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পিুলেশর ভূিমকা যাচাই কিমিটর িতেবদন
কাশ : ০৩ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ফনীর সানাগাজী ইসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসার ছা ী সরাত জাহান রািফেক
পুিড়েয়  হত ার  ঘটনায়  পুিলেশর  ভিূমকা  খিতেয়  দখেত  গিঠত  তদ  িটম  তদ

িতেবদন জমা িদেয়েছ। তদ  কিমিটর ধান িডআইিজ এস এম ল আিমন গত
বধুবার পুিলশ সদর দফতেরর সংি  শাখায় িতেবদন জমা দন।  তেব গতকাল
বহৃ িতবার ওই িতেবদন আইিজিপ ড. মাহা দ জােবদ পােটায়ারীর কােছ জমা
দওয়া হেয়েছ।

 তদ  সূ  জানায়, িতেবদেন ফনীর পুিলশ পার জাহা ীর আলম সরকার ও সানাগাজী থানার সােবক
ওিস মায়াে ম হােসন, এসআই ইকবাল ও এসআই ইউ েফর গািফলিত পাওয়া গেছ বেল উে খ করা
হেয়েছ। এছাড়া ফনীর অিতির  জলা শাসক িপেকএম এনামলু কিরেমর িব ে ও দািয়ে  অবেহলা ও
গািফলিতর  মাণ িমেলেছ।

অপরিদেক অি দ  সরাতেক কােল কের ত হাসপাতােল িনেয় যাওয়ার জ  কনে বল রােসেলর
ভূিমকােক সাহসীপূণ কাজ বেল িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ।

সূ  জানায়,  তদ  িতেবদেন  সংি  পুিলশ  কমকতােদর শাি র  ব াপােরও  পািরশ  করা  হেয়েছ।
এরমেধ  পুিলশ পার জাহা ীর আলম সরকারেক বদিল ও িবভাগীয় ব ব া, ওিস মায়াে ম হােসনেক
সাসেপ ড ও িবভাগীয় ব ব া, এসআই ইউ ফেক বদিল ও িবভাগীয় ব ব া এবং এসআই ইকবালেক
সাসেপ ড ও িবভাগীয়  ব ব া  নওয়ার জ  পািরশ করা  হেয়েছ।  এছাড়া  অিতির  জলা  শাসক
িপেকএম এনামলু কিরেমর িবষয়িট সংি  শাসেনর ঊ তন কতৃপ েক ব ব া িনেত পািরশ করা
হেয়েছ।

সূ  জানায়,  িতেবদেন  পুিলেশর  কনে বল  রােসেলর  শংসা  করা  হেয়েছ।  বলা  হেয়েছ,  অি দ
সরাতেক রােসল কােল কের ত হাসপাতােল িনেয় যান। এজ  তার হাত পুেড় গেছ। ত সরাতেক

হাসপাতােল  নওয়া  না  হেল  ঘটনা েলই  িতিন  মারা  যেতন।  ঘটনার সময় মা াসার  গেট  একজন
এসআইর নতৃে  রােসলসহ িতন কনে বল দািয় রত িছেলন। িক  অি দ  সরাতেক হাসপাতােল
িনেয় যাওয়ার ব াপাের অ রা কউ এিগেয় আেসনিন।

সূ  জানায়,  িতেবদেন বলা হেয়েছ,  যখােন দািয় া  পুিলশ কমকতা িবষয়িটেক অবেহলার চােখ
দেখেছন সখােন কনে বল রােসল পুিলেশর ভাবমিূত উ ল কেরেছন। তার কােজর ীকৃিত প তােক

পুর তৃ করার াব করা হেয়েছ।

  িতেবদেনর ব াপাের তদ  কিমিটর ধান িডআইিজ এস এম ল আিমন বেলন, স ণূ চাপমু  থেক
তারা  তদ  কেরেছন। তদে  যােদর সংি তা পাওয়া  গেছ কারও নামই বাদ দওয়া হয়িন।  পুিলশ

শাসেনর চার সদ  এবং শাসেনর একজেনর কথা বলা হেয়েছ বেল িতিন উে খ কেরন। তেব িতিন এ

  িপনািক দাস
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িবষেয় িব ািরত িকছু বলেত রািজ হনিন।

তদ  িতেবদন দওয়ার আেগই তদ  কিমিটর ধান এস এম ল আিমনেক িডআইিজ িমিডয়া িবভাগ
থেক পুিলশ সদর দফতেরর অ  শাখায় বদিল করা হেয়েছ। এ ব াপাের পুিলশ সদর দফতেরর এআইিজ

(িমিডয়া) মা. সােহল রানা বেলন, এস এম ল আিমেনর বদিল িনেয় িব াি র কােনা অবকাশ নই।
িতিন ২৫ এি ল পুিলশ সদর দফতেরর মানব স দ িবভােগ বদিল হেয়েছন। তেব িতিন িতেবদন জমা
িদেয়েছন ৩০ এি ল রােত।

 আইিজিপর িনেদেশই গত ১৬ এি ল পুিলশ সদর দফতেরর িডআইিজ (িমিডয়া) ল আিমনেক ধান
কের ৫ সদে র তদ  কিমিট গঠন করা হয়। এ তদ  িটেমর অপর সদ রা হে ন িসআইিড চ াম
রে র একজন িবেশষ পুিলশ পার, পুিলেশর চ াম রে র একজন অিতির  পুিলশ পার, পুিলশ

সদর দফতেরর একজন অিতির  পুিলশ পার ও একজন পিরদশক।
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