
পুিলেশর চাজিশেট গলদ!
তদে  গরিমল, কাথাও আসািম হেয় ফরাির জীবন, আেরক তদে  িনরপরাধ

পুিলেশর চাজিশেট আসািম হেয় তারা ফরার জীবনযাপন করেছ। পুিলেশরই আেরক িবভােগর তদে  একই
ঘটনায়  তােদর িব ে  কােনা  অিভেযাগ  পাওয়া  যায়িন।  িক  তত িদেন মামলা  আদালেত িবচারাধীন।
আদালেত যাওয়ার  আেগ  ভু েভাগীরা  সংি  পুিলশ  কমকতােদর  িব ে  ঊ তনেদর কােছ  অিভেযাগ
কেরও কােনা িতকার পানিন।

২০১৩ সােলর ১২ নেভ র িবএনিপর ডাকা হরতাল কমসূিচেত গািড় পাড়ােনার ঘটনায় প ন থানায় করা
চারিট মামলার চাজিশেট িবএনিপর নতা-কমীেদর সে  আব ল মােলক মালু নােম এক ব ি েক অিভযু
করা হয়। এসব মামলায় ফতার হেয় মালু ১৮ িদন জলও খােটন। মামলা েলার মেধ  িতনিট মুখ  মহানগর
হািকম আদালেত এবং একিট মহানগর ষ  অিতির  দায়রা জজ আদালেত িবচারাধীন রেয়েছ। এ িবষেয়
পুিলশ  সদর  দফতেরর  এআইিজ  (িমিডয়া)  সােহল  রানা  বাংলােদশ  িতিদনেক  বেলন,  কাউেক
ষড়য মূলকভােব কােনা মামলায় অ ভু  করা হেল য়ংি য়ভােবই তার নাম চাজিশট থেক বাদ পেড় যােব
এবং স ে  চাজিশট হেত তার নাম বাদ দওয়ার িবষয়িট ওই চাজিশেট ব াখ া করা থাকেব। জািমেন মু
হওয়ার পর মালু ২০১৪ সােলর ২৯ িডেস র পুিলশ মহাপিরদশেকর (আইিজিপ) কােছ দওয়া এক আেবদেন
তােক ষড়য মূলকভােব ফাঁিসেয় দওয়ার অিভেযাগ কেরন। ঢাকা মহানগর পুিলশ (িডএমিপ) কিমশনােরর
কােছও সই আেবদেনর অ িলিপ দওয়া হয়। আেবদেনর পিরে ি েত মালুর অিভেযাগ তদে র দািয়
দওয়া হয় মিতিঝল িবভােগর উপ-কিমশনােরর (িডিস) ওপর। িতিন তা               অ স ােনর দািয়  দন

একই িবভােগর তৎকালীন অিতির  উপ-কিমশনার মাহা দ ফিরদ উি নেক (বতমােন িতিন িসেলট জলার
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মাহবুব মমতাজী

পুিলেশর চাজিশেট গলদ!|474945|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/474945/2019-11-16

1 of 2 11/16/2019, 11:17 AM



এসিপ)।  িতিন  ২০১৫  সােলর  ২৫  ম  তদ  িতেবদন  মিতিঝল  িবভােগর  িডিসর  কােছ  জমা  দন
( ারক-১৫১৩/আর  ও  মিতিঝল)।  ওই  িতেবদেন  বলা  হয়,  ২০১৩  সােল  িবএনিপ-জামায়াত  সমিথত
লাকজেনর সিহংসতার কারেণ প ন থানার চারিট মামলা পযােলাচনা করা হয়। মামলার তদ ভার হণ

কেরন প ন থানার তৎকালীন এসআই শওকত আলী। িতিন তদ  শেষ ২০১৪ সােলর িডেস ের মাট
চারিট চাজিশট দািখল কেরন। িক  চাজিশটভু  আসািম আব ল মােলক মালু একজন সহজ-সরল ও িনরীহ
মা ষ। তার  িবষেয় কােনা  রকম তদ  ও রাজৈনিতক পিরচয় যাচাই না  কের অস ে ে  আিথকভােব
লাভবান হেয় রাজৈনিতক মামলায় জিড়েয় আসািম করা হয়। স ূণ িবচার-িবেবচনাহীনভােব মালুর িব ে
চারিট অিভেযাগপ  দওয়া হয়। অথচ আব ল মােলক মালু ডমরার সা িলয়া  ইউিনয়ন যুবলীেগর সহ-
সভাপিত। িবষয়িট িনি ত কেরেছন ানীয় এমিপ হািববুর রহমান মা া  ও সা িলয়া ইউিনয়ন যুবলীেগর
সভাপিত মা. লাল খান। পুিলেশর তদ  িতেবদন এবং ানীয় এমিপর ত য়নপ  এই িতেবদেকর
কােছ আেছ। তদে  প ন থানার তৎকালীন ভার া  কমকতা (ওিস) মারেশদ আলম ও পিরদশক (তদ )
তাফােয়ল আহেমেদরও গািফলিত বিরেয় আেস। জানেত চাইেল আব ল মােলক মালু  বেলন, ‘পুিলেশর

পেরর তদে  আিম িনেদাষ তা তদে  মািণত হেয়েছ। আমার নােম ওই চারিট মামলায় চাজ গঠন হেয়েছ।’
মালুর  িব ে  করা  ষড়য মূলক মামলা  থেক  অব াহিত  িদেত  পুিলশ  সদর  দফতের  িচিঠও  দয়  রা
ম ণালয়। ২০১৭ সােলর ১১ এি ল রা  ম ণালেয়র জনিনরাপ া িবভােগর (আইন-২ অিধশাখা) উপ-সিচব
মমতাজ উি েনর া িরত ওই িচিঠ আইিজিপ বরাবর পাঠােনা হয়। এর বছরও পুিলেশর প  থেক কােনা
পদে প নওয়া হয়িন বেল জানা গেছ। গত বছেরর ২৩ সে র গাজী মা. িমরাজ নােম এক ব ি র
িব ে  পেনা ািফ আইেন মামলা কেরন তার সােবক ী  তাসিনম লতানা। মামলািট তদ  কেরন ঢাকা
মহানগর গােয় া পুিলেশর (িডিব-উ র) উ রা জানাল িটেমর এসআই সাইফুল আলম। চলিত বছেরর গত
৩০ ম িতিন এ মামলার চাজিশট দািখল কেরন। চাজিশেট িতিন একিট পন াইভ, একিট মেমাির কাড ও
িতন কিপ ছিব জ  দখান। গত ২ মাচ লশােনর ি ন ড া িনেকতেনর িড েকর ৮ ন র রােডর ৪৬ ন র
বািড়র ি তীয় তলার িব-১ াট থেক জ  করা হেয়েছ বেল তার চাজিশেট উে খ আেছ। গত শিনবার ওই
বািড়েত িগেয় খাঁজ িনেয় জানা যায়, সখান থেক এসআই সাইফুল আলম কােনা িকছু জ  কেরনিন। াট
মািলক সিমিতর সাধারণ স াদক আব র রশীদ এ িতেবদকেক বেলন,  িব-১  ােটর  মািলক মুিজবুর
রহমান নােম এক ব ি । সখােন ২০১৫ সাল পয  মুিজবুেরর জয় িফড িমলস িলিমেটেডর একিট অিফস
িছল। এরপর থেক সিট তালাব । িক  পুিলেশর কউ গত এক বছের ওই ােট আেসিন এবং কােনা িকছু
জ ও কেরিন। একই কথা বেলন বাসার দােরায়ান ল আিমনও। আর চাজিশেট সা ী করা হয় আেরক
দােরায়ান শাহজাহানেক। অথচ িতিন এ িতেবদকেক জানান, ৮/৯ মাস আেগ একজন পুিলশ পিরচয় িদেয়
তার নাম-িঠকানা িনেয় যায়। আর বেল, বাসায় ক ক থােকন। িক  কােনা িকছু জে র ঘটনা ঘেটিন।
জানেত চাইেল এসআই সাইফুল আলম বেলন, অিভযু রা এসব িবষেয় িকছু  ীকার করেব না।  আমরা
আমােদর আইনগত কায ম চািলেয় গিছ। চাজিশেট ভুয়া জ  উে খ করায় গত ৯ সে র এ পুিলশ
কমকতার িব ে  পুিলশ সদর দফতের অিভেযাগ কেরন গাজী  মা.  িমরাজ। এর পিরে ি েত  গত ১৫
অে াবর  িডএমিপর সহকারী  পুিলশ কিমশনার  (িপওএম-পি ম)  সয়দ  িজয়াউ ামানেক তদে র দািয়
দওয়া হেয়েছ। সয়দ িজয়াউ ামান জানান, তারা অিভেযাগিট খিতেয় দখেছন। ি ম কাট আইনজীবী

সিমিতর সােবক স াদক ড.  মামতাজ উি ন  আহেমদ মেহদী বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  মামলার
এজাহার থেক পুিলিশ তদ  সিঠকভােব না হেল ায়িবচার িনি ত হয় না। পুিলেশর গতা গিতক এসব

ি য়ায় অেনক গলদ দখা যায়। িবিভ ভােব ভািবত হেয় অেনক িনরপরাধ ব ি েকও মামলার চাজিশেট
নাম দওয়া হয়।
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