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রাজশাহী  সরকাির  পিলেটকিনক  ইনি িটউেটর  অধ েক  পািনেত  ফেল  লাি ত  করল  ছা লীেগর
নতা-কমীরা। অকৃতকায িশ াথীেক পরী া দওয়ার েযাগ না দওয়ায় এ ঘটনা ঘটায় স ম পেবর ছা  ও

ছা লীগ  নতা  কামাল  হােসন  সৗরভ।  সৗরভ  রাজশাহী  পিলেটকিনক  ইনি িটউট  শাখা  ছা লীেগর
সভাপিত মেহদী  হাসান  েপর  নতা। গতকাল  পুর ১টা  ৩৫ িমিনেটর িদেক অধ  ফিরদ উি নেক
পিলেটকিনেকর  িভতের  পু েরর  মেধ  ফেল  দওয়া  হয়।  পের  ইনি িটউেটর  কমকতা-কমচারী  িগেয়
অধ েক পু র থেক টেন তােলন। পু েরর পািনেত িভেজ তার মাবাইল ফানিট ন  হেয় যায়।

অধ  ফিরদ উি ন ঘটনার কথা ীকার কের বেলন, ‘এ িবষেয় আিম জিড়তেদর িব ে  আইনগত ব ব া
নব। তােদর এমন ারজনক ঘটনা মেন নওয়া যায় না।’ অধ  ফিরদ উি ন বেলন, ‘ সৗরেভর িতন

িবষেয় রফাড (অকৃতকায) আেছ। এরপরও স আবার পরী া দওয়ার জ  সকােল দলবল িনেয় আমার
কােছ এেসিছল। িক  তােক জানােনা হয়, এ িবষেয় িডপাটেমে টর কা-অিডেনটেরর সে  কথা না বলা পয
কােনা িস া  নওয়া যােব না। এেত সৗরভ ি  হেয় চেল যায় এবং আমােক মিক দয়।’ নাম কােশ

অিন কু পিলেটকিনক ইনি িটউেটর কেয়কজন িশ াথী জানান, অধ ে র সে  থেম কথা কাটাকািটেত
িল  হন সৗরভসহ আরও কেয়কজন িশ াথী। এরপর তারা হঠাৎ কের অধ ে র ওপর চড়াও হন এবং
তােক লাি ত কেরন। এরপর তারা অধ েক পু েরর পািনেত ফেল দন। ওই িশ াথীরা আরও জানান,
অধ  তার কাযালয় থেক বর হেয় শাসন ভবেনর সামেন পু রপাড় িদেয় হেঁট যাি েলন। এ সময়
সৗরভরা তার গিতেরাধ কের অধ ে র সে  কথা কাটাকািটেত জিড়েয় পেড়। এরপর তােক লাি ত কের

ধা া িদেয় পু ের ফেল দওয়া হয়। পিলেটকিনক শাখা ছা লীেগর সাধারণ স াদক রােশদ উি ন বেলন,
‘ঘটনািট খুবই ঃখজনক। আিম িভিডও ফেুটজ দেখিছ। তেব একমা  সৗরভেক িচনেত পেরিছ। অ েদর
িচনেত পািরিন। এর সে  জিড়তেদর িব ে  ব ব া নওয়া হেব।’ নগরীর বায়ািলয়া মেডল থানার ভার া
কমকতা  (ওিস) িনবারণ চ  বমণ বেলন,  ঘটনািট শানার পর সখােন  পুিলশ পাঠােনা  হেয়িছল।  তেব
কাউেক ফতার  করা  যায়িন।  তার  আেগই  সবাই  পািলেয়  গেছ।  ওিস  আরও  বেলন,  ঘটনার  সে
জিড়তেদর  িব ে  আইনগত ব ব া  নওয়া  হেব।  তেব িবকাল  পয  অধ  কােনা  িলিখত অিভেযাগ
কেরনিন। অিভেযাগ না করেলও জিড়তেদর িব ে  ব ব া নওয়া হেব।
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