
ামী-স ােনর সে  সিগরা মােশদ —ফাইল ছিব

৩১ বছর পর হত ার রহ  উে াচন িপিবআইেয়র

জনেদর পিরক নােতই খুন হন সিগরা
মােশদ

খেুনর দায় ীকার কের জবানবি  িদেয়েছন িনহেতর ভা র ও তার ী, ালকসহ চার জন
কাশ : ১৫ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

৩১ বছর আেগ রাজধানীর
বইিল  রােড  খুন

হেয়িছেলন  গেবষণা
িত ােনর  িবআইিডেসর

গেবষক  সিগরা  মােশদ।
িভকা নিনসা  ননূ  লু
অ া ড  কেলেজর  ি তীয়

িণেত  পড়য়ুা  বেড়া
মেয়েক  লু  থেক

আনেত  িগেয়  িনমম
হত াকাে র  িশকার  হন
িতিন। সসময় চা ল কর
ঐ  খুেনর  ঘটনায়
আদালেত  অিভেযাগপ
িদেয়  িডিব  পুিলশ
বেলিছল,  িছনতাইকারীর

িলেত িতিন খুন হন। ঐ
অিভেযাগপে র  িভি েত
২৮  বছর  আেগ  িন
আদালেত  িবচারও  
হেয়িছল;  িক  িবচােরর
মাঝপেথ  অিধকতর
তদে র  কারেণ  ১৯৯১
সােল  মামলার  িবচার
কায ম িগত কের দয়
হাইেকাট।  সই

িগতােদশ  উঠল  ২৮
বছর পর,  ২০১৯  সােল।
িডিব  পুিলেশর  পিরবেত
মামলার  অিধকতর

  িদদা ল আলম
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তদ ভার দওয়া হয় পুিলশ বু েরা অব ইনেভি েগশনেক (িপিবআই)। তদে  ায় ৩১ বছর পর খুেনর
রহ  উে াচন কের িপিবআই।

পাচঁ মােসর তদ  শেষ িপিবআই বলেছ,  পািরবািরক কলহ থেকই ঐ খুেনর ঘটনা ঘেট। খুেনর মলূ
পিরক না কেরন সিগরা মােশেদর ামী সালাম চৗধরুীর বেড়া ভাই বারেডম হাসপাতােলর িচিক সক
ডা. হাসান আলী চৗধরুী (৭০) ও তার ী সােয়দাতলু মাহমদুা ওরেফ শািহন (৬৪)। ডা. হাসােনর ালক
আনাস মাহমদু ওরেফ রজওয়ান (৫৯) ও ত কালীন রা ম ী মাহমু ল হাসােনর ভাে  মা ফ রজা
(৫৯) পিরক না বা বায়েনর দািয়  পান। সই অ যায়ী ২৫ হাজার টাকার চিু েত খুন করেত স ত হন
মা ফ রজা।  খুেনর আেগ সিগরা  মােশদেক রাজারবােগর বাসার সামেন থেক িচিনেয় দন আনাস
মাহমদু। িযিন বতমােন এনিজও ান ই টার াশনােলর এক বেড়া কমকতা। ায় ৩১ বছর পর অিধকতর
তদে  খুেনর সে  এই চার জেনর স ৃ তা পেয় চলিত স ােহ তােদরেক ফতার কের িপিবআই।

ফতােরর পর গত বধু ও বহৃ িতবার চার জনই ঢাকার িসএমএম আদালেত সিগরা হত ার সে  জিড়ত
থাকার দায় ীকার কের িসআরিপিসর ১৬৪ ধারায় জবানবি  দন। এরপরই তােদরেক পাঠােনা  হয়
কারাগাের। ঘেুর যায় পুেরা দৃ পট।

িপিবআই ধান িডআইিজ বনজ মার মজুমদার বেলন, িনহত সিগরা মােশদ ও সােয়দাতলু মাহমদুা
স েক জা। রাজারবােগ একই বাসায় থাকার কারেণ তু  ঘটনােক ক  কের পািরবািরক ে  সিগরােক
শােয় া করার জ  মা ফ রজােক ২৫ হাজার টাকায় ভাড়া করা হয়। আর মা ফ িছেলন ডা. হাসান
আলীর পেশ ট ( রাগী)। সখান থেক তােদর পিরচয়। সই পিরচেয়র সূ  ধের খেুনর দািয়  দওয়া হয়
মা ফেক। এই মা ফই িরভলবার িদেয় ই রাউ ড িল কের খনু কেরন সিগরােক; িক  খুেনর জ  সই
টাকা আজও মা ফেক দয়িন হাসান।

‘ তামােক আিম িচিন’

জবানবি েত আসািমরা  বেলন,  ঘটনার িদন  মা ফ  রজার মাটরসাইেকেল িছেলন  আনাস  মাহমদু।
িরকশােযােগ সিগরা  েুল আসার পেথ তারা  িপছু  নন।  বইিল রােডর িভকা নিনসা ননূ লু  থেক
কেয়ক গজ দেূর তারা মাটরসাইেকল িদেয় িরকশািট ব ািরেকড দন। সিগরার হােত থাকা ব াগ িনেয়
টানাটািন কেরন মা ফ। তখন আনাসেক দেখ সিগরা বেলন, এই আিম তা তামােক িচিন, তিুম এখােন
কন? এই কথা বলার পরই মা ফ ব াগ ছেড় িদেয় সিগরার বেুক িল কের পািলেয় যান। মা ফ রজার

বাসা বইিল রােড। িতিন বতমােন একজন নামকরা আবাসন ব বসায়ী।

আিম িনি ত ায় িবচার পাব

সিগরার ামী সালাম চৗধরুী বতমােন একিট লু পিরচালনা কেরন। িতিন বেলন, হত ার পর আমার বেড়া
ভাই হাসান আমােক ত  ও পেরা ভােব মামলািট ত াহােরর জ  চাপ িদেত থােক। বারবার বেলন,
মামলা িনেয় বাড়াবািড় কর না। তামার মেয়েদর িবপদ হেত পাের। মা ফও বনািম টিলেফােন মিক
দয়। িতিন বেলন, িপিবআই য কাজিট কেরেছ তা শংসারেযাগ । আিম শতভাগ িনি ত য ী হত ার

িবচার আিম ও আমার স ােনরা পােব।

স ত ঢাকা িব িবদ ালেয়র অথনীিত িবভােগর মধাবী ছা ী সিগরা মােশদ অনাস ও মা ােস থম
িণ লাভ কেরন। তার ামী সালাম চৗধরুী িছেলন তার সহপাঠী।

সিগরা হত া মামলার তদ  ও িবচার কায ম িনেয় দিনক ইে ফােক একািধকবার ধান সংবাদ আকাের
িতেবদন কািশত হয়। িতেবদন েলােত, তদে  ভাব িব ার ও দীঘিদন িবচার কাজ িগেতর িবষয়িট

তুেল  ধরা  হয়।  একিট িতেবদেন বলা হয়,  মা েফর আেবদেনই ২৮ বছর িগত িছল িবচারকাজ।
এরপরই গত জুন মােস হাইেকাট ঐ িগতােদশ তুেল নয়। আদালত বেল,  রাে র পাশাপািশ িবচার
িবভাগও এর দায় এড়ােত পাের না।

রা পে র সা ীেদর জবানবি েত মা ফ রজার নাম আেস। ১৯৯১ সােল মামলািট অিধকতর তদে
যায়। এ আেদশ চ ােল  কের হাইেকােট  আেবদন কের মা ফ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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