নুসরাত হত্যা- ‘আষােঢ়
বানােনার েচষ্টা হেয়িছল

গল্প’

নুসরাত জাহান রািফ হত্যার পিরকল্পনাকারীরা স্থানীয় প্রশাসন ও
রাজৈনিতক দেলর িবিভন্ন প্রভাবশালী ব্যক্িতর সঙ্েগ েগাপন সমেঝাতার
মাধ্যেম শুরু েথেকই ঘটনািট িভন্নভােব প্রচার করার েচষ্টা চালান।
শুধু েসানাগাজী থানার সােবক ওিস েমায়াজ্েজম েহােসন নন, েফনীর
প্রশাসেনর
উচ্চপদস্থ
কর্মকর্তারাও
ঘটনািট
আকাের-ইঙ্িগেত
‘আত্মহত্যা’ বেল উপস্থাপেনর েচষ্টা চািলেয়িছেলন। চরম সংকটাপন্ন
অবস্থায় নুসরাত যখন বারবার খুিনেদর সম্পর্েক নানা তথ্য েদওয়ার
েচষ্টা
করিছেলন,
তখনও
প্রভাবশালীেদর
েকউ
েকউ
তার
গােয়
‘কলঙ্কিচহ্ন’ েলপ্েট েদওয়ার অপেচষ্টা অব্যাহত রােখন। নানা ‘আষােঢ়
গল্প’
বানােনার
েচষ্টা
কের
চক্রান্তকারীরা।
স্থানীয়
গণমাধ্যমকর্মীেদরও ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহােরর েচষ্টা চািলেয়েছ।
ভুল তথ্য পিরেবশন কের তারা ফাঁদ পােত।

স্বাভািবকভােবই প্রশ্ন উেঠেছ, েফনীর পুিলশ সুপার, েসানাগাজী
ইসলািময়া িসিনয়র ফািজল মাদ্রাসার গভর্িনং বিডর সভাপিত ও অিতিরক্ত
েজলা ম্যািজস্ট্েরট (রাজস্ব) এবং কিমিটর অন্য সদস্যরা েকন ঘটনার
গুরুত্ব বুঝেত ব্যর্থ হেলন? িনহেতর পিরবার ও স্থানীয় সুশীল
সমােজর ভাষ্য, মাদ্রাসািটেক িঘের েয সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত চক্র গেড়
উেঠিছল, তােদর প্রভােবর কারেণ স্থানীয় প্রশাসন ঘটনার সিঠক তদন্ত
করেত ব্যর্থ হেয়েছ। প্রশাসেনর অবেহলােতই নুসরােতর এই মর্মান্িতক
পিরণিত হেয়েছ।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর এক প্রিতেবদেনও বলা
হেয়েছ, স্থানীয় প্রশাসন ও মাদ্রাসা পিরচালনা পর্ষদ যথাসমেয়
প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা িনেল নুসরাত হত্যাকাছ। উদ্ভূত পিরস্িথিতেত
িশগিগরই েফনী প্রশাসেনর কেয়কিট গুরুত্বপূর্ণ পেদ রদবদল আসেত
পাের। দ্রুতই অবেহলায় জিড়তেদর িচহ্িনত কের উপযুক্ত পদক্েষপ েনওয়া
হেব।

এিদেক, নুসরােতর ঘটনায় জিড়ত সন্েদেহ আরও িতনজনেক গ্েরফতার কেরেছ
মামলার তদন্ত সংস্থা পুিলশ ব্যুেরা অব ইনেভস্িটেগশন (িপিবআই)।
তােদর মধ্েয নুসরাতেক পুিড়েয় মারার ঘটনায় েকেরািসন সরবরাহকারী
কামরুন নাহার মিণও রেয়েছ। এ ঘটনায় জিড়ত সন্েদেহ ছয়জেনর
িবেদশযাত্রায়ও িনেষধাজ্ঞা আেরাপ করা হেয়েছ। তােদর সব তথ্য
ইিমগ্েরশন পুিলশেক িদেয়েছ িপিবআই।

এ ছাড়া স্থানীয় পুিলশ প্রশাসেনর দািয়ত্েব অবেহলার িবষয়িট খিতেয়
েদখেত পাঁচ সদস্েযর একিট তদন্ত কিমিট গঠন কেরেছ পুিলশ সদর দপ্তর।
এই কিমিটর প্রধান করা হেয়েছ পুিলশ সদর দপ্তেরর িডআইিজ এস এম
রুহুল আিমনেক। আজ তদন্ত কিমিটর সদস্যরা েসানাগাজীর ঘটনাস্থল
পিরদর্শন করেবন।

একািধক সূত্র জানায়, েসানাগাজী থানার ওিস গণমাধ্যেমর কােছ এমন
বক্তব্যও িদেয়েছন, ‘নুসরােতর ঘটনািট আত্মহত্যার েচষ্টা হেত
পাের।’ একিট স্পর্শকাতর িবষেয় গণমাধ্যেম েদওয়া তার এ বক্তব্য
অেনকেকই িবস্িমত কেরেছ। পুিলেশর একজন দািয়ত্বশীল কর্মকর্তাও
বেলন, ঘটনার পরপরই স্থানীয় পুিলশ প্রশাসেনর েকউ েকউ অেনেকর কােছ
বলাবিল কেরেছন, এিট ‘আত্মহত্যা’ হেত পাের। নুসরােতর িবপক্েষ যায়এমন সব যুক্িত সাজােনার েচষ্টা কেরন তারা। এমনিক প্রথম দফায় করা
মামলািটও এত দায়সারা িছল েয তােত অধ্যক্ষেক বাদ েদওয়া হেয়িছল।
গণমাধ্যম ও নুসরােতর পিরবােরর চােপ মামলার এজাহার পিরবর্তন করেত
বাধ্য হয় স্থানীয় পুিলশ প্রশাসন। যিদও িপিবআই আসল সত্য তুেল আনার
কারেণ িনহেতর পিরবার এবং সাধারণ মানুষ পুিলশ প্রশাসন ও তদন্েতর
ওপর আস্থা হারায়িন।

পর্যেবক্ষকরা মেন করেছন, ওিস েমায়াজ্েজেমর এেককিট কর্মকাণ্ড
েথেকই
সুস্পষ্ট,
নুসরােতর
অিভেযাগ
আমেলই
েননিন
িতিন।
নামকাওয়াস্েত মামলা কের মাদ্রাসার অধ্যক্ষেক গ্েরফতার কেরই িতিন
দায় সারেত েচেয়িছেলন। এমনিক মাদ্রাসার ম্যােনিজং কিমিটও অধ্যক্ষ
িসরাজ-উদ-েদৗলার িবরুদ্েধ েকােনা কার্যকর পদক্েষপ েনয়িন। ২৭
মার্চ অধ্যক্েষর িবরুদ্েধ িনপীড়েনর অিভেযাগ ওঠার পর, এমনিক তােক
গ্েরফতােরর পরও তােক মাদ্রাসা েথেক বিহস্কার করা হয়িন। উল্েটা
অধ্যক্ষ মুক্িত পিরষেদর ২০ সদস্যেক েনপথ্েয েথেক নানাভােব ইন্ধন

েদওয়া হেয়েছ। সারােদেশ েতালপাড় করার পর গভর্িনং বিডর টনক নেড়।
মাদ্রাসা েথেক তখন িসরাজেক সাসেপন্ড করা হয়।

নুসরাত হত্যায় জিড়ত নুর উদ্িদন ও শাহাদােতর সঙ্েগ সুসম্পর্ক িছল
েসানাগাজী উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও মাদ্রাসার গভর্িনং বিডর
সহসভাপিত রুহুল আিমেনর। অধ্যক্ষ িসরাজ গ্েরফতার হওয়ার পর তারই
িনর্েদেশ নুর উদ্িদন, শাহাদাত প্রমুখ মুক্িতর দািবেত আন্েদালেন
নােম। নুসরােতর শরীের আগুন েদওয়ার পর েমাবাইল েফােন রুহুল আিমনেক
িবষয়িট জািনেয়িছল শাহাদাত। নুসরােতর ঘটনার পর পুিলশেক ম্যােনজ
করার দািয়ত্ব রুহুল আিমেনর। গ্েরফতার একািধকজেনর বক্তব্েয
রুহুেলর নাম এেলও এখনও তােক আটক করা যায়িন। িতিন প্রকাশ্েয
রেয়েছন। তার েমাবাইল েফানও েখালা আেছ। এর আেগ েসানাগাজী থানার
সােবক ওিস িনয়ম েভেঙ থানায় নুসরােতর বক্তব্য িভিডও ধারণ কেরন, যা
িডিজটাল িসিকউিরিট অ্যাক্েটর ২৬ ধারা অনুযায়ী েফৗজদাির অপরাধ।

ঘটনার পর রুহুল আিমন দািব কেরন, নুসরােতর পিরবার মামলা করার
পরপরই তােক পুিলেশর হােত তুেল েদওয়া হয়। যিদও এলাকাবাসী বলেছন,
জনেরাষ েথেক বাঁচােত তােক পুিলেশর হােত েদওয়া হয়।

েসই মিণ গ্েরফতার : নুসরাত জাহান রািফেক আগুেন পুিড়েয় হত্যা
মামলায় আরও িতনজনেক গ্েরফতার করা হেয়েছ। তারা হেলা- কামরুন নাহার
মিণ, জান্নাতুল আফেরাজ ও েমা. শামীম। শামীমেক মঙ্গলবার সকােল
আদালত েথেক পাঁচ িদেনর িরমান্েড েনওয়া হেয়েছ। ঘটনার িদন মিণ
িতনতলা ছােদর ওপর নুসরােতর শরীের আগুন িদেয়িছল। জান্নাতুল অপর
আসািম শামীেমর ভাগ্িন।

