
অিভেযােগর পাহাড় পুিলেশর িব ে
িতন বছের ৪২ হাজার ৬৩২ জেনর সাজা

পুিলেশর  িব ে  অিভেযাগ  িদন  িদন  বাড়েছই।  িনিদ  অিভেযাগ  পেল  ত  ব ব াও  নওয়া  হে ।
িতিদনই পুিলেশর িব ে  সদর দফতের অিভেযাগ আসেছ। এসব অিভেযােগর মেধ  ঘুষ, হয়রািন, নারী

িনযাতন, চাঁদা দািব বা আদায় ছাড়াও পুিলশ সদ েদর িব ে  জীবননােশর মিকর অিভেযাগও রেয়েছ।
পুিলশ  সদর  দফতেরর  সূ  জানায়,  ই- মইল,  মাবাইল  ফােন  বা  সরাসির  এসব  অিভেযাগ  আসেছ।
অিভেযােগর িভি েত িত মােস গেড় ১২০০ পুিলশ সদে র িব ে  ব ব া নওয়া হে । এ ছাড়া চাকিরেত
যাগদান কের অ  সমেয়র ব বধােন যারা অেঢল স েদর মািলক হেয়েছন, তােদর ব াপােরও খাঁজখবর
নওয়া হে । ইিতমেধ  বশ কেয়কজেনর িব ে  তদে র পর বরখা সহ িবভাগীয় মামলা করা হেয়েছ। সূ

জানায়, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সােল িবিভ  অিভেযােগর িভি েত ৪২ হাজার ৬৩২ জন পুিলশ সদে র
িব ে  শাি মূলক ব ব া নওয়া হয়। এর মেধ  কনে বল থেক এসআই পদমযাদার ৪২ হাজার ৪৭৬ জন,
ই েপ র পদমযাদার ১৪৫ জন এবং এএসিপ থেক তদূ  পদমযাদার ১১ জন রেয়েছ। িবিভ  অিভেযােগর
মেধ  কবলমা  আইিজিপ কমে ইন সেল ২০১৭ সােল ৬১৯িট, ২০১৮ সােল ১৩৭১িট, চলিত বছেরর ২১
আগ  পয  ১৫০৩িট অিভেযাগ এেসেছ। অিভেযাগ মািণত হওয়ায় সংি  পুিলশ সদ েদর িব ে  লঘুদ
, দ , চাকিরচু ত, বাধ তামূলক অবসরসহ িবিভ  শাি মূলক ব ব া নওয়া হেয়েছ। পুিলশ সদর দফতেরর
এআইিজ (িমিডয়া) মা. সােহল রানা বেলন, ই লােখর বিশ পুিলশ সদ  আইনশৃ লা র ার দািয়ে
িনেয়ািজত। এর মেধ  একিট ু  অংেশর িব ে  অপরাধ বা িবচু িতর অিভেযাগ আেস। েত কিট অিভেযাগ
অত  ে র সে  আমেল নওয়া হয়। এরপর তদে র জ  সংি  ইউিনেট বা উপযু  কমকতার কােছ
পািঠেয় দওয়া হয়। তদে  অিভেযােগর সত তা পেল তারা শাি র পািরশ কেরন। পের পুিলশ সদর দফতর
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থেক অিভযুে র িব ে  িবভাগীয় ব ব া ছাড়াও েয়াজেন ফৗজদাির মামলা করা হয়। অিভেযাগ মািণত
হেল সংি  পুিলশ সদ েদর িব ে  তােদর অপরাধ বা িবচু িতর মা া অ যায়ী িতর ার থেক  কের
টাইম ল ও েমাশন িগত, চাকিরচু িত,  বাধ তামূলক অবসর ও পদাবনিতর মেতা শাি মূলক ব ব া
নওয়া হয়। ফৗজদাির অপরােধর ে  আদালেতর িস া  বা রায় অ যায়ী ব ব া নওয়া হয়। কাউেকই

ছাড় দওয়া হয় না। এ ছাড়াও অপরাধ বণতা কমােত পুিলশ সদ েদর মািটেভশনাল িনংও দওয়া
হে । যখােন অপরাধ করেল সাজা পাওয়ার িবষয়িট তুেল ধরা হয়। ঢাকা িব িবদ ালেয়র সমাজকল াণ ও
গেবষণা ইনি িটউেটর সহকারী অধ াপক এবং সমাজ ও অপরাধ িবে ষক তৗিহ ল হক বেলন, সা িতক
সমেয় ক ািসেনাকা , বািণজ , ােব জুয়ার আসর, অৈনিতক কমকা , ধষণ বা চাঁদাবািজেত জিড়েয় পড়েছ
পুিলশ। িক  পুিলেশর  মূল কাজ আইেনর সিঠক  নজরদাির  বা  পিরচালনা।  তারা  যখন  িনেজরাই  িবিভ
অপরােধ জিড়েয় পড়েছ তখন সাধারণ মা েষর িব াস ও আ ার সংকেট পড়েছ। আর তখনই আইন িনেজর
হােত তুেল িনে । সারা  দেশই পুিলেশর িহং তা বাড়েছ। পুিলেশর পশাগত নিতক মানদ  বা  তােদর

িশ ণ দওয়া উিচত। চলমান অব ার জ  তােদর মানানসই কের তির করা। িবচােরর দীঘসূ তার কারেণ
পুুিলেশর মেধ  অপরাধ বণতা বাড়েছ। িবিভ  অপরােধ জিড়েয় পড়েছ। এেত সাধারণ মা েষর দৃি ভি
নিতবাচক হেয় পেড়। ঘটনা-১ : চাকির দওয়ার কথা বেল এক ত ণীেক ঢাকায় এেন বার বার ধষণ এবং

গভপাত  করার  অিভেযােগ  ঢাকা  মহানগর  পুিলেশর  (িডএমিপ)  প ন  থানার  ভার া  কমকতা  (ওিস)
মাহমু ল হকেক গত ৩০ সে র বরখা  করা হেয়েছ। পাশাপািশ তার িব ে  িবভাগীয় মামলাও দােয়র
করা হয়। জানা গেছ, ওিস মাহমু ল হক ২০০১ সােল এসআই পেদ পুিলশ বািহনীেত যাগ দন। তার

ােমর বািড় নওগাঁয়। চাকির জীবেন িতিন একিট দ-- াক মাক এবং ২২িট লঘুদে ড দি-ত হেয়েছন।
িতিন ২০১৭ সােলর ২ জুলাই প ন থানার ওিস িহেসেব যাগ দন। ঘটনা-২ : ক ািসেনািবেরাধী অিভযােনর
সময় নপািল নাগিরকেদর পালােত সহায়তা করায় ২৬ সে র পুিলেশর ই সদ েক বরখা  কের ঢাকা
মহানগর পুিলশ (িডএমিপ)। তারা হেলন- িডএমিপর িতর া িবভােগর এএসআই গালাম হােসন িমঠু ও
রমনা থানার কনে বল দীপংকর চাকমা। গত ১৮ সে র ফিকেররপুল ইয়ংেম  াস, ওয়া ডারাস াব
এবং মুি েযা া সংসদ ীড়া চে  র ােবর অিভযােন ক ািসেনা থাকার িবষয়িট কািশত হয়।

যুবলীেগর িবিভ  নতার িনয় ণাধীন  এসব ক ািসেনা  পিরচালনায় িবেদিশরা  কাজ করেতন।  ওই রােতই
স নবািগচার ভবন সািমট হাসান লেজর িসিস ক ােমরার একিট িভিডওিচ  সামািজক যাগােযাগ মাধ েম

আেস। ওই ভবেন বশ কেয়কজন নপািল থাকেতন। িভিডওেত দখা যায়, নপািলরা ওই বািড় ছাড়ার আেগ
সখােন কেয়কজন েবশ কেরন, তােদর একজেনর হােত ওয়ািকটিক িছল। িভিডও দেখ ওই ই পুিলশ

সদ েক শনা  কের বরখা  করা হয়।

ঘটনা-৩ : চাঁদাবািজেত জিড়ত থাকার অিভেযােগ গত ৩০ সে র খুলনা জলা পুিলেশর গােয় া শাখার
(িডিব) সাতজনেক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ। তারা হেলন- এসআই মা. লুৎফর রহমান, এএসআই ক
এম হাসা ামান, এএসআই শখ সাই র রহমান,  এএসআই গাজী সা া ল ইসলাম, কনে বল মা.
কাম ামান িব াস, কনে বল জািমউল হাসান ও কনে বল জুেয়ল শখ। পের তােদর পুিলশ লাইেন যু
করা হয়।
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