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ি য়ার মারখালীেত সংবাদ সং হ করেত িগেয় চার সাংবািদকেক হার 

করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৩ জনু ২০১১ দিনক থম আেলা পি কার ি য়া জলা িতিনিধ মাঃ তৗিহদী হাসান িশপলু 

(২৬), আর িভ চ ােনেলর ি য়া জলা িতিনিধ হাসান বলাল (৩৩), এ েশ টিলিভশন 

চ ােনেলর ি য়া জলা িতিনিধ মাঃ জ ল ইসলাম (৩০) এবং এ েশ টিলিভশন চ ােনেলর  

ি য়া জলা িতিনিধর ক ােমরাম ান সজীব আহেমদ খান (২৫) ি য়া জলার মারখালী 
উপেজলার িশলাইদেহ কিব রবী নাথ ঠা েরর বাড়ী সং াের িন মােনর সাম ী দয়া হে  

এই অিভেযাগ পাওয়ার পর সংবাদ সং হ করেত যান। বাড়ীর মরামত কােজর তথ  সং েহর 

সময় কাদার িত ান ‘িজএম এ ার াইজ ’ এর ানীয় কাদার এবং ি য়া শহর আওয়ামী 
লীেগর সং ৃ িত িবষয়ক স াদক আলী হােসনসহ (৪৫) ানীয় দবৃু রা চার সাংবািদকেক বদম 

হার কের বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। 

 

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

অিধকার কথা বেল- 

 ত সাংবািদক 

 ত দশ  

 হামলাকারী অিভযু  কাদার 

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

হাসান বলাল (৩৩), আর িভর জলা িতিনিধ 

হাসান বলাল অিধকারেক জানান, ২ জনু ২০১১ মারখালী উপেজলার িশলাইদহ থেক এক  

অিভেযাগপ  তাঁর কােছ আেস। পে  ানীয় জনসাধারণ কিব রবী নাথ ঠা েরর বাড়ী 
ক াউে র সং ােরর কােজ কাদারী িত ান কতৃক িন মােনর সাম ী ব বহােরর িবষয়  

গণমাধ েম চােরর জন  অনুেরাধ কের। অিভেযােগর িবষয়  িতিন আর িভ চ ােনেলর ঢাকা 
অিফসেক জানান। আর িভ তাঁেক এক  এসাইনেম  িদেয় ঘটনা  অনুস ান করেত বেল। এ 

কারেণ িতিন ৩ জনু ২০১১ সকাল আনুমািনক ১১.৩০টায় সাংবািদক মাঃ জ ল ইসলাম, 

ক ােমরাম ান সজীব আহেমদ খান এবং সাংবািদক তৗিহদী হাসান িশপলুেক সে  িনেয় বাড়ীেত 

িগেয় পৗঁছান। সখােন আেসন দিনক ভােরর কাগজ পি কার মারখালী িতিনিধ হাবীব 

চৗহান। িতিন বাড়ীর দািয়ে  থাকা কা িডয়ান মাঃ মিহদলু ইসলােমর সে  দখা কের তাঁর 

কােছ অিভেযাগ  স েক জানেত চান। কা িডয়ান মাঃ মিহদলু ইসলাম তাঁেক জানান য, িতিন 

এ ব াপাের কান তথ  িদেত পারেবন না এবং এই সং ােরর কাজ দখভাল করার জন  ত œত  



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ মারখালী, ি য়া/িশপল,ু বলাল, জ ল ও সজীব/৩ জনু ২০১১/পৃ া-2 

অিধদফতর খুলনা অিফস থেক উপ-সহকারী েকৗশলী িজ ুর রহমানেক দািয়  দয়া আেছ, িতিন 

তাঁর সে  দখা করেত বেলন। তাঁরা চারজন কা িডয়ােনর ক  থেক বর হেয় উপ-সহকারী 
েকৗশলী িজ ুর রহমানেক খঁুজেত থােকন। এিদেক সংবাদ কম েদর উপি িত টর পেয় িজ ুর 

রহমান ঘটনা ল থেক গা ঢাকা দন। এ সময় তাঁরা সামেন রাখা িনমাণ সাম ীর ছিব তুলেত 

থােকন। এমন সময় হঠাৎ কের ৬/৭  মটর সাইেকেল ায় ১৩/১৪ জন এবং িনমাণ কােজ কমরত 

িমকেদর এক  অংশসহ ায় ২৫/৩০ জন লাক তাঁেদর িদেক আ মনাত œক ভি েত ধেয় আেস। 

স অব ায় িতিন ঐ লাক েলার নতৃে  থাকা বাড়ীর সং ার কােজর কাদার ি য়া শহর 

আওয়ামী লীেগর সং ৃ িত িবষয়ক স াদক আলী হােসনেক থামােনার চ া কেরন। িক  

লাক েলা কান কথাই না েন তাঁর ক ােমরা  িছিনেয় িনেয় রা ায় ফেল দয় এবং তাঁর সে  

থাকা এ েশ িভর ি য়া জলা িতিনিধ মাঃ জ ল ইসলামেক এেলাপাথারী ভােব মারধর 

করেত থােক। একই সে  ক ােমরাম ান সজীব আহেমদ খােনর ক ােমরা িছিনেয় িনেয় রা ার ওপর 

আছেড় ভে  ফেল। সই সময় দবৃু রা সজীব আহেমদ খানেক বদম হার কের। এক পযােয় 

সজীব খান ান হািরেয় মা েত পেড় যান। এ সমেয় দবৃু েদর ভেয় আশপােশর সাধারণ মানুষও 

তাঁেদর সাহােয  এিগেয় আসেত সাহস কেরিন। এমন আতংকজনক পিরি িতেত িতিন সল ফােনর 

মাধ েম তাঁর ঢাকা অিফসেক এবং পুিলশেক িবষয়  জানান। ায় একঘ া পর কেয়কজন পুিলশ 

সদস েক সে  িনেয় মারখালী থানার অিফসার ইনচাজ সখােন আেসন এবং তাঁেদরেক উ ার 

কেরন। পুিলশ সদস রা থেম তাঁেদরেক মারখালী থানা া  কে  িনেয় াথিমক িচিকৎসার 

ব ব া কেরন। পের উ ত িচিকৎসার জন  তাঁেদরেক ি য়া জনােরল হাসপাতােল িনেয় ভিত 

করান। 

 

মাঃ জ ল ইসলাম (৩০), এ েশ টিলিভশেনর িতিনিধ 

মাঃ জ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ২ জনু ২০১১ এ েশ িভর অনুস ান িবভাগ থেক 

িশলাইদহ বাড়ীর সং াের িন মােনর সাম ী ব বহার ও দনু িত হে  এই িবষেয় তাঁেক 

তথ ানুস ােনর এসাইনেম  দয়া হয়। সই অনুসাের ৩ জনু ২০১১ সকাল আনুমািনক ১০.৩০ 

টায় তাঁরা ি য়া শহর থেক ক ােমরাম ান সজীব খানসহ থম আেলার ি য়া িতিনিধ তৗিহদী 
হাসান িশপলু এবং আর িভ চ ােনেলর ি য়া জলা িতিনিধ হাসান বলালসহ মাট ৪ জন কিব 

রবী  নাথ ঠা েরর বাড়ীেত যান। সখােন কা িডয়ান মাঃ মিহদুল ইসলােমর সে  কথা 
শষ কের ঐ সং ার কাজ দখভােলর দািয়ে  থাকা উপ-সহকারী েকৗশলী িজ ুর রহমানেক 

খাঁজ কেরন। এই সময় তাঁর ক ােমরাম ান সজীবেক বাড়ীর সামেন সং ােরর কােজ ব ব ত 

িনমাণ সাম ীর িভিডও ফুেটজ িনেত বেলন। ক ােমরাম ান সজীব ফুেটজ ধারণ করিছেলন। এমন 

সময় ি য়া শহর আওয়ামী লীেগর সং ৃ িত িবষয়ক স াদক আলী হােসেনর নতৃে  হঠাৎ ৬/৭ 

 মটর সাইেকেল কের ১৫ জন লাক সখােন আেস। ওই ১৫ জেনর সে  সং ােরর কােজ কমরত 

আরও ১৪/১৫ জনসহ ায় ২৫/৩০ জন লাক অতিকতভােব তাঁেদর উপর হামলা চালায়। 

সং ােরর কােজ িনেয়ািজত িম ী িনজাম উি ন ও তার স ীয় লাকজন লা , হিকি ক, লাহার 

রড, হাতুরী, শাবলসহ িনমাণ কােজ ব ব ত উপকরন িদেয় তাঁেক ও ক ােমরাম ান সজীব খানেক 

আ মণ কের এবং ক ােমরা  িছিনেয় িনেয় রা ার উপর আছেড় ভে  ফেল। ক ােমরাম ান 

সজীবেক পটােনার এক পযােয় িতিন ান হািরেয় ফেলন। এ অব ায় ঐ দবৃু রা তাঁেদর অব  
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কের রােখ। আনুমািনক ১ ঘ া পর মারখালী থানার অিফসার ইনচাজ শখ আিতয়ার রহমান 

কেয়কজন পুিলশ সদস  িনেয় ঘটনা েল আেসন এবং তাঁেদরেক উ ার কেরন। িতিন জানান, 

পুিলশ সদস রা তাঁেদরেক িচিকৎসার জন  থেম মারখালী থানা া  কে  িনেয় ভিত করান। 

িচিকৎসা শেষ পুিলেশর সহেযািগতায় িতিন বাদী হেয় দ-িবিধর 

১৪৩/১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/ ৩০৭/৩৭৯/৪২৭/১১৪ ধারায় মারখালী থানায় এক  

মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৪; তািরখঃ ০৩/০৬/২০১১। এরপর পুিলেশর সাহােয  এেস স া 
৭. ০০টায় ি য়া জনােরল হাসপাতােল ভিত হন।  

 

মাঃ তৗিহদী হাসান িশপলু (২৬), ি য়া জলা িতিনিধ,  দিনক থম আেলা 
মাঃ তািহদী হাসান িশপলু অিধকারেক জানান, হাবীব চৗহান এবং আর িভ চ ােনেলর ি য়া 
িতিনিধ হাসান বলােলর দয়া তেথ র িভি েত গত ৩ জনু ২০১১ সকাল আনুমািনক ১১.৩০ টায় 

িশলাইদেহর বাড়ীেত পৗঁছান। সখােন এলাকাবাসীর িলিখত অিভেযােগর ওপর িভি  কের 

তাঁরা সং ার কােজ ব ব ত িন মােনর িনমাণ সাম ীর ফেটা তুলেত  কেরন। এমন সময় 

আনুমািনক দপুুর ১২.০০টায় হঠাৎ কাদার এবং ি য়া শহর আওয়ামী লীেগর সং ৃ িত িবষয়ক 

স াদক আলী হােসন এর নতৃে  ২৫/৩০ জন লাক এেস তাঁেদর ওপর আ মন চালায়। 

পিরি িত খারাপ দেখ াণভেয় তাঁরা সখান থেক দৗঁেড় বাড়ীর মূল ফটেকর বাইের এেস 

গট সংল  িশলাইদহ রবী  সংসেদর মেধ  ঢুেক পেড়ন। এ সময় ঐ রবী  সংসেদর দািয়ে  থাকা 
কামাল হােসন তাঁেদর সাংবািদক পিরচয় পেয় র া করার জন  দরজা বাইের থেক তালা লািগেয় 

দন। িতিন এবং হাবীব চৗহান আতংেক ভীত স  হেয় ঐ ঘেরর মেধ ই লুিকেয় থােকন। 

আনুমািনক ৫ িমিনট পর আ মনকারীরা এেস রবী  সংসদ ভবেনর উ েরর দরজা রড ও লা  

সাঁটা িদেয় ভে  িভতের ঢুেক তাঁেদর টেন হচঁেড় বর কের আেন। আলী হােসন ও তাঁর 

সহেযাগীরা তাঁেদর বদম হার কের। পুিলশেক এই আ মেনর খবর দয়ার ঘ া খােনক পের 

পুিলশ ঘটনা েল পৗঁেছ তাঁেকসহ অন েদর আহত অব ায় উ ার কের ি য়া জনােরল 

হাসপাতােল ভিত কের। এ িবষেয় মারখালী থানায় মামলা দােয়র করা হেয়েছ। িতিন এ ঘটনার 

মূল আসামী কাদার ও ি য়া শহর আওয়ামী লীেগর সং ৃ িত িবষয়ক স াদক আলী হােসনেক 

ফতার এবং তার শাি  দািব কেরন।   

 

কামাল হােসন (৪৪) ত দশ  

কামাল হােসন অিধকারেক বেলন, িতিন িশলাইদহ রবী  সংসদ এর এডুেকশন া ামার। ৩ জনু 

২০১১ আনুমািনক সকাল ১১.৩০ টায় িতিন তাঁর অিফেস বেস কাজ করিছেলন। এমন সময় হঠাৎ 

দইুজন লাক ভীত-স Í হেয় দৗেড় এেস তাঁেক জানান, তাঁরা সাংবািদক, এখােন সংবাদ সং হ 

করেত এেসিছেলন। কাদােরর লাকজনরা তাঁেদরেক মারেত চাে । এজন  তাঁর কােছ তাঁরা 
আ য় চান। িতিন তখন তাঁেদরেক লাইে রী ’র বুক সলেফর আড়ােল লুিকেয় থাকেত সহেযািগতা 
কেরন ও ম থেক বিরেয় এেস বাইের থেক দরজায় তালা ঝুিলেয় িদেয় িনকট  চােয়র দাকােন 

বেস পিরি িত পযেব ণ করেত থােকন। ায় পাঁচ িমিনট পর তাঁর পূব পিরিচত বাড়ীর 

িনমাণ সং ার কােজর কাদার ি য়া শহর আওয়ামী লীেগর সং ৃ িত িবষয়ক স াদক আলী 
হােসন ও িনমাণ িমক িনজাম উি নসহ ১৫/২০ জন লাক এেস রবী  সংসেদর তালা খুেল 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ মারখালী, ি য়া/িশপল,ু বলাল, জ ল ও সজীব/৩ জনু ২০১১/পৃ া-4 

দয়ার জন  তাঁর উপর চাপ েয়াগ কেরন। তাঁর কােছ তালার চািব নই বেল দরজা খুলেত 

অপারগতা কাশ কেরন। িক  আ মনকারীরা রবী  সংসেদর পছেনর দরজা লা  িদেয় ভে  

ভতের েবশ কের এবং সংসেদর ভতর থেক থম আেলার িতিনিধ তৗিহদী হাসান িশপলুেক 

টেন হচঁের বর কের আেন। একই সে  সবাই তাঁেক লা - সাটা, হাতুির এবং লাহার রড িদেয় 

এেলা-পাথাির মারধর কের। অব া বগিতক দেখ বাড়ীর িনকট  জনগণ ও ানীয় 

দাকানদাররা আ মনকারীেদর ঠকােনার চ া করেল তােদরেকও মিক ও ভয়ভীিত দখােনা 
হয়। আনুমািনক দপুুর ১২.০০ টায় মারখালী থানার অিফসার ইনচাজ স ীয় ফাস িনেয় এেস 

বাড়ীর ভতর থেক তর আহত অব ায় অব  সাংবািদকেদর উ ার কেরন। 

 

মাঃ মিহদলু ইসলাম, কা িডয়ান, ত œত  অিধদফতর, ি য়া 
মাঃ মিহদলু ইসলাম বেলন, ৩ জনু ২০১১ আনুমািনক ১১.৩০ টায় দিনক থম আেলার 

সাংবািদক তৗিহদী হাসান িশপলু, এ েশ টিলিভশেনর সাংবািদক মাঃ জ ল ইসলাম, 

আর িভর সাংবািদক হাসান বলাল এবং আর িভর ক ােমরাম ান সজীব তাঁর অিফস কে  এেস 

বাড়ীর িনমাণাধীণ উ য়নমূলক কমকাে র খাঁজ খবর জানেত চান। এ িবষেয় স ক তথ  

জানার জন  িনমাণ কাজ তদারিকর দািয়ে  িনেয়ািজত ত œত  অিধদফতর খুলনা অিফেসর উপ-

সহকারী েকৗশলী িজ ুর রহমােনর সে  কথা বলেত িতিন তাঁেদর অনুেরাধ কেরন। পের িতিন 

জানেত পােরন, িমকরা সাংবািদকেদর মারধর কের। দপুুর ১২.১৫ টার িদেক মারখালী থানার 

অিফসার ইনচাজ শখ আিতয়ার রহমান কেয়কজন পুিলশ সদস  িনেয় তাঁর অিফেস আেসন এবং 
তাঁর সে  কথা বেল আহত সাংবািদকেদর িনেয় চেল যান।  

 

িজ ুর রহমান, উপ-সহকারী েকৗশলী, ত œত  অিধদফতর, খুলনা 
িজ ুর রহমান অিধকারেক বেলন, বাড়ীর িনমাণ কাজ ত াবধায়েনর দািয়ে  িতিন িনেয়ািজত 

আেছন। িতিন ৩ জনু ২০১১ িশলাইদহ রবী  বাড়ীেত সাংবািদকেদর মারধর করার য 

ঘটনা  ঘেটেছ স িবষেয় িকছুই বলেত রািজ হনিন। 

 

আলী হােসন (৪৫), ানীয় কাদার, িজএম এ ার াইজ, সং ৃ িত িবষয়ক স াদক, 

ি য়া শহর আওয়ামীলীগ ও ঘটনার মূল আসামী 
আলী হােসন অিধকারেক বেলন, িতিন বতমান মতাসীন দল আওয়ামী লীেগর ি য়া শহর 

শাখার সং ৃ িত িবষয়ক স াদক। িশলাইদহ রবী  বাড়ীর অভ ের উ য়নমূলক কােজর 

জন  িতিন কাদার িনযু  হন। 
 

৩ জনু ২০১১ তাঁর এলাকায় িতিন ইউিনয়ন পিরষদ িনবাচেনর কােজ ব  িছেলন। আনুমািনক 

সকাল ১১.১৫ টায় বাড়ী  তাঁর কােজর সাইট থেক হড িম ী িনজাম উি ন তাঁেক মাবাইল 

ফােন জানান, ি য়া থেক ৪/৫ জন সাংবািদক এেস কােজর সাইেটর ছিব তুলেছন এবং িনমাণ 

কাজ ব  কের িদেত বলেছন। এ সংবাদ শানার সে  সে  িতিন তাঁর কেয়কজন স ী িনেয় 

বাড়ী যান এবং সখােন িগেয় দখেত পান য, সাংবািদকরা তাঁর িমকেদর সে  



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ মারখালী, ি য়া/িশপল,ু বলাল, জ ল ও সজীব/৩ জনু ২০১১/পৃ া-5 

বাকিবত ায় িল  হেয়েছন। এ অব ায় তাঁর সে  থাকা লাকজন সাংবািদকেদর ওপর ি  হেয় 

উেঠ এবং এক পযােয় হাতাহািত বেধ যায়। িতিন তা রাধ করার চ া কেরন।  

 

শখ আিতয়ার রহমান, অিফসার ইনচাজ, মারখালী থানা, ি য়া  
শখ আিতয়ার রহমান অিধকারেক বেলন, ৩ জনু ২০১১ সকাল ১১.৩০টায় একজন মাবাইেল 

তাঁেক ফান কের জানান, বাড়ীেত দবৃূ রা চার সাংবািদকেক মের আহত কেরেছ। িতিন 

কেয়কজন পুিলশ সদস েক সে  িনেয় দপুুর ১২.০০টার িদেক বাড়ীেত যান। সখােন িগেয় িতিন 

দখেত পান, কেয়কজন লাক িমেল একজেনর মাথায় পািন ঢালেছ। িতিন সখান থেক আহত 

অব ায় হাসান, জ ল, সজীব ও বলাল নােম চার জনেক উ ার কেরন। বলাল সামান  আঘাত 

পাওয়ায় তােক ছাড়া আহত বাকী িতনজনেক িচিকৎসার জ য মারখালী থানা া  কে  িনেয় 

ভিত করান। াথিমক িচিকৎসা শেষ জ লেক বাদী কের দ-িবিধর ১৪৩/১৪৮/১৪৯/ 

৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৪২৭/১১৪ ধারায় মারখালী থানায় এক  মামলা দােয়র 

করান। মামলা ন র ৪; তািরখঃ ০৩/০৬/২০১১। 

 

এসআই জিহর উি ন, মামলার তদ কারী কমকতা, মারখালী থানা, ি য়া  
এসআই জিহর উি ন অিধকারেক বেলন, জ ল ইসলােমর দােয়র করা ৪ ন র মামলা  িতিন 

তদ  করেছন। এ মামলায় আলী হােসন, িনজাম উি ন ও মাহা দ শাহীনসহ অ াতনামা 
২০/২৫ জনেক আসামী করা হেয়েছ। হড িম ী িনজাম উি নেক ার কের আদালেতর মাধ েম 

জল হাজেত পা েয়েছন। 

 

এসআই মাঃ আিলম, জলা গােয় া শাখা (িডিব), ি য়া 
এসআই মাঃ আিলম গত ২৭ অগা  ২০১১ অিধকারেক বেলন, মারখালী থানার ৩ জনু ২০১১ 

এ েশ িভ চ ােনেলর সাংবািদক জ ল ইসলােমর দােয়র করা ৪ ন র মামলা  িডিবেত 

ানা র হেয়েছ। িতিন মামলা  তদে র দািয়ে  আেছন। িতিন জানান, হড িমি  িনজাম উি ন 

জল হাজেত রেয়েছ। আর আলী হােসন ও মাহা দ শাহীন হাইেকাট থেক অ বতীকািলন 

জািমেন রেয়েছ। মামলা  তদ াধীন রেয়েছ বেল জানান। 

 

অিধকার তথ  সং েহর দািয় পালনকােল সাংবািদকেদর ওপর হামলার ঘটনায় উে গ কাশ 

করেছ এবং রাজৈনিতক ছ ছায়ায় থাকা দবৃু েদর অিবলে  ফতার ও আইেনর কােছ সাপদ 

করার দাবী জানাে ।   

 

 

-সমা - 


