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গাজীপুেরর ট ী মেডল থানা এলাকার মাঃ জামাল আহেমদেক আইন-শৃ লা 

র াকারী বািহনীর সদস রা ধের িনেয় যাওয়ার পর থেক িনেখাঁজ হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৪ ম ২০১১ দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় গাজীপুর জলার ট ী মেডল থানার আমতলী 

করানীেটক বি র বািস া মাঃ জামাল আহেমদ (৩২) বাড়ীেত িবদু েতর নতুন সংেযাগ নয়ার 

জন  চরাগআলী ু ইব রােড অবি ত ঢাকা ইেলকি ক সা াই কা ানী িলিমেটড এর অিফেস 

যান। কােজর এক ফাঁেক জামাল ঐ অিফেসর গইেট এেল শাসেনর লাক পিরচেয় তাঁেক ধের 

িনেয় যাওয়া হয় বেল তাঁর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। জামাল গাজীপুর-২ ন র সংসদীয় আসেনর 

সােবক সংসদ সদস  (এমিপ) আ সানউ া  মা ার হত া মামলার অন তম সা ী িছেলন। 

 

পিরবােরর সদস েদর ধারণা, হত া মামলার সা ী হওয়ায় আসামীেদর যাগসাজেস র ািপড 

এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব) সদস রা জামালেক ধের িনেয় িগেয় ম কেরেছ। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা র ব াপাের সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। 

তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল 

 জামােলর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে ।   

 

 

ছিবঃ মাঃ জামাল আহেমদ 

 

কিহনুর বগম (২৮), জামােলর ী  

কিহনুর বগম অিধকারেক বেলন, তাঁর ামী ট ী থানা আওয়ামী যুবলীেগর ১০ ন র ওয়ােডর 

সাধারণ স াদক এবং গাজীপুর-২ ন র সংসদীয় আসেনর সােবক সংসদ সদস  আ সানউ া  

মা ার হত া মামলার অন তম সা ী।  িতন মাস আেগ র াব-১ এর এএসিপ সােহল এলাকায় এেস 
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তাঁর ামীেক ােরর জন  অিভযান চালায়। তখন থেকই িতিন শংিকত িছেলন য, সােবক 

এমিপর হত া মামলায় া ী হওয়ার জন  য কান সময় তাঁর ামীেক ম করা হেত পাের। 
 

৪ ম ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় িবদু েতর নতুন সংেযাগ নয়ার জন  তাঁর ামী মর ন 

ােমর বািস া ইেলকি িশয়ান িমজান এবং ইেলকি িশয়ান হািলমেক সে  িনেয় চরাগআলীেত 

িবদু ৎ অিফেস যান। এছাড়া জামাল মাবাইল ফােন কিহনুেরর ভাই কিবর হােসনেকও িবদু ৎ 

অিফেস যেত বেলন। 

 

দপুুর আনুমিনক ২.১৫ টায় কিবর হােসন মাবাইল ফােন কিহনুরেক জানান, িবদু ৎ অিফেসর 

গইট থেক সাদা পাশাকধারী কেয়কজন লাক তাঁর ামীেক তুেল িনেয় গেছ। এ খবর েন িতিন 

িবদু ৎ অিফেস যান। িবদু ৎ অিফেসর িসিকউির  গাড জিসম উি ন তাঁর ামীেক আটেকর 

িবয়ষ  িনি ত কেরন এবং মাইে াবােসর ন র  কিহনুরেক দন। যার ন র ঢাকা মে া-চ-

১১-৭১০৮। 

 

িতিন ত দশ  ও িবদু ৎ অিফেসর িসিকউির  গাড আকরাম হােসেনর কােছ িবষয়  জানেত 

চান। আকরাম হােসন তাঁেক বেলন, একজন লাক অিফেসর গইেটর কােছ চয়াের বসা িছল। 

তাঁর ামীেক ােরর পর আকরাম হােসন ওই ব ি েদর িজে স কেরন, তারা কারা ? আকরাম 

হােসেনর কােছ তারা শাসেনর লাক বেল পিরচয় দয় এবং তাঁর ামীেক তুেল িনেয় যায়। তাঁর 

ামীর সে  যাঁরা িছেলন তাঁেদরেক বেল দৗড় দ না হইেল িল করব। পের তাঁরাও পািলেয় যায়। 

িতিন অেনক জায়গায় তাঁর ামীেক খাঁজাখঁুিজ কেরও না পেয় ট ী মেডল থানায় িগেয় মামলা 

করেত চান। থানার অিফসার ইনচাজ গাজী ল ইমাম তাঁর অিভেযাগ  মামলা িহেসেব হণ না 

কের তাঁর অিভেযাগ েক সাধারণ ডাইরী (িজিড) িহেসেব হণ কেরন। যার ন র ২৬৫; তািরখঃ 

০৬/০৫/২০১১। কিহনুর র াব-১,২ এবং ৩ এর কাযালেয় যাগােযাগ কেরন। কতব রত র াব 

সদস রা তাঁর ামীেক ােরর িবষয়  অ ীকার কেরন। অবেশেষ িতিন বাদী হেয় িসিনয়র 

জিুডিসয়াল ম ািজে ট আদালত-১ এ এক  িপ শন মামলা দােয়র কেরন। যার ন র িস,আর 

১৯৬২; তািরখঃ ২২/০৫/২০১১। 

 

িতিন অিধকারেক আেরা বেলন, তাঁর ামীেক ধের নয়ার ৭ িদন আেগ ট ীর করানীরেটেক 

গ েগাল হয়। এলাকার সাবু শেখর ছেল কালু িময়া, আিমর হােসেনর ছেল মিনর হােসন, 

মিনেরর ী আেমনা বগম, নুর মাহা েদর ী  িক এবং লংড়া দলুাল তাঁর ামীেক মিক িদেয় 

বেল ‘তের ৭ িদেনর ভতের ট াবেলেটর মত িগ া ফালামু, এমন কাজ করমু, তর লাশও খঁুইজা 
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পাইবনা। এ জন ই িতিন ধারণা কেরন, ঐ লাক েলা এবং আ সানউ া  মা ার হত া মামলার 

আসামীরা র াব সদস েদর িদেয় তাঁর ামীেক ধের িনেয় গেছ।  

 

রািশদা (৪৫), জামােলর বান  

রািশদা অিধকারেক বেলন, ৪ ম ২০১১ সকােল জামাল তাঁর কাছ থেক ৫০০ টাকা িনেয় িবদু ৎ 

অিফেস যায়। দপুুেরর িদেক িতিন মাবাইল ফােন খবর পান, িবদু ৎ অিফেসর গইট থেক 

শাসেনর লাক পিরচেয় িকছু লাক জামালেক ধের িনেয় গেছ। পের এলাকার র ােবর কিথত 

সাস সু র িম ু  এবং কালা িম ু  নােম পিরিচত দইু লাক তাঁর কােছ আেস এবং জানায়, র াব 

সদস রা জামালেক ধের িনেয় গেছ। জামালেক ছািড়েয় আনার জন  তাঁর কােছ তারা টাকাও চায়। 

িতিন র ােবর কিথত সাস সু র িম ু  ও কালা িম ু েক বার হাজার টাকা এবং িকছু জামা কাপড় 

িকেন দন। এভােব দফায় দফায় দইু িম ু  তাঁর কাছ থেক টাকা িনেয় গেছ িক  জামালেক 

িফিরেয় দয়িন। 

 

আবুল হােসম (৬০), জামােলর বাবা 

আবুল হােসম অিধকারেক বেলন, সােবক এম.িপ আহসানউ াহ মা ারেক হত া করার সময় িতিন 

এবং তাঁর ছেল জামাল সখােন উপি ত িছেলন। দবৃু রা যখন আহসানউ াহ মা ােরর বুেক িল 

কের তখন আহসানউ াহ মা ার তাঁর কােছ পািন চান। আহসানউ াহ মা ারেক পািন পান 

করােনার সমেয় দবৃু েদর উে েশ িতিন বেলন, দখ তােদরেক আিম িচিন তারা আপন মানুষ হেয় 

এমিপেক িল করিল। তখন তারা তাঁর পােয় িতনটা িল কের।” তাঁেক আহত অব ায় িনেয় ট ী 

সবা হাসপাতােল জামাল ভিত করায়। তাঁর শরীর থেক িল বর কের িতিন আদালেত জমা 

দন। পরবত েত আহসানউ াহ মা ার হত া মামলায় জামালেক া ী করা হয়। িতিন বেলন, 

মামলা  ন  করার জন  ওই মামলার অন  া ী সুমন মজমুদারেক ইিতপূেব র াব সদস রা ধের 

িনেয় িপ েয় হত া কেরেছ। আর জামালেক এখন ম কেরেছ। িতিন দাবী কেরন, আহসানউ াহ 

মা ার হত া মামলা  শষ করার জন  শাসেনর লাক আসামীেদর সহেযাগীতায় তাঁর ছেলেক 

ম কেরেছ। 

 

মাঃ িমজান (৩০), ত দশ  

মাঃ িমজান অিধকারেক বেলন, ৪ ম ২০১১ সকাল আনুমািনক ১০ টায় চরাগআলী িবদু ৎ 

অিফেস যাওয়ার জন  জামাল তাঁেক কেয়ক বার ফান কের। এরপর িতিন জামােলর বাসায় যান 

এবং জামালেক সে  িনেয় িবদু ৎ অিফেস আেসন। অিফেসর দাতলায় িবদু েতর তদ  কমকতার 

সে  তাঁরা কথা বেলন। সই মুহূেত জামােলর শ ালক কিবর হােসনেক অিফেস আসার জন  িতিন 

ফান কেরন। িকছু ণ পর কিবর মটরসাইেকল িনেয় িবদু ৎ অিফেস আেসন। কিবর এেস ফান 
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িদেল িতিন জামালেক িনেয় িনচতলায় নেম গইেটর িদেক যান। গইেট িগেয় এক  মাইে াবােস 

অেপ মান র াব সদস েদর দখেত পান। একটু পের দখেত পান, ৬/৭ জন লাক জামালেক িঘের 

ফেলেছ এবং মাইে াবাস থেক তাঁেক বলা হয় দৗড় দ, না-হইেল িল করব। তখন িতিন দৗেড় 

িবদু ৎ অিফেসর দাতলায় উেঠ জানালা িদেয় দেখন, জামালেক মাইে াবােস তালা হে  এবং 

কাবুলী পাশাক পরা দািড়ওয়ালা চালক মাইে াবাস চািলেয় তাঁেক িনেয় চেল যাে । 

 

কিবর হােসন (২৬), জামােলর শ ালক 

কিবর হােসন অিধকারেক বেলন, ৪ ম ২০১১ সকােল জামাল তাঁেক িবদু ৎ অিফেস যাওয়ার জন  

মাবাইল ফান কেরন। দপুুর আনুমািনক ২.১৫ টায় িতিন িবদু ৎ অিফেসর গইেট যান। িতিন 

সখােন কেয়কজন লাকেক দখেত পান। একজন লাক তাঁেক িবিভ  অ সাি ক িবষেয়  

কের। এরপর িতিন জামালেক গইেট আসার জন  ফান দন। একটু পেরই জামাল এবং িমজান 

িবদু ৎ অিফেসর ২য় তলা থেক নেম গইেটর কােছ আেসন। সখােন উপি ত ৬/৭ জন লাক 

তখন জামালেক িঘের ফেল। িতিন তােদর কােছ জানেত চান জামালেক কন তারা িঘের ফেলেছ। 

স সমেয় ছাট কের ছাঁটা চুল এবং গােয়র রং ফসা ও ল া গড়েণর এক লাক তাঁেক ঘুিষ মাের 

এবং সখান থেক চেল যেত বেল। িতিন চেল না গেল তাঁেক িল করেব বেলও মিক দয়। পের 

মাটর সাইেকেল কের আেরা দইুজন লাক ঘটনা েল আেস। স সমেয় তাঁর সে  থাকা হািলমও 

জীবেনর ভেয় ঘটনা ল থেক পািলেয় যান। িতিন ধারণা কেরন ওই সব লাক েলা শাসেনর 

লাক িছল।  

 

মাঃ জিসম (৫০), িসিকউির  ইনচাজ, ঢাকা ইেলকি ক সা াই কা ানী িলিমেটড, 

চরাগআলী, ট ী, গাজীপরু 

মাঃ জিসম অিধকারেক বেলন, ৪ ম ২০১১ দপুুর ২.০০টার িদেক একজন লাক অিফেসর ভতের 

ছাট গট িদেয় বর হেয় মুল গেটর িদেক যেত দেখন। িতিন ওই ব ি েক অনুসরণ কের মুল 

গইেট যান। িতিন সখােন দেখন, কেয়কজন লাক এক ব ি েক ধের িনেয় মাইে াবােস তুলেছ। 

মাইে াবােসর চালেকর আসেন দাঁিড়ওয়ালা কাবুিল পাশাক পরা এক লাক বেসিছল। িতিন 

সখােন যাওয়ার আেগই চালক মাইে াবাস  চালােত  কের। িতিন তখন ওই মাইে াবাস র 

ন র িলেখ রােখন। যার ন র ঢাকা মে া-চ-১১-৭১০৮। িতিন বেলন, লাক েলার চলােফরা 

দেখ িতিন ধারণা কেরন, লাক েলা শাসেনর হেব। 

 

সিফ ল (৩৪), ত দশ  

সিফ ল অিধকারেক বেলন, িতিন িবদু ৎ অিফেসর গেটর কােছ দাকানদারী কেরন। ৪ ম ২০১১ 

দপুুেরর িদেক এক  সাদা মাইে াবাস এেস তাঁর দাকােনর সামেন থােম। মাইে াবােস ৫/৬ জন 
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লাক বেসিছল। িতিন মাইে াবােসর চালকেক বেলন, দাকােনর সামেন গাড়ী থাকেল কা মার 

আসেব না। চালক তাঁেক বেলন, ‘মসিজেদর সামেন আমার স ার আেছ। স ার এেলই চেল যােবা ’ 

তারপর মাইে াবােসর ভতের থাকা লাক েলা নেম যায়। কেয়ক িমিনট পের ঐ লাক েলা 

একজন লাকেক ধের এেন মাইে াবােস তােল এবং সখান থেক চেল যায়। িতিন আর িকছু 

বলেত রািজ হনিন। 

 

মাঃ আকরাম (২৮), ত দশ  

মাঃ আকরাম অিধকারেক জানান, ৪ ম ২০১১ দপুুর ২.০০ টার িদেক িতিন  ঢাকা ইেলকি ক 

সা াই কাঃ িলঃ এর িসিকউির  গাড িহেসেব গেট দািয় পালন করিছেলন। িতিন দখেত পান, 

গেটর কােছ এক  মটরসাইেকল ও এক  সাদা মাইে াবােস কেয়কজন লাক অেপ া করেছ। 

িকছু ণ পর একজন লাক মাইে াবাস থেক নেম গইেটর কােছই রাখা এক  চয়াের বেস। 

িতিন েয়াজনীয় কােজ অিফেসর ভতের যান। কেয়ক িমিনট পের িফের এেস ওই লাকেক আর 

দখেত পানিন। িসিকউির  জিসম তােক জানান, মাইে াবােসর ভতের থাকা লাক েলা একজন 

লাকেক তুেল িনেয় গেছ। িতিন ধারণা কেরন, তারা আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস  হেত 

পাের। 

 

এসআই আবুল কালাম আজাদ, সেক  অিফসার, ট ী মেডল থানা, গাজীপরু 

এসআই আবুল কালাম আজাদ অিধকার িতিনিধর সে  জামােলর িনেখাঁজ হওয়ার িবষেয় কথা 

বলেত রািজ হনিন। 

 

গাজী ল ইমাম, অিফসার ইনচাজ, ট ী মেডল থানা, গাজীপরু 

গাজী ল ইমাম অিধকারেক বেলন, িতিন েনেছন জামাল নােম এক ব ি  িনেখাঁজ হেয়েছন। 

র াব সদস রা নািক কান দবৃূ  দল জামালেক তুেল িনেয় গেছ তদ  ছাড়া িতিন এ ব াপাের বলেত 

পারেবন না বেল জানান। জামােলর নােম ১২  মামলা রেয়েছ বেলও িতিন জানান। 

 

ক াে ন মাহা দ সাহােয়ল, শাল কা ানী, র াব-১, ধান কাযালয়, উ রা, 

ঢাকা  

ক াে ন মাহা দ সাহােয়ল অিধকারেক বেলন, র াব সদস রা জামালেক তুেল িনেয় গেছ মেম, 

জামােলর পিরবার র াব-১ বরাবর এক  অিভেযাগ িদেয়েছ, যা তদ াধীণ রেয়েছ। এছাড়া 

জামােলর পিরবার য ধরেণর অিভেযাগ কেরেছ, তা স ক নয় বেলও িতিন জানান। কারণ 

যিদন জামাল অপহরণ হয় সিদন িতিন গাজীপুেরর িশমুলতলীেত কমরত িছেলন। িতিন জানান, 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ট ী, গাজীপরু/জামাল/৪ ম ২০১১/পৃ া 6 

এর আেগও জামালেক র াব সদস রা ার কেরিছল। যিদ র াব সদস রা তাঁেক ম করেব তাহেল 

আেগই করেতা। সুতরাং র াব সদস রা জামালেক ার কেরিন বেল িতিন দািব কেরন।  

 

মাঃ মাশাররফ হােসন, উ মান সহকারী, বাংলােদশ রাড া েপাট অথির  

(িবআর এ), িমরপরু-১৩, ঢাকা 

মাঃ মাশাররফ হােসন অিধকারেক জানান, জামালেক তুেল নয়ার সময় দবৃু রা য 

মাইে াবাস  ব বহার কেরিছল তার ন র ঢাকা মে া-চ-১১-৭১০৮, চ ািসস ন র এ৭ আর ৬০-

০৪৩৩২৩, ইি ন ন র ১ এেজড-৫১৯১০৫৫; তিরর সাল-২০০৫ এবং মািলক মাঃ রনু িময়া, 

িপতাঃ তারা িময়া, সুইট হাম, বাড়ী ন র ১/এ, রাড ন র ২৩, লশান-১, ঢাকা।  

 

লকন িময়া (৫৪), ামঃ লামুয়া, থানাঃ রাজনগর, জলাঃ মৗলভীবাজার  

লকন িময়া অিধকারেক জানান, মাইে াবাস র মািলক িছেলন তাঁর ভািগনা রনু িময়া। রনু 

িময়ার নােমই বাংলােদশ রাড া েপাট অথির  (িবআর এ) থেক মাইে াবােসর লাইেস  করা 

িছল। ায় ১ বছর পূেব িতিন রনু িময়ার কাছ থেক মাইে াবাস  িকেন িনেয়েছন। িক  তাঁর 

নােম মাইে াবাস র মািলকানা পিরবতন কেরনিন। িতিন চালক িদেয় কখনও ভাড়ায় বা কখনও 

িনেজই তা ব বহার কেরন। পূেব মাইে াবাস  ঢাকা মহানগরীর লশান-১ ন ের থাকেলও 

বতমােন মাইে াবাস  মৗলবীবাজার জলােতই চালান। এ ব াপাের িতিন িব ািরত জানােত 

অপারগতা কাশ কেরন। 

 

ছািলক িময়া (২৩), লকন িময়ার গািড়র চালক,  ামঃ লামুয়া, থানাঃ রাজনগর, 

জলাঃ মৗলভীবাজার 

ছািলক িময়া অিধকারেক জানান, িতিন ায় ১১ মাস হল লকন িময়ার মাইে াবােসর চালক 

িহেসেব চা রী কেরন। িতিন এখন মাইে াবাস  চালান। িতিন আর িকছু বলেত রািজ হনিন। 

 

অিধকার এর পযেব ণ 

অিধকার জামােলর অপহরেণর ব াপাের িভক েমর জন, পুিলশ, র াব ও মাইে াবােসর মািলক 

চালকসহ সংি  সকেলর ব ব  হণ কের। ত দশ েদর ব ব  থেক পাওয়া তথ  অনুযায়ী 

িনি ত হওয়া যায় য, আইনশৃংখলা বািহনীর সদস রাই জামাল অপহরণ ঘটনার সে  

ওতে াতভােব জিড়ত। এ ছাড়া অিধকার এর অনুস ােন এই ঘটনার কৃত তথ , উপাে র 

িভি েত িতয়মাণ হয় য, লকন িময়ার গাড়ী ভাড়া িনেয়ই আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর 

সদস রা অপহরেণর ঘটনা সংগ ত কের। অিধকার এ ব াপাের ত ব ব া হণ কের জামালেক 

খঁুেজ বর কের কৃত অপরাধীেদর শাি  িবধােনর দাবী জানাে  সরকােরর কােছ। 

 

-সমা - 


