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ঢাকা : ২০১২ সােলর ১১ েফব্রুয়াির। বাংলােদেশ সাংবািদক দম্পিত
সাগর সরওয়ার এবং েমেহরুন রুিন দম্পিতেক ঢাকায় তােদর বাসায়
নৃশংসভােব হত্যা করা হয়। েসই ঘটনা তখন সারা েদেশ েতালপাড় সৃষ্িট
কের। বহুল আেলািচত এ হত্যাকাণ্েডর ছয় বছেরও েগােয়ন্দারা তােদর
তদন্ত কাজ েশষ করেত পােরিন।
এই হত্যাকাণ্েড প্রথেম পুিলশ তদন্ত কের এবং পের পুিলেশর এিলট
েফার্স র্যােবর কােছ হস্তান্তর করা হয়।
িনহত েমেহরুন রুিনর ভাই নওেশর আলম েরামান িবিবিস বাংলােক বেলন,
গত ছয়বছের তদন্েত েকান অগ্রগিত েনই এবং তদন্েতর িবষেয় এবছর তােদর
িকছুই জানােনা হয়িন।
“তদন্তকারী সংস্থা যতগুেলা বাংলােদেশ আেছ, অেনক ব্যাপােরই তােদর
সাফল্য দৃশ্যমান। িকন্তু এই একিট জায়গায় ছয়বছের েকানিকছু েদিখনা।
ছয়বছেরর ন্যূনতম অগ্রগিত আসেল েনই। আমােদর কােছ মেন হয়, এটা তারা
তােদর গািফলিত থাকেত পাের িকংবা ইচ্ছাকৃত-ভােব তারা রহস্য েবর
করেত চান না এবং ঘটনািটেক ধামাচাপা িদেত চান”।
র্যাব তদন্েতর দািয়ত্ব েনয়ার পর সাগর ও রুিনর মরেদহ কবর েথেক
তুেল এেন পুনরায় ময়না তদন্ত ও িভেসরা পরীক্ষা কের ।েবশ কেয়কজন
গ্েরফতার হেলও তদন্ত আর এেগায়িন।
আদালত েথেক এই হত্যাকাণ্েডর তদন্েতর অগ্রগিতর িবষেয় প্রিতেবদন
জমা িদেত বলা হেলও র্যাব ৫৪ বার আেবদন কের এজন্য সময় েচেয়েছ।
িনহত সাংবািদক রুিনর ভাই বেলন, সাধারণভােব মেন হয়, “এখােন দুেটা
িবষয় থাকেত পাের। যারা তদন্তকারী সংস্থা তারা অত্যন্ত অদক্ষ।
আেরকিট কারণ হেত পাের সরকার চায়না অথবা এটার সােথ হয়েতা বড় েকউ
জিড়ত যার জন্য যারা তদন্ত করেছ তারা েকানও প্রকার অগ্রগিত
কেরনিন”।

এমন প্েরক্ষাপেট আজ েরাববার সাংবািদকরা িবচােরর দাবীেত ঢাকায়
িবক্েষাভ করেবন বেল কথা রেয়েছ। সাগর-রুনী হত্যার ঘটনার পরপরই
িবচার েচেয় আন্েদালেন েনেমিছেলন সাংবািদক মহল। অল্প িকছুিদন পরই
েসই আন্েদালন েথেম যায়। েস আন্েদালেন েনতৃত্ব েদয়া সাংবািদক েনতা
ইকবাল েসাবহান েচৗধুরী পের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপেদষ্টার
দািয়ত্ব পান।
আলম জানান, তদন্তকারীরা গতবছর জািনেয়িছল েয তারা এই মামলার রহস্য
উদঘাটেনর জন্য গুরুত্ব িদেয় েচষ্টা চািলেয় যাচ্েছন। িকন্তু
িবষয়িট িনেয় এখন তােদর মেন নানা প্রশ্ন।
ন্যায়িবচার কতটা আশা করেছন-এমন প্রশ্েন িবিবিস নওেশর আলম বেলন
“আমরা েতা যতিদন েবঁেচ আিছ িবচার চাইেবা। িকন্তু আমরা ন্যায়িবচার
পােবা বেল এখন আসেল আর মেন হয়না”।
িকভােব েবেড় উঠেছ িনহত দম্পিতর সন্তান েমঘ?
এই হত্যাকাণ্েডর একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী িনহত দম্পিতর ৫ বছেরর
িশশু সন্তান েমঘ-এর বয়স এখন ১১ বছর।
মামা নওেশর েরামান বেলন, আর দশিট বাচ্চার মতই েমঘ স্কুেল যাচ্েছ,
ক্িরেকট েকািচং করেছ। আত্মীয়-বন্ধুেদর মােঝ েবেড় উঠেছ। িকন্তু
বাবা-মার আদর ছাড়া েযভােব েবেড় ওেঠ একিট বাচ্চা েসভােবই েস
েবেড় উঠেছ।
বাবা-মার কথা সবসময় মেন কের েস। তেব েমঘ চায়না তার পিরবার িটিভ
বা িমিডয়ার সামেন কথা বলুক।
আলম বেলন, “কিদন আেগ েস বলিছল আমরা েযন িমিডয়ার সােথ কথা না বিল
এবার মৃত্যুবার্িষকীেত। তার প্রশ্ন-কথা বলেল িক তার বাবা-মা
কখেনা িফের আসেব?েয কথা বলেল তারা িফের আসেবনা েস কথা বেল িক
লাভ?”
েমঘ যত বড় হচ্েছ তার েছাট মেন এই ধরেনর হালকা ক্েষাভ ধীের ধীের
েবেড় উঠেছ বেল জানান নওেশর েরামান।
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