয্াল েবাড র্ ॥ a  সাসেপ  

িনয়াজ আহেমদ লাবু ॥ েযৗন হয়রািনর িবরুে  িতবাদ করায় েফনীর েসানাগাজী iসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসায় আগুেন ঝলেস 
েদয়া েসi িশ াথ  নুসরাত জাহান রািফর (31) aব া aপিরবিত র্ত। হতভাগী eখন ঢােমক হাসপাতােলর বান র্ iuিনেটর 
আiিসiuেত মৃতুয্র সে  লড়েছ। iেতামে  তার িচিকৎসার জ  নয় সদে র েমিডকয্াল েবাড র্ গঠন করা হেয়েছ। eিদেক ei 
ঘটনায় ধানম ী েশখ হািসনা খুবi মম র্াহত o uেদব্গ কাশ কেরেছন। িতিন eর েপছেন যারা জিড়ত তােদর িবরুে  ত ব া 
িনেত বেলেছন। তার েয়াজনীয় িচিকৎসার জ  িচিকৎসকেদর িনেদ র্শ িদেয়েছন িতিন। aপরিদেক ei েযৗন হয়রািনর েহাতা েসi 
মা াসার a  জামায়ােতর েরাকন িসরাজ uদেদৗলােক মা াসা েথেক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ। eর আেগ িতিন নাশকতা o 
পুিলেশর oপর হামলার eকািধক aিভেযােগ েজলo েখেটেছন বেল সংি  সূ গুেলা জানায়। 

রিববার িবেকেল জাতীয় বান র্ eয্া  াি ক সাজর্াির iনি িটuেটর সমনব্য়ক ডাঃ সাম লাল েসন জনক েক জানান, দুপুর 2টার িদেক 
িতিন ধানম ী েশখ হািসনার সে  তার কায র্ালেয় েদখা করেত যান। তখন িতিন oi ছা ীর েখাঁজখবর েনন। e সময় ধানম ী 
তােক e ঘটনায় খুবi মম র্াহত o uেদব্েগর কথা জানান। িতিন জানান, ধানম ী েশখ হািসনা েফনীর oi ছা ীর সািব র্ক দািয়তব্ 
িনেয়েছন। িতিন তার িচিকৎসাসহ সািব র্ক িবষেয় ব া িনেত বেলেছন। e ঘটনায় জিড়তেদর ত ে ফতাের সংি েদর িনেদ র্শ 
িদেয়েছন ধানম ী। আমরা েমেয়িটর িচিকৎসা চািলেয় যাি । নুসরােতর aব া আশ াজনক। ei মুহূেত র্ িনি ত কের িকছুi বলা 
যাে  না। তার শরীেরর 86 শতাংশ পুেড় েগেছ। তেব তােক আজ (রিববার) েথেক নল িদেয় খাবার েদয়া হে । বত র্মােন ঢােমক 
হাসপাতােলর বান র্ iuিনেটর িনিবড় পয র্েব ণ েকে  (আiিসiu) িচিকৎসাধীন রেয়েছ েস। ডাঃ সাম লাল েসন জানান, শিনবার 
েসানাগাজী েথেক ঢাকা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল আনার পর পরi তার eকিট aে াপচার হেয়েছ। িতিন জানান, আজ 
(রিববার) সকাল 21টায় তার িচিকৎসার জ  ৯ সদে র েমিডকয্াল েবাড র্ গঠন করা হেয়েছ। েবােড র্র সদ রা হে ন, ঢাকা 
েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােলর বান র্ iuিনেটর িত াতা পিরচালক o েশখ হািসনা জাতীয় বান র্ eয্া  াি ক সাজর্াির 
iনি িটuেটর জাতীয় সমনব্য়ক a াপক সাম  লাল েসন, েশখ হািসনা জাতীয় বান র্ eয্া  াি ক সাজর্াির iনি িটuেটর ক  
পিরচালক েফসর ডাঃ আবুল কালাম, ঢােমক বান র্ iuিনেটর a াপক o িবভাগীয় ধান a াপক ডাঃ রায়হানা আuয়াল, 
েরসিপেরটির েমিডিসন িবভােগর ধান a াপক ডাঃ েমাঃ মিহuি ন আহেমদ, াি ক সাজর্াির িবভােগর a াপক ডাঃ মুহা দ 
নoয়ােজস খান, eকi িবভােগর a াপক ডাঃ লুৎফর কােদর েলিনন, a াপক ডাঃ িবধান সরকার, ডাঃ নজরুল iসলাম o ডাঃ েমাঃ 
জাহা ীর কিবর। e াপাের েবােড র্র ধান েফসর ডাঃ আবুল কালাম জানান, েবােড র্র সদ রা আiিসiuেত িগেয় দু’বার 
পয র্েব ণ কেরেছন। তার aব া আশ াজনক। তার গলা েথেক শরীর, দুi হাত, পাসহ সব জায়গা পুেড় েগেছ। পাশাপািশ তার 
শব্াসনালীo পুেড় েগেছ। aব া িকছুটা ি িতশীল হেল দুi eকিদেনর মে i aে াপচােরর িস া  েনয়া হেব। 

েযৗন হয়রািনর েহাতা েসi মা াসার a  িসরাজ uদেদৗলা সামিয়ক বরখা  ॥ েফনীর েসানাগাজী iসলািময়া িসিনয়র ফািজল 
মা াসার ছা ী নুসরােতর গােয় আগুন ধিরেয় হতয্ােচ ার ঘটনায় মা াসািটর a  জামায়ােতর েরাকন মাoলানা িসরাজ uদেদৗলােক 
সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ। রিববার দুপুর 23টার িদেক েফনীর aিতির  েজলা শাসক (রাজসব্) িপেকeম eনামুল কিরেমর 
েনতৃেতব্ তার কায র্ালেয় মা াসার গবিন র্ং বিডর জরুরী সভায় e িস া  েনয়া হয়। a েক সামিয়ক বরখা  করা ছাড়াo সভায় 
আরo ছয়িট িবষেয় িস া  েনয়া হয়। িস া গুেলা হে , oi ছা ীর িচিকৎসা সহেযািগতার জ  মা াসা তহিবল eবং িশ কেদর 
প  েথেক দুi লাখ টাকা aনুদান েদয়া; aি সংেযাগকারী দুবৃ র্ েদর ে ফতার eবং আদালেত েসাপদ র্ করার জ  মা াসার প  
েথেক সািব র্ক সহেযািগতা করা; মা াসার িনরাপ ার জ  ত িসিসিটিভ কয্ােমরা াপন করা; মা াসার েজয্  িশ কেক ভার া  
a ে র দািয়তব্ েদয়া; আিলম পরী া চলার সময় ে ণী কায র্ ম ব  রাখা eবং পরী া েকে র িনরাপ া েজারদার করার জ  
uপেজলা শাসনেক aনুেরাধ করা হেব। সভায় আরo uপি ত িছেলন, মা াসা গবিন র্ং সভাপিত রুহুল আিমন, uপেজলা মা িমক 
িশ া aিফসার নূরুল আিমন, গবিন র্ং সদ , িশ ক িতিনিধ িতনজন o aিভভাবক সদ  দুi জন। দ  ছা ীর ভাi মাহমুদুল 
হাসান েনামান জানান, মা াসার ধান িশ ক eস eম িসরাজ uদেদৗলা গত 37 মাচ র্ নুসরাতেক ীলতাহািনর েচ া কের। নুসরাত 



িবষয়িট পিরবােরর সদ েদর জািনেয় েদয়। পের েসানাগাজী থানার মামলা দােয়র কের। eরi েজর ধের শিনবার মা াসার 
শাসিনক ভবেনর ছােদ বা বীেক মারধর করা হে , eমন খবর েপেয় েসখােন িগেয়িছেলন নুসরাত। যাoয়ার পরi তােক িঘের 

ধেরন েবারকা পরা চার-পাঁচজন ছা ী। তারা শাসােত থােকন, a ে র িবরুে  েকন িম া aিভেযাগ eেনেছন। জবােব নুসরাত 
বেলিছেলন, িতিন েয aিভেযাগ কেরেছন, তা সতয্ eবং ‘েশষ িনশব্াস’ পয র্  িতিন eর িতবাদ করেবন। eরপর oi ছা ীেদর েকu 
তার হাত, েকu পা ধেরন eবং গােয় আগুন ধিরেয় েদন। 

দু’জন ে ফতার ॥ আমােদর েফনী িনজসব্ সংবাদদাতা জানান, েফনীর েসানাগাজীেত আলীম পরী াথ  আগুেন পুিড়েয় হতয্ার েচ ার 
ঘটনায় 3 জনেক ে ফতার কেরেছ পুিলশ। eেদর eকজন িশ ক aপরজন ছা । e ঘটনায় eখন পয র্  েকান মামলা হয়িন বেল 
জানান েসানাগাজী থানার ভার া  কম র্কত র্া iনে র েমায়াে ম েহােসন। ানীয়ভােব জানা েগেছ, আলীম পরী ার জ  মা াসা 
ব  না েরেখ সকাল 8টা েথেক ৯টা পয র্  চালু রাখা হেয়িছল। e ঘটনার পর শিনবার িবেকেল ল েনািটস েবােড র্ আগামী 28 eি ল 
পয র্  মা াসা ব সহ আবািসক েহাে েলর ছা হল তয্াগ করেত বল হেয়েছ।  

িসরাজ uদেদৗলা ॥ নুসরাতেক ীলতাহািনর মামলায় কারাব ী েযৗন হয়রািনর েহাতা a  িসরাজ uদেদৗলা জামায়ােতর েরাকন। 
তেব েফনী েজলা জামায়ােতর আিমর e েক eম শামসুি ন জানান, eক সময় িসরাজ uদেদৗলা জামায়ােতর আিমর িছেলন। িবিভ  
aিভেযােগ 3127 সােল তােক সংগঠন েথেক বিহ ার করা হয়। e ছাড়া নাশকতা o পুিলেশর oপর হামলার aিভেযােগর ঘটনায় 
েফনী সদর o েসানাগাজী মেডল থানায় তার িবরুে  িতনিট মামলা রেয়েছ। তখন িতিন ে ফতার হেয় কারােভােগর পর জািমেন 
ছাড়া পান। eরপরo তার aপকম র্ েথেম যায়িন। িবিভ  সময় মা াসায় ছা ীেদর েডেক িনেয় a ীল কথ র্াবাত র্া বলত। aেনেক 
ছা ীেদর মা াসা েথেক েবর কের িদত। েসানাগাজী েপৗরসভার েময়র eয্াডেভােকট েমাঃ রিফকুল iসলাম (েখাকন) জানান, oi 
ি ি পাল িসরাজ uদেদৗলার িবরুে  আমার কােছ eকটা েচক িডজaনােরর aিভেযাগ িছল। 

eিদেক েমেয় নুসরােতর জ  সারারাত েজেগ িছেলন তার বাবা মাoলানা মুসা িময়া। রিববার দুপুের বান র্ iuিনেট বারা ায় বেস 
মাoলানা মুসা িময়া কা াজিড়ত কে  জানান, oরা আমার েমেয় পুিড়েয় হতয্া করেত েচেয়িছল। আ াহi oেক র া কেরেছ। িতিন 
জানান, আিম ei ঘটনার িবচার চাi। আিম মানিসক শি  হািরেয় েফেলিছ। আপনারা আমার েমেয়র জ  েদায়া করুন। েমেয় খুব 
খারাপ aব ায় আেছ। oi ছা ী ভাi মাহমুদুল হাসান েনামান জানান, আমার েবােনর জ  সবাiেক েদায়া করেত aনুেরাধ করিছ।  

uে খয্, শিনবার সকােল েফনীর েসানাগাজী iসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসায় েকে  পরী া িদেত েগেল েবারকা পরা a াত 
ি রা েমেয়িটর শরীের আগুন ধিরেয় েদয়। ঘটনার পরপরi সব্জনরা থেম তােক েফনী হাসপাতােল িনেয় যান। েসখােন াথিমক 

িচিকৎসা েদয়ার পর িবেকেল তােক ঢােমক হাসপাতােল িনেয় আসা হয়। দ  ছা ীর চাচা নূরুল হক শামীম জানান, আমােদর  
হেলা পরী ার সময় িকভােব আগুন িদেয় েপাড়ােনা হেলা। আিম ei ঘটনার তী  িন া জানাi। সেব র্া  শাি র দািব জানাi। eত 
িনরাপ ার মে  পরী া চলাকােল েকেরািসন িনেয় েক েভতের েগল? িকভােব e ঘটনা ঘটল আমরা জানেত চাi। মা াসা কিমিট 
eখন e ঘটনা ধামাচাপা েদয়ার েচ া করেছ। িক  েকন? েসটাi । নূরুল হক শামীম জানান, সকাল েবলায় িপয়ন েমা ফা েকন 
আমার ভািতজােক েভতের ঢুকেত েদয়িন? পুিলশ eেদর eয্াের  করেল aেনক িকছু েবিরেয় যােব। ei ঘটনার দৃ া মূলক শাি  
হoয়া দরকার। পরবত েত েকu েযন পরী ার হেল eমন আচরণ করার সাহস না পায়। িতিন জানান, eর আেগ ei ধান িশ ক 
েজল েখেটেছ। তারপর েসi চাকিরেত বহাল রেয়েছ।  

মা াসাছা ীেক পুিড়েয় হতয্ােচ াকারীেদর িবচার হেব - িশ াম ী ॥ িবিডিনuজ জানায়, ীলতাহািনর মামলা তুেল না েনয়ায় েফনীর 
মা াসা িশ াথ  নুসরাত জাহানেক পুিড়েয় হতয্ােচ ার সে  জিড়তেদর িবচার করা হেব বেল তার সব্জনেদর আশব্  কেরেছন 
িশ াম ী দীপু মিন। রিববার রােত ঢাকা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােলর বান র্ iuিনেট িগেয় নুসরােতর শারীিরক aব ার েখাঁজখবর 
িনেয় ম ী ei আশব্াস েদন বেল িশ া ম ণালেয়র eক সংবাদ িব ি েত জানােনা হেয়েছ। ম ী বেলন, ‘ ধানম ী নুসরােতর 
িচিকৎসার য়ভার বহন করার েঘাষণা িদেয়েছন। iেতামে  a  ে ফতার হেয়েছন। a  জিড়তেদর আiেনর আoতায় আনার 
েচ া চলেছ। aপরাধী েকu ছাড়া পােব না। িভকিটেমর িচিকৎসা ei মুহূেত র্ সবেচেয় বড় িবষয়। তার aব া আশ াজনক, ঘটনািট 
aতয্  দুঃখজনক। সরকার eটা গুরুতব্সহকাের েদখেছ।’ নুসরাতেক েদেখ হাসপাতাল ছাড়ার সময় সাংবািদকেদর ে  দীপু মিন 
বেলন, ‘যথাযথ তদ  সােপে  েদাষীেদর িবচার করা হেব।’ 

 


