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ঢাকা িব িবদ ালেয়র ছা  মাঃ রহমত উ াহেক পিুলিশ িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৬ মাচ ২০১১ দপুুর ১২.০০টার িদেক ঢাকা মহানগরীর শাহবাগ থানার পুিলশ সদস রা শাহবাগ 

মাড় থেক ঢাকা িব িবদ ালেয়র ইসলািমক ািডজ িবভােগর থম বেষর ছা র মাঃ রহমত 

উ াহ (২০) ক ার কের তাঁর ওপর িনযাতন চািলেয়েছ বেল অিভেযাগ কেরেছ রহমত উ াহর 

পিরবার। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  সরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল 

অিধকার কথা বেল 

 রহমত উ াহর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ রহমত উ াহ 

 

মাঃ জািহদ হাসান (১৭), রহমত উ াহর ভাই 

মাঃ জািহদ হাসান অিধকারেক জানান, তাঁেদর ােমর বাড়ী নরিসংদী জলার রায়পুরা থানার 

ধু ি র চর ােম। রহমত উ াহ ঢাকা িব িবদ ালেয় ভিতর পর থেকই আওয়ামী লীেগর ছা  

সংগঠন বাংলােদশ ছা লীেগর একজন কম  িহেসেব সংগঠেনর কাজ করিছেলন। িক  সংগঠেনর 

তািলকায় রহমেতর কান নাম িছল না।  

 

৬ মাচ ২০১১ সকাল ১০.০০টার িদেক িতিন ঢাকা িব িবদ ালেয়র হাজী মুহ দ মুহসীন হেলর 

৪৩১ ন র কে  রহমত উ াহর সে  দখা কেরন। সকাল ১১.০০টার িদেক িতিন ঢাকার সাভাের 

যাওয়ার উে েশ  বর হেয় শাহবাগ থানার সামেনর মােড় যান। একই সময় রহমত উ াহ এফ 

রহমান হেলর িদেক চেল যান। িতিন দখেত পান, ঢাকা িব িবদ ালেয়র আনুমািনক ৫০০জন ছা  

িবে াভ িমিছল িনেয় থানার মােড়র িদেক এিগেয় আসেছ। এসময় ছা রা রেদায়ান হত ার িবচার 

চাই বেল াগান িদি ল, তত েণ থানা থেক পুিলশ সদস রা বর হেয় িমিছেল বাধা দয়, যােত 

ছা েদর িমিছল  মইন রা ায় না যেত পাের। পুিলশ সদস রা িমিছেল বাধা দওয়ায় িব ু  

ছা রা রা া অবেরাধ কের এবং গাড়ী ভাংচুর করেত থােক। এক পযােয় পুিলশ ও ছা েদর মেধ  
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ধাওয়া পা া ধাওয়া  হয়। এ দশৃ  দেখ রহমেতর সে  মাবাইল ফােন যাগােযাগ কেরন 

জািহদ। রহমত উ াহ তাঁেক জানান, িতিন িমিছেল যানিন। তখন িতিন সখান থেক চেল যান।  

 

৬ মাচ ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক মাবাইল ফােন ঢাকা িব িবদ ালেয়র ছা েদর কাছ থেক 

জানেত পােরন, সকােল শাহবাগ মােড় ছা েদর গাড়ী ভাংচুেরর ঘটনায় রহমতেক পুিলশ ার 

কেরেছ।  

 

িতিন ৭ মাচ ২০১১ সকাল ১০.০০টার িদেক শাহবাগ থানায় যান। থানায় িগেয় জানেত পােরন, 

থানা পুিলশ বাদী হেয় রহমেতর নােম এক  মামলা দােয়র কেরেছ। রহমত ঢাকা ক ীয় 

কারাগাের আেছন। িতিন কারাগাের িগেয় রহমেতর সে  দখা কেরন। রহমত তাঁেক জানান, ৬ 

মাচ যখন ছা রা িমিছল িনেয় শাহবাগ মােড় যাি ল, সই সমেয় রহমত থানার সামেন দাঁিড়েয় 

িমিছল দখিছেলন। পুিলশ সদস রা ধাওয়া করেল ছা রা পািলেয় যায়। িক  রহমত সখােনই 

দাঁিড়েয় িছেলন বেল পুিলশ সদস রা তাঁেক ার কের। ােরর পর রহমতেক িনযাতন করা হয় 

বেল িতিন জানান। শাহবাগ থানা হাজেত আটক রাখা অব ায় পুিলশ সদস রা রহমেতর হােত, 

পােয়, িপেঠ ও মাথার পছেন লা  িদেয় িপ েয়েছ এবং বুট জতুা িদেয় মািড়েয়েছ। রহমত 

কারাগােরর ভতর থেক ত ান েলা দখান এবং জানান য, পুিলশ সদস রা িনযাতন কের 

তাঁর ডান বা  ভে  ফেলেছ। 

 

জািহদ হাসান অিধকারেক বেলন, িবনা অপরােধ রহমতেক পুিলশ সদস রা িমথ া মামলায় জিড়েয় 

িনযাতন কেরেছ। িতিন এ িনযাতেনর িবচার দাবী কেরন। 

 

মাঃ জাবােয়র আহে দ, ছা , ইসলািমক ািডজ িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা 
মাঃ জাবােয়র আহে দ অিধকারেক বেলন, ৬ মাচ ২০১১ সকাল ১০.০০টার িদেক ছা লীেগর 

এফ রহমান হেলর নতাকম রা কলা ভবেনর সামেন এক  িম ং কেরন। স িম ং এ আেলাচনা 
হয় য, ৫ মাচ ২০১১ বাস িমকরা মিতিঝল চ ের ঢাকা িব িবদ ালেয়র আরিব িবভােগর চুড়া  

বেষর ছা  রেদায়ানেক িপ েয় হত া কেরেছ। অথচ এ ব াপাের িব িবদ ালয় কতৃপ  কান 

পদে প হণ কেরিন। রেদায়ােনর লাশ ক া ােস আনার চ া করা হেল পুিলশ লাশ  কৗশেল 

বিরশাল জলার পলাশপুর ইউিনয়েনর ভা ািরয়ায় ােমর বাড়ীেত পা েয় দয়। িম ং এ আেরা 
আেলাচনা হয় য, ছা রা রেদায়ােনর জানাযা পড়েব এবং হত ার িবচার দাবী করেব। এই 

আেলাচনার িভি েত িম ং শেষ এক  িবে াভ িমিছল িনেয় ছা রা শাহবাগ মােড় যায়। িক  

অিত উৎসাহী পুিলশ সদস রা ক া ােসর সড়েকর মেধ  ঢুেক ছা েদর ল  কের য়ার গ াস 

ছঁুড়েত থােক। যার কারেণ ছা রা উে িজত হেয় রা ায় গাড়ী অবেরাধ কের এবং কেয়ক  গাড়ীও 

ভাংচুর কের। ঘটনা থেম যাওয়ার পর দপুুর ১২.০০টার িদেক ইসলািমক ািডজ িবভােগর 

রহমত উ াহ রা া িদেয় হাঁটেত থাকেল পুিলশ সদস রা তাঁেক ার কের। িতিন বেলন, িবকােলর 

িদেক ছা েদর কাছ থেক রহমতেক ার করার খবর পেয় িতিন শাহবাগ থানায় যান। থানা 
হাজেত িগেয় দখা করার সময় রহমত তাঁেক জানান, পুিলশ সদস রা লা  িদেয় তাঁর সারা শরীের 

িপ েয়েছ এবং রহমেতর ডান বা  ভে  গেছ।  
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পের পুিলশ সদস রা রহমতেক ব ব ু  শখ মুিজব মিডক াল িব িবদ ালয় হাসপাতােল িনেয় 

াথিমক িচিকৎসা িদেয়েছন। িতিন রহমেতর ওপর পুিলিশ িনযাতেনর িবচার দাবী কেরন। 

 

মাঃ শাওন, ছা , সমাজ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা 
মাঃ শাওন অিধকারেক বেলন, ৬ মাচ ২০১১ সকাল ১১.০০টার িদেক ঢাকা িব িবদ ালেয়র ছা  

রেদায়ান হত ার িবচােরর দাবীেত ছা লীগ সমিথত কম রা এক  িম ং কের এবং িম ং শেষ 

এক  িবে াভ িমিছল বর কের। িমিছল  শাহবাগ মােড়র িদেক যেত থােক। িমিছল  মােড় 

যাওয়ার আেগই পুিলশ সদস রা িমিছেল বাধা দয়। এেত ছা রা আেরা উে িজত হেয় ওেঠ এবং 
রা ায় যানজেটর সৃি  হয়। পুিলশ সদস রা ছা েদর ওপর চড়াও হওয়ায় ছা রা গাড়ী ভাংচুর 

কের। পুিলেশর ধাওয়ায় ছা রা সবাই পািলেয় গেলও  শাহবাগ থানা পুিলশ রহমতেক রা া থেক 

আটক কের। এসময় পুিলশ সদস রা রহমতেক রা ার মেধ  ফেলই বদম ভােব পটায়। রহমতেক 

থানা হাজেত আটক রাখেল িতিন এবং জাবােয়র আেরা কেয়কজন ছা েক িনেয় শাহবাগ থানায় 

যান। থানায় িগেয় িতিন জানেত পােরন, গাড়ী ভাংচুেরর ঘটনায় এক পুিলশ সদস  বাদী হেয় 

থানায় এক  মামলা কেরেছ। সই মামলায় রহমতেক ার দখােনা হেয়েছ। িতিন পুিলশ 

সদস েদর কাছ থেক জানেত পােরন, রহমত পালােত িগেয় সামান  আঘাত পেয়িছেলন। তাই 

রহমতেক হাসপাতাল থেক াথিমক িচিকৎসা িদেয় এেন থানা হাজেত রাখা হেয়েছ। 

 

শাওন জানান, ৭ মাচ ২০১১ িতিন আদালেত যান এবং এ াডেভােকট সানাউ াহেক মামলা  

নািনর জেন  অনুেরাধ কেরন। িতিন বেলন, গাড়ী ভাংচুর কেরেছ ায় ৫০০জন ছা , িক  

পুিলশ আর কাউেক না পেয় রহমতেক ার কের িনযাতন কেরেছ। িতিন রহমত উ াহর মুি  

এবং ঘটনার সু ু  িবচার দাবী কেরন। 

 

 

মাঃ আিমনুল ইসলাম (৩৯), ত দশ  

মাঃ আিমনুল ইসলাম অিধকারেক জানান, ৬ মাচ ২০১১ সকাল ১১.০০টার িদেক িতিন শাহবাগ 

মােড় শফালী ফুল ঘর নােম িনেজর দাকােন কাজ করিছেলন। এ সময় ঢাকা িব িবদ ালেয়র 

ক া াস থেক ছা রা এক  িমিছল িনেয় মােড়র িদেক এিগেয় যায়। ছা েদর হােত িছল বাঁেশর 

লা , ব াট, লাহার রড এবং ইট পাটেকল। িমিছেল ছা রা বলিছল রেদায়ান হত ার িবচার চাই। 
িমিছল  মূল রা ায় আসেতই রা ায় যানজেটর সৃি  হয়। ছা রা রা ায় থাকা যানবাহন েলা 
ভাংচুর  কের। পের পুিলশ সদস রা এেস ভাংচুর না করার জেন  ছা েদর অনুেরাধ কের। 

িক  ছা রা পুিলশ সদস েদর কথা না শানায় পুিলশ সদস রা য়ারেশল ছাঁেড়।  হয় ছা -

পুিলেশর মেধ  সংঘষ। ায় এক ঘ া সংঘষ চেল। পের পিরি িত শা  হেল নেত পান, পুিলেশর 

হােত ছা  ার হেয়েছ। এর বাইের িতিন আর িকছু জােনন না বেল জানান। 

 

ইকবাল আহে দ, িশ ক, ইসলািমক ািডজ িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা 
ইকবাল আহে দ অিধকারেক বেলন, িতিন ছা েদর কােছ জানেত পােরন, তাঁর িবভােগর ছা  

রহমত উ াহেক ৬ মাচ ২০১১ শাহবাগ থানা পুিলশ ার কেরেছ। 
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রহমত উ াহ অনাবািসক ছা  হেলও ছা লীেগর কম  িহেসেব সংগঠন করায় স হাজী মুহ দ 

মুহসীন হেলর ৪৩১ ন র কে  থাকেতা। ছা লীেগর সংগঠেন তার কান পদ না থাকেলও কম  

িহেসেব কাজ করেতা। িতিন বেলন, িতিন ছা েদর কাছ থেক েনেছন ােরর পর রহমত 

উ াহর ওপর পুিলশ িনযাতন কেরেছ। এ ব াপাের িব িবদ ালয় কতৃপ  েয়াজনীয় পদে প নেব 

বেল িতিন জানান। 

 

এসআই শখ মুহসীন আলম, শাহবাগ থানা, ঢাকা 
এসআই শখ মুহসীন আলম অিধকারেক জানান, শাহবাগ থানার জনােরল ডায়রী ন র ৩১৪ 

মূেল ২৪ জন পুিলশ সদস  িনেয় ৬ মাচ ২০১১ শাহবাগ মােড় আইনশৃংখলা র ার িডউ  

করিছেলন। সকাল ১১.০০টার িদেক ঢাকা িব িবদ ালেয়র ায় ১০০/১৫০ জন ছা  িমিছল 

আকাের লা েসাঠা, ইটপাটেকল, লাহার রড িনেয় াগান িদেত িদেত শাহবাগ মােড়র িদেক এেস 

গাড়ী ভাংচুর কের। িতিন পুিলশ সদস েদর িনেয় গাড়ী ভাংচুর না করার জেন  তােদর বেলন এবং 
এরপর জনসাধারেণর জানমােলর িনরাপ ার জেন  ছা েদর বাধা দন। এ কারেণ ছা রা তাঁেদর 

ওপর ইট পাটেকল ছুড়ঁেত থােক এবং সরকারী দািয়  পালেন বাধা দয়। এেত ায় ১৫জন পুিলশ 

সদস  আহত হন। ছা েদর ইেটর আঘােত কনে বল লুৎফর রহমােনর ঢাল ভে  যায়। একজন 

ছা  লাহার রড িদেয় মাঃ তাইজিু ন নােম এক আনসার সদেস র মাথায় আঘাত কের র া  

জখম কের। তাঁেক ব ব ু  শখ মুিজব মিডক াল িব িবদ ালয় হাসপাতােল ভিত করােনা হয়। 

ছা রা পুিলেশর রকারসহ ৫০/৬০  যানবাহন ভাংচুর কের। পিরি িত িনয় েণ আনেত পুিলশ 

সদস রা িতন রাউ  য়ারেসল িনে প কের। িতিন বেলন, একজন ছা  ই িস পিরবহেনর (ঢাকা 
মে া-জ-১৪-১৬৩২) বােস আ ন ধিরেয় দয়। বােস আ ন দয়ার সময় হােত নােত পুিলশ 

সদস রা ওই ছা েক ার কের। ওই ছা  জানায়, তার নাম রহমত উ াহ। 

 

িতিন আেরা বেলন, রহমত উ াহেক ােরর সময় ধ াধি েত স সামান  আহত হয়। িতিন 

রহমতেক াথিমক িচিকৎসা িদেয় থানায় িনেয় যান। িতিন বাদী হেয় রহমত উ াহসহ 

১০০/১৫০জনেক আসামী কের রাত ১০.৪৫টায় শাহবাগ থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। 

মামলা ন র ১৩; তািরখঃ ৬/০৩/২০১১। ধারাঃ আইনশৃংখলা িবঘ œকারী অপরাধ ত িবচার 

আইন ২০০২ (সংেশাধনী ২০০৮) এর ৪(১)/৫। সংঘব  হেয় আইনশৃংখলা ভ  করার অপরাধ। 

এসআই আ ার হােসনেক এই মামলার তদে র দািয়  দয়া হেয়েছ। রহমতেক ার করার পর 

কান রকেমর িনযাতন করা হয়িন বেল িতিন দাবী কেরন। 

 

এসআই আ ার হেসন, শাহবাগ থানা, ঢাকা 
এসআই আ ার হােসন অিধকারেক জানান, ৬/৩/২০১১ তািরেখর এসআই শখ মুহসীন আলেমর 

দােয়রকৃত ১৩ ন র মামলা  িতিন তদ  করেছন। মামলা  তদ াধীন থাকায় িতিন িকছু বলেত 

রািজ হনিন। 
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রহমেতর সে  পুনরায় যাগােযােগর চ া করা হেল ৫ ম ২০১১ রহমেতর ভাই মাঃ জািহদ হাসান 

অিধকারেক জানান, রহমত তখনও ক ীয় কারাগাের রেয়েছন, আদালত থেক জািমন করােনা 
স ব হয়িন। 

 

এছাড়া রহমেতর িচিকৎসেকর সে  কথা বলার জেন  ব ব ু  শখ মুিজব মিডক াল িব িবদ ালয় 

হাসপাতােল িগেয় তাঁেক পাওয়া যায়িন।  

 

অিধকার এই িনযাতেনর ব াপাের তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর শাি  িবধােনর জেন  সরকােরর 

কােছ দাবী জানাে । সই সে  অিধকার রেদায়ান হত ারও িনরেপ  তদে র দাবী জানাে  এবং 
রেদায়ান হত ার ঘটনার ি েত সাধারণ যানবাহেনর ওপর হামলারও িতবাদ জানাে । 

 

-সমা - 


