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ানীয় পুিলশ শাসন যথাযথ ভিূমকা িনেল সরাত জাহান রািফেক পুিড়েয় হত ার ঘটনা এড়ােনা যত
বেল পুিলশ সদর দফতেরর তদ  কিমিটর াথিমক অ স ােন উেঠ এেসেছ।

তদ  সংি েদর অিভমত,  ফনীর  সানাগাজী  ইসলািময়া  িসিনয়র  ফািজল  মা াসার  অধ  িসরাজ
উে ৗলার িব ে  যৗন হয়রািনর অিভেযাগ ওঠার পর থেক রািফ হত া পয  কােনা  পযােয়ই ানীয়
পুিলশ শাসন যথাযথ ভিূমকা পালন কেরিন।

এমনিক রািফর শরীের আ ন দয়ার ঘটনার পরও ফনী জলার পুিলশ পার (এসিপ) জাহা ীর আলম
সরকার এবং সানাগাজী থানার তৎকালীন ওিস মায়াে ম হােসেনর আচরণ িছল িব ।
যখােন পশাদািরে র নূ নতম ছাপ িছল না। উে া রািফর গােয় আ ন দয়ার ঘটনােক ‘আ হত া’ বেল

  িসরাজুল ইসলাম ও আহম ল
হাসান আিসক
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চােরর চ া িছল তােদর।

রািফ হত ার ঘটনায় ানীয় পুিলশ শাসেনর ভূিমকার িবষয়িট খিতেয় দখেত িডআইিজ এসএম ল
আিমেনর নতৃে  গিঠত তদ  কিমিটর সদ রা বধু  ও বহৃ িতবার সানাগাজীেত ঘটনা ল পিরদশন
কেরন।

কিমিটর সংি রা  জানান, যৗন হয়রািনর অিভেযাগ করার পর ওিস মায়াে ম যভােব তােক (রািফ)
িজ াসাবাদ  কেরেছ  সটা যথাযথ  হয়িন।  একজন নারী  ভু েভাগীেক শকাতর িবষেয়  িজ াসাবাদ
করার সময় অব ই নারী পুিলশ সদ  রাখা উিচত িছল। ভু েভাগী নারীেক িজ াসাবাদ কের িভিডও
ছিড়েয় দয়ার ঘটনািটও নিজরিবহীন। এ ঘটনার যথাযথ তদ  শেষ এসিপ ও ওিসর ভূিমকা এবং ানীয়
পুিলেশর  কােনা  সদে র  গািফলিত  িছল  িকনা-  স  ব াপাের  িব ািরত  তথ -উপা  ও  েয়াজনীয়

পািরশসহ িতেবদন দয়া হেব।

এ িবষেয় তদ  কিমিটর ধান ও পুিলশ সদর দফতেরর িডআইিজ এসএম ল আিমন বহৃ িতবার
িবকােল যগুা রেক বেলন, ‘আমরা এখন পয  িশ ক,  গভিনং  বিড,  রািফর পিরবােরর সদ সহ ১৫
জেনর  ব ব  রকড  কেরিছ,  তথ -উপা  সং হ  কেরিছ।  এ েলা  পযােলাচনা  করা  হে ।  তদে র
আ ষি ক কায ম শষ করেত আমােদর আরও ৪-৫ িদন লেগ যেত পাের। চ া করব ততম সমেয়র
মেধ  তদ  শষ করেত।  বিহ তৃ  অধ  িসরাজ উে ৗলার আরও অেনক অপকেমর তথ  পেয়িছ।
সময়মেতা ব ব া িনেল এ ধরেনর ঘটনা ঘটত না।

এসিপ এবং ওিসেক িজ াসাবাদ করা হেয়েছ িকনা জানেত চাইেল তদ  কিমিটর ধান ল আিমন
বেলন, ওিস এবং এসিপর িবষেয় িজ াসাবাদ করা হয়িন। তেব তােদর িজ াসাবাদ করা হেব।

িতিন আরও বেলন, অধ ে র অতীত ইিতহাস ভােলা িছল না। ব ব াপনা কিমিট তার িব ে  আেগ ব ব া
িনেল রািফ হত ার ঘটনা ঠকােনা যত।

এিদেক রািফেক পুিড়েয়  হত া  করার ঘটনায়  একািধক আসািমর জবানবি েত নাম  আসা  সানাগাজী
উপেজলা  আওয়ামী  লীেগর সভাপিত  ল  আিমনেক নজরদািরেত  রেখেছ  আইন েয়াগকারী  সং া।
পাশাপািশ রািফ হত ার ঘটনায় ল আিমেনর সংি তা িনেয় যসব অিভেযাগ উেঠেছ- স েলা খিতেয়
দখা  কেরেছ মামলার তদ কারী সং া- িপিবআই (পুিলশ বু েরা অব ইনেভি েগশন)।

এিদেক রািফ  হত ার অ তম পিরক নাকারী  মামলার এজাহারভু  আসািম  হােফজ আব ল কােদর
ঘটনার দায় ীকার কের জবানবি  িদেয়েছন। বহৃ িতবার ফনীর জ  িবচািরক হািকম সরাফউি ন
আহমেদর আদালেত ফৗজদাির কাযিবিধর ১৬৪ ধারায় এ জবানবি  দন কােদর। এ িনেয় এই ঘটনায়
চারজন ীকােরাি মলূক জবানবি  িদল।

এিদেক রািফর গােয় আ ন িদেয় হত ার ঘটনােক ‘আ হত া’ বেল চার চালােনা, রািফেক িজ াসাবােদর
নােম  িভিডও কের অনলাইেন  চার করার ঘটনায় জিড়তেদর িচি ত  করার কাজ চলেছ।  অনলাইেন
িভিডও চার, রািফর পিরবারেক দাষােরাপ করার ঘটনায় সানাগাজী থানার তৎকালীন ওিস মায়াে ম
হােসন এবং ফনীর এসিপ জাহা ীর আলম সরকােরর ভিূমকার িবষেয় তদ  অেনক দরূ এিগেয়েছ বেল

জানায় িপিবআই’র সংি  সূ ।  রািফেক িজ াসাবােদর নােম  িভিডও কের অনলাইেন  ছেড় দয়ার
ঘটনায় ইিতমেধ ই ওিস মায়াে েমর িব ে  িডিজটাল িনরাপ া মামলা হয়।

রািফর হত াকারীেদর িবচােরর দািবেত বহৃ িতবারও সানাগাজীসহ সারা  দেশ িবে াভ-িমিছল এবং
মানবব ন হেয়েছ।

মামলার তদে র িবষেয় িপিবআই’র ধান িডআইিজ বনজ মার মজমুদার যগুা রেক বেলন, রািফ হত ার
ঘটনার তদে  যেথ  অ গিত হেয়েছ।  এ  ঘটনায়  জিড়তেদর িচি ত  কের আইেনর আওতায় আনার

ি য়া চলমান রেয়েছ। পাশাপািশ সানাগাজী থানার সােবক ওিস মায়াে ম হােসেনর িব ে  িডিজটাল
িনরাপ া  আইেনর  মামলার  তদ ও  চলেছ।  আদালেতর  িনেদশনা  অ যায়ী  আমরা  তদ  শষ  কের

িতেবদন জমা দব।

স ত গত ৬ এি ল সকােল আিলম পরী া িদেত সানাগাজী ইসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসায় যান
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সরাত জাহান রািফ। কেয়কজন তােক কৗশেল ছােদ ডেক িনেয় অধ ে র িব ে  করা ীলতাহািনর
মামলা তেুল িনেত চাপ দয়। অ ীকৃিত জানােল তার গােয় কেরািসন ঢেল আ ন ধিরেয় দয়া হয়। এ
ঘটনায়  অধ  িসরাজ  উে ৗলা,  পৗর  কাউি লর  মাক দ  আলমসহ  আটজেনর  নাম  উে খ  কের
সানাগাজী মেডল থানায় মামলা কেরন রািফর বড় ভাই মাহমু ল হাসান নামান। ১০ এি ল রােত ঢাকা
মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর বান ইউিনেট মারা যান অি দ  রািফ। এর আেগ ২৭ মাচ ওই ছা ীেক

িনজ কে  িনেয় যৗন িনপীড়েনর অিভেযােগ অধ  িসরাজ উে ৗলােক ফতার কের পুিলশ। ওই ঘটনার
পর থেক িতিন কারাগাের আেছন।

এসিপ-ওিসর িব ে  িতেবদন দয়া হেব : পুিলশ সদর দফতেরর সংি  একািধক দািয় শীল কমকতা
জানান, ৬ এি ল রািফর শরীের আ ন দয়ার পর ঘটনািটেক িভ  খােত বািহত করার চ া চেলেছ।
ওিস মায়াে ম  এটােক আ হত ার চ া  বেলেছন। ফনীর এসিপ জাহা ীর আলম সরকারও ওিসর
পে ই অব ান িনেয়েছন। এে ে  ওিসর কাছ থেক ঘটনা েন ভািবত হেয়েছন। এসিপ অব ই ওিসর
কাছ থেক তথ  নেবন। তেব ওিস তার একমা  সাস হেত পাের না। িতিন ানীয় ব ি বগ, সাধারণ
নাগিরকসহ অেনেকর কাছ থেক তথ  িনেত পারেতন। িক  সটা না কেরই ওিসর পে  অব ান িনেয়েছন।
এমনিক তার পে  সাফাই গেয় পুিলশ সদর দফতরসহ িবিভ  দফতের িচিঠ পািঠেয়েছন। ীলতাহািনর
ঘটনার পর থেক এেকর পর এক ঘটনা ঘটেলও এসিপ এবং ওিস যথাযথ ভূিমকা ননিন। এমনিক পুিলশ
সদর দফতরেকও ঘটনািট অবিহত কেরনিন। ওিস-এসিপ যিদ িবষয়িট পুিলশ সদর দফতরেক অবিহত
করেতন তেব এ ধরেনর ঘটনা ঘটত না। এমনিক হত াকা ও এড়ােনা যত। পুেরা ঘটনায় এসিপ এবং
ওিসর তৎপরতার ঘাটিত িছল। আরও পশাদািরে র সে  পিরি িত মাকােবলা করা উিচত িছল তােদর।
যিদ তারা সতক থাকত তেব ানীয়ভােব িনপীড়েকর পে  মতাসীন দেলর নতাকমীরা অব ান িনেত
পারত  না।  িমিছল-িমিটং  করেত  পারেতন  না।  এখােন  পুিলশ  যথাযথ  ভূিমকা  িনেত  পােরিন।  ওিস
মায়াে ম হােসেনর িবতিকত ভিূমকার কারেণ  টানা  ৮ িদন ধের িনপীড়েকর পে  ানীয়রা  িবে াভ

িমিছল কেরেছ। অিভেযাগিট  থেকই হালকাভােব নয়া হেয়েছ।

পুিলশ সদর দফতেরর দািয় শীল সূ  আরও জানায়,  রািফর গােয় আ ন দয়ার ঘটনা িনেয় ফনীর
এসিপ জাহা ীর আলম ১১ এি ল একিট িতেবদন দন। িতেবদনিট পুিলশ সদর দফতর, িবেশষ শাখা
ও চ াম রে র িডআইিজর দফতের পাঠােনা হয়। পুিলশ পােরর িচিঠেত বলা হেয়েছ, ঘটনার িদন
রািফ  মা াসায়  যান।  এরপর  তার  বসার  ােন  ফাইলপ  রেখ  সাইে ান  শ ােরর  ছােদর  ওপর
বাথ েমর কােছ যান। িকছু ণ পর গােয় আ ন লাগা অব ায় িসিঁড় িদেয় িচৎকার করেত করেত নেম
আেসন। তখন কে  দািয় রত পুিলশ সদ  ও মা াসার কমচারীরা আ ন িনিভেয় ফেলন। ঘটনার পর
পুিলেশর প  থেক পিরবারেক বারবার অ েরাধ করা হেলও তারা মামলা করেত কালে পণ কের। পুিলশ
রািফর চাচােক বাদী কের মামলা করেত গেল সরােতর ভাই  মাহমু ল হাসান আপি  জানান। িতিন

’বার এজাহার বদল কেরন।

সরােতর পিরবােরর সদ রা জানান, ঘটনািট এসিপর িচিঠেত এমনভােব বলা হেয়েছ যােত মেন হে ,
সরাত িনেজর ই ােতই ভবেনর ওপর যান।  অথচ তােক পিরক না কের ডেক নয়া হয়।  এরপর

হাত-পা বেঁধ কেরািসন ঢেল আ ন ধিরেয় দয়ার কােনা কথাই উে খ করা হয়িন। এসিপর এ িচিঠর
ব াপাের সংি েদর - ওিসেক র া করেত এমন িচিঠ দয়া হেয়িছল িকনা।

এ িবষেয় পুিলশ সদর দফতেরর একজন কমকতা  বেলন,  এসিপ পুেরা  ঘটনায় ভুল পেথ পিরচািলত
হেয়েছন। িতিন িনেজ বাচঁেত এবং ওিস মায়াে ম হােসনেক বাচঁােত এ ধরেনর িতেবদন িদেয়েছন।
তােক এই িতেবদেনর িবষেয় িজ াসাবাদ করা হেব।

কােদেরর জবানবি  : ফনী ও সানাগাজী িতিনিধ জানান, রািফ হত া মামলার এজাহারভু  আসািম
হােফজ আব ল কােদরেক বহৃ িতবার বলা ১টা ৩০ িমিনেট ফনীর জ  িবচািরক হািকম সরাফউি ন
আহমেদর আদালেত  তােক হািজর করা  হেল  স  জবানবি  িদেত রািজ  হয়।  আব ল  কােদর  তার
জবানবি েত বেলেছ, কােদর মা াসার বিহ তৃ অধ  িসরাজ উে ৗলার পে  মানবব ন কমসিূচ পালন,
কারাগাের সা াৎ করা এবং হত াকাে র ’িদন আেগ অথাৎ ৪ এি ল সকােল এবং রােত পৃথক সভায়
উপি ত িছল। ১২ জেনর উপি িতেত রািফ হত ার পেরখা িনধারেণ স মখু  ভূিমকা পালন কের। তার
পরামেশ হত াকাে  ক কাথায় থাকেব, তা িনধািরত হয়। তার দািয়  িছল মা াসার পিরেবশ শা  রাখা
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এবং গেটর পি ম পােশ অব ান কের পুেরা িবষয়িট পযেব ণ করা।

মামলার তদ  কমকতা পিরদশক শাহ আলম বেলন, হােফজ আব ল কােদর এ মামলার এজাহােরর ৭
ন র আসািম। মামলার আসািম রউি ন ও শাহাদাত হােসন ওরেফ শামীম, মা. আব র রিহম ওরেফ
শিরফ এবং  হােফজ আব ল কােদরসহ চারজন ীকােরাি েত  একই ধরেনর কথা  বেলেছন। তােদর

ীকােরাি  থেকও অেনেকর নাম উেঠ আেস।

শামীম িরমাে ড : ফনী ও সানাগাজী িতিনিধ জানান, রািফ হত ার ঘটনায় ফতার মা. শামীমেক ৫
িদেনর িরমাে ড িনেয় িজ াসাবােদর অ মিত পেয়েছ িপিবআই। বহৃ িতবার পের িসিনয়র জিুডিশয়াল
ম ািজে ট আদালেতর িবচারক সরাফউি ন আহমদ এ আেদশ দন।

আদালত পিরদশক গালাম িজলানী জানান, মামলার তদ  কমকতা িপিবআই পিদশক মা. শাহ আলম
আসািম শামীমেক আদালেত হািজর কের ৭ িদেনর িরমা ড আেবদন কেরন। আদালত তােক ৫ িদেনর
িরমা ড ম রু কেরন।
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