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এজাহার বদেলর ঘটনায় পুিঠয়ার ওিসর িব ে  িবচার িবভাগীয় তদে র িনেদশ
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রাজশাহীর পুিঠয়া থানার ওিস সািকল উি ন আহেমেদর িব ে  পিরবহন িমক নতা ল ইসলাম হত া
মামলার এজাহার বদেল ফলার ঘটনার িবচার িবভাগীয় তদে র িনেদশ িদেয়েছ হাইেকাট। রাজশাহীর
িচফ জুিডিশয়াল ম ািজে টেক ৪৫ িদেনর মেধ  এ ঘটনার তদ  কের হাইেকােট িতেবদন দািখল করেত
বলা হেয়েছ। এক িরট আেবদেনর পিরে ি েত িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহম ও িবচারপিত মা. খায় ল
আলেমর সম েয় গিঠত হাইেকােটর অবকাশকালীন িডিভশন ব  গতকাল সামবার এই আেদশ দয়।
আদালত বেলেছ, একজন ওিসর িব ে  যিদ  এ ধরেনর অিভেযাগ ওেঠ, তাহেল সাধারণ মা ষ কাথায়
িগেয় দাড়ঁােব?

গত ২৪ এি ল পুিঠয়া সড়ক পিরবহন মাটর িমক ইউিনয়ন িনবাচেন ল ইসলাম ও আ রু রহমান
পটল সাধরণ স াদক পেদ াথী িছেলন। িনবাচেন পটলেক জয়ী ঘাষণা করা হয়। ঐ ফল বািতল চেয়

ল ইসলামসহ িতন জন রাজশাহী আদালেত মামলা কেরন। মামলায় বলা হয়, ল ইসলাম ৬০২
ভাট ও পটল ৫২০ ভাট পান। িক  ঐ ফল পালেট পটলেক িনবািচত ঘাষণা করা হেয়েছ। এই মামলা-

সং া  িবেরােধ গত ১০ জনু িনেখাঁজ হন ল ইসলাম। পরিদন ‘এসএস ি ক িফ ’ থেক তার লাশ
উ ার করা হয়।

এ ঘটনায় িনহেতর মেয় িনগার লতানা  থানায় এজাহার দািখল কেরন। ঐ এজাহাের পটলসহ আট
জনেক আসািম করা হয়। এছাড়া িনবাচেন ফল পালেট দওয়ার সে  ওিস সািকেলর স ৃ তা আেছ বেল
উে খ করা হয়। ওিসর স ৃ তার িবষয়িট বাদ িদেয় এজাহার সংেশাধন করেত বলা হয়। পের ওিসর
িবষয়িট বাদ িদেয় এজাহারিট করা হয়। পাশাপািশ সাদা কাগেজ পুিলশ বাদীর া র িনেয় রােখ বেল
অিভেযাগ  কের পিরবার।  পরবতীকােল  তদে র অ গিত বা  কােনা  ত পরতা  না  দেখ  িনহেতর ী
সােজদা বগম আদালেত নািলিশ মামলা কেরন। মামলায় আ রু রহমান পটলসহ ১১ জনেক আসািম করা
হয়। তখন থানা থেক িনগার লতানার া র করা একিট এজাহার উপ াপন কের থানার পুিলশ। তােত
অ াতনামা ব ি েদর আসািম দখােনা হয়। ঐ এজাহাের সে হজনক িহেসেব পাঁচ জেনর নাম বলা হয়।
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