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বােগরহাট জলার মােড়লগ  থানার হািববুর রহমান হাওলাদার হািবব পিুলশ 

বািহনীর কিথত সদস েদর হােত ফতােরর পর ম হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৬ জলুাই ২০১১ ভার আনুমািনক ৫.৩০ টায় বােগরহাট জলার মােড়লগ  থানার পি ম 

বতবুিনয়া ােমর কাটাখােলর গাড়া এলাকার মৎস  ব বসায়ী হািববুর রহমান হাওলাদার 

হািববেক (৪৮) তাঁর বাড়ীর সামেন থেক ানীয় থানার পুিলশ, আমড পুিলশ ব াটািলয়ন এবং 

জলা গােয় া শাখার (িডিব) পুিলশ সদস রা ানীয় িকছু লােকর সহেযািগতায় ার কের 

িনেয় যায় বেল তাঁর পিরবােরর অিভেযাগ। 
 

অপরিদেক মােড়লগ  থানা পুিলশ হািববেক আটক করার কথা অ ীকার কের বেলেছ পুিলেশর 

পাশাক পের িতপ  লােকরা হািববেক অপহরণ করেত পাের বেল সংি  থানার পুিলশ মেন 

কের। 

 

অিধকার ঘটনা র ব াপাের তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল 

 হািবেবর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 আইনশৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিব: হািববুর রহমান হাওলাদার হািবব 

 

মাহমুদা বগম (৩৬), হািবেবর ী 

মাহমুদা বগম অিধকারেক বেলন, ৬ জলুাই ২০১১ ভার আনুমািনক ৫:০০ টায় িতিন ও তাঁর 

ামী ফজেরর নামাজ শষ কের বাড়ীর সামেনর রা ায় দাঁিড়েয় রা া সংল  কাটাখােলর পািনেত 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ মােড়লগ , বােগরহাট/হািবব/ ৬ জলুাই ২০১১/পৃ া- 2 

রাখা নতুন এক  লার দখিছেলন। এমন সময় সাদা পাশাকধারী দইুজন লাক তাঁেদর সামেন 

এেস দাঁড়ায়। তােদর মেধ  থেক একজন িপ ল হােত এেস তাঁর ামীর ডান হাত ধের। তাঁর ামী 

হািবব আগত দু’জেনর পিরচয় জানেত চান এবং কন তাঁেক এভােব ধরা হে  িজে স করেল 

উ ের তােদর মেধ  থেক একজন িনেজেদরেক শাসেনর লাক বেল পিরচয় দয়। এরপরই খােলর 

ওপার থেক ানীয় বািস া বধূ মি ক এবং আমড পুিলশ ব াটািলয়েনর পাশাক পরা দইুজন 

পুিলশ অ সহ সখােন আেস এবং িচৎকার কের বলেত থােক, ‘ওেক (হািববেক) মার ’। সবাই িমেল 

হািববেক িকল- ঘুিষ-লািথ এবং সু রী কােঠর লা  িদেয় পটােত থােক। একজন পুিলশ সদস  

হািবেবর  সে  থাকা গামছা কেড় িনেয় তাঁর চাখ বঁেধ ফেল। এরইমেধ  তাঁেদর িতেবশী 

আেবদ মি ¬ কর বাড়ীর ভতর থেক অ  হােত পুিলেশর পাশাক পরা চারজনেক এিগেয় আসেত 

দখা যায় এবং ওই চারজেনর সে  আেরা কেয়কজন এিগেয় আেস। এ সময় পুিলশ সদস েদর কােছ 

দইু  ব াগ িছল। হািববেক ধের তারা িতেবশী রিশদ খাঁর বাড়ীর সামেন িনেয় যায় এবং 

হাতকড়া পড়ায়। স সমেয় িতিন হািববেক র ার জন  িচৎকার কের িতেবশীেদর সাহায  করেত 

এিগেয় আসেত বেলন। 

  

িতিন বেলন, তাঁেদর ােমর আরশাদ মি েকর ছেল আেবদ মি ক, আেবদ মি েকর ছেল 

জাহা ীর মি ক এবং কালাম মি ক, মিফজ মি েকর ছেল বধূ মি ক, বধূ মি েকর ছেল রােসল 

মি ক এেস তখন জেড়া হয়। তারাও পুিলশ সদস েদর সে  িমেল হািববেক পটােত থােক। বধড়ক 

িপটুিনেত  হািবেবর হাঁটু থেক র  ঝরেত থােক। মারিপেটর সময় পুিলশ সদস রা তােদর পাষােক 

লাগােনা নাম লখা ব াজ খুেল ফেল। তাঁর মেয় জসিমন উপি ত পুিলশ সদস েদর মেধ  

মােড়লগ  থানার এএসআই জিহ ল ইসলামেক িচনেত পাের। হািববেক মারধর করার সময় 

এলাকাবাসীেদর ম ধ  কউ কউ এিগেয় আসার চ া করেল পুিলশ সদস রা অ  তাক কের িল 

করার মিক দয়। ায় ২০/২৫ জন এলাকাবাসী ঘটনা েলর চারিদেক দাঁিড়েয় এই ঘটনা ত  

করেলও ভেয় এিগেয় আসেত পােরিন। 

 

িকছু ণ পের হািববেক লাের উ েয় মােড়লগে র িদেক িনেয় যাওয়ার সময় িতিন তাঁর দবর 

আবুল হােসন হাওলাদার, মেয় জসিমন আ ারসহ আেরা কেয়কজনেক সে  িনেয় আেরক  

লাের কের পুিলশ সদস েদর লােরর িপছু নন এবং মােড়লগ  ফরীঘােট িগেয় দেখন, নদীর 

ওপাের সাদা পাশাকধারী ৫ জন লাক তাঁর ামীেক লার থেক নামাে । থানার চারজন পুিলশ 

ওই লাের কেরই মােড়লগ  থানার ঘােট িগেয় নােম। সাদা পাশাক পরা শাসেনর লাকজন 

তাঁর ামীেক এক  কােলা রং-এর মাইে াবােস ওঠােনার সমেয় িতিন এবং জসিমন লার থেক 

নেম সখােন যান। িতিন সাদা পাশাকধারীেদর কােছ জানেত চান, তাঁর ামীেক কাথায় নয়া 

হেব। এ সমেয় তােদর একজন বেলন, তারা বােগরহাট জলার িডিব পুিলেশর সদস । হািববেক 

বােগরহাট িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হে । িতিন এবং জসিমন বােস উেঠ বােগরহাট িডিব 
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অিফেস উপি ত হন। সখােন খাঁজ িনেল িডিবর সদস রা তাঁেক জানান, হািবব নােম তারা কান 

আসামী ফতার কেরিন। িতিন তখন বােগরহাট পুিলশ সুপােরর অিফেস যান। িতিন দেখন, 

পুিলশ সুপােরর অিফেসর সামেন সই কােলা মাইে াবাস র চালক মাইে াবােসর গােয় লেগ 

থাকা কাদা মা  পির ার করেছ। িতিন পুিলশ সুপােরর সে  দখা করেত চাইেল অিফেসর গেট 

দািয়ে  থাকা পুিলশ সদস রা অিফেসর ভতের তাঁেদর ঢুকেত দয়িন। তাৎ িণকভােব ানীয় 

সংসদ সদস  ডাঃ মাজাে ল হকেক হািবেবর ফতােরর িবষয়  িতিন জানান। ডাঃ মাজাে ল 

হক শাসেনর িবিভ  দ ের খাঁজ িনেয়ও হািববেক ােরর িবষয়  িনি ত করেত অথবা 

হািবেবর স ান িদেত পােরনিন। িতিন দাবী কেরন, পুিলশ সদস রা তাঁর ামীেক ফতার কের 

ম কেরেছ। িতিন তাঁর ামীেক উ ার করার জন  সংবাদ সে লন কেরন এবং ১৬ জলুাই ২০১১ 

পুিলশ সুপার ও মােড়লগ  থানার অিফসার ইনচাজেক এই িবষেয় দরখা  দন। িতিন অিভেযাগ 

কের বেলন, তাঁর ামীর িতপ রা তাঁেক বেলেছ য, সােড় ১১ লাখ টাকা পুিলশেক িদেয় হািববেক 

ধিরেয় দয়া হেয়েছ। এ িনেয় কউ বাড়াবািড় করেল তাঁেদরেকও হািবেবর মতই পিরণিত বরণ 

করেত হেব বেল মিক দয়া হে । হািবেবর িতপ রা তাঁর কােছও ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবী 

কেরেছ বেল িতিন অিভেযাগ কেরন। 

 

মািনক (২৭), ত দশ  

মািনক অিধকারেক জানান, ৬ জলুাই ২০১১ ভার আনুমািনক ৫.৩০ টায় হািবেবর মেয় 

জসিমেনর িচৎকার ও ডাকাডািক েন িতিন ঘুম থেক জেগ ওেঠন। িতিন বাড়ী থেক বর হেয় 

হািবেবর বাড়ীর িদেক রওনা হেয় পেথই দখেত পান য, অ  হােত সাদা পাশােক ৮/৯ জন পুিলশ 

সদস  হাতকড়া পরােনা অব ায় হািববেক িঘের দাঁিড়েয় আেছ। পুিলশ সদস রা তাঁেক উে শ  কের 

বেল, িতিন সামেনর িদেক এিগেয় গেলই িল করা হেব তখন ভেয় িতিন আর এেগানিন। পের 

পুিলশ সদস সহ ানীয় কেয়কজন লাক হািববেক লাের তুেল িনেয় চেল যায়। 

 

মিরয়ম বগম (৩৫), ত দশ  

মিরয়ম বগম অিধকারেক জানান, ৬ জলুাই ২০১১ ভাের হািবেবর মেয়র িচৎকার েন িতিন 

ঘর থেক বিরেয় আেসন। িতিন কাটাখােলর পােড় ৮/৯ জন লাকেক অ  হােত দখেত পান। 

তারা িচৎকার কের বেল, “এখান থেক সবাই চেল যাও। তা না হেল িল করেবা।” পুিলশ 

সদস েদর ভেয় এলাকার ২০/২৫ জন লাক িনরব দশেকর মত দাঁিড়েয় থােক। সখােন উপি ত 

৮/৯ জেনর মেধ  ৪ জন িছল পুিলেশর পাশাক পরা। খােলর ওপাের আেরা চারজন পুিলশ সদস  

উপি ত িছল এবং পুিলশ সদস েদর সে  এলাকার বধূ মি ক ও রােসল মি কেক দখা যায়। 

উপি ত জনতার সামেনই পুিলশ সদস সহ এলাকার কেয়কজন লাক হািববেক ভীষণভােব পটায়। 

পের পুিলশ সদস রা হািববেক িনেয় লাের কের চেল যায়।  
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মায়াে ম হােসন জমা ার (৬২), াম পিুলশ, ৩ ন র ওয়াড, বহরবুিনয়া ইউিনয়ন 

পিরষদ 

মায়াে ম হােসন জমা ার অিধকারেক বেলন, হািবব তাঁর িতেবশী। ৬ জলুাই ২০১১ ফজেরর 

নামাজ শষ হওয়ার পর তাঁর মেয় খািদজা খাতুন তাঁেক জানান, হািবেবর বাড়ীর সামেন ক বা 

কারা যন িচৎকার করেছ। িতিন আঃ রব মািঝর বাড়ীর সামেন িকছু লাকজেনর ভীড় দখেত 

পান। ভীড় দেখ কাছাকািছ যাওয়ার চ া করেতই তারা তাঁেক বেল,‘সামেন আসিব না, আসেলই 

িল করেবা। িতিন একজনেক আমড পুিলশ ব াটািলয়েনর পাশাক পড়া অব ায় দখেত পান। 

একটু পেরই এলাকার িকছু লােকর সহেযািগতায় হািববেক পুিলশ সদস রা ধের িনেয় যায়। িতিন 

জানান, এলাকায় আইন শৃংখলা র াকারী বািহনী অিভযান চালােল তাঁেক সব সময় জানােনা হয় 

িক  সিদন তাঁেক থানা থেক িকছু জানােনা হয়িন। 

 

ডাঃ মাজাে ল হক, সংসদ সদস  ( মােড়লগ -শরণেখালা), বােগরহাট  

ডাঃ মাজাে ল হক অিধকারেক বেলন, হািবব একজন সাহসী ও িতবাদী মানুষ িছেলন। 

অন ােয়র িতবাদ করেত িগেয় হািবেবর সে  নু ামান মি ক নােমর এক ডাকােতর িবেরাধ 

হয়। ওই ডাকাত চ ই হািবেবর নােম িমথ া মামলা িদেয় তাঁেক শাসেনর নজের এেনিছল। িতিন 

বেলন, হািববেক আইনশৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস রা ধের িনেয় গেছ বেল পুিলশ সুপােরর 

কাছ থেক িতিন েনেছন। িক  এ ব াপাের িতিন আর িব ািরত জােনন না। 

 

মািহ ন (৩৫), হািবেবর িতেবশী 

মািহ ন অিধকারেক বেলন, ৬ জলুাই ২০১১ ভার আনুমািনক ৬.০০ টায় িচৎকার েন িতিন 

ঘর থেক বর হন। আমড পুিলশ ব াটািলয়েনর পাশাক পরা একজন পুিলশ তাঁেক বেল, ‘এিদক 

এেলই িল করা হেব ’। খােলর ওপাের যারা িছল তারাও আমড পুিলশ ব াটািলয়েনর পাশাক পরা 

িছল। এই সময় িতনজন অ ধারী ব ি  হািবেবর বাড়ীেত ঢােক। তােদর পরেন িছল লুি  ও নীল 

রং-এর জামা। অ ধারী লাকজন হািবেবর ঘর ত  ত  কের খঁুেজ দেখ কাথাও কান অ  না 

পেয় িফের আেস। পুিলশ সদস রা তাঁর কােছ িজ াসা কের, হািবব কাথায় অ  রেখেছ। তখন 

িতিন বেলন, হািবব িনেজর িনরাপ ার জন  ায় সময়ই রিশ, দা সে  রাখেতন। িকছু ষণ পের 

পুিলেশর পাশাক পিরিহত দজুন লাক হািবেবর বাড়ীেত ত ¬িশ কের মা  ৩৫ টাকা পায়। এ সময় 

তারা তাঁর কাছ থেক ঘেরর সব িকছু ক আেছ এই বেল া র নন। হািববেক তারা থেম গচা 

গােছর ডাল িদেয় পটায়। পের চাখ বঁেধ হাতকড়া পড়া অব ায় আবারও পটায়। তারপর 

হািববেক লাের কের মােড়লগ  সদেরর িদেক িনেয় যায়। 

 

জািহদ (২৮), জসিমেনর ভাড়া করা লােরর মািঝ 

জািহদ অিধকারেক বেলন, ৬ জলুাই ২০১১ সকাল আনুমািনক ৬.০০ টায় হািবেবর মেয় জসিমন 

তাঁেক মাবাইল ফােন লার িনেয় জসিমনেদর বাড়ীর কােছ আসেত বেলন। িতিন তখন লার 
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িনেয় জসিমনেদর বাড়ীর কােছ িগেয় দখেত পান পুিলশ এক  লাের কের হািববেক িনেয় যাে । 

পুিলশ সদস রা লার িনেয় মােড়লগে র িদেক রওনা হেল িতিন জসিমন এবং তােদর পিরবােরর 

৭/৮ জনেক িনেয় পুিলেশর লার  অনুসরণ কেরন। মােড়লগ  িগেয় দেখন, পুিলশ সদস রা 

এক  ঘােট লার থািমেয় হািববেক নািমেয় িনে । তখন জসিমন এবং লাের থাকা লাকজন 

পুিলশ সদস েদর কােছ যান।  

 

আ লু খােলক, অিফসার ইনচাজ, মােড়লগ  থানা, বােগরহাট  

আ ুল খােলক অিধকারেক বেলন, ৬ জলুাই ২০১১ পি ম বতবুিনয়া ােমর হািববেক কউ 

ার কেরিন। তেব হািবেবর পিরবার এক  িলিখত অিভেযাগ তাঁেক িদেয়েছন। িতিন 

অিভেযাগ  তদ  করেছন বেল জানান। 
 

িতিন বেলন, হািবব একজন তািলকাভু  বনদসু  এবং িডএসিবেত তার তািলকা ন র ২৫৫। 

হািবেবর ভেয় আশপােশর এলাকাবাসী সবসময় তট  থাকেতা। মােড়লগ  থানায় হািবেবর 

িব ে  ১০  মামলা ও ১০  সাধারণ ডােয়রী রেয়েছ। এরমেধ  লার মািঝ, জাফর জমা ার 

হত াসহ চার  হত া মামলা, লাবলু গাজী হত ার চ াসহ চার  হত া চ া মামলা, এক  অ  

মামলা ও এক  দসু তা মামলা রেয়েছ। এছাড়া তাঁর িব ে  অন ান  থানায় আেরা একািধক 

মামলা রেয়েছ। হািবেবর িতপ রাও বশ শি শালী। তারাই পুিলেশর পাশাক পের তাঁেক ধের 

িনেয় যেত পাের বেল িতিন ধারণা কেরন। 

 

সাহরাব হােসন মা া, অিফসার ইনচাজ, জলা গােয় া সং া (িডিব), বােগরহাট 

সাহরাব হােসন মা া অিধকারেক বেলন, হািববেক ফতার করা হেয়েছ এ খবর িতিন 

েনেছন। তেব কারা ফতার কের িনেয় গেছ তা িতিন জােনন না। হািববেক ফতােরর 

ব াপাের তাঁেক অেহতুক দায়ী করা হে  বেল িতিন ম ব  কেরন। 

 

খ কার রিফ ল ইসলাম, পিুলশ সুপার, বােগরহাট 

খ কার রিফ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, বহরবুিনয়া এলাকার হািববুর রহমান হাওলাদার 

নােমর এক ব ি র ফতার হওয়ার কথা িতিন সংসদ সদস  ডাঃ মা াে ল হক এবং হািবেবর 

পিরবারসহ িবিভ  মাধ ম থেক েনেছন। িক  পুিলশ সদস রা হািববেক ার কেরিন। িতিন 

আেরা বেলন, ৬ জলুাই ২০১১ হরতােলর িদন থাকায় সিদন সব পুিলশ সদস ই আইন-শৃ লা 

পিরি িত াভািবক রাখার জ য দািয় রত িছেলন। ঐিদন কা গােডর এক  ম গহীন 

সু রবেন বন ও জল দসু েদর ফতােরর এক  অিভযান চািলেয়িছল বেল িতিন েনেছন। িক  

িডিব িকংবা পুিলেশর কান ম ঐিদন বহরবুিনয়া এলাকায় অিভযােন যায়িন বেল জানান।  
িতিন বেলন, হািবব িনেজই অেনক সময় আতœ গাপেন থােক।  স একজন তািলকাভু  বনদসু । 

এক  মামলায় তার িব ে  ওয়াের  িছল। এছাড়া তাঁর িব ে  মােড়লগ  থানায় ৭/৮  
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মামলা রেয়েছ। তেব হািববেক ফতার ও ম করার ব াপাের হািবেবর পিরবােরর প  থেক 

তাঁর কােছ এক  অিভেযাগ দয়া হেয়েছ। এই িবষেয় তদে র জন  ২ অগা ট ২০১১ িতিন 

মােড়লগ  থানার ভার া  কমকতা আ ুল খােলকেক দািয়  িদেয়েছন।  

 

উে খ , গত ১২ জলুাই ২০১১ তািরেখ বােগরহাট স ােব হািববুেরর ী মাহমুদা বগম এক  

সংবাদ সে লন কেরন। িতিন তাঁর ামী হািববুরেক সৎ, িতবাদী আদশবান মানুষ িহেসেব 

উে খ কের অনুি ত সংবাদ সে লেন সাংবািদকেদর মাধ েম এলাকার িকছু চ ী মহেলর 

ষড়যে র িশকার িনেখাঁজ ামীর স ান ও উ ােরর দািব জানান। এরপর গত ৪ অগা  ২০১১ 

তািরেখ হািববুেরর মেয় জসিমন বগম িনেজেদর ভীত-স  অব ায় জীবনযাপেনর কথা 

জািনেয় মােড়লগ  থানায় এক  সাধারণ ডায়রী (িজিড নং-১৬২) কেরন। সাধারণ ডায়রীেত 

তাঁেদর পিরবােরর জান-মােলর িত ও িনরাপ াহীনতার িবষয়সহ তাঁর মাবাইল ফােন ০১৭২৯ 

৬৫৫৭৬৭ ন র থেক িবিভ  সমেয় অ ীল ভাষায় গািলগালাজ ও ভয়ভীিতর িবষয় উে খ 

কেরন। এছাড়াও তাঁেদর িতপে র লাকজনেক ায়ই বািড়র আেশপােশ ঘারােফরা করা ও 

িমথ া মামলা- মাকা মায় জড়ােনার জন  মিক দয়ার কথাও িজিডেত উে খ কেরন।  

 

অিধকার এর পযেব ণ 

অিধকার এর তথ ানুস ানকােল পুিলশ সদস  এবং ত দশ েদর ব ব  নয়া হয়। পুিলশ 

সদস রা জানান, হািববেক তাঁরা ফতার কেরনিন অথচ ত দশ েদর ব ব  অনুযায়ী ােমর 

অেনক লােকর সহেযািগতায় পুিলশ সদস রা পুিলেশর পাষাক পিরিহত অব ায় অ  িনেয় 

এলাকাবাসীর উপি িতেতই হািববেক ধের িনেয় যায় বেল জানা গেছ। হািবেবর পিরবােরর দাবী, 

হািববেক এলাকার িকছু লাক পূবশ তার জর ধের পুিলেশর কােছ ধিরেয় দয় এবং পুিলশ 

টাকার িবিনমেয় তাঁেক ম কের। তাঁেক উ ােরর িবষেয় আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর প  

থেক কান তৎপরতাও পিরলি ত হে  না। 

  

অিধকার িভক ম পিরবােরর দাবী মেত পুিলশ বািহনীর সদস েদর ধের িনেয় যাওয়া এবং িনেখাঁজ 

হওয়া হািববেক অিবলে  উ ার করাসহ এ ঘটনার িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর ত 

িবচােরর আওতায় আনার জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

-সমা - 


