
পুিলশ সদর দফতেরর তদ  িতেবদন

এসিপ এিডিস ওিসসহ গভিনং বিডর দািয়ে
গািফলিত
ওিস মায়াে েমর িব ে  মামলার তদ  িতেবদন দািখেলর িদন ২৭ ম

কাশ : ০১ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ফনীর মা াসাছা ী রািফেক পুিড়েয় হত ার ঘটনায় ানীয় এসিপ, এিডিস, ওিস, মা াসার গভিনং বিডর
সহসভাপিতসহ ানীয় শাসেনর সংি েদর গািফলিতর মাণ পেয়েছ পুিলিশ তদ  কিমিট।

ম লবার রাত সােড় ৯টায় অ ািডশনাল িডআইিজ (িডিসি ন) রজাউল কিরেমর কােছ িতেবদন জমা
দন কিমিটর ধান িডআইিজ এসএম ল আিমন। এ সময় কিমিটর অ  সদ রা উপি ত িছেলন।

ফনীর সানাগাজী ইসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসার ছা ী সরাত জাহান রািফেক পুিড়েয় হত ার পর
পুিলশসহ ানীয় শাসেনর গািফলিত খিতেয় দখেত পুিলশ সদর দফতেরর এ তদ  কিমিট গঠন কের।

পুিলশ  সদর দফতেরর সংি  সূ  জানায়,  ফনীর পুিলশ  পার  (এসিপ)  এসএম  জাহা ীর  আলম
সরকার, সানাগাজীর সােবক ওিস মায়াে ম হােসন, মা াসার গভিনং বিডর সভাপিত অিতির  জলা

শাসক (এিডিস) িপেকএম এনামলূ কিরম, সহসভাপিত ানীয় আওয়ামী লীগ নতা ল আমীন, ানীয়
পৗর কাউি ল মাক দ আলমসহ ানীয় জলা ও পুিলশ শাসেনর সংি রা যথাযথভােব তােদর দািয়

পালন কেরনিন।

  যগুা র িরেপাট
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এ িবষয়িট তদ  িতেবদেন উেঠ এেসেছ। পুিলশ শাসেনর যােদর িব ে  গািফলিতর মাণ পাওয়া
গেছ, তােদর িব ে  িবভাগী ব ব া নয়ার পািরশ করা হেয়েছ।

এিদেক সানাগাজী থানার সােবক ওিস মায়াে ম হােসেনর িব ে  িডিজটাল িনরাপ া আইেন দােয়র
হওয়া  মামলার  তদ  িতেবদন  জমা  িদেত  আরও  এক  মাস  সময়  পেয়েছ  পুিলশ  বু েরা  অব
ইনেভি েগশন-িপিবআই।

ম লবার  িতেবদনিট  দািখল  করার  িদন  ধায  িছল।  িক  ফেরনিসক িরেপাট  না  পাওয়ায়  িপিবআই
িতেবদন দািখল না কের সামবার আরও ৩০ িদেনর সময় চেয় আদালেত আেবদন কের।

ম লবার আেবদন ম রু  কের বাংলােদশ সাইবার াইম াইবু নােলর িবচারক মাহা দ  আসসামছ
জগললু হােসন িতেবদন দািখেলর পরবতী িদন ২৭ ম ধায কেরন। আদালেত রা পে র আইনজীবী
নজ ল ইসলাম শামীম যগুা রেক এ তথ  িনি ত কেরেছন।

এছাড়া রািফ হত া মামলার অ তম আসািম শাহাদাৎ হােসন শামীমেক ৩ িদেনর িরমা ড শেষ ম লবার
আদালেত হািজর কের আরও ৫ িদেনর িরমা ড চান তদ  কমকতা িপিবআইর পিরদশক শাহ আলম।
িসিনয়র  জুিডিশয়াল  ম ািজে ট  মা.  জািকর  হাসাইন  বহৃ িতবার  নািনর িদন  ধায  করেল  তােক
কারাগাের রণ করা হয়।

এর আেগ সামবার রািফর মামলায় মা াসার িশ ক-িশ াথী ও কমচারীসহ অ ত ৩০ জেনর িলিখত ও
মৗিখক সা  হণ কের িপিবআইর তদ  দল।

এিদন  তদ  দেলর কােছ সানাগাজী  ইসলািময়া  িসিনয়র ফািজল মা াসার নাইটগাড  মা ফা  সা
দয়ার সময় রািফর গােয়র আ ন নভােনার বণনা িদেত িগেয় কা ায় ভেঙ পেড়ন। মা ফা বেলন, ৬

এি ল পরী া র ১০-১২ িমিনট আেগ হেব। আিম তখন গেট িডউিট করিছ। আ ন-আ ন বাঁচাও
বাচঁাও আতিচৎকার েন মা াসার শ ার স টােরর িদেক দৗড় িদই।

দিখ িসিঁড় িদেয় রািফ নেম আসেছ। তার সারা গােয় দাউ দাউ কের আ ন লেছ। িব মা  কাপড় নই
শরীের। মাংস েলা  আ েন িস  হেয় খেস পড়েছ মািটেত। তখন চােখর সামেন ভেস ওেঠ  িনেজর
মেয়র ছিব। আিম রীিতমেতা হতভ  হেয় পিড়। হােতর কােছ যা পেয়িছ, তা িদেয়ই আ ন নভােনার
চ া কেরিছ। পছন থেক একজন পােপাশ ছুেড় দন।

সই পােপাশ িদেয় আিম রািফর গােয়র আ ন নভােনার চ া চালাই। িতিন বেলন, রািফ বাচঁার আ িত
জািনেয় িচৎকার করিছল, তার গলা িদেয় অ  শ  বর হি ল। সিদেনর ওই দৃ  যখন আমার চােখ
ভােস, তখন আিম কা া থামােত পাির না।

কারও সে  কথা বলেত গেল এ দৃ  আমার চােখর সামেন ভাসেত থােক। িব াস কেরন, রােত ঘমুােত
আিম এখনও ভয় পাই। আিম আবার হােটর রাগী। িচিকৎসক বেলেছন, কান ধরেনর টনশন না করেত।
িক  ঘেুরিফের রািফর গােয় আ ন আমার চােখর সামেন ভােস।

স ত, ৬ এি ল সকােল আিলম পরী া  িদেত সানাগাজী ইসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসায় যান
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। পরিদন তােক কারাগাের পাঠােনা হয়।

পের তােক িরমাে ড িনেয় িজ াসাবাদ করা হয়। িজ াসাবাদ শেষ রাববার তােদর আদালেত হািজর
করা হয়। এ পয  রািফ হত ার ঘটনায় ফতার ২২ জেনর মেধ  িসরাজ উে ৗলাসহ ৯ জন আদালেত

ীকােরাি মলূক জবানবি  িদেয়েছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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রাডমাচ-মানবব ন  :  ফনী  ও সানাগাজী  িতিনিধ জানান,  রািফ হত ার িবচােরর দািব  ও অপর
জিড়তেদর ফতােরর দািবেত ম লবারও িবে াভ ও মানবব ন হেয়েছ।  এিদন পুের ঢাকা থেক
রাডমাচ  কের এেস  যৗন িনপীড়নিবেরাধী  িশ াথী  জােটর সদ রা সানাগাজী িজেরাপেয়ে ট পৗঁেছ

মানবব ন ও সংি  সমােবশ কেরন।
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