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খুলনা মহানগরীর সদর থানায় পিুলশ কতৃক িশ  বলাল হােসনেক বদু িতক শক 

িদেয় িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১২ এি ল ২০১১ সকাল আনুমািনক ১০.৩০টায় খুলনা মহানগরীর িনরালা এলাকায় িনরালা 
আলকাতরা িমল থেক িমি পাড়া খালপাড় রােডর বািস া গালাম সেরায়ার ও শািহনুর 

বগেমর ছেল বলাল হােসন (৯) ু ধার ালা সহ  করেত না পের খাবার কনার জেন  ৫/৬ 

টুকেরা লাহার রড চুির কের বেল জানা যায়। এই চুিরর অিভেযােগ সদর থানার পুিলশ 

সদস রা তােক আটক কের। আটেকর পর পুিলশ সদস রা হাতকড়া পিড়েয় চাখ বঁেধ দইু 

হােতর আ েুল বদু িতক শক িদেয় িনযাতন কের বেল বলাল ও তার মা অিভেযাগ কেরেছন।  

 

পুিলশ সদস রা ১৩ এি ল ২০১১ আনুমািনক দপুুর ১.০০টায় বলালেক তার মােয়র কােছ 

হ া র কের।  

 

অিধকার ঘটনা  সরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেলঃ- 
 িনযািতত বলাল হােসন 

 বলােলর মা 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

  

 

ছিবঃ বলাল হােসন 

 

বলাল হােসন (৯), িনযািতত িশ  

বলাল হােসন অিধকারেক বেল, স ফুলবাড়ী গট মা াসায় তৃতীয় ণী পয  পেড়েছ। সংসাের 

অভাব অনটন এবং পড়ার খরচ যাগােনা স ব না হওয়ায় আর পড়ােশানা করেত পােরিন। 

বলাল ১২ এি ল ২০১১ সকাল আনুমািনক ১১.০০টায় তার মহ ার িমলন িময়া নােমর এক 

ছেলেক সে  িনেয় শহেরর িনরালা আলকাতরা িমেল যায়। তারা সখান থেক ৫/৬ টুকেরা 
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লাহার রড িড়েয় িনেয় িবি  কের খাবার কনার জেন  বাসায় িফরিছল। এসময় কেয়কজন 

লাক চার চার বেল তােদর ধাওয়া কের। তখন িমলন দৗেড় পািলেয় যায়। লাকজন তােক 

িঘের ফলেল স চার নয় বেল জানায়। িক  লাকজন তার কথা না েন থানা পুিলশেক খবর 

দয়। সকাল আনুমািনক ১১.৩০টায় খুলনা থানার পুিলশ সদস রা এেস তােক হাতকড়া পিড়েয় 

িনেয় যায়। বলাল জানান, পুিলশ সদস রা তােক িনেয় হাজতখানার সামেনর বারা ায় বিসেয় 

রােখ। িবেকেলর িদেক এক পুিলশ সদস  তার চাখ বাঁেধ। চাখ বাঁধা অব ায় তােক অন  এক 

জায়গােত িনেয় যায়। বলাল ধারণা কের, ঐ জায়গা  কান ক  হেব। ওই পুিলশ সদস  তােক 

িবিভ  িবষেয় িজ াসাবাদ কের এবং তার উভয় হােতর আ েুল বদু িতক শক দয়। বদু িতক 

শেক তার শরীর িঝন িঝিনেয় উঠেল স কা া  কের। িক  ঐ পুিলশ সদস  তােক মের 

ফলার ভয় দিখেয় চুপ থাকেত বেল। বলাল আেরা বেল, মানিসক এবং শারীিরক িনযাতন শেষ 

তােক কে র বাইের এেন চােখর বাঁধন খুেল দয়। ওই পুিলশ সদস  স ার িদেক তােক খুলনা 
রলওেয় শেন িনেয় যায়। তার সে  আেরা সদস  আেছ িকনা এসব  কের তােক অেনক 

জায়গােত িনেয় যায়। তােক পুনরায় থানায় এেন থানা থেক শলটার হােম পা েয় দয়। এরপর 

১৩ এি ল ২০১১ সকােল তােক শলটার হাম থেক আবার থানায় এেন তার মােয়র কােছ হ া র 

কের। 

 

৩০ এি ল ২০১১ অিধকার এর িতিনিধর কােছ বলাল বেল, পুিলেশর িনযাতেনর পর থেক এখন 

আর স সু  নয়। পুিলশ সদস রা তার ডান হােতর য আ লু েলােত বদু িতক শক িদেয়িছল 

সখােন মােঝ মােঝ ব াথা ও িঝন িঝন কের। স কমত কান কাজ করেত পাের না। বলাল 

খাবার টাকা সং েহর জন  শহেরর ময়লােপাতা মােড়র কােছ আঃ কাউয়ুম নােমর এক ব ি র 

ওেয়ি ং কারখানায় মািসক ১৫০টাকা মজিুরেত কাজ িনেয়েছ। 

 

শািহনুর বগম (৪০), বলােলর মা 
শািহনুর বগম অিধকারেক বেলন, ১২ এি ল ২০১১ িবকােলর িদেক জানেত পােরন য, বলালেক 

সদর থানার পুিলশ সদস রা ধের িনেয় গেছ। িতিন রােত থানায় বলালেক ছািড়েয় আনার জেন  

যাগােযাগ কেরন। থানা পুিলশ তাঁেক জানান, বলালেক শহেরর িনরালা এলাকায় অপরােজয় 

বাংলােদশ নামক সং ার শ ার হােম পা েয় দয়া হেয়েছ। ১৩ এি ল ২০১১ সকােলর িদেক 

অপরাজয় বাংলােদশ সং ার িশ  উ য়ন ব ব াপক মাহবুব আলম ি  তাঁর বাসায় এেস খবর 

দন য, বলাল তাঁেদর হফাযেত আেছ। িতিন তখন অপরােজয় বাংলােদশ অিফেস যান। পুিলশ 

সদস রাও সখােন যায় এবং তাঁরা বলালেক িনেয় থানায় যান। থানার অিফসার ইনচাজ এক  

লখা কাগেজ া র করেত বেলন। িতিন সই কাগেজ া র কের বলালেক ছািড়েয় আেনন। 

বলাল তাঁেক জানায়, পুিলশ সদস রা বলালেক হাতকড়া পিড়েয় দেুচাখ বঁেধ হােতর আ েুল 

বদু িতক শক িদেয়েছ। অ ীল ভাষায় গািলগালাজ কেরেছ। শািহনুর বগম অিধকারেক জানান, 

পুিলশ বলালেক ার কের অমানিবকভােব িনযাতন কেরেছ। িতিন অিত দির  হওয়ায় আহত 

বলালেক অেথর অভােব িচিকৎসা করােক পােরনিন। পুিলেশর িনযাতেনর পর থেক বলাল ভেয় 

চুপচাপ থােক। মানিসক রাগীর মত আচরণ কের, তমন কান কথা বেল না। 
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মাহবুব আলম ি , িশ  উ য়ন ব ব াপক, অপরােজয় বাংলােদশ 

মাহবুব আলম ি  অিধকারেক জানান, ১২ এি ল ২০১১ িতিন জানেত পােরন বলাল নােম এক 

িশ েক পুিলশ ্ ে ার কেরেছ। িতিন এখবর পেয় থানায় যান এবং হাতকড়া পড়ােনা অব ায় সু  

বলালেক তাঁর হফাযেত নন। িতিন আেরা বেলন, বলালেক শারীিরকভােব সু  মেন হেলও স 

ভয় পেয় মানিসক য নায় ভুগিছল। ১৩ এি ল ২০১১ িতিন বলালেক থানায় িনেয় যান এবং 
থানা কতৃপে র হােত বলালেক বুিঝেয় দন। িতিন জানান, িনযাতেনর িব ে  উ  আদালেত 

িরটিপ শন করার পর পুিলশ কমকতােদর শাকজ করা হেয়িছল। ওই শােকেজর জবাব পুিলশ 

িদেয়েছ বেল জানান। 

 

নািসর উি ন (৬০), বলােলর বাড়ীর মািলক, িমি পাড়া খালপাড় রাড, খুলনা 
নািসর উি ন িনেজেক বাংলােদশ রাইেফল  এর সােবক কমকতা পিরচয় িদেয় অিধকারেক 

বলােলর িবষয় িনেয় িতেবদন তির করেত িনেষধ কেরন। অিধকার িতেবদেকর সামেনই 

বলালেক পুিলশী িনযাতেনর কথা কাউেক না বলার জেন  বলােলর মা শািহনুরেক শািসেয় দন। 

নািসর উি ন অিধকার িতেবদেকর নাম কানা িলেখ িনেয় অ াসাি ক িবষেয় িজ াসাবাদ 

কেরন। 

  

এসআই  ফখ ল আলম, খুলনা সদর থানা, খুলনা মে াপিলটন পিুলশ 

এসআই ফখ ল আলম অিধকারেক জানান, ১২ এি ল ২০১১ িতিন মাবাইল িডউ েত িছেলন। 

থানার অিফসার ইনচােজর বাতা পেয় িতিন শহেরর িনরালা এলাকায় আলকাতরা িমেল যান। 

িতিন চারাই রডসহ বলালেক এলাকাবাসীর কাছ থেক আটক কের িনেয় থানায় যান। িতিন 

বলালেক িজ াসাবাদ কেরন। বলােলর সে  আেরা দইু ব ি  িছল বেল স জািনেয়েছ। সই 

দইুজন চুিরর সে  জিড়ত িকনা তা িতিন খাঁজখবর িনে ন। িতিন বেলন, বলালেক িনযাতন 

করা হয়িন। 

 

এসআই মিন ামান খান, সদর থানা, খুলনা মে াপিলটন পিুলশ 

এসআই মিন ামান খান অিধকারেক বেলন, ১২ এি ল ২০১১ িতিন এসআই ফরহাদ হােসন ও 

কনে বল সুিফয়ানেক িনেয় থানা এলাকায় িবেশষ িডউ েত িছেলন। দপুুর আনুমািনক ২.১৫টায় 

অিফসার ইনচাজ এর কাছ থেক মাবাইল ফােন খবর পেয় থানায় যান। তখন অিফসার ইনচাজ 

বলাল নােম এক িশ  আসামীেক তাঁর হফাজেত দন। িতিন বেলন, িজ াসাবােদ বলাল আেরা 
দইু ব ি র নাম বেলেছ। ওই ব ি েদর ধরেত বলালেক িনেয় িতিন খুলনা রলওেয় শেন যান। 

রলওেয় শেন আর কান আসামীেক না পাওয়ায় বলালেক খাবার খাওয়ান এবং থানায় িনেয় 

হাজেত রােখন। বলালেক িনযাতন কেরনিন বেল িতিন দাবী কেরন। 

 

এসআই জলহাজ উি ন, িডউ  অিফসার, সদর থানা, খুলনা মে াপিলটন পিুলশ 

এসআই জলহাজ উি ন অিধকারেক বেলন, ১২ এি ল ২০১১ এসআই ফখ ল আলম বলালেক 

থানায় িনেয় এেল িতিন হাজত খানায় িনেয় রােখন। বলাল িশ  হওয়ায় তার নাম থানার 

রিজি  খাতায় িলিপব  কেরনিন। পের অিফসার ইনচােজর িনেদেশ এসআই মিন ামান 
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বলালেক িজ াসাবাদ কেরন। থানা হাজেত বলালেক পুিলশ সদস রা িনযাতন কেরিন বেল 

জানান। 

 

এসএম কাম ামান, অিফসার ইনচাজ, সদর থানা, খুলনা মে াপিলটন পিুলশ 

এসএম কাম ামান অিধকারেক বেলন, ১২ এি ল ২০১১ সকাল ১০.০০টার িদেক অপিরিচত 

একব ি  তাঁেক জানায়, িনরালা আলকাতরার িমেল লাহার রড চুিরর সময় বলাল নােম এক 

িশ েক আটক করা হেয়েছ। িতিন তখন মাবাইল িডউ েত থাকা এসআই ফখ ল আলমেক 

সখােন িগেয় জনতার কাছ থেক বলালেক থানায় আনেত বেলন। এসআই ফখ ল আলম 

বলালেক থানায় িনেয় আেসন এবং িডউ  অিফসােরর কােছ বুিঝেয় দয়। িতিন বলালেক 

িজ াসাবাদ কের জেনেছন, বলাল এলাকার অেনক চুিরর সে  জিড়ত। িতিন আেরা বেলন, 

বলাল িশ  বেল তােক এনিজও ‘অপরােজয় বাংলােদশএর শলটার হােম পাঠােনা হয়। ১৩ এি ল 

২০১১ দপুুেরর িদেক বলালেক শলটার হাম থেক থানায় এেন ব ব  রকড কেরন। পের 

বলালেক তাঁর মা শাহীনুর বগেমর কােছ হ া র করা হয়। িতিন অিধকারেক আেরা জানান, 

বলালেক িনযাতন করার অিভেযােগর কারেণ এসআই মিন ামান খানেক ১৮ এি ল ২০১১ 

সানাডা া মেডল থানায় বদলী করা হেয়েছ। 

 

আিলমু ামান, সহকাির পিুলশ কিমশনার, খুলনা মে াপিলটন পিুলশ 

আিলমু ামান অিধকারেক বেলন, বলালেক পুিলশ সদস রা িনযাতন কেরেছ এমন খবর পাওয়ার 

কারেণ ঘটনা  তদে র জেন  পুিলশ কিমশনার একসদস  িবিশ  এক  তদ  কিম  গঠন 

কেরেছন। িতিন সই কিম র সদেস র দািয়ে  আেছন এবং ঘটনা  তদ  করেছন। িতিন জানান, 

তদে  কান পুিলশ সদস  বলালেক িনযাতন কেরেছ এমন মাণ পাওয়া গেল ওই পুিলশ সদেস র 

িব ে  আইনানুগ ব ব া হণ করা হেব। তেব তদ  িতেবদন িতিন অিধকারেক িদেত 

অপারগতা কাশ কেরন।  

 

তথ ানুস ান এর িবে ¬ষণঃ 
তথ ানুস ানকােল পুিলশ সদস , ত দশ  এবং সংি  ব ি েদর ব ব  নয়া হয়। বলাল 

জানায়, তােক িনযাতন করা হেয়েছ। আর পুিলশ সদস েদর দাবী বলালেক তারা িনযাতন 

কেরনিন। তেব বলােলর মা জানান, বলাল এখন মানিসক রাগীর মত আচরণ করেছ। 

অথাভােবর কারেণ বলালেক িতিন িচিকৎসা িদেত পারেছন না। অেথর অভােব বাংলােদেশর ব  

িশ র খাদ , ব , বাস ােনর মৗিলক চািহদা লি ত হে । 

 

অিধকার এই িনযাতেনর ব াপাের াধীন ও িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর শাি  

িবধােনর জেন  ও  বলােলর সুিচিকৎসা ও তােক আিথক সহায়তা দােনর জেন  দাবী জানাে । 

 

-সমা - 

 


