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কিতপয় পুিলশ সদ  নীিতর মাধ েম কািট কািট টাকা বািনেয় িনে  বেল ম ব  কেরেছ হাই কাট।
আদালত বেলেছ, এেদর সংখ া কােনাভােবই ৫ শতাংেশর বিশ হেব না। ওইসব পুিলশ সদ  মেন কের
তারা নীিত করেল তােদর িকছু হেব না। এসব পুিলশ সদে র কারেণ পুেরা বািহনীর মযাদা ণুœ হে ।
গতকাল িবচারপিত এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও িবচারপিত ক এম কাম ল কােদেরর সম েয় গিঠত
হাই কাট ব  এ ম ব  কের।

এিদেক উ রা (পূব) থানার এএসআই মা ািফজুর রহমানসহ কেয়কজন পুিলশ সদে র িব ে  সানালী
ব াংেকর ই কমকতার অিভেযাগ ১৫ কাযিদবেসর মেধ  তদ  কের ব ব া িনেত পুিলশ মহাপিরদশকেক
(আইিজ)  িনেদশ  িদেয়েছ  হাই  কাট।  একই সে  আইিজর  কােছ  করা  আেবদন  িন ি  করার  ে
িনি য়তা কন অৈবধ ঘাষণা করা হেব না এবং জিড়তেদর িব ে  ব ব া িনেত কন িনেদশ দওয়া হেব না
তা জানেত চেয় ল জাির করা হেয়েছ। সানালী ব াংক মিতিঝল শাখার কমকতা ই ািহম খিলল ও এক
নারী  কমকতার করা  এক িরট আেবদেন এ আেদশ দয় আদালত। িরট আেবদনকারী  পে  আইনজীবী
িছেলন অ াডেভােকট আবুল কালাম ও ইসমাইল হােসন ভঁূইয়া। রা পে  িছেলন ডপুিট অ াটিন জনােরল
ব াির ার এ িব এম আ ু াহ আল মাহমুদ বাশার ও সহকারী অ াটিন জনােরল সাইফুল আলম। এর আেগ
গত ২৭ জনু রাত ১১টায় মিতিঝল শাখার সানালী ব াংেকর িসিনয়র অিফসার ই ািহম খিলল তার এক নারী
সহকমীর সে  উ রার ভূেতর আ া র েুর ট থেক রােতর খাবার শেষ বািড় িফরিছেলন। এমন সময়
নমে টিবহীন এক পুিলশ কনে বল ই ািহম খিললেক উ রা পূব থানার এএসআই মা ািফজুর রহমােনর

কােছ িনেয় যান। ওই পুিলশ কমকতা ই ািহমেক টেনিহচঁেড় থানায় িনেয়  যাওয়ার চ া  করায় ই ািহম
আঘাত া  হন। পের এএসআই মা ািফজ ২০ হাজার টাকা  দািব কের ই ািহেমর কােছ। তেব,  আহত
অব ায় ই ািহম ৬ হাজার টাকা িদেয় ছাড়া পান। এর িকছিুদন পর পুিলেশর ওই এএসআই ই ািহেমর নারী
কিলগেক ব ি গতভােব দখা করেত বেলন এবং দখা করেল অবিশ  ১৪ হাজার টাকা পিরেশাধ করেত
হেব না বেল জানান। এরপর এ ঘটনায় জিড়তেদর িব ে  ব ব া িনেত িডএমিপ কিমশনার ও পুিলেশর
আইিজ বরাবর অিভেযাগ কেরন ই ািহম। একই সে  নারী কিলেগর সে  পুিলশ কমকতার কলেরকিডং,
মিডেকল সািটিফেকটও দািখল করা  হয়। িক  এ িবষেয় কােনা  পদে প না  নওয়ায়  গত ২৫ জলুাই

ই ািহম হাই কােট িরট দােয়র কেরন।
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