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েমায়াজ্েজেমর
গ্েরফতাির পেরায়ানা

িবরুদ্েধ

িনউজ েডক্স : েফনীর েসানাগাজীর সােবক ওিস েমায়াজ্েজম েহােসেনর
িবরুদ্েধ িডিজটাল িনরাপত্তা আইেন দােয়র করা মামলায় গ্েরফতাির
পেরায়ানা জাির কেরেছন আদালত। েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ িবষেয় েফনীর
েসানাগাজীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রািফেক িজজ্ঞাসাবােদর
ঘটনা িভিডওেত ধারণ এবং তা েসাশ্যাল িমিডয়ায় ছিড়েয় েদওয়ার
অিভেযােগ ওিস েমায়াজ্েজেমর িবরুদ্েধ এই মামলা করা হেয়িছল।
েসামবার (২৭ েম ) বাংলােদশ সাইবার ট্রাইব্যুনােলর িবচারক
েমাহাম্মদ আসসামছ জগলুল েহােসন এ আেদশ েদন। সংশ্িলষ্ট আদালেতর
রাষ্ট্রপক্েষর আইনজীবী নজরুল ইসলাম শামীম এ তথ্য িনশ্িচত কেরন।
আইনজীবী
নজরুল
ইসলাম
শামীম
বেলন,
‘পুিলশ
ব্যুেরা
অব
ইনেভস্িটেগশেনর (িপিবআই) িসিনয়র সহকারী পুিলশ সুপার রীমা সুলতানা
ওিস েমায়াজ্েজম েহােসেনর িবরুদ্েধ মামলায় ১২৩ পৃষ্ঠার একিট
প্রিতেবদন আদালেত জমা েদন। অপরিদেক ব্যািরস্টার ৈসয়দ সােয়দুল হক
সুমন গ্েরফতাির পেরায়ানা জািরর আেবদন কেরন। শুনািন েশেষ িবচারক
গ্েরফতাির পেরায়ানার আেদশ েদন।’
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আইনজীবী

ব্যািরস্টার

সােয়দুল হক সুমন বাদী হেয় মামালিট দােয়র কেরন। এরপর িবচারক
মামলািট িপিবআইেক তদন্ত কের প্রিতেবদন দািখল করার িনর্েদশ েদন।
এর আেগ গত ১৫ েম পুিলশ ব্যুেরা অব ইনেভস্িটেগশন (িপিবআই) এর
প্রধান উপ-মহাপিরদর্শক (িডআইিজ) বনজ কুমার মজুমদার জানান, ওিস
েমায়াজ্েজেমর িবরুদ্েধ তদন্েতর নুসরাত জাহান রািফর জবানবন্িদ
েরকর্ড কের ছিড়েয় েদওয়ার অিভেযােগর সত্যতা িমেলেছ।
গত ৮ েম ওিস েমায়াজ্েজম েহােসনেক সামিয়ক বরখাস্ত কের রংপুর
েরঞ্েজ সংযুক্ত করা হয়। এর আেগ গত ১০ এপ্িরল তােক থানা েথেক
প্রত্যাহার
কের
েনওয়া
হেয়িছল।
প্রত্যাহােরর
পর
তােক
তাৎক্ষিণকভােব আর্মড পুিলশ ব্যাটািলয়েন (এিপিবএন) বদিল করা হয়।
পুিলশ সদর দফতেরর গিঠত কিমিট এর আেগ তার িবরুদ্েধ ব্যবস্থা
গ্রহেণর সুপািরশ কেরিছল।
প্রসঙ্গত, েসানাগাজী ইসলািময়া ফািজল মাদ্রাসার আিলম পরীক্ষার্থী
নুসরাত জাহান রািফেক মাদ্রাসার অধ্যক্ষ িসরাজ উদ্েদৗলা েযৗন
িনপীড়ন কের বেল অিভেযাগ ওেঠ। নুসরােতর মা িশিরন আক্তার বাদী হেয়
২৭ মার্চ এ ব্যাপাের েসানাগাজী থানায় মামলা দােয়র কেরন। এরপর
অধ্যক্ষেক গ্েরফতার কের পুিলশ। মামলা তুেল িনেত িবিভন্নভােব
নুসরােতর পিরবারেক হুমিক েদওয়া হচ্িছল। গত ৬ এপ্িরল সকাল ৯টার
িদেক আিলম পর্যােয়র আরিব প্রথমপত্েরর পরীক্ষা িদেত েসানাগাজী
ইসলািময়া ফািজল মাদ্রাসা েকন্দ্ের যান নুসরাত। এ সময় তােক েকৗশেল
মাদ্রাসািটর সাইক্েলান েশল্টার ভবেনর ছােদ েডেক িনেয় যায় িসরাজ
উদ্েদৗলার সহেযাগী দুর্বৃত্তরা। েসখােন তার গােয় েকেরািসন েঢেল
আগুন েদওয়া হয়। গুরুতর দগ্ধ নুসরাত পাঁচ িদন মৃত্যুর সঙ্েগ লড়াই
কের ১০ এপ্িরল মারা যান।
এিদেক নুসরাত জাহান রািফর আনা েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ িভিডওেত ধারণ
এবং তা েসাশ্যাল িমিডয়ায় ছিড়েয় েদওয়ার অিভেযাগ ওেঠ ওিস
েমায়াজ্েজম েহােসেনর িবরুদ্েধ। তার িবরুদ্েধ িডিজটাল িনরাপত্তা
আইেন মামলা দােয়র করা হয়। নুসরাত হত্যাকাণ্ডেক আত্মহত্যা বেল
চািলেয় েদওয়ার েচষ্টা কেরন িতিন।
নুসরাত হত্যার ঘটনায় গািফলিত খিতেয় েদখেত ১৩ েম পুিলশ সদর দফতর
িডআইিজ রুহুল আিমেনর েনতৃত্েব একিট কিমিট গঠন কের। গত ৩০ এপ্িরল
রােত কিমিট সদর দফতের প্রিতেবদন জমা েদন। এেত বলা হয়, েসানাগাজী
উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত রুহুল আিমেনর সঙ্েগ িমেল ওিস

েমায়াজ্েজম েহােসন ঘটনািট আত্মহত্যা বেল চালােনার সব ধরেনর
েচষ্টা কেরন। িবষয়িট িমিডয়ায় আসার কারেণ অপেচষ্টা সফল হয়িন।
প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা েদওয়ার েচষ্টার অংশ িহেসেবই ঘটনা িবকৃত কের
ওিস েমায়াজ্েজেমর পক্েষ পুিলশ সদর দফতের প্রিতেবদন িদেয়িছেলন
এসিপ জাহাঙ্গীর আলম। এ কারেণ এসিপ জাহাঙ্গীর আলমেক বদিল এবং
েসানাগাজীর তৎকালীন ওিস েমায়াজ্েজম েহােসন ও এসআই ইকবাল েহােসনেক
বরখাস্েতর িসদ্ধান্ত েনওয়া হয়।

