
পিুলশ সদর দফতেরর তদ  কিমিট িনেয় ম ণালেয়র 
সরাত হত াকা  িনেয় িতেবদেন ফনীর এিডএেমর দািয়ে  অবেহলা ও নাম থাকায় শাকজ

সরাত জাহান

ফনীর ব ল আেলািচত সরাত জাহান রািফ হত া মামলায় পুিলশ সদর দফতর গিঠত তদ  কিমিটর িবষেয়
 তেুলেছ রা  ম ণালেয়র রাজৈনিতক শাখা। কিমিটর গঠন ও কাযপিরিধ  এবং  ওই কিমিট ফনীর

অিতির  জলা ম ািজে ট িপ ক এনামুল কিরেমর িবষেয় কােনা তদ  কেরেছন িকনা, কের থাকেল কান
এখিতয়ার বেল কেরেছন তা  করেত পুিলশ সদর দফতরেক িচিঠ দওয়া হেয়েছ। গত ২১ ম উপসিচব
মি কা খাতনু া িরত ওই িচিঠর িবষেয় নানামুখী আেলাচনা চলেছ পুিলশ সদর দফতের। াভ কাশ
কেরেছন  পুিলেশর  অেনক  কমকতা।  পুিলশ  সদর  দফতের  পাঠােনা  িচিঠর  একিট  কিপ  রেয়েছ  এই

িতেবদেকর কােছ।

ারক  ন র-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০৪.০১৪.১৮.৫০৬  সংবিলত  ওই  িচিঠর  িবষয়  হেলা-  ‘ ফনী  জলার
সানাগাজী ইসলািময়া  ফািজল মা াসার গভিনং বিডর সভাপিত জনাব িপ ক এনামুল কিরম,   অিতির

জলা ম ািজে ট, ফনীর দািয়ে  অবেহলার
িবষেয়  িবেশষ  িতেবদন।’  পুিলশ  সদর
অিধদফতেরর  একিট  ারক-
০৩০.৪৭.০০৭.১৯/১৪০৬,  তািরখ  :
০২/০৫/২০১৯  ি .- ক  সূ  উে খ  কের

আপেডট : ২১ জনু, ২০১৯ ০০:০০

সাখাওয়াত কাওসার
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পুিলশ সদর দফতের পাঠােনা িচিঠেত উে খ
করা  হেয়েছ,  ‘উপযু  িবষেয়  সূে া

ারেক  বিণত  পুিলশ  অিধদফতর  কতৃক
গিঠত তদ  কিমিটর গঠন ও কাযপিরিধ এবং
উ  তদ  কিমিট  অিতির  জলা
ম ািজে ট,  ফনীর  িবষেয়  কােনা  তদ
কেরেছন  িকনা,  কের  থাকেল  কান
এখিতয়ার  বেল  কেরেছন  তা  ীকরেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।’

িনহত  সরাত  জাহান  রািফ  সানাগাজী
ইসলািময়া  ফািজল মা াসার আিলেমর পরী াথী  িছেলন। ওই মা াসার অধ  িসরাজ-উে ৗলার িব ে
সরাতেক যৗন িনপীড়েনর অিভেযাগ ওেঠ। সরােতর মা িশিরন আ ার বাদী হেয় গত ২৭ মাচ সানাগাজী

থানায় মামলা কেরন। এরপর অধ েক ফতার কের পুিলশ। মামলা তেুল িনেত িবিভ ভােব সরােতর
পিরবারেক মিক দওয়া হয়। গত ৬ এি ল সকাল ৯টার িদেক আিলম িণর আরিব থমপে র পরী া
িদেত সানাগাজী ইসলািময়া ফািজল মা াসা কে  যান সরাত। এ সময় তােক কৗশেল ছােদ ডেক িনেয়
যান অধ ে র ভাি  পিপ। সখােন আরও কেয়কজন িমেল তার গােয় কেরািসন ঢেল আ ন দন। গত ১০
এি ল রাত সােড় ৯টায় ঢাকা মিডেকল কেলজ (ঢােমক) হাসপাতােলর বান ইউিনেট মারা যান সরাত। এ
ঘটনায় এরপর গত ১৩ এি ল পুিলশ সদর দফতেরর উপমহাপিরদশক িডআইিজ এস এম ল আিমনেক

ধান কের পাচঁ সদে র তদ  কিমিট গঠন করা হয়। সরাত জাহান রািফেক পুিড়েয় হত ার ঘটনায় পুিলশ
সদর দফতেরর সংি  দফতের গত ৩০ এি ল তদ  িতেবদন জমা দয় তদ  কিমিট। ওই িতেবদেন
ফনীর চার পুিলশ কমকতার িবষেয়    শাি মূলক ব ব া  হেণরও পািরশ করা  হয়। একই সে  জলা
শাসেনর অিতির  জলা ম ািজে েটর দািয়  অবেহলার িবষয়িট উে খ করা হয়।

পরবতীেত ফনীর তৎকালীন পুিলশ পার জাহা ীর আলম সরকারেক ত াহার কের পুিলশ সদর দফতের
সংযু  করা হয়। েত সামিয়ক বরখা  করার পর ঢাকা সাইবার আদালেত দােয়র করা মামলায় বতমােন
কারাগাের সানাগাজী থানার সােবক ওিস  মায়াে ম হােসন।
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