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ষড়যন্ত্র করে স্কুরেে প্রধান শিক্ষরকে বাশড়ঘে ভাাংচুে ও গ্রেপ্তারেে অশভরযাগ 
শিউম্যান োইটস গ্র াোম্ বাাংোরেি (এইচআেএ শব)-এে গভীে উরেগ ও সুষু্ঠ তেন্তসারেরক্ষ সাংশিষ্টরেে 

শবরুরে বযবস্থা েিরেে আিবান 
 

[২৬ গ্র ব্রুয়াশে ২০২৩, ঢাকা] কুশষ্টয়াে কুম্ােখােীরত একশট সু্করেে প্রধান শিক্ষকরক ধম্মীয় অনুভূশত আঘারতে 
অশভরযারগ োরয়েকৃত ম্াম্োয় গ্রেপ্তাে কো িরয়রে, তাাঁে বাশড়রত িাম্ো ও ভাাংচুে কো িরয়রে এবাং তাাঁে 
 াাঁশসে োশবরত শবরক্ষাভ শম্শেে কো িরয়রে।  েশেবারেে েক্ষ গ্রেরক ষড়যন্ত্রম্ূেকভারব উক্ত শিক্ষরকে শবরুরে 
ম্াম্ো োরয়ে ও গ্রেপ্তাে কো িরয়রে  বরে অশভরযাগ ওরেরে।  শিউম্যান োইটস গ্র াোম্ বাাংোরেি 
(এইচআেএ শব) এই ঘটনায় গভীে উরেগ জানারে।  একইসারে ঘটনাশটে সুষু্ঠ তেন্ত সারেরক্ষ যোযে বযবস্থা 
েিরেে োিাোশি শিক্ষক ও তাাঁে েশেবারেে শনোেত্তা শনশিরতে গ্রজাে োশব জানারে।  

গেম্াধযম্সূরে জানা যায়, গত ২৩ গ্র ব্রুয়াশে ২০২৩, গ্রভারে কুশষ্টয়াে কুম্ােখােী উেরজোে োরম্ে বাশড় গ্রেরক 
ধম্মীয় অনুভূশতরত আঘারতে অশভরযারগ কো ম্াম্োয় কয়া চাইল্ড হ্যারভন শনম্ন ম্াধযশম্ক বাশেকা শবেযােরয়ে 
প্রধান শিক্ষক আবু সারেিরক গ্রেপ্তাে কো িয়। তরব তাে েশেবারেে ভাষ্যম্রত ষড়যন্ত্রম্ূেকভারব তারক 
 াাঁসারনা িরয়রে।  এোড়াও ২৪ গ্র ব্রুয়াশে ওই শিক্ষরকে  াাঁশসে োশবরত শবরক্ষাভ শম্শেে ও প্রশতবাে সম্ারবি 
গ্রিরষ তাে বাশড়রত িাম্ো ও ভাঙচুরেে ঘটনা ঘরটরে।  গ্রেপ্তােকৃত শিক্ষরকে স্ত্রী স্থানীয় শকন্ডােগারটমন সু্করেে 
প্রধান শিশক্ষকা শনেু াে ইয়াসশম্ন শেশেরক ম্শিো জাম্ায়ারতে সেস্য িরত এবাং ওই সু্করে ম্শিো জাম্ায়ারতে 
ম্ািশ ে কেরত একশট গ্রগাষ্ঠী চাে শেরে বরে অশভরযাগ ওরেরে। শনেু াে ইয়াসশম্রনে ভাষ্যম্রত, শতশন এরত 
োশজ না িওয়ায় ষড়যন্ত্রম্ূেকভারব তাে স্বাম্ীে শবরুরে স্পিমকাতে একশট শবষরয় ম্াম্ো শেরয় তারক িারয়স্তা 
কোে অেরচষ্টা চাোরনা িরে।  গ্র াোম্ ম্রন করে, এ ঘটনা শুধুম্াে উক্ত শিক্ষক েশেবারেে শবরুরে ষড়যন্ত্র 
নয়, বোং শিক্ষা প্রশতষ্ঠানরক সাম্প্রোশয়কতা শবকারিে ঘাাঁশট শিরসরব প্রশতষ্ঠা কোে এক শবিাে চক্রারন্তে অাংি।  
একই সারে এশট গ্রকারনা শবশেন্ন ঘটনাও নয় বরে গ্র াোম্ ম্রন কেরে। 

শবগত গ্রবি শকেুশেন ধরে গ্রেরিে শবশভন্ন শবেযােীরেে শিক্ষকরেে সারে প্রায় একই ধেরনে িয়োশনম্ূেক আচেে 
েশেেশক্ষত িরে যা গ্রকারনাভারবই েিেরযাগয নয়।  প্ররতযকশট গ্রক্ষরেই শিক্ষকরেেরক আসাশম্ করে ম্াম্ো রুজ ু
িরে।  প্রেরম্ ম্াম্ো রুজু না করে সুষু্ঠ তেরন্তে ম্াধযরম্ অশভরযারগে সতযতা প্রম্াশেত িরে ম্াম্ো েিে কো 
িরে শিক্ষকরেে িয়োশন শকেুটা িরেও হ্রাস গ্রেরতা।  গ্র াোম্ ম্রন করে, এসব ঘটনাে সুষু্ঠ তেন্ত ও শবচাে 
প্রশক্রয়া শনশিত না িওয়ায় এম্ন অনাকাশিত ও অেিেরযাগয ঘটনাগুরোে েুনোবৃশত্ত ঘটরে। যাো ধম্মীয় 
অনুভূশতরত আঘারতে নারম্ উসকাশন প্রোন কেরেন, নানাভারব গ্রিনস্তা কেরেন, এবাং ধম্মশভশত্তক োজনীশত ও 
সাম্প্রোশয়কতাে শবকারিে অেরচষ্টায় শেপ্ত-তাো ধো গ্রোাঁয়াে বাইরে গ্রেরক যারেন, এম্নশক শবশভন্নভারব সুেক্ষা 
ও প্রশ্রয় োরেন।  একজন শিক্ষরকে প্রশত এম্ন আচেে গ্রযম্ন অতযন্ত দুঃখজনক ও অপ্রতযাশিত,  গ্রতম্শন 
গ্রেরি ক্রম্বধমম্ানিারে ধম্মান্ধতা সাম্প্রোশয়কতা শবস্তারেে গভীেতে ষড়যরন্ত্রে অশুভ েৃষ্টান্ত। গ্র াোম্ সাংশিষ্ট 
শিক্ষক ও তাে েশেবারেে শনোেত্তা শনশিত কো, সুষু্ঠ তেন্ত ও যোযে আইন প্রশক্রয়া অনুসেে করে সাংশিষ্টরেে 
শবরুরে বযবস্থা গ্রনয়াে গ্রজাে োশব জানারে। 


