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শাসনতন্ত্র ছাত্র
সাঁিথয়া প্রিতিনিধ : পাবনার সাঁিথয়া উপেজলার স্কুল, কেলেজর
িশক্ষকেদর নােম বর্তমান সরকােরর িবতর্িকত িশক্ষানীিত ২০১০ বািতল,
িশক্ষাআইন ২০১৬ সংেশাধন এবং পাঠ্যসূচীেত ব্রাম্যন্নবাদ ও
নাস্িতকতা রুখেত ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্েদালেনর নােম েগাপন
িচিঠ েদবার অিভেযাগ পাওয়া েগেছ । িনজ নােম হাত মারফৎ
প্রাপ্য িচিঠ িনেয় আশঙ্কায় ভুগেছন িশক্ষকরা।
জানাযায়, উপেজলার বনগ্রাম বািলকা উচ্চ িবদ্যালেয়র সহকারী প্রধান
িশক্ষক আমজাদ েহােসন ও সহকারী িশক্ষক ফিরদা ইয়াসিমেনর িনকট
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্েদালেনর েকন্দ্রীয় সভাপিত নুরুল
ইসলাম আল-আিমন স্বাক্ষিরত েগাপন িচিঠ গত ৬ জুন ৩ জন যুবক এেস
স্ব-স্ব িশক্ষেকর হােত িদেয় যান।
িচিঠেত প্রকাশ করা হয় জাতীয় িশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক েবার্ড
রিচত িসেলবােস িকছু িবষয় অন্তর্ভুক্ত করা হেয়েছ যা ইসলাম
িববর্িজত,
ইসলাম
িবদ্েবষী।
যার
মাধ্যেম
নাস্িককতা
ও
ব্রাম্যন্নবািদ েপৗত্তিলক িবশ্বাস ও সংস্কৃিতক বিহ:প্রকাশ ঘেটেছ।
বর্তমান পাঠ্যসূচীেত প্রথম েথেক দ্বাদশ শ্েরিণ পর্যন্ত পাঠ্য
বইেয় িহন্দু ও ইসলাম িবদ্েবষী েলখেকর েলখা ৭১ ভাগ আর মুসিলম
েলখেকর েলখা মাত্র ২৯ ভাগ রেয়েছ। এেত মুসলমানেদর িচন্তা েচতনােক
প্রচন্ডভােব আঘাত কের।

েগাপন িচিঠেত আরও বলা হয় এই িশক্ষা আইন বাস্তবায়ন হেল েদশ একিট
অিনবার্য সংঘাত ও অিনশ্িচত গন্তব্েযর িদেক ধািবত হেব। এই ঘৃণ্য
ষড়যন্ত্রেক রুেখ দাঁড়াবার জন্য িসেলবাস ও িশক্ষা আইন ২০১৬ েক
প্রত্যাখান করার জন্য িশক্ষকেদর আহ্বান জানােনা হয়।
একই ব্যক্িতর স্বাক্ষিরত একই িচিঠ বনগ্রাম হাজী জিসম উদ্িদন
স্কুল এন্ড কেলেজর সহকারী িশক্ষক আবু সাইদ, রিবউল আওয়াল িটপু,
হািববুর রহমান সাগর ও আব্দুল আিলমেক েদওয়া হেয়েছ।
ওই িচিঠ পাওয়ার পর েথেকই িশক্ষকরা হতাশা আর আশঙ্কাগ্রস্ত হেয়
পেড়েছ। তারা িচিঠেক সরকােরর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র মেন কের িনেজেদর
িনরাপত্তা িনেয় ভাবেছ।
িশক্ষক আবু সাইদ বেলন অপিরিচত ব্যক্িতর হাত েথেক িচিঠ পাওয়ার পর
উপেরর অংশ ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্েদালন েলখা েদেখই খােম
ঢুিকেয় েরেখ েদই। বনগ্রাম বািলকা উচ্চ িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক
েগাপাল চন্দ্র েঘাষ জানান, িচিঠর িবষেয় আিম পের শুেনিছ। তেব পেড়
েদিখ নাই। িবষয়িট স্কুেলর ম্যােনিজং কিমিটেক অবগত কেরিছ।
এ িবষেয় সাঁিথয়া উপেজলা িনর্বাহী অিফসার শিফকুল ইসলাম বেলন
িবষয়িট খিতেয় েদখা হচ্েছ , প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা েনয়া হেব। থানার
ওিস একই কথা বেলন।

