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আেবদন কেরন। e ছাড়া তােক মারধর o গণধষ র্ণ করা হেয়েছ বেলo aিভেযাগ কেরন। আদালত তার জবানবি  হণ কের সব্া য্ 
পরী ার জ  খুেমক হাসপাতােল পাঠােনার িনেদ র্শ েদন। আদালেতর িনেদ র্েশ তােক েরাববার রােত েসখােন িনেয় যাoয়া হয়। িক  
িচিকৎসক না থাকায় oi িদন তার পরী া হয়িন।  
 
খুেমক হাসপাতােলর আবািসক েমিডেকল aিফসার o oয়ান প াiিসস েস ােরর (oিসিস) সমনব্য়কারী ডা. a ন কুমার চ বত  
জানান, oi তরুণীেক গতকাল সকােল হাসপাতােলর জরুির িবভােগ ভিত র্ করা হয়। eরপর তােক oিসিসেত িনেয় যাoয়া হয়। 
েসখান েথেক হাসপাতােলর গাiিন িবভােগ িনেয় তার সব্া য্ পরী া করা হেয়েছ। eক ে র জবােব িতিন বেলন, নমুনা সং হ কের 
িডeনe েটে র জ  ঢাকায় পাঠােনা হেয়েছ। oi তরুণী ধিষ র্ত হেয়েছন িক-না েস িরেপাট র্ েপেত কেয়ক িদন সময় লাগেব।  
 
eিদেক e ঘটনায় পাকশী েরলoেয় েজলা পুিলশ সুপার েমাহা দ নজরুল iসলাম গতকাল িতন সদে র তদ  কিমিট গঠন 
কেরেছন। কিমিটেক সাত িদেনর মে  িতেবদন িদেত বলা হেয়েছ। কিমিটর ধান করা হেয়েছ কুি য়া েরলoেয় সােক র্েলর সহকারী 
পুিলশ সুপার িফেরাজ আহেমদেক। aপর দুi সদ  হেলন পুিলশ পিরদশ র্ক শ ম কামাল েহােসiন o বাহারুল iসলাম।  
 
aিভেযােগর িবষেয় কথা বলেত গতকাল সকাল o দুপুের দুi দফা খুলনা িজআরিপ থানায় িগেয় oিস uছমান গিণ পাঠানেক পাoয়া 
যায়িন। থানার িডuিট aিফসার eসআi মিফজুল সাংবািদকেদর জানান, oিস uছমান গিণ খুেমক হাসপাতােল েগেছন। িতিন বেলন, 
থানায় ধষ র্েণর ঘটনা ঘেটেছ িক-না, তা তার জানা েনi। oi িদন রােত তার িডuিট িছল না। oi রােত িডuিটেত িছেলন oিস 
uছমান গিণ, eসআi েগৗতম কুমার পাল, eeসআi নাজমুল, কনে বল িমজান o হারুন।  
 
পের েমাবাiল েফােন কথা হেল oিস uছমান গিণ aিভেযাগ aসব্ীকার কের সমকালেক বেলন, oi তরুণীেক ে ন েথেক পাঁচ েবাতল 
েফনিসিডলসহ আটক করা হয়। e ঘটনায় তার িবরুে  মাদক  িনয় ণ আiেন মামলা হয়। e কারেণ ি  হেয় তরুণী o তার 
পিরবার ধষ র্েণর িম া aিভেযাগ eেনেছ। মারধর িকংবা েদড় লাখ টাকায় মীমাংসার েচ ার aিভেযাগo সিঠক নয়। 
 
 

 


