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নারায়ণগে র ফতু া থানা এলাকায় িলেত ু ল ছা  ভ িনহত এবং অপর 
দইুিশ  আহত  

তথ ানুস ানী িতেবদন 
অিধকার 

 
১৪ জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক নারায়ণগ  জলার ফতু া থানার পাগলা বটতলা 
এলাকার ইসলািময়া বাজার গিলেত র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব)-১০ এর সদস রা 
এক মাদকিবেরাধী অিভযান চালায়। মাদকিবেরাধী অিভযােনর সময় পাগলা বটতলা 
ইসলািময়া বাজার গিলর বািস া আবু সাঈদ ও রিহমা বগেমর মঝ ছেল নবম ণীর 
ছা  াধীন আহেমদ ভ (১৫) িলেত িনহত এবং ছাট ছেল মাঃ সাহাগ  (৯) আহত 
হয়। একই সে  ভর সহপা  এবং মাঃ বাহার উি ন ও রােকয়া বগেমর ছেল বাদল 
হােসন রািকব (১৫) পেটর বা ঁ পােশ ও বা ঁ হােত িল লেগ আহত হয় বেল অিভেযাগ 
পাওয়া যায়। 
 
মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা র সেরজিমেন তথ ানুস ান 
কের।তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 ভর মা-বাবা ও আ ীয়- জন 
 আহত ব ি  ও তােদর আ ীয়- জন 
 ত দশ  
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 
 

 
ছিবঃ ভ, সাহাগ ও বাদল 

 
রিহমা বগম (৪৫), ভর মা 
রিহমা বগম অিধকারেক বেলন, িতিন ১৪ জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক ভ, সাহাগ ও 
ভর সহপা  বাদলেক িনেয় ডাল-পুির কনার জন  দাকােন যাি েলন। আবছা আেলােত 
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িতিন তাঁেদর গেটর কােছ দখেত পান, মহ ার দবৃু   মিনর হােসন, আিরফ হােসন ভুলু 
এবং সােহলসহ কেয়কজন লাক সাদা শাট, িজে র প া  পরা একজন লাকেক িকল, ঘুিষ ও 
লািথ মারেত মারেত িনেয় যাে । লাক  িচৎকার করিছল এবং তােদর সে  না যাওয়ার 
জন  ধ াধি  করিছল। ভ, সাহাগ ও বাদল তাঁর সামেন িছল, িতিন পছেন হঁেট 
যাি েলন। পােশর বাসার গেটর কােছ যাওয়ার একটু পেরই ভ হঠাৎ পছেনর িদেক  
িপিছেয় এেস তাঁেক সামেন এ েত িনেষধ কের এবং বেল মা, ‘সামেন কেয়কজন লাক অ  
হােত দাঁিড়েয় আেছ’। িতিন হঠাৎ কেরই ‘ঠা ’ কের এক  শ  নেত পান। ওই সমেয় িতিন 
ভ ও সাহাগেক দখেত পাি েলন না। তখন িতিন সামেনর িদেক একটু এিগেয় যেতই 

আেরা এক  শ  নেত পান। ওই সমেয় তাঁর একটু সামেনই একজনেক দয়াল ঘঁেষ পেড় 
থাকেত দেখন। পরমূ েতই িতিন  বুঝেত পােরন য, তাঁর ছেল ভই দয়ােলর সে  ঢেল 
মা েত পেড় আেছ। িতিন দখেত পান য, ভর মুেখ িল লেগেছ এবং মুখ িদেয় র  
পড়েছ। িতিন কাঁদেত কাঁদেত আ ীয় জনেক ডাকেত থােকন। িতিন তাঁর আেরক ছেল 
সাহােগর হাঁটুর িনেচ এবং ভর সহপা  বাদেলর বাম হাত ও পেটর বা ঁ িদেক িল লেগ 
র  পড়েত দেখন। িকছু ণ পের এলাকার লাকজন আেস এবং এক  াইেভটকাের কের 
িলিব  িতনজনেকই নারায়ণগ  সদর হাসপাতােল িনেয় যায়। কতব রত ডা ার ভেক 

মৃত ঘাষণা কেরন এবং সাহাগেক ঢাকা জাতীয় অথেপিডকস ও পূণবাসন িত ান (প )ু 
হাসপাতােল পা েয় দন। ভর সহপা  বাদলেক াথিমক িচিকৎসা িদেয় বাসায় িনেয় আসা 
হয়। িতিন জানান, নারায়ণগে  ময়না তদ  করার ব ব া না থাকায় ভর লাশ ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ পাঠােনা হেয়িছল। 

 
২৯ জনু ২০১১ র াবেবর এক সদস  তাঁর কােছ আেস এবং তাঁেক া না দন। র াব সদস  
তাঁেক বান সে াধন কের বেলন, ‘আপিন আমার বান, আমার ভািগনা ভ মারা িগেয়েছ, এ 
ব াপাের আমরা যা করার করেবা। যারাই ভেক িল কের হত া কেরেছ তাঁেদর িব ে  
উপযু  ব ব া নয়া হেব। এছাড়াও র াব সদস  তাঁেক জানান, র াব সদস েদর িলেত নয় 
বরং মাদক িবে তা দবৃু েদর িলেতই ভ মারা গেছ।  
 
রিহমা বগম ধারনা কেরন, ভ যখন দৗঁড় িদেয়িছল তখনই কউ ভর মুেখর কােছ অ  
ধের িল ছঁুেড়িছল। িতিন অিভেযাগ কেরন, অন েদর হাত-পােয়- পেট িল লাগেলা অথচ 
ভর মুেখ লাগেলা কন? িতিন বেলন, র াব হাক আর স াসী হাক কাউেকই তা এখন 

পয  শাসন ফতার করেত পারেছনা। িতিন বাদী হেয় দবৃু  মিনর হােসন, ফাইটার 
সােহল, আিরফ এবং ভুলুসহ আলী হােসন েপর আেরা অ াতনামা ১০/১২জনেক আসািম 
কের ফতু া মেডল থানায় দ-িবিধর ১৪৩/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ ধারায় একই উে েশ  খুন 
করার লে  িল কের র জখম এবং খুন করার অপরােধ এক  মামলা দােয়র কেরন। 
যার ন র ৩১। তািরখঃ ১৫/০৬/২০১১। 
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ল া  কেপারাল মাঃ জািকর হােসন, র াব-১০, ১ ন র কা ানী, ধলপরু, 
যা াবাড়ী, ঢাকা 
ল া  কেপারাল মাঃ জািকর হােসন অিধকারেক জানান, সােসর মাধ েম সংবাদ পেয় ১৪ 
জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক িতিন মাদক িবেরাধী অিভযােন নারায়ণগে র ফতু া 
থানার পাগলা বটতলায় িগেয়িছেলন। মাদক িবেরাধী অিভযানকােল এলাকার দবৃূ রা র াব 
সদস েদর ওপর অতিকত হামলা চালায়, ছুিরকাঘাত কের এবং অ  িছিনেয় নয়ার চ া 
কের। দবৃূ েদর ছুিরকাঘােত তাঁর বা ঁহােতর তালু তর জখম া  হয়। এজন  িতিন বাদী 
হেয় কেয়কজনেক আসামী কের ফতু া মেডল থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র 
৩০; তািরখঃ ১৫/০৬/২০১১। ধারা-৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৩৪ দ-িবিধ। িতিন আেরা 
বেলন, একই ঘটনায় ১৮৭৮ সােলর আমস এ া  (সংেশাধনী)- ২০০২)-১৯(এফ)-অৈবধভােব 
অ  রাখার অপরাধ ধারায় সােজ  মাঃ শিফ ল ইসলাম বাদী হেয় আেরক  মামলা দােয়র 
কেরন। যার ন র ২৯; তািরখঃ ১৫/০৬/২০১১। ঘটনা ল থেক র াব সদস রা এলাকার 
িসরাজলু ইসলাম দয় এবং লাকমান হােসন নােম দইু ব ি েক আটক কের। 
 

সােজ  মাহা দ শিফ ল ইসলাম, র াব-১০, ১ ন র কা ানী, ধলপরু, 
যা াবাড়ী, ঢাকা  
সােজ  শিফ ল ইসলাম  অিধকারেক জানান, ১৪ জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক মাদক 
িবেরাধী অিভযানকােল মাদক েব র তা সেজ তারা মাট ৬ জন র াব সদেস র এক  দল 
অপােরশেন িছেলন, বািকরা কাছাকািছ সুিবধাজনক ােন িছেলা। নতুন মানুষ দেখ মাদক 
ব বসায়ী দবৃু রা সতক হয়। সােসর কথা অনুযায়ী িতিন এবং ল া  কেপারাল জািকর 
হােসন  মাদক ব বসায়ী দবৃু েদর আ ানায় গিলর মুেখ ঢুকেতই মাদক ব বসায়ীরা তাঁেদরেক 
র াব সদস  িহেসেব আঁচ করেত পাের এবং ঘাপ মারা দবৃূ রা আকি ক হামলা কের,জাপেট 
ধের মারেত থােক,ছুিরকাঘাত কের এবং অ  িছিনেয় নয়ার চ া কের। 
 

িতিন বেলন, ওরা টেনিহঁচেড় যখন তাঁর িপ ল িনেয় যেত চাি ল তখন তা র ার জন  
িতিন াণপন চ া করিছেলন। ঐ সমেয় ওরা তাঁেক বধড়ক পটায়। িতিন চােখর কােন 
ঘুিষ এবং বা েত লা র আঘােতর িচ  দিখেয় বেলন, ক স সমেয়ই ল া  কেপারাল 
জািকর হােসন অনেন াপায় হেয় ওেদর হাত থেক বাঁচার জন  আকােশর িদেক এক রাউ  
ফাঁকা িল ছাঁেড়ন। উে শ  িছল আ মনকারীেদর ছ ভ  করা। মাদক ব বসায়ীরা 
সংখ ায় ায় ২০/২৫ জন িছল। লা েসাটা, ছুিড়, চাপািত িছল ওেদর হােত । িলর আওয়ােজ 
ওরা ছ ভ  হেল র াব সদস রা িনেজেদর র া কেরন এবং  অন  র াব সদেস র সহায়তায় 
দজুন দবৃু েক ধরেত স ম হন। 
 

নাম কােশ অিনচছুক রিজ ার, নারায়ণগ  সদর হাসপাতাল, নারায়ণগ  
রিজ ার অিধকারেক বেলন, পাগলার বটতলা বাজােরর ঘটনার িশকার আহতেদর 
িচিকৎসক িছেলন ডাঃ হা দ আলী ভূইয়া। ভর ভিত রিজে শন ন র ৪৩৫৬৮/১২০, 
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সাহােগর ভিত রিজে শন ন র ৪৩৮২৫, এবং বাদেলর ভিত রিজে শন ন র 
৪৩৮২৮। রিজে শন বইেত রােগর িববরণ  িছল, Brought dead, H/o bullet injured. 
Extern point-chin.Exit point-lower, Esclal occ. অিধকার এর তথ ানুস ানকােল 
িচিকৎসক ডাঃ হা দ আলী ভূইয়ার সে  চ া কেরও যাগােযাগ করা যায়িন। 
 
আবু সাঈদ (৫০) ভর বাবা 
আবু সাঈদ অিধকারেক বেলন, ১৪ জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক িতিন তাঁর বাসার 
গেটর কােছ িগেয় দখেত পান তাঁর ছাট ছেল সাহােগর হাঁটু িদেয় ও ভর সহপা  
বাদেলর পট ও হাতিদেয় র  ঝরেছ। সাহাগ কাঁদেত কাঁদেত তােক বেল, “আ া তুিম ভ 
ভাইয়ার কােছ যাও, ভাইয়া িলিব  হেয় বাইের পেড় আেছ”। িতিন তখন বাড়ীর বাইের 
যান এবং দয়ােলর পােশ মুেখ িলিব  অব ায় ভেক পেড় থাকেত দেখন। িতিন ভেক 
বাঁচােনার জন  সবাইেক ডােকন এবং ভর মুেখ র  দেখ িতিন ান হািরেয় ফেলন। 
 
আবদলু মােলক (৬০), ভর নানা 
আবদলু মােলক অিধকারেক জানান, ১৪ জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক পিরিচত এক 
লােকর কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, র াব সদস েদর িলেত ভ িলিব  হেয়েছ। 
আহত ভেক নারায়ণগ  সদর হাসপাতােল নয়া হেয়েছ। িতিন তখন নারায়ণগ  সদর 
হাসপাতােল যান এবং ভর মৃত দহ দখেত পান। সখােন ময়না তদ  করার ব ব া না 
থাকায় কতব রত িচিকৎসক লাশ  ১৫ জনু ২০১১ সকাল ১১.০০টার  িদেক ঢাকা মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােলর মেগ  পাঠান। িবেকল ৫.০০টার িদেক ভর লােশর ময়না তদ  স  
হয়। িতিন স া ৬.৩০টার িদেক ভর লাশ িনেয় বাসায় ফেরন এবং পাগলা শাহী বাজার 
কবর ােন লাশ দাফন কেরন। 
 
মাঃ বাদল হােসন রািকব (১৫), ভর সহপা  
মাঃ বাদল হােসন রািকব অিধকারেক বেল, ভ এবং স নবম ণীেত পেড়। ১৪ জনু 
২০১১ স ায় স  ভেদর বাসায় াইেভট পড়েত িগেয়িছল। তােদর  িশ ক সিদন পড়ােত 
না আসায় স ভর সে  দাকােন যাবার জন  বাসার বাইের বর হেয় দখেত পায় 
কেয়কজন র াব সদস  এবং লাকজন ছাটাছু  করেছ। তখনই এক  িল ভর মুেখ িব  
হয় এবং স মা েত ঢেল পেড়। একই সে  তার বাম হােত ও পেটর বাঁ পােশ  িল লােগ। 
পের তােকসহ ভ ও সাহাগেক আ ীয়- জনরা হাসপাতােল পাঠায়। ভেক ডা াররা মৃত 
ঘাষণা কের।  হাসপাতােল িচিকৎসা িনেয় স বাসায় ফের। 

 
আ লু জ ার (৩০), বাদেলর ভি পিত 
আ ুল জ ার অিধকারেক বেলন, ১৪ জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক িতিন দেখন য, 
বাদেলর বাম হােত ও পেটর বা ঁ পােশ িলর আঘাত লেগেছ। িতিন তখন গামছা িদেয় 
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বাদেলর হাত বঁেধ অন  দজুেনর সে  নারায়ণগ  সদর হাসপাতােল িনেয় যান। িচিকৎসা 
শেষ হাসপাতাল থেক বাদলেক বািড়েত িনেয় আসা হয়। 

 
মাঃ আেনায়ার হােসন (৪৫), ভেদর িতেবশী 
মাঃ আেনায়ার হােসন অিধকারেক জানান, ১৪ জনু ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক বাড়ীর 
বাইের িলর আওয়াজ শােনন। িতিন বাড়ীর বাইের এেস দেখন য, ভর মা দৗঁড়ােদৗঁিড় 
করেছ। এছাড়া দইুজন লাকেকও িতিন দৗঁেড় যেত দেখন। র াব সদস রা িল ছুড়েছ বেল 
িতেবশীরা যার যার ঘেরর দরজা জানালা ব  কের দয়। ভর বাবা তাঁেক জানান, ভর 
িল লেগেছ। িতিন তখন এক  াইেভটকাের কের ভেক আহত অন  দজুেনর সে  

নারায়ণগ  সদর হাসপাতােল পাঠান। এ ঘটনার ১৫ িমিনট পের এক  র ােবর গাড়ী তাঁর 
বাসার সামেন আেস।তখন িতিন ঘটনা ল থেক দৗেড় পািলেয় যাওয়া সই লাক দজুনেক 
গাড়ীর ভতের দখেত পান। িতিন তখন গাড়ীেত থাকা  র াব সদস েদর কােছ জানেত চান, 
ওই দইু ব ি  ক? এক র াব সদস  জানান, তাঁরাও র াব সদস । এখােন অিভযােন এেস 
আঘাত া  হেয়েছ। তাঁর বাড়ীর পােশ র াব সদস েদর ফেল যাওয়া মটর সাইেকল  িনেয় 
তাঁরা চেল যায়।  
 
খ কার ফজেল রাি , এএসিপ, র াব-১০, ধলপরু, যা াবাড়ী, ঢাকা 
খ কার ফজেল রাি  অিধকারেক জানান, ১৪ জনু ২০১১ র াব-১০ এর এক  ম 
নারায়ণগে র ফতু া এলাকায় মাদক িবেরাধী অিভযান চালায়। অিভযােন মাদক 
িবে তােদর ােরর জন  র াব সদস রা মাদক েব র তা সেজ ইসলািময়া বটতলা 
বাজার গিলেত যায়। মাদক িবে তারা র াব সদস েদর উপি িত টর পেয় র াব সদস  
সােজ  শিফক ও ল া  কেপারাল জািকর হােসেনর ওপর হামলা কের। তাঁেদর অ  িছিনেয় 
নয়ার চ া কের। মাদক ব বসায়ীরা র াব সদস েদর ওপর ছুিরকাঘাত করেল র াব 
সদস রা আ র ােথ এক রাউ  িল ছাঁেড়ন। এেত কান হতাহেতর ঘটনা ঘেটিন বেল 
িতিন জানান। 
 
অিধকার এ ঘটনা র সু ু  তদে র মাধ েম অিভযু েদর শাি  দােনর দাবী জানাে ।  
 

-সমা - 
 


