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েবলাল েহােসন �া� ॥
ময়মনিসংহ েপৗরসভার জ� িনব�ন সনদ ‘জািলয়ািতর’ েকেল�ািরর ঘটনায় অপহৃতা িকেশারী িমিনর সব র্নাশকারী িজহান পার
েপেত চাইেছ।
চা��কর িমিন আপহরণ মামলায় পলাতক আসািম িজহান আদালত েথেক জািমন িনেত েপৗরসভা েথেক জাল সনদপ� িনেয়েছ। এ
ঘটনায় ময়মনিসংহ নারী ও িশশু িনয র্াতন �াইবুনাল তার জািমন ম�রও কেরন। িক� মামলায় বাদী েপৗরসভারই �দ� �কৃত জ�
সনদ আদালেত উপ�াপন কের আসািমর জািমন বািতেলর আেবদন কেরন। এরপরই �াইবুনাল েপৗরসভার ভািলয়ম তলব কেরন।
এেত ধরা পেড় সনদ েকােল�ািরর ঘটনা। েপৗরসভার ২ কমর্কতর্া এেত জিড়ত বেল জানা যায়। �াইবুনাল তােদরেক ১ জানুয়াির
সরকারী �াইবুনােল হািজর হওয়ার িনেদ র্শ িদেয়েছ। িবষয়িট �মািণত হেল েপৗরসভার সংি�� মহল জাল কাগজপ� �দােনর দােয়
েফৗজদারী মামলার মুেখ পড়েবন।
জ� িনব�ন সনদ �দােনর ে�ে� েপৗরসভার অিনয়মও দািয়�হীনতার িবষয়িট এেত ধরা পেড়েছ। এেক সু�� দুনীিতর্ বেল অিভিহত
কেরেছন সেচতন মহল। সূ� মেত, ময়মনিসংহ েপৗরসভার অভয্া�ের এবং িবিভ� কমর্কাে� অিনয়ম, দুনীিতর্, �মতার অপ�হার,
দািয়�হীনতা মাথা চাড়া িদেয় উেঠেছ। িনয়মনীিত উেপ�া কের িনয়�ণহীনভােব চলেছ িবিভ� কায র্�ম। টাকার িবিনমেয় জ�সনদ
িবতরণ করা হে�।
েপৗরসভার েময়র এর �া�র করা ফাঁকা ফরম এর অপ�বহার চলেছ েবপেরায়াভােব। সংি��রা দািয়� পালেনর ে�ে� �মতার
অপ�বহার করেছন। জ� িনব�ন সনদ �দােন নূয্নতম িনয়ম শৃ�লা েমেন না চলার সুেযাগ িনে�ন অেনেক। েপৗরসভা এে�ে�
নাগিরক েসবার জ� সহজশতর্ �েযাজয্ করেলও সংি��রা এেক �বসা িহেসেব িনে�ন বেল অিভেযাগ দািব করা হয়। টাকা িদেলই
জ� সনদ েদয়া হয়। এ ধরেনর �বণতার কারেণই উ�ব ঘেটেছ জ� সনেদ িমিনকাে�র। ভূয়া জ� সনদ েদয়া এবং একই নােম
একািধক জ� সনদ �দান ও অে�র নােম জ� সনদ ইসুয্র ঘটনা েপৗরসভার সাধারণ ঘটনা। এর আড়ােল সৃ� েকেল�ািরর ফেল
েবকায়দায় পেড়েছ েপৗরসভা। ভূয়া, িভি�হীন জ� সনদ িদেয় েপৗরসভােক এখন আদালেত দাড়ােত হে�।
েয ঘটনায় েপৗরসভার জ� সনদ েকেল�াির ফাঁস হেয়েছ েসখােন একিট েমেয়র অিধকার িবপ� হেয়েছ।
ময়মনিসংহ েকােতায়ালী মেডল থানার ১০৫ নং মামলা (২৯/১২/২০১২ িজআর নং ১৪১১/২০১২) যা নারীও িশশু িনয র্াতন দমন
�াইবু�ােলর ৩৯০/২০১৩ নং মামলা েসখােন িভকিটম অিনি�তা কম র্কার িমিনর �িতপ� িজহান ম�েলর �াথ র্ সংর�েণ কাজ
কেরেছ েপৗরসভা। এিনেয় আইনী মার�ােচ জািমেনমু� হেয় েবিরেয় েগেছ মামলার আসামী অপহরণকারী ধষ র্ক িজহান। উ�ার
হয়িন অপহৃত।
সূ� মেত, েমাটা অংেকর টাকা েলনেদন এর মা�েম েপৗরসভা েমেয়িটর ভূয়া জ�সনদ তুেল িদেয়েছ আসািমর হােত। চতুর আসািম
সনদিটেক �বহার কেরেছ িব� �াইবুয্নােলর সামেন।
ঘটনার িববরণ েথেক জানা েগেছ �ায় ১ বছর আেগ িব�াময়ী গালর্স �েলর নবম ে�ণীর ছা�ী অিনি�তা কমর্কার িমিন বড় বাজার
েথেক অপহৃত হয়। অপহৃত অব�ায় েমেয়িট অ�:স�া হেয় পেড়। এজ� দায়ী অপহরক িজহান ম�ল। িজহান ম�ল স�িত
েপৗরসভায় েমাটা অংেকর টাকা িদেয় িমিনর নােম জাল ও ভূয়া জ� সনদ েনয়। যােত িমিনেক �া� বয়� েদখােনা হয়। এর মা�েম
আসািমরা ধষ র্েনর দায় েথেক পার েপেত তৎপরতা চালায় এবং অপহরেনর ঘটনািটেক িভ�খােত �বািহত করার পায়তারা চালাে�।
এিদেক িমিন ১৮ বছর এর আেগই অ�:স�া হওয়ায় তার অিভভাবকরা উি��। উে��, িজহানই জািমন। িনেত এেস জানায় েমেয়িট
সাবািলকা ও ১৪ স�ােহর অ�:স�া। িজহান গত ২২ েম ২০১৩ আদালেত হািজর হেয় জািমন েনয়। এ জ� েস িমিনর জ� সনদ
দািখল কের েসখােন িমিনর জ� তািরখ ২৫/১২/১৯৯৪। অথ র্াৎ এখন িমিনর বয়স ১৯। অ�িদেক এর ২িদনপর ২৭ েম আসািম
জািমন বািতেলর আেবদন কেরন বাদী। এে�ে� িতিন েপৗরসভার েদয়া জ�িনব�ন সনদ েপশ কেরন। েযখােন জ� তািরখ
২৫/১২/১৯৯৯। অথাৎ বয়স ১৫।
সূ� জানায় িমিন এই জ� সনদ অনুযািয় গত ২৪-০১-২০০৭ সেন িব�াময়ী �েল ৪থ র্ ে�ণীেত ভিতর্ হয় এবং ২০১১ সেন েজএসিস

পরী�ায় অংশ িনেয় েগাে�ন এ �াস পায়। এরপর ২০১২ সেনর ১৬ িডেস�র স�য্া সােড় ৭ টায় বড় বাজার িমশু সােহেবর বাসার
সামেন েথেক অপহৃত হয়। এ�াপাের িমিনর বাবা আন� কমর্কার বাদী হেয় েকােতায়ালী থানায় অপহৃরন মামলা দােয়র কেরন। গত
�ায় ১ বছেরও পুিলশ অপহৃতেক উ�ার করেত পােরিন। জানা যায়, আন� কমর্কােরর �িতেবশী েগািব� গা�িল েরােডর �পন
ম�েলর েছেল বখােট িজহান েমেয়িটেক অপহৃরণ কের আটেক েরেখেছ। আসািম প� জানান তারা ে�ম কের পািলেয় িগেয় িবেয়
কেরেছ। সূ� জানায় িমিন ১৫ বছেরর িকেশারী। ফেল িবেয়র িবষয়িট আইন িস� নয়।
এিদেক আসািমরা িমিনর বয়স েবিশ েদিখেয় েপৗরসভা েথেক ভূয়া সনদ িনেয়েছ। সূ� জানায় ভূয়া সনদ �দােনর জ� �াইবুয্নাল
েপৗরসভার িনব�ক ডা: েমাঃ শহীদুল ইসলাম েমিডেকল অিফসার ও ��তকারী �ািনটারী ই�েপ�র দীপক মজুমদারেক আগামী ১
জানুয়াির হািজর হওয়ার িনেদ র্শ িদেয়েছন। এর আেগ েময়র ইকরামুল হক িটটু আদালতেক েদয়া �তয্য়ন পে� �ীকার কেরন
২৫/১২/১৯৯৪ জ� তািরখ স�িলত সনদিট েপৗরসভা েথেক েদয়া হেয়েছ যার ভিলয়ম নং-৫৮ যা এখন অনলাইেন রেয়েছ। অপর জ�
সনদিট ৮৩ নং ভিলয়ম েথেক েদয়া।

