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আইনশৃ লা বািহনীর সদস  পিরচেয় িতন ত নেক আটেকর পর হত ার 

অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

গত ৩১ জলুাই ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯টায় রাজধানীর দয়াগ  মাড় সংল  ৪৪ নং 
শরৎ  রােড বড় বািড়র গেটর সামেন থেক আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস  

পিরচয় িদেয় রািজব উ াহ সরদার (২৩), জেুয়ল উ াহ সরদার (১৮) এবং িমজানুর হােসন 

(১৮) নােমর িতন ত ণেক একদল লাক ধের িনেয় যায়। পাঁচ িদন পের গত ৫ অগা  এই 

িতন ত েণর মৃতেদহ গাজীপুেরর পুবাইল ও মু ীগে র িসরাজিদখান থেক হাত-পা বাঁধা ও 

িলিব  অব ায় পাওয়া যায়। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা র সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর 

সমেয় অিধকার কথা বেল- 

 িনহতেদর মা-বাবা ও আ ীয়- জন 

 ত দশ  এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ জেুয়ল উ াহ সরদার ও িমজানরু হােসন 

 

উে খ , আইনশৃ লা বািহনী পিরচেয় আটেকর পর িতন ত েণর লাশ উ ােরর এ ঘটনার 

িশকার অপর ত ণ রািজেবর পিরবােরর সে  তথ ানুস ােনর জন  তাঁেদর বািড়েত যাওয়া 
হয়। সখােন একািধকবার যাগােযােগর চ া এবং দীঘ ণ অেপ া কেরও পিরবার র 

কান সদেস র সা াৎকার হণ করা স ব হয়িন। রািজেবর চাচা এবং িনহত জেুয়েলর বাবা 
সালাম সরদারেক অনুেরাধ কের রািজেবর বড় ভাই রিনউ ার সে ও যাগােযাগ করা 
যায়িন। সালাম সরদার জানান, রািজেবর মা ও বড় ভাই রিন এবং অন ান রা সা াৎকার 

িদেত অিনহা কাশ কেরেছন। এ ব াপাের তাঁরা কথা বলেত রািজ নন।  
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মমতাজ বগম (৩৬), জেুয়েলর মা 
মমতাজ বগম অিধকারেক জানান, ৩১ জলুাই ২০১১ আনুমািনক ৯ টায় িদেক িতিন 

মাবাইল ফােনর মাধ েম জানেত পােরন জেুয়লেক িডিব পুিলশ ধের িনেয় মারিপট করেছ 

এবং মের জেুয়েলর মাথা ফা েয় িদেয়েছ। িডিব পুিলশ ধের িনেয় যাওয়ার পের িতিন 

িনেখাঁজ জেুয়লেক অেনক জায়গায় খঁুেজেছন। কােছ-দেূর সব জায়গায় খাঁজাখঁুিজ করেত 

িগেয় ২৫/৩০ হাজার টাকাও খরচ হেয়েছ বেল িতিন জানান। তারপর পাঁচ িদন পর গাজীপুের 

তাঁর ছেলেক মৃত অব ায় পাওয়া যায়। িতিন বেলন, শশেব মটরবাইক দঘুটনায় জেুয়েলর 

মাথায় চ  আঘােতর কারেণ িচিকৎসেকর পরামেশ তােক পড়ােলখায় চাপ না দয়ায় স 

অ ম ণী পয  পড়ােলখা কের আর ু েল যেত না চাওয়ায় তাঁেক এিস, ি জ মরামেতর 

কাজ িশিখেয় িবেদেশ পাঠােনার জন  িত িনি েলন। িতিন বেলন, সাভাের এিস লাগােনার 

কােজ বাসা থেক বর হেয় জেুয়ল য আর ঘের িফরেব না তা িতিন ক নাও করেত 

পােরনিন। িতিন বেলন, তাঁর ছেলর কান শ  নই, এলাকায় স সবার ি য় িছল। িতিন 

বেলন, পুিলশ তাঁর ছেলেক দবৃু  সািজেয় িনমমভােব গলায়, হােত-পােয়, মুেখর ভতর 

গামছা ঢুিকেয় মেরেছ। স তা কান দবৃু  িছল না। িতিন ধানম ীসহ দশবাসীর কােছ 

িবচার াথনা কের বেলন, তাঁর ছেলর মত আর কান মােয়র স ানেক যন এভােব 

মমাি ক মৃতু র িশকার হেত না হয়। িতিন এ ঘটনার সু ু  তদ , িবচার ও শাি র দািব 

জানান।  

 

সালামউ াহ সরদার (৪২), জেুয়েলর বাবা 
সালাম উ াহ অিধকারেক বেলন, ৩১ জলুাই ২০১১ আনুমািনক ৯ টায় জেুয়লেক 

গ ািরয়ার দয়াগ  পুরােনা চৗরা ার মােড় পুিলেশর লাক আটক কের মারধর করেছ 

বেল জানায় তাঁর ছাট মেয় শ া (১৩)। িতিন এলাকার লাকজন িনেয় ত সখােন 

পৗঁেছও জেুয়লেক আর দখেত পানিন। িতিন ানীয় ত দশ  লাকজেনর মাধ েম জানেত 

পােরন িডিব পুিলেশর লাকজন জেুয়লেক মারধর কের হাতকড়া পিড়েয় সাদা রেঙর কােলা 
কাঁেচর মাইে াবােস কের তুেল িনেয় যায়। ঘটনা েল যাঁরা উপি ত িছেলন তাঁেদর ভতর  

কউ কউ জেুয়ল এবং রািজবেক িচনেত পের মারধর না করার জন  অনুেরাধ করেত 

এিগেয় গেল লাক েলা বেলেছ তারা িডিবর লাক, কউ যন ধােরকােছ না আেস। 

মারধেরর কারেণ জেুয়েলর মাথা থেক র  ঝরিছল এবং স িনেজেক িনেদাষ দািব কের 

িডিবর লাকজেনর কােছ তােক না মারার জন  আ িত জানাি ল। িতিন জানেত পােরন 

ানীয় জাহা ীরনগর হাসপাতােল (দয়াগ  মােড়র অদেুর অবি ত) জেুয়লেক াথিমক 

িচিকৎসা িদেয় মাইে াবােস তালা হয়। িতিন বাসায় িফের এেস তাঁর ী মমতাজ বগমসহ 
আ ীয়- জনেদর কােছ জেুয়েলর িনেখাঁজ হওয়ার খবর জানান।  িতিন গ ািরয়া থানা 
থেক  কের িডিব কাযালয়, িসআইিড কাযালয়, র াব-১০, র াব-৩ ও র াব-১ এ 

খাঁজাখঁুিজ কেরন। সখান থেক বলা হেয়েছ জেুয়ল নােমর কাউেক িনেয় আসা হয়িন বা 
আটক করা হয়িন। গ ািরয়া থানায় গেল তাঁেক বলা হয় দইু  মাইে াবাস িডউ েত বর 
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হেয়েছ, িফের আসেল দখা যােব জেুয়লেক ধরা হেয়েছ িকনা। িতিন বেলন, জেুয়ল অপহরেণর 

িজিড গ ািরয়া থানা কতৃপ  থেম হণ করেত চায়িন। এছাড়া থানা থেক তাঁেক সা না 
িদেয় বলা হয় য, জেুয়েলর িব ে  কান মামলা না থাকেল তদ  শেষ তােক ছেড় দয়া 
হেব।  িতিন বেলন, তাঁর ছেলর িব ে  কানও থানায় মামলা তা দেূরর কথা িজিড পয  

নই।  

 

গত ৭ অগা  গািজপুর সদর হাসপাতাল থেক জেুয়েলর লাশ শনা  কের বািড়েত িনেয় আসা 
হয়। জেুয়েলর লাশ দাফন করার পর ১০ অগা  িবেকল আনুমািনক ৪ টায়  গ ািরয়া থানা 
থেক এসআই কাওসার এেস রািজেবর পিরবােরর সে  কথা বেল। রািজেবর বড় ভাই 

রিনউ াহ তখন এেস তাঁেক জানায় য, গ ািরয়া থানা থেক আসা এসআই কাওসার তাঁর 

সে  দখা করেত চায়। িতিন তখন তাঁর সে  দখা করেত আসা একজন মানবািধকার 

কম র কথা রিনউ াহেক জানান এবং এবং এসআই কাওসারেক একটু অেপ া করেত 

বেলন। রিনউ াহ তার বাসায় িফের িগেয় এস আই কাওসারেক জেুয়েলর বাবা সালামউ া 
সরদার এর ব ব  জানােল বল বৃি র মেধ  এস এই কাওসার তখনকার মত চেল যান। 

একই িদেন রাত  ১০ টায় পুনরায় এস আই কাওসার তােদর বািড়েত যেয় জানেত চায় য, 

জেুয়ল এবং রািজেবর মৃতু র ব াপাের তােদর প  থেক কান মামলা দােয়র করা হেব িকনা 
অথবা হেয়েছ িকনা। জেুয়ল এবং রািজবেক অপহরণ এবং হত ার পছেন গ ািরয়া থানার 

জিড়ত থাকার িবষেয় িতিন সে হ কের বেলন, আইনশৃং লা র াকারী বািহনীর সদস েদর 

পিরচেয় অপহরেণর কারেণ সাধারণ িজিড করেত গেল সিদন যারা জেুয়েলর অপহরণ 

সং া  সাধারণ ডায়রী হেণ অপরাগতা কাশ কেরিছল এবং িজিড করার পের বািড়েত 

এেস কখেনা জেুয়েলর ব াপাের কান খাঁজ নয়িন তারা। িতিন াভ কাশ কের বেলন, 

গািজপুর থেক পুিলশ বািড়েত এেসেছ, এমনিক িসরাজিদখান থেক তাঁেদর বািড়েত পুিলশ 

এেস িব ািরত জেনেছ, তাঁেদর কাছ থেক তথ  িনেয়েছ অথচ তাঁর বািড়র কােছ গ ািরয়া 
থানার কউ এেস জেুয়ল এবং রািজবেক পাওয়া গল িক না তা খাঁজ নয়ার েয়াজন মেন 

কেরিন। িতিন বেলন, এতিদন পের থানার লাকজেনর এসব িবষেয় জানার আ হ কন? 

তাও আবার লাশ দাফন করার ৫/৬ িদন পের। পুিলেশর লাক তাহেল এমিনভােব মানুষেক 

মের ফলেব? সাধারণ মানুষ তাহেল কাথায় আ য় নেব।  

 

রানু (২০), জেুয়েলর বড় বান 

রানু অিধকারেক জানান, ৩১ জলুাই ২০১১ আনুমািনক ৮ টায় জেুয়ল তাঁেক ভাত মেখ 

খাইেয় িদেত বেল। মােয়র অনুপি েত জেুয়লেক িতিন ভাত মেখ খাইেয় িদেতন বেল জানান। 

ভাত খাওয়ার পের জেুয়ল সাভাের এিস লাগােনার কােজ তার দাকােনর মািলক জিনর 

বাসার উে েশ বর হেয় যায়। ানীয় এিস/ি জ মরামতকারী দাকােনর মািলক জিনর মা 
জেুয়লেক িচিন ও চা পাতা িনেয় আসার জন  দাকােন পাঠান। িস  তহািরর কােছ 

রািজেবর সে  জেুয়েলর দখা হেল রািজব তােক কােছ ডােক। জেুয়ল তার কােছ গেল 
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তােকও িডিবর লাকজন আটক কের। স িকছু বুেঝ উঠেত না পের িজে স কের আমােক 

কন ধেরেছন, আমােক ছাড় –ন, আিম সাভাের যােবা, আমার কাজ আেছ। তােক চর-থা র 

দয়া  করেল স তকিবতক কের। স িতবাদ জািনেয় বেল আিম কান দবৃু  নই। 

আমােক মারেছন কন? িডিবর লাকজেনর সে  তক-িবতক ও িতবাদ করাই ওর জন  

কাল হেয়েছ বেল িতিন জানান। ানীয় লাকজন মারধর করার দশৃ  দেখ তারা এিগেয় এেস 

তােক না মারার জন  বলেল িডিবর লাকজন আরও ি   হেয় ওেঠ।  অ  দিখেয় মিক 

িদেয় বেল আপনারা সের যান, আমরা িডিবর লাক। জেুয়লেক বধরক মারধর কের 

ঘটনা েলই আধমরা কের ফেল তারা। জেুয়েলর মাথায় আঘাত পাওয়ার কারেণ র রণ 

হি ল তখন ত দশ রা তাঁেক জানায়, জেুয়ল এবং রািজবেক মারধর করেত দেখ আিমর 

গািড় ওই রা া িদেয় যাওয়ার সমেয় থােম, তখন আইনশৃং লা র াকারী বািহনীর সদস  

পিরচয়দানকারী ব ি েদর মেধ  থেক একজন এিগেয় এেস িনেজেদর আইিড কাড দখােল 

গািড়  চেল যায়। িতিন তাঁর ভাই হত ার িবচার দািব কেরন।  

 

িজেত নাথ িব াস, জাহা ীর নগর হাসপাতাল এর রিজ ার 

িজেত নাথ িব াস অিধকারেক জানান, ৩১ জলুাই ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯টা থেক 

৯:১৫ টায় িকছুসংখ ক লাক ামীবােগর ৩৪/১ মিনর হােসন লন, িনউ রাড, ঢাকা-
১১০০ এ অবি ত জাহা ীরনগর হাসপাতােল এক  ছেলেক িনেয় এেস াথিমক িচিকৎসা 
কিরেয়েছ।  রাগীর মাথায় আঘাতজিনত র া  ােন ব াে জ করা হয়। কতব রত 

ডা ােরর নাম িতিন মেন করেত পােরনিন।িচিকৎসাপ  দয়া হয়িন বা রাগীর নামও 

রকড করা হয়িন বেল িতিন জানান। লাক েলা ছেলটােক িনেয় তিরঘিড় কের হাসপাতাল 

া ন থেক বর হেয় চেল যায়। ত দশ  িহেসেব িতিন জানান, িতিন অনুমান করেত 

পােরনিন য, ছেল  কাথাকার বা িক ঘটনায় স আহত হেয়েছ। িতিদন এ ধরেণর 

অেনক রাগীই তাঁেদর কােছ িচিকৎসার জন  আেস বেল িতিন জানান।  

 

মাঃ হািনফ (৫৫), ত দশ   

মাঃ হািনফ ওরেফ হনু অিধকারেক জানান, ৩১ জলুাই ২০১১ আনুমািনক সকাল সােড় ৮ টা 
থেক ৯ টার মেধ  শরৎ  রােড িতিন চাল-ডাল-মসলা ভা ােনার দাকােন বেসিছেলন। 

িকছু লাকেক ৪৪ নং বািড়র পােশই িনমাণাধীন বািড়র মধ  থেক এক  ছেলেক ধের িনেয় 

আসেত দেখন।  সাদা পাশাকধারী অ াত লাক েলা সংখ ায় ৭/৮ জন হেব বেল িতিন 

জানান। ছেল েলা য তাঁরই এলাকার তা িতিন থেম বুঝেত পােরনিন। তাঁর দাকােনর 

িবপরীেত নাির ার ৪৪নং শরৎ  রােড বড় বািড় নােম পিরিচত বািড়র গেটর সামেন 

ভীড় দখেত পান। এরপরই িতিন লাক েলােক দু  ছেলেক ধের বধরক মারেত দেখন। 

লাকজন ভীড় করেল সবাইেক সের যেত বলা হয়। িতিন দখেত পান ধৃত ছেলেদর মেধ  

এক  ছেল মারধর করার কারেণ িতবাদ করেছ এবং স তক-িবতক করার কারেণ 

একজেনর হােত থাকা িপ ল িদেয় সেজাের তার মাথায় আঘাত করা হয়। ছেল র মাথা 
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থেক তখন র  পড়েত থােক। ছেল  তােদর হাত থেক ছাড়া পাবার জন  কা িত-িমনিত 

কের। একই সে  িতিন িস  তহারীর দাকােনর সামেন কেয়কজন লাকেক এক  ছেলর 

কামের ধের দাঁিড়েয় থাকেত দেখন। ানীয় জনসাধারেণর মেধ  থেক কউ কউ 

ছেল েলােক িচনেতও পাের এবং মহ ার লাকজন এিগেয় িগেয় ছেল েলােক ভােলা বলেলও 

যারা তােদর ধেরিছল তারা তােত কণপাত কেরিন। িনেজেদর িডিব পুিলশ পিরচয় িদেয় 

তােদরেক আরও মারেত থােক। রা ায় চলাচলকারী ানীয় অেনেকই এই ঘটনা ত  

কের। ধৃত ত নেদর মারেত মারেত শরৎ  রাড ছেড় দয়াগে র মােড় তােদরেক িনেয় 

যেত দেখন িতিন। তারপর আহত ছেল সহ অন েদরেক জাহা ীরনগর হাসপাতােলর 

িদেক িনেয় যাওয়া হয় বেল িতিন জানান।  

 

িরনা বগম (৪০), িনহত িমজানুর হােসেনর মা 
িরনা বগম অিধকারেক বেলন, ৩১ জলুাই ২০১১ সকাল ৭ : ১৫ টায় িতিন কাঁচপুর ফ াশন 

গােম েস কােজর উে েশ বর হেয় যান। ৩৬/৩ দি ণ যা াবািড়র বতমান বাসায় আসার 

আেগ তাঁরা দীঘিদন করািতেটালায় িছেলন।  তাঁর দইু ছেল সখােনই বড় হেয়েছ। িবগত ৪/৫ 

বছর আেগ এক  উে শ মূলক িমথ া হত া মামলায় তাঁর ছেল িমজানুরেক জড়ােনা হয়। 

সই িমথ া মামলা থেক িমজানুর অব াহিত পায় বেলও িতিন জানান। তাঁর  দইু ছেল মিনর 

এবং িমজানুরেক কউ এলাকায় খারাপ বলেতা না। ছেলরা ওয়াকশেপ কাজ করেতা। িতিন 

তাঁর ছেলেক িনরপরাধ উে খ কের বেলন, িমজানুর যিদ কান মামলার আসািম হেতা 
তাহেল িডিবর লাকজন আটক কের কন তােক থানায় হ া র করেলা না। িতিন তাঁর 

স ান হত ার জন  দায়ীেদর িবচার ও শাি র দািব কেরন। 

 

মিনর হােসন (২১), িনহত িমজানুর হােসেনর বড় ভাই 

মিনর হােসন অিধকারেক জানান, ৩১ জলুাই ২০১১ আনুমািনক সকাল ৮ টা থেক ৮ : ৩০ 

টায় িমজানুর ঘুম থেক উেঠ রািজেবর ফান িরিসভ কের। এই সকােল ক ফান কেরেছ 

মিনর হােসন জানেত চাইেল িমজানুর তাঁেক জানায় য, দয়াগে র সরদারপি র রািজব 

ফান িদেয়েছ। িতিন তখন িমজানুেরর হাত থেক মাবাইল  িনেয় রািজবেক িজে স কেরন 

কন স ফান কেরেছ? রািজব তু ের জানায় য, িমজানুেরর সে  তার কথা বলা 
েয়াজন। িতিন িমজানুরেক তাঁর মাবাইল ফান  ব  কের রাখার জন  বলেলও স 

মাবাইল  চালু রােখ। িকছু ণ পর আবারও িমজানুেরর কােছ রািজেবর ফান আেস। 

রািজেবর ফান পেয় িমজানুর ঘর থেক বর হেয় িগেয় কথা বেল। কথা বলার পরপরই স 

ঘের ঢুেক প া -শাট পের বাইের যাবার িত নয় এবং তাঁেক জানায় য, স যােব আর 

আসেব এই বেল িমজানুর বাসা থেক বিড়েয় পের। যা াবািড়েত িমজানুেরর সে  রািজবেক 

মােঝ মােঝ িতিন দখেত পেতন িক  কথা তমন হেতা না। রািজেবর চাচাত ভাই জেুয়লেক 

িতিন আেগ িচনেতন না। িতিন তাঁর ছাট ভাই িমজানুেরর কােছ কান একিদন িজে স কের 
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বুঝেত চেয়েছন য, রািজেবর সে  িমজানুেরর িক ধরেণর স ক। িমজানুর তাঁর  

এিড়েয় গেছ তখন। রািজব যা াবািড়েত ায়ই আসা যাওয়া করেতা বেল িতিন জানান।   

 

িবকাল ৫ টায় তাঁর এক ব ু  তাঁেক খবর দয় য, িমজানুরেক িডিব পুিলশ ধের িনেয় গেছ। 

জাহা ীরনগর হাসপাতােল িমজানুর রেয়েছ। তখন িতিন এ খবর  িব াস কেরনিন এবং 
তাৎ িণকভােব িমজানুেরর মাবাইেল ফান িদেল স  ব  পান। তারপর ত বাসায় 

িফের এেস দেখন িমজানুর সখােন নই। আরও খাঁজ-খবর িনেয় জানেত পােরন য, িডিব 

পুিলশ তােক আটক কের িনেয় গেছ। িতিন িনেজ িনি ত হেয় িমজানুেরর ফতােরর ঘটনা 
তাঁর বাবােক জানান। তারপর িতিন সু াপুর থানায় গেল সখান থেক তাঁেক গ ািরয়া 
থানায় পাঠােনা হয়। গ ািরয়া থানা থেক তাঁেক জানােনা হয় িমজানুর নােমর কান 

আসামীেক থানায় িনেয় আসা হয়িন। গ ািরয়া থানা থেক যা াবািড় থানায় গেল 

কতব রত পুিলশ থানা হাজেতর অভ ের িনেয় অন ান  ফতারকৃতেদর মেধ  িমজানুরেক 

খঁুেজ দখেত বেলন। িক  সখােন িমজানুরেক না পেয় িতিন চ ল আেসন। তারপর থেক 

িমজানুরেক িবিভ  জায়গায় খঁুেজেছন। স াব  জায়গা েলায় খঁুেজ না পেয় অবেশেষ ৪ 

অগা  গ ািরয়া থানায় সাধারণ ডায়ির করেত গেল কতব রত পুিলশ িজিড হেণ অিনহা 
কাশ কের। সখান থেক তাঁেদরেক ঢাকা ক ীয় কারাগার, কাট-কাচারীর গারদঘর এবং 
হাসপাতাল েলার মেগ স ান করেত বলা হয়। ন াশনাল হাসপাতাল, ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতালসহ ক ীয় কারাগাের খাঁজ কেরও তােক না পাওয়ায় আবারও গ ািরয়া থানায় 

এেস ধনা িদেল িজিড নয়া হয়। িতিন অপহরেণর িজিড করেত চাইেলও িমজানুরেক িনেখাঁজ 

দিখেয় িজিড করা হয় বেল িতিন অিভেযাগ কেরন। িজিডর কিপ িনেয় িসআইিড কাযালয়, 

িডিব কাযালয়সহ র াব-১০ ও র াব-৩ এ খঁুেজও তােক পাওয়া যায়িন। 

 

িতিন আেরা জানান, ৫ অগা  রােত তাঁর ব ু র এক ভাই তােক ফােন জানায় য, গািজপুর 

সদর হাসপাতােল দইু  লাশ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছ। রাত ২টা পয ত িতিন িভ খুেল 

িবিভ  চ ােনেল দিৃ  রেখেছন, িকং িনউজ েলাও দেখেছন িক  কাথাও িমজানুেরর লাশ 

পাবার খবর দখেত পানিন । ৬ অগা  সকােল িমজানুেরর ব ু  রতন (১৮) তাঁেক ঘুম 

থেক তুেল যায়যায়িদন পি কা হােত িদেয় িমজানুেরর মৃতু  সংবাদ  দখায়। িতিন পি কায় 

িমজানুর, জেুয়ল এবং রািজব এর মৃতু র বণনা ও লােশর ছিব দেখন িক  পি কা েত 

চহারার অংশ অ  থাকায় িতিন িনি ত হেত পারিছেলন না। পি কায় ঘটনার বণনা 
অনুযায়ী চক শাট ও কােলা প া  এবং লােশর দেৃশ  িকছুটা িমল খঁুেজ পেয় ৭ অগা  

গাজীপুর সদর হাসপাতােল পৗঁছান। হাসপাতােলর লাশঘের িগেয় িমজানুেরর িবকৃত শরীর 

দেখ থেম তােক শনা  করেত পােরনিন। পের িতিন ডােমর কােছ ওই লােশর শাট-প া  

দখেত চান এবং িমজানুেরর শাট-প া  দেখ তারপর তােক শনা  কেরন। িতিন বেলন, 

িমজানুেরর পেকেট ১৯,০০০/০০ (উিনশ হাজার) হাজার টাকা িছল, কেয়কিদন আেগর কনা 
নতুন একটা মাবাইল সট িছল, িক  স েলা আর পাওয়া যায়িন। গাজীপুর থানায় লাশ 
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িনেয় আসার জন  অেনক দরকাষাকিষর পের ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার িবিনমেয় কতৃপ  

তাঁেদর কােছ লাশ হ া র কের। িমজানুরেক জরুাইন কবর ােন দাফন করা হয়।  

 

ফা ক আহেমদ, িব  িপ  এম, অিফসার ইনচাজ, গ ািরয়া থানা 
ফা ক আহেমদ অিধকারেক জানান, জেুয়ল এবং রািজেবর পিরবার গ ািরয়া থানায় গত 

০১ অগা  ২০১১ তািরেখ সাধারণ ডায়ির িজ.িড. নং- ২৩ ও ২৪ কের। শাসন কতৃক 

করণীয় িহেসেব সারা বাংলােদেশর থানাসমুেহ িনেখাঁজ সং া  তথ  দয়া হয় এবং তাঁেদর 

খাঁজ নয়ার জন  সাব িণক েচ া চালােনা হয় বেল িতিন জানান।  

 

ক এম আবুল কােসম, অিফসার ইনচাজ, যা াবাড়ী থানা 
ক এম আবুল কােসম অিধকারেক জানান, গত ৫ অগা  ২০১১ তাঁরা থানায় িজিড হণ 

কেরেছন। ০৫.০৮.১১ তািরেখ িজ.িড. নং- ২৮৭। এ িবষেয় তারা যথাস ব তৎপর িছেলন। 

িমজানুেরর পিরবােরর প  থেক কান মামলা করা হয়িন বেল জানান।  

 

মাসুদরু রহমান, এিডিস, িডিব, িমিডয়া এ  কিমিউিন  সািভস, ঢাকা 
মে াপিলটন পিুলশ 

মাসুদরু রহমান অিধকারেক জানান, ৩১ জলুাই ২০১১ সকােল তাঁেদর কান ম দয়াগ  

এলাকায় যায়িন। এ ব াপাের তােদর কান িকছু করণীয় নই। তেব িতিন িবষয়  েনেছন 

এবং ঘটনার িশকার লাকজেনর আ ীয়রা তাঁর অিফেস এেস িনেখাঁজ হওয়ার িবষেয় 

জািনেয়েছন বেল িতিন জানান।  

 

অিধকার এর পযেব ণ 

অিধকার এর তথ ানুস ানকােল িনহতেদর মা-বাবা, আ ীয়- জন, আইন-শৃ লা র াকারী 
বািহনীর সদস  এবং ত দশ েদর ব ব  নয়া হয়। ত দশ েদর ব েব র সে  আইন-

শৃ লা র াকারী বািহনীর ব েব  অিমল পাওয়া গেছ। ত দশ েদর ব েব  পাওয়া যায় 

িডিব পুিলশ অ  িনেয় এলাকাবাসীর উপি িতেতই তাঁেদর মারধর কের মাইে াবােস কের 

ধের িনেয় যায়।  

 

ত ণেদর লাশ সনাে র পর পিরবােরর অিভেযাগ, িনহতরা িনরাপরাধ এবং িডিব পুিলশ 

তােদর আটক করার পের বআইনীভােব িল কের হত া কের। িনহেতর পিরবার আইন 

েয়াগকারী সং ার কােছ গেলও িডিব পুিলশ কতৃক আটক ও হত ার িবষেয় কান সদু তর 

পায়িন এমনিক পিরবার েলার প  থেক মামলা বা িজিড হেণও গিড়মিস করা হয় বেল 

জানা যায়। গ ািরয়ার দয়াগ  থেক ধের নয়ার পাঁচ িদন পর িনেখাঁজ িতন ত েণর লাশ 

গাজীপুর ও মুি গে  পাওয়া যায়। ত ণেদর উ ার িকংবা তােদর স ােনর িবষেয় আইন-

শৃ লা র াকারী বািহনীর প  থেক কান সহেযািগতা বা তৎপরতাও িছল না বেল 

পিরবার েলা জানা যায়।  
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অিধকার িডিব পুিলশ কতৃক িতন ত ণেক ধের িনেয় যাওয়া এবং িনেখাঁজ হওয়ার পাঁচ িদন 

পর লাশ পাওয়ার িবষয়  িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর ত িবচােরর আওতায় 

আনার জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

-সমা - 


