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সারাহাত সালমা, এখন বয়স ৩৮ বছর। থােকন অে িলয়ায়। ১৯৮৯ সােল িছেলন িভকা নিনসা ন
েুলর ি তীয় িণর িশ াথী। লু ছুিট শেষ দাঁিড়েয়িছেলন মােয়র অেপ ায়। িক  মােক আর পানিন

, পেয়েছন হাসপাতােলর মেগ িনথর দহ।

স ানেক িনেত এেস েুল পৗঁছােনার কেয়ক িমিনট আেগই িছনতাইকারীর িলেত মতৃু বরণ করেত হয়
মােক। ওই ঘটনায় করা মামলার িবচারও  হয় িন  আদালেত। িক  সই হত াকাে ডর িবচার আজও
পায়িন সারাহাত ও তার পিরবােরর সদ রা। পুিলেশর তদে  গািফলিতর কারেন িবচােরর মাঝপেথ এেস
হাইেকােটর আেদেশই ২৮ বছর ধের িন  আদালেত মামলািটর িবচার কায ম ব  রেয়েছ।

দীঘিদন িবচার ব  থাকায় সা ী খঁুেজ না  পাওয়ার শ া করেছ রা প । মামলার সবেশষ তদ কারী
কমকতা স িত িবষয়িট অ াটিন জনােরল কাযালেয়র নজের আনেল িগতােদশ ত াহােরর উেদ াগ
িনেয়েছ রা প । িবচারপিত এম. ইনােয়তুর রিহম ও িবচারপিত       মা. মা ািফজরু রহমােনর সম েয়
গিঠত হাইেকােটর িডিভশন বে  মামলািট নািনর জ  গতকাল আেবদন করা হেয়েছ।

এ সে  রা পে র ডপুিট অ াটিন জনােরল অ াডেভােকট মাতাহার হােসন সাজু ইে ফাকেক বেলন,
‘হাইেকােটর আেদেশ হত া মামলার িবচার ২৮ বছর ধের ব  রেয়েছ এর চেয় :খজনক ঘটনা আর
িকছইু হেত পাের না। তদ  সং া যিদ আেগই এই িগতােদেশর তথ  আমােদর নজের আনত তাহেল
এতিদন মামলার িবচারকাজ ব  থাকত না’।

মামলার বািদ সালাম চৗধরুী বেলন, আিম শাি পূণ মা ষ। নতুন কের কান ঝােমলায় পড়েত চাই না।
তার ভাই ই ািহম জনােরল হাসপাতােলর িচিক সক ডা. হাসান আলী চৗধরুী বেলন, ‘ওই হত াকাে ডর
পর আমােদর রাজারবােগর বাসায় শীষ রাজনীিতিবদরা এেসিছেলন। সমেবদনা জািনেয়েছন। িক  আজও
িবচার পাইিন আমরা। কেব পাব তাও জািন না’।  

ঘটনা ম:  সিগরা  মােশদ সালাম ১৯৮৯ সােল িভকা নিনসা ন লু  থেক মেয়েক আনেত যান।
িবকাল ৫ টায় িসে রী রােড পৗঁছামা  মাটরসাইেকেল আসা িছনতাইকারীরা তার হােত থাকা েণর
চিুড় িছিনেয় নওয়ার চ া কের। এসময় িনেজেক বাচঁােত দৗঁড় িদেল িল করা হয়। হাসপাতােল নওয়ার
পেথই মারা যান িতিন।

এ ঘটনায় ওইিদনই রমনা থানায় মামলা কেরন তার ামী আ. সালাম চৗধরুী। মামলা ন র: ৪৫(৭)৮৯।
পের িম ট ুওরেফ ম ট ুওরেফ মরেণর িব ে  আদালেত চাজিশট দয় পুিলশ।

অিধকতর তদে র আেদশ:

১৯৯১ সােলর ১৭ জা য়াির আসািম ম টরু িব ে  অিভেযাগ গঠন কেরন ঢাকার থম অিতির  দায়রা

  িদদা ল আলম
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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।

|

জজ আদালেতর িবচারক আবু বকর িস ীক। সা হন করা হয় সাতজন সা ীর। সাে  মা ফ রজা
নােম  এক ব ি র নাম  আসায় অিধকতর তদে র আেবদন কের রা প ।  এেত বলা হয়,  তদ কােল
িডিবর তদ কারী  দােরাগাগন আসািম ম টু  এবং ত কালীন রা ম ীর এক িনকটা ীয় এই মামলায়

ার হন। ঘটনা েল উপি ত িরকশাচালক জনেক সনা  করেলও অ াতকারেন একজেনর িব ে
চাজিশট দয়। িক  সা মােন আসািম ম টু ছাড়া অেনক লাক জিড়ত আেছ এজ  অিধকতর তদ

েয়াজন। ওই বছেরর ২৩ ম অিধকতর তদে র আেদশ দয় আদালত। এর িব ে  হাইেকােট িরিভশন
মামলা (১০৪২/১৯৯১) কেরন মা ফ রজা।

১৯৯১ সােলর ২ জুলাই  ওই  তদে র আেদশ ও িবচারকাজ ছয় মােসর জ  িগত কের হাইেকাট।
একইসে  তদে র আেদশ কন বািতল করা হেব না তা জানেত চেয় ল জাির কের। ১৯৯২ সােলর ২৭
আগ  ওই ল িন ি  না হওয়া পয  মামলার িবচারকাজ িগত থাকেব মেম আেরকিট আেদশ দওয়া
হয়। ওই িগতােদশ ত াহােরর উেদ াগ না  নওয়ায় ঘটনার পর ৩০ বছর পিরেয় গেলও মামলার
িবচার আজও শষ হয়িন।

 

print | হাইেকােটর আেদেশ ২৮ বছর সিগত হত া মামলার িবচার! | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/63495/হাইেকােটর-...

2 of 2 6/20/2019 10:21 AM


