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াফ িরেপাটার ॥  ফনীর সানাগাজী মা াসার ছা ী  সরাত জাহান রািফ হত া মামলায় ফাঁিসর দ ড া  ১৬
আসািমর ডথ রফাের  ও মামলার যাবতীয় নিথ হাইেকােট এেসেছ। ফনীর নারী ও িশ  িনযাতন দমন াইবু নাল
থেক ডথ রফাের  ম লবার িবেকল ৫টায় হাইেকােট এেস পৗছঁায়। ীমেকােটর শাল অিফসার মাহা দ

সাইফুর রহমান িবষয়িট জনক েক িনি ত কেরেছন।

এিদেক এ াটিন  জনােরল মাহবেুব  আলম বেলেছন, যেহতু  সরাত  হত া মামলার সে  সারােদেশর মা েষর
আেবগজিড়ত। মা েষর িবচার পাওয়ার আকা াজিড়ত এ মামলার সে । তাই তিড়ৎ গিতেত িবচােরর জ
পদে প নয়া  হেব।  ম লবার  িবেকেল  সরােতর মামলার নিথ  হাইেকােটর সংি  শাখায়  আসার পর  িনজ
কাযালেয় সাংবািদকেদর এক িতি য়ায় িতিন এ ম ব  কেরন

এর আেগ ফনীর আেলািচত সরাত জাহান রািফ হত া মামলার িবচািরক আদালেতর ডথ রফােরে র (মৃতু দ ড
িনি তকরণ) রােয়র নিথ িবেকেল পৗেঁছ। িবেকল ৫টায় ীমেকােটর রিজ ার জনােরেলর অিফেস লাল কাপেড়
মাড়ােনা নিথ পৗেঁছ। ফনীর নারী ও িশ  িনযাতন দমন াইবু নােলর েনা াফার মাঃ শাম ি ন ও অিফস

সহায়ক মাঃ িরপন নিথ েলা িনেয় আেসন। পের রিজ ার জনােরল অিফস থেক ডথ রফােরে র নিথ হণ
কেরন হাইেকােটর নিথ আদান- দান শাখার কমকতা ক এম ফা ক হােসন।

গত ২৪ অে াবর ফনীর নারী ও িশ  িনযাতন দমন াইবু নােলর িবচারক মামু র রিশদ এ মামলার রায় ঘাষণা
কেরন। রােয় ১৬ আসািমেক মতুৃ দ ডােদশ দান করা হয়। পাশাপািশ েত ক আসািমেক এক লাখ টাকা কের
জিরমানা দে ডও দি ডত করা হয়। রােয় বলা হয়, ‘দি ডত আসািমবৃ  ই া করেল অ  রায় ও দ ডােদেশর িব ে
৭ িদেনর মেধ  হাইেকাট িবভােগ আপীল দােয়র করেত পারেব। ফৗজদাির কাযিবিধর ৩৭৪ িবধান মাতােবক
মতুৃ দ ডােদশ া  আসিমেদর মৃতু দ ডােদশ  সদয় অ েমাদেনর জ  অ  মামলার  যাবতীয়  কায ম  মাননীয়
হাইেকাট িবভােগ স র রণ করা হাক।

ফৗজদাির কাযিবিধ অ সাের িবচািরক আদালেত মতুৃ দ ডােদশ হেল মতুু দ ডােদশ অ েমাদেনর জ  মামলার
যাবতীয় কায ম উ  আদালেত পাঠােত হয়। ২৭ মাচ  সানাগাজী ইসলািময়া ফািজল মা াসার অধ  িসরাজ
উদেদৗলার িব ে  যৗন িনযাতেনর অিভেযােগ মামলা কেরিছেলন সরােতর মা  িশিরন আখতার। ওই িদনই
অধ েক ফতার কের পুিলশ। ৩ এি ল খুনীরা িসরােজর সে  জলখানায় পরামশ কের এেস ৪ এি ল মা াসার
ছা াবােস সরাতেক খুন করার পিরক না নয়। এরই পিরে ি েত ৬ এি ল সরাত মা াসায় আিলম পরী া
িদেত গেল খুনীরা পিরকি তভােব সাইে ান শ ােরর ছােদ িনেয় সরাতেক হত ার চ া চালায়। ঘটনা ল থেক
সরাতেক উ ার কের থেম সানাগাজী উপেজলা া  কমে ে  নয়া হয়। এরপর তােক ানা র করা হয় ফনী

২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতােল। অব া স টাপ  হওয়ায় সখান থেক সরাতেক িনেয় যাওয়া হয় ঢাকা
মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর বান ইউিনেট। এ ঘটনায় সরােতর ভাই মাহমু ল হাসান নামান ৮ এি ল মামলা

দােয়র কেরন। এিদেক ১০ এি ল মৃতু বরণ কের সরাত।
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এই মামলায় ২৮ ম অিভেযাগপ  দািখেলর পর ২০ জনু অিভেযাগ গঠন কেরন নারী  ও  িশ  িনযাতন দমন
াইবু নাল। পরবতীেত সা হণ ও যিু তক  শেষ ৩০ সে র আদালত রােয়র জ  ২৪ অে াবর িনধারণ

কেরন। মামলািটেত মা  ৬১ কাযিদবেস ৮৭ সা ীর সা হণ ও যিু তক  হণ করা হয়। গত ২৪ অে াবর
সরাত হত া মামলায় ধান আসািম অধ  িসরাজ উদেদৗলাসহ ১৬ আসািমর সবাইেকই মতুৃ দ ড দান কের

আদালত।  মতুৃ দ- া  আসািমরা  হেলা-  সানাগাজী  মা াসার  বরখা কতৃ  অধ  িসরাজ  উদেদৗলা,  উপেজলা
আওয়ামী লীেগর সােবক সভাপিত মাঃ ল আিমন, মা াসার ভাষক আফছার উি ন, পৗর কাউি লর মাক দ
আলম, হােফজ আব ল কােদর, ছা  নূর উি ন, ইফেতখার উি ন রানা, সাইফুর রহমান মাহা দ জাবােয়র, মাঃ
শামীম, সাখাওয়াত হােসন জােবদ, আব র রিহম শরীফ, মিহউি ন শািকল, ইমরান হােসন মামনু, উে  লতানা
পিপ, কাম াহার মিন, শাহাদাত হােসন শামীম।
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