
সরাত হত া মামলা

১৬ আসািমর মতৃু দ  চেয় চাজিশট চূড়া
আদালেত দািখল হে  আজ, অধ  িসরাজ হত ার মদাতা, সহায়তার দােয় ই আওয়ামী
লীগ নতাও অিভযু  ঠা া মাথায় এই হত ায় চার িণ- পশার মা ষ অংশ নয় :িপিবআই

কাশ : ২৯ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব ল আেলািচত ফনীর সানাগাজীর মা াসাছা ী সরাত জাহান রািফেক পুিড়েয় হত ার ঘটনায় অধ
িসরাজ উদ দৗলা ও আওয়ামী লীেগর ই ানীয় নতাসহ মাট ১৬ জেনর স ৃ তার মাণ পাওয়া
গেছ। এেদর িব ে  আজ বধুবার আদালেত চাজিশট জমা দওয়া হেব। এেত েত ক আসািমর মতুৃ দ

চাওয়া হেয়েছ। অধ  িসরাজেক আসািম করা হেয়েছ সরাতেক হত ার ‘ মদাতা’ িহেসেব।

গতকাল ম লবার সকােল ধানমি ডেত িপিবআই সদর দ ের এক সংবাদ সে লেন এ তথ  জািনেয়েছন
মামলার তদ কারী সং া পুিলশ বু েরা অব ইনেভি েগশেনর (িপিবআই) ধান বনজ মার মজুমদার।
৭২২ পৃ ার এ চাজিশেট সা ী  করা হেয়েছ  ৯২  জনেক। তােদর মেধ  ৭  জন আদালেত জবানবি
িদেয়েছন। আর আসািমেদর মেধ  ীকােরাি মলূক জবানবি  িদেয়েছন ১২ জন। িপিবআই ধান বেলন,
সরাত মা াসার সব অপকেমর িব ে  সা ার িছল। তাই সবাই িমেল নসূরাতেক সিরেয় দওয়ার চ া

কেরেছ পর র লাভবান হওয়ার জ । এই মামলায় আমরা ১৬ আসািমর সবার  মতুৃ দ  ত াশা করিছ।

আসািম যারা

  িপনািক দাস
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সানাগাজীর ইসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসার অধ  িসরাজ-উদ- দৗলা, নরূ উি ন, শাহাদাত হােসন
শামীম, সানাগাজীর পৗর কাউি লর ও আওয়ামী লীগ নতা মাক দ আলম, সাইফুর রহমান মাহা দ
জাবােয়র, জােবদ হােসন ওরেফ সাখাওয়াত হােসন জােবদ, হােফজ আ লু কােদর, আবছার উি ন,

কাম ন নাহার মিন, অধ ে র ভাি  উে  লতানা ওরেফ পিপ ওরেফ তুিহন ওরেফ শ া ওরেফ চ া,
আ রু রিহম শরীফ, ইফেতখার উি ন রানা, ইমরান হােসন ওরেফ মামনু, মাহা দ শামীম, মা াসার
গভিনং বিডর সহ-সভাপিত ানীয় আওয়ামী লীগ নতা ল আমীন ও  মিহউি ন শািকল। এই ১৬
আসািমর মেধ  ৩ জন সরােতর সহপাঠী।  এরা হেলন- কাম ন নাহার মিন,  উে  লতানা পিপ ও
জােবদ হােসন। এছাড়া শাহাদাত হােসন ও জাবােয়র আহেমদ হত াকাে  সরাসির অংশ নন বেল উেঠ
এেসেছ আসািমেদর জবানবি  ও িপিবআইেয়র তদে ।

িপিবআই ধান যা বলেলন

সংবাদ সে লেন সরাতেত নসৃংশভােব পুিড়েয় হত াকাে র বণনা করেত িগেয় িপিবআই ধান বনজ
মার বেলন, তারা কতটা দঢ়ৃতার সে  এমন নসৃংশতা কেরেছ এটা ভাবাই যায় না। আমরা সকেলই
িত া কেরিছলাম য এ ঘটনায় জিড়তরা দৃ া মলূক শাি  পােব যা সবাই দখেব। আর এর জ  সকল
েয়াজনীয় পদে প আমরা িনেয়িছ।  আশা করিছ আদালত  দৃ া  াপন করেবন।

িতিন বেলন,  সরােতর গােয় আ ন দওয়ার ঘটনায় সরাসির পাচঁজেনর জিড়ত থাকার িবষেয় তারা
িনি ত হেয়েছন। সরাত হত ায় মাট ১৬ জন জিড়ত বেল তদে র মাধ েম মাণ িমেলেছ। এেদর মেধ
অধ  িসরাজ উদ দৗলােক আসািম করা হে  সরাতেক হত ার ‘ মদাতা’ িহেসেব। মা াসার গভিনং
বিডর সহ-সভাপিত ানীয় আওয়ামী  লীগ নতা ল  আমীন এবং সানাগাজীর পৗর কাউি লর ও
আওয়ামী লীগ নতা মাক দ আলম হত াকা  বা বায়েন আিথক সহেযািগতাসহ িবিভ ভােব সহায়তা
কেরেছন বেল উে খ থাকেছ িপিবআইেয়র চাজিশেট।

বনজ মার বেলন, ঠা ডা মাথায় এই হত ায় চারিট িণ- পশার মা ষেক অংশ িনেত দখা যায়। এরা
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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।

|

হেলা িশ ক, রাজৈনিতক ব ি , ানীয় সরকার শাসন এবং িশ াথী। খুেনর পর সরােতর িতন সহপাঠী
পরী ার হেল ঢেুক ঠা ডা মাথায় পরী া দয়, যা ভাবনাতীত। এ ঘটনা িশ ণীয় বেলও উে খ কেরন
িতিন। িপিবআই ধান বেলন, ‘ সরাত জাহান রািফ অি দ  অব ায় িনেচ নেম আসার সময় ঃখজনক
হেলও সত  য শরীের কাপড় দখা যায়িন, পুেড় গেছ। এ সময় শরীর থেক মাংস খুেল খুেল পড়িছল।’

য ধারায় চাজিশট

িপিবআইর তদ  িতেবদেন বলা হেয়েছ, তদে  মাট ১৬ জন আসািমর িব ে  সরাত জাহান রািফেক
অি দ  কের হত া করা এবং হত ার পিরক নায় অংশ হণ ও হত াকাে  সহেযািগতা করার অপরােধ
নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন, ২০০০ (সংেশািধত ২০০৩) এর ৪(১) ও ৩০ ধারায় অিভেযাগ মািণত
হেয়েছ।

ধারা ৪ (১) এ বলা হেয়েছ, ‘যিদ কােনা ব ি  দহনকারী, য়কারী অথবা িবষা  পদাথ ারা কােনা িশ
বা নারীর মতুৃ  ঘটান বা মতুৃ  ঘটােনার চ া কেরন, তাহা হইেল উ  ব ি  মতুৃ দে  বা যাব ীবন স ম
কারাদে  দ নীয়  হইেবন এবং ইহার অিতির  অনূ  এক ল  টাকা অথদে ও দ নীয় হইেবন।’

ধারা  ৩০ এ বলা আেছ,  ‘যিদ কােনা  ব ি  এই  আইেনর অধীন কােনা  অপরাধ সংঘটেন েরাচনা
যাগান এবং সই  েরাচনার ফেল উ  অপরাধ সংঘিটত হয় বা অপরাধিট সংঘটেনর চ া করা হয় বা
কােনা ব ি  যিদ অ  কােনা ব ি েক এই আইেনর অধীন কােনা অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কেরন,

তাহা  হইেল  ওই  অপরাধ  সংঘটেনর  জ  বা  অপরাধিট  সংঘটেনর  চ ার  জ  িনধািরত  দে
েরাচনাকারী  বা সহায়তাকারী ব ি  দ নীয় হইেবন।’

মামলার আলামত

সরােতর গােয় আ ন দওয়ার জ  কেরািসন তল বহেনর কােজ ব বহূত পিলিথন, সরােতর গােয়
সই কেরািসন িছটােনার কােজ ব বহূত একিট কােচর াস,  দশলাইেয়র কািঠ,  িতনিট কােলা  রেঙর
বারকা,  আসািম  শামীেমর  ব বহূত  একিট  মাবাইল  ফান  ও  আসািম  ল  আমীেনর  সে  তার

কথেপাকথেনর রকড এবং অধ ে র অপকেমর িববরণ লখা সরাত জাহান রািফর ডােয়ির এ মামলার
আলামত িহেসেব আদালেত উপ াপন করা হেব।

যভােব সরাতেক হত া

চলিত বছেরর ২৭ মাচ অধ ে র িনপীড়েনর ঘটনায় সরােতর মা িশিরন আ ার বাদী হেয় সানাগাজী
মেডল থানায় মামলা কেরন। এরপর গত ৬ এি ল   সকােল সরাত আিলম পরী া িদেত সানাগাজী
ইসলািময়া িসিনয়র ফািজল মা াসায় যান। এ সময় মা াসার এক ছা ী তার বা বী িনশাতেক ছােদর
ওপর কউ মারধর করেছ- এমন সংবাদ িদেল িতিন ওই ভবেনর চার তলায় যান। সখােন মেুখাশ পরা
চার-পাঁচজন তােক অধ  িসরাজ উদেদৗলার িব ে  মামলা ও অিভেযাগ তেুল িনেত চাপ দয়। রািফ
অ ীকৃিত জানােল তারা তার গােয় আ ন িদেয় পািলেয় যায়। গত ১০ এি ল রাত সােড় ৯টায় ঢাকা
মিডক াল কেলজ হাসপাতােল িচিক সাধীন অব ায় মারা যান সরাত জাহান রািফ।

এিদেক এরইমেধ  সরাত জাহান রািফর জবানবি র িভিডও ধারণ ও তা ফসবেুক ছিড়েয় দওয়ার
ঘটনায়  দােয়র হওয়া  মামলায়  ফনীর সানাগাজী  থানার সােবক ওিস  মায়াে ম  হােসেনর িব ে

ফতাির পেরায়ানা জাির কেরেছ ঢাকার একিট আদালত। আগামী ১৭ জনু ফতাির পেরায়ানা জাির
সং া  িতেবদন দািখেলর িদন ধায করা হেয়েছ।
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