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পুিলেশর  উপকিমশনার  (িডিস)  পদমযাদার  কমকতােদর  স ােহ  অ ত  ই  থেক  িতন  ঘ া  িনেজর
এলাকাধীন থানাসমূেহ অব ােনর িনেদশনা িদেয় িচিঠ িদেয়েছ ঢাকা মে াপিলটন পুিলশ (িডএমিপ)।

এছাড়া জানাল এিস ও এিডিসরা িনয়িমত থানা েলার কায ম মিনটিরং করেবন। িনরীহ মা ষ থানায়
এেস াপ  সবা তা পায়-ই না, তার ওপর নানা হয়রািনর িশকার হেয় থােক।

ফেল মা েষর হয়রািন দূর কের মানস ত সবা িনি ত করার ে  িডিসেদর থানায় উপি িত ভােলা
ভূিমকা রাখেব বেল আশা করা যায়। নতুন দািয়  নয়া িডএমিপ কিমশনােরর এ িনেদশনা পুিলেশর
ভাবমূিত উ ল করার ে ও ভােলা ভাব ফলেব।

কারণ, ঊ তন কমকতােদর উপি িতেত ওিস ও অ  কমকতারা অিনয়ম- নীিত এবং মা ষেক হয়রািন
থেক িবরত রাখেত চাইেবন। তেব কবল িনেদশনা িদেয় বেস থাকেলই হেব না, িনেদশনা মাতােবক

িডিসরা কাজ করেছন িকনা ও নিতবাচক কায েম জড়াে ন িকনা, তা-ও নজরদাির করেত হেব।

পুিলেশর িবেশষ কল াণ সভায় রাজারবাগ পুিলশ লাইেন পুিলশ সদ েদর উে েশ িডএমিপ কিমশনার
সবাইেক িনেয় কাজ করা  ও সবার অিধকার িনি ত করার কথা  বেলেছন। এছাড়া  পুিলশ সদ েদর
মাদেকর সে  সংি  না হেত ও মাদকাস  না হেত িনেদশ িদেয়েছন।

কউ মাদকাস  হেল তার িচিকৎসা করা হেব; িক  না জানােল ডাপ টে  ধরা পড়েল চাকিরচু িতর

  স াদকীয়
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ঘাষণাও িদেয়েছন। আমরা মেন কির, পুিলেশর িকছু অসাধু সদ  যভােব মাদকাসি , এমনিক মাদক
ব বসায়ও জিড়েয় পড়েছন তােত কেঠার ব ব া নয়ার িবক  নই।

এর সে  মাদক ব বসায়ীেদর দমন ও আইনশৃ লা পিরি িতর উ য়েনরও স ক থাকায় িজেরা টলাের
িনেল পিরি িতর পিরবতন আসেব, অ থায় নয়।

িনরীহ মা ষেক যথাযথ সবা না দয়া, সহায়তার বদেল হয়রািন করা ও ঘুষ আদােয়র মেতা ারজনক
অিভেযাগ তা আেছই, িনরপরাধ মা ষেক ফতার করা,  একজেনর ােন অ জনেক আসািম করার
মেতা ব  জঘ  অপরােধর খবরও মােঝ মেধ  িকছু পুিলশ সদে র িব ে  আেস।

এ অব ায় পুিলেশর সবার মােনা য়ন, মা ষেক ু ও যথাযথ সবা িনি ত করা এবং অেহতুক হয়রািন
ব  করার জ  কেঠার পদে প দরকার। এজ  িডিসেদর িকছু  সময় থানায়  উপি ত হেয় মা েষর
অিভেযাগ শানার পাশাপািশ থানায় িজিড ও মামলাসং া  ছক রণ কের িতিদন স েলার তথ  যাচাই
ইিতবাচক উেদ াগ। পুিলেশর জবাবিদিহতা ও অভ রীণ শৃ লা িনি ত করার মাধ েম অপরাধ কিমেয়
আনা যােব, এেত সে হ নই।
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