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িসরাজগে  নারীর চুল েকেট েদoয়ার ঘটনায় কী পদেkপ জানােত হেব 11 িডেসmেরর মেধয্
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হাiেকাটর্  বেলেছ, oয়াডর্  পযর্ােয়র eকজন েনতার কথায় যিদ পুিলশ uঠবস কের তাহেল েদেশ আiেনর
শাসন থােক না। e ধরেনর েলাক েয দেলরi েহাক না েকন তােদর কারেণ সরকার o দেলর সুনাম kু
হয়। আoয়ামী লীগ েনতা কতৃর্ ক eক নারীর চুল েকেট েদoয়ার ঘটনা নজের আনা হেল িবচারপিত eফ
আর eম নাজমলু আহাসান o িবচারপিত েক eম কাম ল কােদেরর সমnেয় গিঠত হাiেকােটর্ র িডিভশন
েব  গতকাল  রিববার  e  মnবয্  কেরন।  eকiসে  e  ঘটনায়  জিড়তেদর  িব েd  িক  আiনগত  বয্বsা
েনoয়া হেয়েছ 11 িডেসmেরর মেধয্ তা জানােত িসরাজগ  পুিলশ সুপারেক িনেদর্শ েদoয়া হেয়েছ। আদালত
বেলেছ,  জিড়তেদর  িব েd  মামলা  হoয়ার  পেরo  তারা  িমিডয়ার  সামেন  বkবয্  িদেc।  aথচ  পুিলশ
eেদরেক খুঁেজ পােc না। e জনয্ e িবষেয় িলিখত বয্াখয্া িদেত িসরাজগ  পুিলশ সুপারেক বলা হেয়েছ।
পাশাপািশ িনযর্ািতত নারীেক সািবর্ক িনরাপtা pদান করেত পুিলশেক িনেদর্শ িদেয়েছ হাiেকাটর্ । আদালেতর
আেদেশর িবষয়িট সাংবািদকেদর জানান েডপুিট aয্াটিনর্ েজনােরল বয্ািরsার e িব eম আbুlাহ আল
মাহমদু বাশার।
গত 7 িডেসmর ৈদিনক iেtফাক পিtকায় ‘মাছকাটা বিট িদেয় গৃহবধূর মাথার চুল েকেট িদল আ’লীগ
েনতা’      শীষর্ক  pিতেবদন  pকািশত  হয়।  ঐ  pিতেবদেন  বলা  হয়,  িমথয্া  aপবাদ  িদেয়  িসরাজগে র
ulাপাড়ায় দiু সnােনর জননীর মাথার চুল বিট িদেয় েকেট িদেয়েছ eক আoয়ামী লীগ েনতা। ভুkেভাগী
ঐ গৃহবধূর বািড় uধুিনয়া iuিনয়েনর গজাiল gােম। aিভযুk বয্িk uপেজলার uধুিনয়া iuিনয়েনর 2
নmর oয়াডর্  আoয়ামী লীেগর সভাপিত েমা. আbুর রিশদ। ঘটনার সময় তার সে  4 সহেযাগী িছল বেল
জানা েগেছ।
pিতেবদেন  আেরা  বলা  হয়,  আoয়ামী  লীগ  েনতার  aৈনিতক  psােব  রািজ  না  হoয়ায়  গৃহবধূেক  ei
িনযর্াতেনর িশকার হেত হয়। িনযর্ািতত ঐ মিহলা দiু সnানেক িনেয় তার বাবার বািড়েত আ য় িনেয়েছ।
পের sজনেদর পরামেশর্ o সহেযািগতায় গত 2 িডেসmর ulাপাড়া মেডল থানায় ঐ আoয়ামী লীগ েনতা o
তার সহেযাগীেদর িব েd নারী o িশ  িনযর্াতন দমন আiেন মামলা কেরন। মামলার পর আসািমরা তার
পিরবােরর  সদসয্েদর  নানাভােব  ভয়ভীিত  o  মিক  িদেয়  যােc।  ফেল  গৃহবধূ  eখন  aনয্t  পািলেয়
েবড়ােcন। pকািশত  ei  pিতেবদনিট  হাiেকােটর্ র নজের  আেনন  aয্াডেভােকট  iশরাত  হাসান। নািন
িনেয় হাiেকাটর্  িনযর্ািতত নারীেক িলগয্াল eiড েদoয়ার জনয্ সংি  েজলা pশাসকেক িনেদর্শ িদেয়েছ।

  iেtফাক িরেপাটর্

print | oয়াডর্  পযর্ােয়র েনতার কথায় oঠবস করেল আiেনর শাসন থােক... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/112343/oয়াডর্ -পর...

1 of 2 12/9/2019, 11:28 AM



|

print | oয়াডর্  পযর্ােয়র েনতার কথায় oঠবস করেল আiেনর শাসন থােক... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/112343/oয়াডর্ -পর...

2 of 2 12/9/2019, 11:28 AM


