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পুলিশভে হভে হভে জনগভের েন্ধু 

তেমূর আিম খন্দোর 

সরোর ও পুলিশ লেোগ থেভে লেলেন্নোভে প্রচারমাধ্যভম প্রলেলিে েরভে চাভে থে, ‘পুলিশ জনগভের েন্ধু।’ ১৫৮ েছভরর পুরভনা ও 

অলেজ্ঞোসম্পন্ন এেটি সংগঠন োর আনুিালনে জন্ম ১৮৬১ সাভি। েহুোর সংগঠনটির আোর, প্রোর, রেম পলরেেতন, পলরের্ তন, 

মাজতন, পলরমাজতন েরা হভেভছ, এর পরও প্রশ্ন ওভঠ- জনগে লে পুলিভশর ওপর আস্থাশীি, নালে এখভনা পুলিশ জনগভের 

আস্থাহীনোে? আন্তজতালেে পলরমণ্ডভি স্যার রোর্ ত লপিভে আধুলনে পুলিশ ব্যেস্থাপনার জনে েিা হে। লেলন েভিভছন, 'The 

police are the public and the public are the police'। আধুলনে পুলিশ থেমন হওো োঞ্ছনীে এ সম্পভেত লেলন ৯টি 

নীলেমািা লিভেভছন, ো Peeling Principle নাভম পলরলচে:  

1. The basic mission for which the police exist is to prevent crime and disorder. 

2. The ability of the police to perform their duties is dependent upon the public approval of 

police actions. 

3. Police must secure the willing co-operation of the public in voluntary observation of the law to 

be able to secure and maintain the respect of the public. 

4. The degree of co-operation of the public that can be secured diminishes proportionately to the 

necessity of the use of physical force. 

5. Police seek and preserve public favor not by catering to public opinion, but by constantly 

demonstrating absolute impartial service to the law. 

6. Police use physical force to the extent necessary to secure observance of the law or to restore 

order only when the exercise of persuasion, advice, and warning is found to be insufficient. 

7. Police, at all times, should maintain a relationship with the public that gives reality to the 

historic tradition that the police are the public and the public are the police; the police being only 

members of the public who are paid to give full-time attention to duties which are incumbent 

upon every citizen in the interests of community welfare and existence. 

8. Police should always direct their action strictly towards their functions, and never appear to 

usurp the powers of the judiciary. 

9. The test of police efficiency is the absence of crime and disorder, not the visible evidence of 

police action in dealing with it. 
পুলিশ, সরোর েো রাভের এেটি অলেগুরুত্বপূে ত সংগঠন। রাভের অেযন্তভর আইনশৃঙ্খিা রক্ষার জন্য সরোর প্রাে প্রােই েঠিন থেভে 

েঠিনের আইন প্রেেন েভর। েস্তুে র্ারো েরা হে থে, পাি তাভমন্ট েঠিন আইন তেলরর থেন এেটি ফ্যাক্টলর। লেন্তু থস আইন 

োস্তোেভনর জন্য পুলিভশর ওপরই সরোরভে লনে তর েরভে হে। লেন্তু পুলিশ প্রকৃেপভক্ষ ব্যেহার েরা হভে সরোরভে রক্ষা েো 

সরোভরর অননলেে োজভে পাহারা থিোর জন্য। েভে থক্ষত্র লেভশভে থোভনা থোভনা পুলিভশর োভিা উভযাগ রভেভছ ো ব্যলেক্রম 

হভিও অভনে পুলিভশর দৃষ্টান্তমূিে ভূলমোও রভেভছ, েভে োর পলরমাে উভেখভোগ্য নে। মহান মুলিযুভে পুলিভশর গুরুত্বপূে ত ভূলমো 

রভেভছ। রাজারোগ পুলিশিাইন থেভে পাে হানািারভির লেরুভে প্রলেভরার্ গভে তুিভে অভনে পুলিশ শহীি হভেভছন। লেন্তু েেতমাভন 

স্বার্ীন রাভে পুলিভশর ভূলমো েেটুকু থগৌরভোজ্জ্বি? সম্প্রলে এেজন পুলিশ সুপাভরর ন্যক্কারজনে ঘর্না লসলরজ আোভর জােীে 

তিলনভে প্রোলশে হভে। থসখাভন থিখা োে, পুলিশ সুপার োর অর্ীনস্থ েে েে েম তেেতা সম্মলিেোভে সংোি সভম্মিন েভর থে 

েিব্য লিভেভছন ো লমথ্যা প্রমালেে হভেভছ েখন পারভর্ভের মালিে এম এ হাভসভমর পুত্রেধূ ও নাোিে নালেভে গুিশাভনর োলে 

থেভে (লসলস েযাভমরাে র্ারেকৃে লেলিও ফুভর্ভজর দৃশ্য মভে) র্ভর আনা হভেভছ, ফ্ভি গালে থেভে মি, লেোর, গুলি উোভরর পুলিশ 

সুপাভরর সাজাভনা নার্ে লমথ্যা প্রমালেে হভিা। আভরা প্রমালেে হভিা, জজ লমো নার্ভের মভোই এটিও লছি এেটি অলেরলিে 

সাজাভনা নার্ে। থপছভনর উভেশ্য হভে ব্যাপে অভে তর চঁিাোলজ। পে তাক্রভম এখন েভির লেোি থেলরভে এভসভছ। চঁিাোলজসহ 

ছাত্রােস্থাে লশশু অপহরভের েোও সামালজে লমলিোভে আসভছ, এর সেযো প্রমাে সাভপক্ষ। লেন্তু প্রমালেে হভিা এর্াই থে, পুলিভশর 



অলেনে চঁিাোলজ, এর্া থোভনা নতুন লেেে নে, েরং পুলিশই এখন থেিেম চঁিাোজ েভি জনগে মভন েরভছ। অন্য লিভে, ইোো 

লিভে ো অস্ত্র লিভে র্লরভে লিভে পুলিভশর চঁিাোলজর ঘর্না প্রলেলনেেই পলত্রোে আসভছ। পলরেহভন চঁিাোলজ এখন ওভপন লসভক্রর্, 

েভে এখাভন রাজননলেে থনতৃত্বও জলেে রভেভছ। পলরেহন মালিে থনতৃত্ব থোভনা লিনই লেভরার্ীিিীে স্বাি গ্রহে েভর না, েরং োরা 

সে সমেই সরোলর িি। ফ্ভি োরা পুলিভশর মভোই থেভপাভরাো এেং লনেন্ত্রেহীন। 

পালেস্তাভনর েৎোিীন থপ্রলসভিন্ট লফ্ল্ড মাশ তাি থজনাভরি আইয়ুে খান োর শাসন আমভি ‘প্রভু নে েন্ধু’ নামেরভে এেটি েই 

লিভখলছভিন, ো োংিাে অনুোি েভর েৎোিীন পূে ত পালেস্তাভনর সে লেলি থমম্বারসহ অভনে েলপ লেনামূভে লেেরে েরা হভেলছি। 

লেন্তু আইয়ুে খাভনর মম তেো েো পুস্তভে লিলখে েিব্য েৎোিীন পূে ত পালেস্তাভনর জনগে লেশ্বাস েভরলন। োঙালিভির প্রলে 

পলিমাভির আচরে েন্ধুসুিে লছি না, েরং লছি প্রভুসুিে আচরে। েলি পলিমাভির আচরে েন্ধুসুিে হভো, েভে স্বার্ীনোর জন্য 

রিক্ষেী যুভের প্রভোজন হভো না। ‘পুলিশ জনগভের েন্ধু’- েোটি পুলিশ লেোভগর গাি েরা বুলিভেই জনগে থমভন থনভে না, েরং 

পুলিভশর আচরভেই েন্ধুভত্বর গেীরো েেটুকু ো প্রোশ পাভে। সালে তে পে তাভিাচনাে আচরভের ওপর েন্ধুত্ব লনে তরশীি। 

দুনীলের লেরুভে সরোর লজহাি থঘােো েভরভছ। অেচ সরোভরর সে লেোগ, অলর্িফ্ের, িফ্ের দুনীলেভে লনমলিে। প্রলেলনেেই 

পলত্রোে সরোভরর লেলেন্ন িফ্েভরর অপচেসহ নানালের্ থেভিঙ্কালরর েো প্রোশ পাভে। জালে েখন দুনীলের েোঘাভে 

লনমলিে, থসখাভন শুধু পুলিশ লেোগ লনভে েো েিা ওই আটি তভেি থিখা মূি উভেশ্য নে। আলম েিভে চাই, পুলিভশর এেটি অংশ 

আইনভে লেন্ন খাভে ব্যেহার অে তাৎ ক্ষমোর অপব্যেহার েভর লনভজরা প্রচুর অে তলেভের মালিে হভে এেং জনগেভে েরভছ আইভনর 

শাসভনর প্রলে আস্থাহীন। ফ্ভি ‘পুলিশ জনগভের েন্ধু’ েোটি শে প্রচাভরর পভরও জনগেভে লেশ্বাস েরাভে পারভছ না। ইোো লেলক্রর 

মামিাে েখন পুলিভশর সম্পৃিোর খের পলত্রোে প্রোশ হে, েখন জালে োভির ওপর েেটুকু আস্থাশীি োেভে পাভর? ক্ষমো 

অপব্যেহাভরর জন্য সরোরই পুলিশভে আেে-প্রেে লিভেভছ। ৬ োভরর লনে তালচে সংসি সিস্য, লচফ্ হুইপ োোেস্থাে জেনাি 

আভেিীন ফ্ারুেভে িিীে েম তসূলচ পািনরে অেস্থাে রাজপভে প্রোভশ্য লপটিভে গুরুের জখম েরার পর ওই পুলিশ অলফ্সারভে 

সরোভরর সুনজভর োোর জন্য আর থপছভন োোভে হেলন। লনে তাচন েলমশন গাজীপুর থেভে োভির েিলি েরার ১৩ লিভনর মাোে 

পুনরাে গাজীপুভর থোগিান েভর জােীে লনে তাচন েলমশনভে সরোর ঠুভঁর্াজগন্নাে োলনভেভছ। জলমিারভির িাঠিোিভির মভো 

সরোর পুলিশ োলহনীভে থপভর্াো োলহনী লহভসভে ব্যেহার েরাে পুলিভশর সুলের্াোিী চভক্রর লজব্বা অভনে েে হভেভছ, ো লনেন্ত্রে 

েরভে সরোর লনভজই থেোেিাে পভে োে। এ মভম ত স্ট্যান্ডলরলিজ ছাো অন্য থোভনা পিভক্ষপ থনো সরোভরর জন্য দুরূহ হভে 

পভে। োরে পুলিশ লেোভগর লেছু লেছু েম তেেতা রভেভছ, োরা সরোভরর অভনে অপেভম তর সাক্ষী। থেউ োর সাক্ষীভে হস্ট্াইি 

েরভে চাে না, এর্াই স্বাোলেে লনেম। অন্য লিভে, োভরা থপছভন েলি মহামান্য থোভনা ব্যলির থরফ্াভরন্স োভে, েভে থো থিশও 

োর পভেভর্ চভি োে, চিমান দৃশ্যপভর্ ব্যলেক্রম লেছু হভে লে? জােীে পলত্রোর োষ্য, সংলিষ্ট পুলিশ সুপাভরর সংোি সভম্মিন 

এেং লেলিও ফুভর্ভজ োইরাি হওো দৃভশ্য প্রেীেমান হে, পারভর্ে হাভশভমর পুত্রেধূ ও নালেভে গুিশান থেভে অপহরে েভর লমথ্যা 

ও োভনাোর্ োলহনী োলনভে পুলিশ সুপার শুধু ক্ষমোর অপব্যেহার নে েরং জালের সাভে প্রোরো েভরভছ। এ অপহরে ঘর্নার 

সাভে জলেে সে পুলিশ েম তেেতাভে লেচাভরর মুভখামুলখ েরা আইলন শাসনব্যেস্থার িালে হওো উলচে, লেন্তু ো লে সরোভরর পভক্ষ 

সম্ভে হভে? 

র যাভের সাে খুভনর মামিা র্ামাচাপা পভে থেে েলি থসখাভন হাইভোর্ ত হস্তভক্ষপ না েরে। জনগে পুলিভশর েন্ধু হওোর আভগ 

পুলিশভে মভন েরভে হভে থে, জনগভের অভে ত োভির থেেন-োো চভি। অেএে পুলিভশর থচভে জনগভের মে তািা থছার্ নে েরং 

ন্যযনেম সমান্তরাভির থচভেও ঊভবত। ‘পুলিশ হেযা েরভি হভে অযানোউন্টার, পক্ষান্তভর থোভনা নাগলরে হেযা েরভি হভে মাি তার’ 

লসভনমার এ িােিভগর পলরেভেত আইন েঙ্গোরী, অন্যাে, অেযাচাভরর লেরুভে রুভখ িঁোভনার জন্য জনগেভে সহভোো মভন েরভে 

হভে। পুলিশভে মভন রাখভে হভে, োরা আইভনর ঊভবত নে েরং আইভনর প্রলে োরা আভরা থেলশ িােেে। এ েোটি পুলিশভে স্মরে 

েলরভে থিোর জন্য সরোভরর এেটি স্বে ও েঠিন ভূলমো োো প্রভোজন, ো োস্তোেভন সরোর ব্যে ত হওোে পুলিভশর হাে এখন 

অভনে িম্বা, লেলেন্ন োরভে ো লনেন্ত্রে েরা সম্ভে হভে লে? হাভি পুলিলশ োে তক্রভম জনগভের থচভে সরোরই থেলশ িােোন, োভির 

অলস্তত্ব টিলেভে রাখার জন্য। োরে থোর্ারলেহীন থোর্োে েলেত ও গাভেলে মামিা লিভে প্রলেপক্ষভে এিাো ছাো েরার িাে 

সরোরভে থোগ েরভেই হভে, েলি সরোভরর শুে বুলের উিে না হে। 

থিখে : েিালমস্ট্ ও আইনজীেী, সুলপ্রম থোভর্ তর আলপি লেোগ  

 

 


