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গঠন কেরেছ পুিলশ সদর দ র। ei কিমিটর ধান করা হেয়েছ পুিলশ সদর দ েরর িডআiিজ eস eম রুহুল 
আিমনেক। আজ তদ  কিমিটর সদ রা েসানাগাজীর ঘটনা ল পিরদশ র্ন করেবন। 
 
eকািধক সূ◌ূ  জানায়, েসানাগাজী থানার oিস গণমা েমর কােছ eমন ব o িদেয়েছন, 'নুসরােতর ঘটনািট 
আ হতয্ার েচ া হেত পাের।' eকিট শ র্কাতর িবষেয় গণমা েম েদoয়া তার e ব  aেনকেকi িবি ত 
কেরেছ। পুিলেশর eকজন দািয়তব্শীল কম র্কত র্াo বেলন, ঘটনার পরপরi ানীয় পুিলশ শাসেনর েকu েকu 
aেনেকর কােছ বলাবিল কেরেছন, eিট 'আ হতয্া' হেত পাের। নুসরােতর িবপে  যায়- eমন সব যুি  
সাজােনার েচ া কেরন তারা। eমনিক থম দফায় করা মামলািটo eত দায়সারা িছল েয তােত a েক বাদ 
েদoয়া হেয়িছল। গণমা ম o নুসরােতর পিরবােরর চােপ মামলার eজাহার পিরবত র্ন করেত বা  হয় ানীয় 
পুিলশ শাসন। যিদo িপিবআi আসল সতয্ তুেল আনার কারেণ িনহেতর পিরবার eবং সাধারণ মানুষ পুিলশ 
শাসন o তদে র oপর আ া হারায়িন। 

 
পয র্েব করা মেন করেছন, oিস েমায়াে েমর eেককিট কম র্কা  েথেকi সু , নুসরােতর aিভেযাগ আমেলi 
েননিন িতিন। নামকাoয়াে  মামলা কের মা াসার a েক ে ফতার কেরi িতিন দায় সারেত েচেয়িছেলন। 
eমনিক মা াসার ােনিজং কিমিটo a  িসরাজ-uদ-েদৗলার িবরুে  েকােনা কায র্কর পদে প েনয়িন। 38 
মাচ র্ a ে র িবরুে  িনপীড়েনর aিভেযাগ oঠার পর, eমনিক তােক ে ফতােরর পরo তােক মা াসা েথেক 
বিহ ার করা হয়িন। uে া a  মুি  পিরষেদর 31 সদ েক েনপে  েথেক নানাভােব i ন েদoয়া হেয়েছ। 
সারােদেশ েতালপাড় করার পর গভিন র্ং বিডর টনক নেড়। মা াসা েথেক তখন িসরাজেক সাসেপ  করা হয়।  
 
নুসরাত হতয্ায় জিড়ত নুর uি ন o শাহাদােতর সে  সুস ক র্ িছল েসানাগাজী uপেজলা আoয়ামী লীেগর 
সভাপিত o মা াসার গভিন র্ং বিডর সহসভাপিত রুহুল আিমেনর। a  িসরাজ ে ফতার হoয়ার পর তারi 
িনেদ র্েশ নুর uি ন, শাহাদাত মুখ মুি র দািবেত আে ালেন নােম। নুসরােতর শরীের আগুন েদoয়ার পর 
েমাবাiল েফােন রুহুল আিমনেক িবষয়িট জািনেয়িছল শাহাদাত। নুসরােতর ঘটনার পর পুিলশেক ােনজ করার 
দািয়তব্ রুহুল আিমেনর। ে ফতার eকািধকজেনর ব ে  রুহুেলর নাম eেলo eখনo তােক আটক করা যায়িন। 
িতিন কাে  রেয়েছন। তার েমাবাiল েফানo েখালা আেছ। eর আেগ েসানাগাজী থানার সােবক oিস িনয়ম 
েভেঙ থানায় নুসরােতর ব  িভিডo ধারণ কেরন, যা িডিজটাল িসিকuিরিট aয্াে র 37 ধারা aনুযায়ী েফৗজদাির 
aপরাধ। 
 
ঘটনার পর রুহুল আিমন সমকােলর কােছ দািব কেরন, নুসরােতর পিরবার মামলা করার পরপরi তােক পুিলেশর 
হােত তুেল েদoয়া হয়। যিদo eলাকাবাসী বলেছন, জনেরাষ েথেক বাঁচােত তােক পুিলেশর হােত েদoয়া হয়।  
 
েসi মিণ ে ফতার :েফনী েথেক সমকােলর িনজসব্ িতেবদক জানান, নুসরাত জাহান রািফেক আগুেন পুিড়েয় 
হতয্া মামলায় আরo িতনজনেক ে ফতার করা হেয়েছ। তারা হেলা- কামরুন নাহার মিণ, জা াতুল আফেরাজ o 
েমা. শামীম। শামীমেক ম লবার সকােল আদালত েথেক পাঁচ িদেনর িরমাে  েনoয়া হেয়েছ। ঘটনার িদন মিণ 
িতনতলা ছােদর oপর নুসরােতর শরীের আগুন িদেয়িছল। জা াতুল aপর আসািম শামীেমর ভাি ।  

 


