েমেয়র সামেন বাবা-মােক অপমান
বােজ দৃষ্টান্ত : হাইেকার্ট

িনউজ েডক্স : স্কুল েথেক ছাড়পত্র (িটিস) েদয়ায় এবং তার সামেন
বাবা-মােক অপমান করায় িভকারুনিনসা নূন স্কুেলর মূল শাখার ছাত্রী
অিরত্ির অিধকারীর (১৫) আত্মহত্যার ঘটনােক হৃদয় িবদারক ও
িশক্ষার্থীর সামেন বাবা-মােক অপমােনর ঘটনােক বােজ দৃষ্টান্ত বেল
মন্তব্য কেরেছন হাইেকার্ট।
সুপ্িরম েকার্েটর এক আইনজীবী িবষয়িট আদালেতর নজের আনেল মঙ্গলবার
সকােল হাইেকার্েটর িবচারপিত েশখ হাসান আিরফ ও িবচারপিত রািজক আল
জিলেলর সমন্বেয় গিঠত হাইেকার্ট েবঞ্চ এমন মন্তব্য কেরন।
ট্রাইব্যুনােলর প্রিসিকউটর ব্যািরস্টার সাইেয়দুল হক সুমন িবিভন্ন
পত্িরকায় প্রকািশত অিরত্ির অিধকারী (১৫) আত্মহত্যার প্রিতেবদন
আদালেত উপস্থাপন কের বেলন, আমরা এ িবষেয় উচ্চ আদালেতর িনর্েদশনা
প্রার্থনা করিছ। তখন আদালত বেলন- অিরত্ির অিধকারীর (১৫)
আত্মহত্যার ঘটনা খুবই হৃদয় িবদারক। িশক্ষার্থীর সামেন বাবা-মােক
অপমােনর ঘটনা বােজ রকেমর দৃষ্টান্ত।

এ সময় আদালত ওই আইনজীবীর উদ্েদেশ বেলন, আপিন পত্িরকায় প্রকািশত
প্রিতেবদন সংযুক্ত কের িরট িনেয় আেসন। আমরা িবষয়িট েদখেবা।
গতকাল স্কুল েথেক ছাড়পত্র (িটিস) েদয়ায় এবং িশক্ষার্থীর সামেন
বাবা-মােক অপমান করায় িভকারুনিনসা নূন স্কুেলর প্রধান শাখার
অিরত্ির অিধকারী (১৫) নােম এক িশক্ষার্থী শান্িতনগেরর ২৩/২৪
নম্বর বািড়র সপ্তম তলার ফ্ল্যােট গলায় ফাঁস িদেয় আত্মহত্যা কের।
েস প্রভাতী শাখার ইংিলশ ভার্সেনর নবম শ্েরিণর ছাত্রী িছল।
অিরত্িরর বাবা িদলীপ অিধকারী জানান, বড় েমেয় অিরত্ির, েছাট েমেয়
ঐন্দ্রীলা ও স্ত্রী িবউিটেক িনেয় শান্িতনগেরর একিট বাসায় থােকন।
গ্রােমর বািড় বরগুনা সদের। িতিন কাস্টমেসর িসঅ্যান্ডএফ-এর ব্যবসা
কেরন। েছাট েমেয় ঐন্দ্রীলাও একই স্কুেলর িশক্ষার্থী।
িতিন জানান, অিরত্িরর স্কুেলর বার্িষক পরীক্ষা চলিছল। গতকাল
েরাববার সমাজিবজ্ঞান পরীক্ষা চলার সময় তার কােছ একিট েমাবাইল
েফান পাওয়া যায়। এজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আমােদর েডেক পাঠায়। তখন
আিম ও আমার স্ত্রী স্কুেলর ভাইস প্িরন্িসপােলর কক্েষ যাই। ভাইস
প্িরন্িসপাল বেলন, ‘েমাবাইেল অিরত্ির নকল করিছল।’ আমরা এজন্য
ক্ষমা চাইেল িতিন প্িরন্িসপােলর কক্েষ পাঠান। প্িরন্িসপােলর
কক্েষ িগেয়ও আমরা ক্ষমা চাই। িকন্তু প্িরন্িসপাল সদয় হনিন।
একপর্যােয় তার পােয় ধের ক্ষমা চাই; িকন্তু প্িরন্িসপাল আমােদর
েবিরেয় েযেত বেলন। িতিন অিরত্িরেক িটিস (ছাড়পত্র) েদয়ারও িনর্েদশ
েদন।
িতিন আরও জানান, স্কুল েথেক েবর হেয় স্ত্রী ও েমেয়েক বাসায়
নািমেয় েদই। পের িবিভন্ন জায়গায় েফান কের তদিবর শুরু কির। হঠাৎ
বাসা েথেক েফান আেস অিরত্ির রুেমর দরজা বন্ধ কের েরেখেছ। বাসায়
িগেয় দরজা ভােঙ অিরত্িরেক ফ্যােনর সঙ্েগ ওড়না িদেয় ঝুলন্ত
অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্রুত তােক উদ্ধার কের স্থানীয় হাসপাতাল হেয়
ঢাকা েমিডেকল কেলজ (ঢােমক) হাসপাতােল েনয়া হেল িচিকৎসক মৃত
েঘাষণা কেরন।
কাঁদেত কাঁদেত দীিলপ অিধকারী বেলন, অিরত্িরেক িটিস না িদেত আিম
এবং তার মা স্কুল কর্তৃপক্ষেক অেনক অনুেরাধ কেরিছলাম; িকন্তু
েকােনা কাজ হয়িন। অিরত্িরেক আেরকবার সুেযাগ িদেল হয়েতা আমার েমেয়
পৃিথবী েছেড় চেল েযত না।

