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‘িনেদﺺ
াষ’ ধন̀েয়র ফাঁ
িস হয়!
নিথ জমা পড়ল মু
খ겅̀মﻴীর
দফতের, নতﺦ
ন তদে☐র দািব
িপনাকপািণ ﺭঘাষ, এেবলা.ইন | ﺭসে剢̀̀র ১, ২০১৬
Share it on

২০০৪ সােল ধষণﺺও খু
েনর দােয় ফাঁ
িস হয়
ধন̀য় চে䁜̀াপাধ겅̀ােয়র। িকন্
ﺭ ﺦসই তদ☐ ও
ত
িবচার প幟̀িত ﺜঠক িছল না। ১২ বছর পের ﺭসই
দািব িনেয় ﺭফর তদে☐র দািব উঠল।

ফাঁিস হয় ২০০৪ সােলর ১৪ অগ।

১৯৯০ সােল ধনကয় চেကাপাধােয়র নাম খবেরর কাগেজর
িশেরানাম হয়। ꀇসই বছেরর ৫ মাচ䀀耈
কলকাতার পကপু
কু
র
এলাকার আনက অাপাট䀀耈
েমেကর চারতলার 윀贂ােট ১৮
বছর বয়েসর আইিসএসই পরী뫿ািথনী
䀀耈ꀇহতাল পােরখ খু
ন
হন। ধনကয় িছল ꀇসই অাপাট䀀耈
েমেကর িনরাপကার뫿ী।
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হন। ধনကয় িছল ꀇসই অাপাট䀀耈
েমেကর িনরাপကার뫿ী।
ꀇ뫿〄ফতার করা হয় তাঁেক। অিভেযাগ ওেঠ, ধষণ䀀耈কের খু
ন
করা হেয়েছ ওই িকেশারীেক। চেল দীঘ তদက
䀀耈 ও
িবচারপব।䀀耈
ꀇশেষ বাঁকু
ড়ার কু
লু
িডিহ 뫿〄াম ꀇথেক
কলকাতায় কাজ করেত আসা ধনကয় ꀇদাষী সাব雼 হন।
২০০৪ সােলর ১৪ অগ তাঁর ফাঁিস হয়।
১২ বছর পের ꀇসই তদেကর ত্
爀픇뫿Ⰲট খু
জ
খম뫿Ⰲীর
ঁ েত মু
কােছ আ㐀鸄জ䀀耈
জমা পড়ল বৃ
হ퇼িতবার। ধনကয় ꀇদাষী নন,
আসেল ꀇহতাল পােরখ হতাকাက িছল এক뫿Ⰲট ‘অনার
িকিলং’— এমনটাই দািব ত　砄
েলেছন কলকাতার একদল
অধাপক, গেবষক। অেনক িদন ধেরই তাঁরা এই দািব
ত　砄
েল আসেছন। সᨀ各িত তাঁেদর ব䘀ব বই আকাের
✀কািশত হেয়েছ। ‘আদালতিমিডয়াসমাজ এবং
ধনကেয়র ফাঁিস’ শীষক
䀀耈বই ✀কােশর পের এবার ꀇসই
ঘটনার নত　砄
ন কের তদက ꀇচেয় মু
খম뫿Ⰲীর কােছ
㿰ারকিলিপ জমা িদেলন ওই অধাপকরা। বৃ
হ퇼িতবারই
ꀇসই 㿰রকিলিপ নবােက জমা ꀇদওয়া হেয়েছ।
ধনကয় চেကাপাধােয়র ফাঁিসর ঘটনা, তদက ও িবচার
✀㐀鸄뫿Ⰶয়া িনেয় দীঘ গেবষণা
䀀耈
চািলেয়েছন কলকাতার দু
ই
অধাপক ✀বাল ꀇচৗধু
রী, ꀇদবািশস ꀇসন爀甆က এবং এক
✀যু
㐀鸄䘀িবদ পরেমশ ꀇগা需ᨄামী। তাঁরাই বইেয়র মেধ ত　砄
েল
ধেরেছন তাঁেদর গেবষণালက ব䘀ব।
ধনကয় বার বার বেলিছেলন, িতিন িনেদ䀀耈
াষ। যিদও
আদালেত যাবতীয় সা뫿ী, ✀মাণ তাঁর িব爀픇েကই যায়। এখন
গেবষকরা বলেছন, ধনကয় চেကাপাধায় ꀇয মামলায়
অিভযু
䘀 ‘✀মািণত’ হেয়েছন, তার বহ　砄
িকছ　砄
ই ꀇধায়াঁশায়
ভরা, বহ　砄
‘✀মাণ’ মূ
লত ꀇগাঁজািমল। এমনিক সম雼
সা뫿✀মাণ জেড়া কের এেগােল ধনကয় চেကাপাধােয়র
ঘটােনা ‘অপরাধ’ আেদৗ ✀মাণ করা যায় িক না, এ িনেয়ই
সেကহ ꀇতির হয়। এমনিক ওই সা뫿✀মাণ ꀇথেক িভကতর
িসကােက ꀇপৗ뫿�ছেনাও সကব িছল বেল দািব।
এই দািব ত　砄
েলই বাম আমেল হওয়া তদেကর ত্
爀픇뫿Ⰲট
ꀇখাঁজার আেবদন জমা ꀇদওয়া হেয়েছ মু
খম뫿Ⰲী মমতা
বেကাপাধােয়র কােছ। একজেনর ফাঁিস হেয় যাওয়ার
পের ꀇসই মামলা নত　砄
ন কের ꀇখালা যায় িক? ꀇদেশ এমন
ꀇকানও ন㐀鸄জর িক আেদৗ রেয়েছ? এই ✀ে뫿র উကের
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ꀇকানও ন㐀鸄জর িক আেদৗ রেয়েছ? এই ✀ে뫿র উကের
অনতম আেবদনকারী অধাপক ꀇদবািশস ꀇসন爀甆က
বেলন, ‘‘না, ꀇকানও ন㐀鸄জর ꀇদেশ ꀇনই। তেব িবেদেশ
রেয়েছ। ꀇয ꀇকানও িকছ　砄
ই ꀇতা একবার 爀촉爀픇 হয়। আমরা
চাই, এই মামলা িরওেপন কেরই ꀇসই কাজ 爀촉爀픇 ꀇহাক।
আর এই কােကর নত　砄
ন তদက করার ꀇ뫿ে뫿各 অেনক সু
িবধা
রেয়েছ। ✀থমত, এখনও ওই ঘটনা 㿰ৃ
িতর মেধই রেয়েছ।
িကতীয়ত, এই সমেয়র মেধ ওই মামলাসং뫿Ⰶাက আইেনর
পিরবত䀀耈
ন হয়িন, তৃ
তীয়ত এই মামলায় যেথ㼀촄 ꀇজারােলা
যু
㐀鸄䘀 রেয়েছ।’’ িকন্
　砄এতিদন পের এই দািব ত　砄
ত
েল লাভ
কী? ধনကয় ꀇতা এই পৃ
িথবীেতই ꀇনই। এর উကের ꀇদবািশস
ꀇসন爀甆က বেলন, ‘‘তদက 뫿Ⰲঠক পেথ হেল, িবচার বব䏽া
নত　砄
ন রায় িদেল ধনကয় িনেদ䀀耈
াষ ✀মািণত হেল অကত
মরেণাကর কল　মু
㐀鸄䘀 হেব। ꀇসই সে䘀 মূ
ল ꀇদাষীেদর
শা㐀鸄雼 হেব।’’
এিদন মু
খম뫿Ⰲীর দফতের ꀇয 㿰ারকিলিপ জমা ꀇদওয়া
হেয়েছ, তােত ✀ায় এক হাজার মানু
েষর 需ᨄা뫿র রেয়েছ
বেল জািনেয়েছন আেবদনকারীেদর অনতম ঈ㐀鸄ကতা
পাল। তাঁেদর ব䘀ব, নত　砄
ন কের তদက হেল, নত　砄
ন কের
মামলা 爀촉爀픇 হেল, িবচারবাব䏽ােতও ꀇয সংেশাধন সကব
ꀇসটা ✀মািণত হেব।
আেবদন জমা ꀇনওয়া হেলও মু
খম뫿Ⰲীর দফতর ꀇথেক
এখনই িকছ　砄
জানােনা হয়িন। তেব আেবদনকারীেদর
আশা, তাঁরা সদথক
䀀耈উကর পােবন। এখন ꀇসই অেপ뫿ায়
থাকেত চান তাঁরা।
আরও পড়ু
ন
ধনကেয়র ফাঁিস িক যথাযথ িছল? নত　砄
ন কের উঠল ✀뫿
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