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দ োতলো দেকে ৯ তলো েতদূর? 

হোইকেোকট ের পোঠোকনো আক শ দুই বছকর দপ ৌঁছোয়নন মহোনগর হোনেম আ োলকত 

ঢোেোর মুখ্য মহোনগর হোনেম আ োলত ভবকনর দ োতলোয় পুনলকশর সোধোরণ ননবন্ধন শোখো (নিআর দসেশন)। এেই ভবকনর ৯ তলোয় ২৩ 

নম্বর মহোনগর হোনেম আ োলত। সোধোরণ ননবন্ধন শোখো দেকে হোইকেোকট ের পোঠোকনো এেটি আক শ দুই বছকরও দপ ৌঁছোয়নন ওই আ োলকত। 

ফকল ছয় বছর আকগর এেটি মোমলো ননষ্পনি হকে নো। 

২৩ নম্বর মহোনগর হোনেম আ োলকত নবচোরোধীন ওই মোমলোর ননে দেকে দ খো যোয়, মোমলোর বো ী েখকনোই হোনির হননন আ োলকত। 

আসোনমও পলোতে। েোকিই ওই মোমলোটি চলমোন েোেোয় আ োলকতর সময় দযমন নষ্ট হকে, দতমনন সরেোনর েোগিপকেরও অপচয় হকে। 

দ কশ নবচোরোধীন ৩০ লোকখরও দবনশ মোমলোর তোনলেোয় এই মোমলোটিও স্থোন পোকে প্রনত বছকরর নহসোকব। 

িোনো যোয়, ২০১৩ সোকলর ৭ মোচ ে রোিধোনীর লোলবোগ েোনোয়  োকয়র হয় মোমলোটি। মোমলোর বো ী দমো. আলতোফ দহোকসন গোিী নপলখোনোর ১ 

নম্বর দগকটর এমনস রোয় দলকনর বোনসন্দো। নতনন মোমলো েকরকছন তাঁর স্ত্রী নোনহ  আক্তোর ও স্ত্রীর দফসবুে বন্ধু বোাংলোক নশ বাংকশোদূ্ভত নিটিশ 

নোগনরে নুরুল হে মননর নবরুকে। তাঁর অনভকযোগ, নুরুল হে ২০১৩ সোকলর ১১ দফব্রুয়োনর দ কশ আকসন। পরন নই তাঁর স্ত্রী তাঁর বোসো দেকে 

নুরুল হকের সকে চকল যোন। যোওয়োর সময় ৪০ ভনর ওিকনর দসোনোর গয়নো ও নগ  ১২ হোিোর টোেো ননকয় যোন। 

েোনো ের্তেপক্ষ  ণ্ডনবনধর ৩৮০ (বোসগৃহ দেকে চুনর)/১০৯ (প্রকরোচনো) ধোরোয় মোমলোটি ননেভুক্ত েকর ত ন্ত েকর। লোলবোগ েোনোর তৎেোলীন 

উপপনর শ েে (এসআই) সোকরোয়োর দহোকসন ত ন্ত দশকে ২০১৩ সোকলর ৩০ জুন বো ীর স্ত্রীকে মোমলো দেকে অব্যোহনত ন কয় নুরুল হেকে 

আসোনম েকর আ োলকত অনভকযোগপে দ ন। অনভকযোগপকে মোমলোর ধোরো পনরবতেন েকর  ণ্ডনবনধর ৪২০ ও ৪০৬ ধোরো েকরন (প্রতোরণো ও 

সম্পনি আত্মসোৎ)। 

মোমলোর ননেপে দেকে িোনো যোয়, ওই বছকরর ১১ মোচ ে পুনলশ নুরুল হে ও নোনহ  আক্তোরকে নসকলট দেকে দেপ্তোর েকর। ওই ন নই নোনহ  

এবাং পকর নুরুল হে িোনমন পোন। এরপর আসোনম নুরুল হে হোইকেোকট ে মোমলো খোনরকির আকব ন েকরন। হোইকেোট ে ২০১৩ সোকলই মোমলোর 

েোয েক্রম স্থনগত েকরন। এরপর দেকে মোমলোর েোয েক্রম বন্ধ েোকে। অন্যন কে আসোনম নুরুল হে আবোর নিকটকন চকল যোন। 

হোইকেোকট ের সাংনিষ্ট শোখো দেকে িোনো যোয়, ২০১৭ সোকলর ১২ জুলোই হোইকেোকট ে আকব ন েকর আসোনম নুরুল হে মোমলো খোনরকির আকব ন 

প্রতযোহোর েকর দনন। মোমলোর েোয েক্রকমর ওপর বলবৎ স্থনগতোক শও প্রতযোহোর হয়। এেই সকে মোমলোটি ছয় মোকসর মকে ননষ্পনি েরোর 

ননক েশ দ ন হোইকেোট ে। উচ্চ আ োলকতর এই আক শ (কফ ি োনর নবনবধ মোমলো নাং ৩৫১১৪/২০১৩) ঢোেোর মুখ্য মহোনগর হোনেম আ োলকতর 

দনিোরত শোখো ২১ জুলোই েহণ েকর। দসখোন দেকে পুনলকশর সোধোরণ ননবন্ধন শোখোয় েম েরত পুনলশ েনকেবল পকরশ েহণ েকরন ২৭ 

জুলোই। ননয়মোনুযোয়ী সোধোরণ ননবন্ধন শোখো বো নিআর শোখো দয আ োলকত মোমলোটি নবচোকরর িন্য পোঠোকনো হকয়কছ দসই আ োলকত আক শটি 

পোঠোকব। নেন্তু প্রোয় দুই বছকরও হোইকেোকট ের আক শটি নবচোরোধীন আ োলকত দপ ৌঁছোয়নন। 

আইনিীবীক র সকে েেো বকল িোনো দগল, ওই আক শ আ োলকত নো দপ ৌঁছোকনোর ফকল মোমলোটি ননষ্পনি হকে নো। আবোর হোইকেোকট ের 

আক শও েোয েের হকে নো। 

সম্প্রনত আসোনম নুরুল হে তাঁর পনরবোকরর দলোেিকনর মোেকম মোমলোর দখাঁিখবর দনওয়োর দচষ্টো চোলোকেন। অযোডকভোকেট দমো. িোফর 

আল ননকমরীকে  োনয়ত্ব দ ওয়ো হকয়কছ। এই আইনিীবী েোকলর েণ্ঠকে বকলন, যাঁরো হোইকেোকট ের আক শ েহণ েকরকছন তাঁক র  োনয়ত্ব নছল 

আক শটি সাংনিষ্ট আ োলকত দপ ৌঁকছ দ ওয়োর। আসকল দেোকনো ত নবর নো েোেোয় ওই আক শ ননেকত দপ ৌঁছোয়নন। এ আইনিীবী বকলন, 

‘ত নবর নো েোেকল এেই ভবকনর এে শোখো দেকে আকরে শোখোয় আক শ দপ ৌঁছোয় নো। প্রোয় দুই বছকরও এে আক শ নো দপ ৌঁছোকনোয় প্রশ্ন 

িোকগ, এেই ভবকনর দ োতলো দেকে ৯ তলোর দূরত্ব েতদূর?’িোনকত চোইকল আ োলত পুনলকশর লোলবোগ েোনোর সোধোরণ ননবন্ধন শোখোয় 

 োনয়ত্বরত েনকেবল পকরশ েোকলর েণ্ঠকে বকলন, ‘হোইকেোকট ের আক শ আনম নরনসভ েকরনছ দসটো ঠিে আকছ। নেন্তু সাংনিষ্ট আ োলকত 

পোঠিকয়নছ নে নো বো দেোেোয় পকে আকছ এখন বলো যোকে নো। আনম অকনে দখাঁিোখ ৌঁনি েকরও আক শ পোইনন। দুই বছর পর দেন? যখন 

আক শ একসকছ তখন দযোগোকযোগ েরকল দতো এমন হকতো নো।’ 

 


