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পুিলেশ শাি  হেলo চাকির বহাল 
পুিলশ িবধান aনুযায়ী, েকােনা পুিলশ সদ  aপরাধমূলক কম র্কাে  জড়ােল তার িবরুে  3 ধরেনর (লঘু o গুরু) িবভাগীয় শাি র 
িবধান আেছ 

 
গত ৯ বছের 2 লাখ 31 হাজার 2৯2িট ঘটনায় পুিলশ সদ েদর িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়া হেয়েছ। ত  বলেছ, চাঁদাবািজ, 
মাদক বসা, ধষ র্ণ o ধষ র্ণেচ া, aপহরণ, খুন, িছনতাi, িনয র্াতন, ভয় েদিখেয় aথ র্ আদায়, িম া মামলায় ফাঁিসেয় েদয়া, েযৗন 
হয়রািনসহ নানা aপরােধ জিড়েয় পড়ার aিভেযাগ মািণত হoয়ায় পুিলশ সদ েদর িবভাগীয় শাি  েদয়া হয়। 
 
পয র্েব করা বলেছন, গড় িহসােব বছের 24 হাজার 465িট ঘটনায় শাি মূলক ব া েনয়া হেলo aিধকাংশ ে ে  শাি  নামমা । 
aিভযু  পুিলশ সদ েদর eক শতাংেশরo চাকির যায় না। 
 
পুিলশ সদর দ েরর eআiিজ (িমিডয়া) েসােহল রানা বেলন, 'িবভাগীয় শাি র ে ে  সাধারণত দািয়েতব্ aবেহলা, ঊধব্র্তন 
কম র্কত র্ার ƣবধ আেদশ aমা  করা, মতার aপ বহার, aেপশাদার আচরণ, uৎেকাচ হণ iতয্ািদ গুরুতব্ পায়।' 
 
িপআরিব-2972 (পুিলশ িবধান) aনুযায়ী, েকােনা পুিলশ সদ  aপরাধমূলক কম র্কাে  জড়ােল তার িবরুে  3 ধরেনর িবভাগীয় 
শাি র (লঘু o গুরু) িবধান আেছ। গুরুদে র আoতায় চাকির েথেক বরখা , পদাবনিত, পেদা িত িগত, েবতন বৃি  িগত o 
িবভাগীয় মামলা হয়। মামলায় aপরাধ মািণত হেল বরখা  করা হয়। গুরুদে র িবরুে  আিপেলর সুেযাগ আেছ। েছাট aিনয়ম বা 
aপরােধর জ  দািয়তব্ েথেক তয্াহার, aপােরশনাল iuিনট েথেক পুিলশ লাiনস বা েরে  সংযু  কের লঘুদ  েদয়ার িবধান 
আেছ। 
 
আiনশৃ লা র াকারী বািহনী, মানবািধকার পিরি িত o িনরাপ া িনেয় কাজ কেরন নূর খান িলটন। পুিলেশর িবভাগীয় শাি  িনেয় 
তার পয র্েব ণo আেছ। িবভাগীয় শাি র িবষেয় িতিন বেলন, 'আমরা ল  কেরিছ শাি  হেলo eক ভাগ ে ে o চাকির যায় না। 
পুিলশ সদ েদর িবরুে  oঠা aিভেযােগর তদে র পর সাধারণত তােদর ে াজড বা সংযুি  করা হয়। eবং পরবত েত বলা হয়, 
তােদর শাি  েদয়া হেয়েছ।' 
 
িতিন বেলন, 'েকােনা েকােনা ে ে  িকছু সমেয়র জ  তােদর হয়েতা a  সংযু  কের রাখা হয়। aিধকাংশ ে ে i যােদর 
িবরুে  aিভেযাগ তারা বািহনীেতi েথেক যায়। খুব কমসংখয্ক ঘটনায় পদাবনিত হয়, iনি েম  কাটা পেড় aথবা পুিলশ বািহনী 
েথেক েবর কের েদয়া হয়।' 
 
নূর খান িলটন বেলন, ''লঘু o গুরুদে র মাঝখােন তদে র েয াপারটা থােক েসখােন 'নরম' আর 'গরম' বেল দুিট িবষয় আেছ। 
েবিশর ভাগ ে ে i aিভেযােগর গুরুতব্ থাকেলo কম গুরুতব্ িদেয় তদ  িতেবদন uপ াপন করা হয়। ফেল েদখা যায়, যােদর 
িবরুে  aিভেযাগ তারা খালাস েপেয় যায়।'' 
 
পুিলশ সদর দ েরর ত  



 
3121 কনে বল েথেক eসআi পদময র্াদার 22 হাজার 44 জনেক লঘুদ , 649 জনেক গুরুদ , 5৯ জনেক চাকিরচ্ুযত o 75 
জনেক বা তামূলক aবসের পাঠােনা হয়। 
 
3122 সােল 23 হাজার ৯83 জনেক লঘুদ , 723 জনেক গুরুদ , ৯1 জনেক চাকিরচ্ুযত o 48 জনেক বা তামূলক aবসর েদয়া 
হয়। 
 
3123 সােল 23 হাজার ৯৯3 জন পুিলশ সদে র শাি  হয়। eর মে  285 জনেক চাকিরচ্ুযত o 25 জনেক বা তামূলত aবসের 
পাঠােনা হেয়েছ। 
 
3124 সােল 25 হাজার 71 জেনর িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়া হয়। eরমে  86 জনেক চাকিরচ্ুযত o eকজনেক বা তামূলক 
aবসের পাঠােনা হয়। 
 
3125 সােল 26 হাজার 3৯8 জেনর িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়া হয়। eরমে  84 জনেক চাকিরচ্ুযত o 8 জনেক বা তামূলক 
aবসের পাঠােনা হেয়েছ। 
 
3126 সােল 21 হাজার 45 জন পুিলশ সদে র িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়া হয়। eর মে  চাকির হারান 89 জন। 
 
3127 সােল 24 হাজার পুিলশ সদে র িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়া হয়। 
 
3128 সােল 27 হাজার 369 জন পুিলশ সদে র িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়া হয়। eর মে  25 হাজার 4৯6 জনেক 
(কনে বল েথেক eসআi পদিবর) লঘুদ , i েপ র পদময র্াদার 468 জনেক গুরুদ  o 3৯ জনেক লঘুদ , সাতজেনর িবরুে  
সামিয়ক বরখা সহ িবভাগীয় শাি  eবং 36 জনেক চাকিরচ্ুযত করা হয়। 
 
3129 সােল 23 হাজার 844 জেনর িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়া হয়। 
 
িবিভ  ঘটনায় পুিলেশর িবরুে  িবভাগীয় শাি র ঘটনা বাড়েছ। eর কারণ জানেত চাiেল সােবক আiিজিপ নুরুল হুদা বেলন, 'শাি  
হoয়াটা ভােলা িদক। তার মােন িত ােন শৃ লা আেছ। শাি  হoয়া িনেয় আতি ত হoয়ার িকছু েনi। শৃ লা েমেন চলা িত ান 
িহেসেব শাি  েদয়া হয় যথাযথ কারেণi। লঘুদ  েদয়া হয় েছাটখােটা aপরােধর জ । গুরুদ o খুব েবিশ হয়িন।' 
 
িতিন বেলন, 'েলাকজন রাতারািত সব ভােলা হেয় যােব তা-o মেন করার কারণ েনi।' 
 


