
ওিস মায়াে েমর যত কীিত
আইিসিট আইেন মামলা হেলও ফতার করা হয়িন

ফনীর সানাগাজী থানার ভার া  কমকতার (ওিস) পদ থেক অপসািরত হওয়া ব ল আেলািচত মায়াে ম
হােসেনর কীিতর শষ নই। িতিন ওিস পেদ যখােনই দািয়  পালন কেরেছন সখােনই ছেুটেছন টাকার
পছেন। নানা অিনয়ম, নীিত, মা ষেক হয়রািন ও িনযাতন কের টাকা আদায় করা তার কােছ িছল নশার

মেতা। সানাগাজীেত এেসও িতিন তার বদঅভ াস ছােড়নিন। ফতার হওয়া সানাগাজীর মা াসা অধ
িসরাজ উদ দৗলার িনযাতেনর িশকার মা াসাছা ী সরাত জাহান রািফেকও ওিস মায়াে ম নানা ে
জজিরত কের সই কেথাপকথেনর িভিডও সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ছেড় িদেয়  ব াপক আেলাচনায়
আেসন। সরাতেক পুিড়েয় হত ার পর িবতিকত ওিস মায়াে েমর িব ে  আইিসিট আইেন মামলা হেলও
তােক এখন পয  ফতার করা হয়িন। বরং তােক সামিয়ক বরখা  কের রংপুর পুিলশ লাইেন সংযু  করা
হেয়েছ।

রা  ম ণালেয়র  কমকতারা  বলেছন,  ওিস মায়াে েমর  িব ে  আইিসিট আইেনর  য ধারায়  মামলা
হেয়েছ তােত তােক কােনাভােবই সংযুি  দওয়ার েযাগ নই। সময়ে পণ না কের তােক ত ফতার
কের জলহাজেত পাঠােনা  উিচত। এেত কের মায়াে েমর িত য জনে াভ তির হেয়েছ তা  িকছটুা
হেলও শিমত হেত পাের। 

সূ  জানায়,  ২০১৫ সােল িম ার মুরাদনগর থানায় ওিস পেদ যাগ দন মায়াে ম। সখােন ব াপক
ধড়পাকড় ও টাকা িনেয় আসািম ছেড় দওয়ার অিভেযাগ ওঠায় তােক িম া জলা পুিলেশ সংযু  করা
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হয়। ানীয় মুরাদনগর থানা আওয়ামী লীেগর নতারা তার িব ে  িমথ া মামলা িদেয় দলীয় নতা-কমীেদর
হয়রািন ও তােদর কাছ থেক টাকা আদােয়র অিভেযাগ করেল আওয়ামী লীেগর িম া  (উ র) জলার
সাধারণ স াদক জাহা ীর আলম সরকােরর অিভেযােগর িভি েত মায়াে ম হােসনেক মুরাদনগর থানা
থেক ত াহার করা হয়।

এর িকছিুদন পর মায়াে ম হােসন িবিভ ভােব তদিবর কের মুরাদনগর উপেজলার নতনু থানা  ভা রুা
বাজার থানায় ওিস পেদ যাগদান কেরন। সখােন িগেয় িতিন তার পুরেনা কায়দায় সাধারণ মা েষর িব ে
িমথ া মামলা দােয়র কের হয়রািনর মাধ েম অথ আদায়  কেরন। ভা রুার আ পুর ইউিনয়েনর বিলগড়

ামবাসীর িব ে  ওিস মায়াে ম ৬৪িট িমথ া মামলা কেরন। ধু তাই নয়, ভা রুায় দািয়  পালনকােল
এক িতব ীেক ধষেণর ঘটনায়  এক ভাবশালীেক আটক করেলও পের মাটা  অে র টাকা  িনেয়  রফা
কেরন। এই ঘটনা জাতীয় একিট দিনেক কািশত হেল চারিদেক হৈচ পেড় যায়। িবষয়িট উ  আদালেতর
দৃি েগাচর হেল আদালেতর িনেদেশর পর তােক ওই থানা থেক সিরেয় িনেয় ফনী জলার একিট থানায়
ফর ওিসর দািয়  দওয়া হয়। িবিভ  সূে  জানা গেছ, মায়াে ম িনেজেক বরাবরই আওয়ামী লীেগর
ক ীয় কিমিটর এক ভাবশালী নতার ভাে  বেল পিরচয় িদেতন। অসংখ  অিনয়ম- নীিতর অিভেযােগর

কারেণ ভা রুা থানা থেক ত াহােরর পর িতিন দীঘিদন পুিলশ লাইেন িছেলন। রাজৈনিতক ভাব খািটেয়
এবং  ঊ তন  কমকতােদর  ম ােনজ কের  ব াপক তদিবেরর  মাধ েম  ওিস  মায়াে ম  হােসন  সবেশষ
পাি ং নন ফনীর  সানাগাজী থানায়। এখােন এেস অেনক িদন ধের দািয়  পালন করেত িগেয় ানীয়

পযােয়র িবিভ  রাজৈনিতক ও অরাজৈনিতক ভাবশালী ব ি েদর সে  তার সখ  গেড় ওেঠ। এই সেখ র
কারেণ িতিন বপেরায়া  হেয়  উেঠন। সানাগাজী  ইসলামীয়া  িসিনয়র ফািজল মা াসা  অধ  িসরাজ উদ
দৗলা একই মা াসার আিলেমর ছা ী সরােতর ওপর নজর দন। একপযােয় তােক িনেজর কে  ডেক

িনেয় িনযাতন কেরন। এ ঘটনায় সরাত থানায় অিভেযাগ করেল তার অিভেযাগ আমেল না িনেয় অধ
িসরােজর প  িনেয় ওিস মায়াে ম হােসন উে া রসাতেকই হয়রািন কেরন। ওিসর ওই হয়রািনর িচ
পরবতীেত সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ভাইরাল হয়। এিদেক সরাত হত াকাে ডর ঘটনায় ফনীর পুিলশ

পার ও ওিসর কােনা গািফলিত িছল িকনা তা তদে  পুিলশ সদর দফতেরর গঠন করা তদ  কিমিট দীঘ
তদ  শেষ জেনর গািফলিতর তথ - মাণ পায়। জনেক শাি র পািরশ কের তারা  একিট িতেবদন
পুিলেশর মহাপিরদশেকর কােছ জমা দন। তেব শাি মূলক কােনা ব ব া নওয়া হয়িন।
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