
অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/আসাদু ামান/িনযাতন ও াম মান আদালত কতৃক সাজা/ ৫ জলুাই ২০১১/পৃ া 1 

 

হরতােলর আেগর স ায় ইনসু ের  কা ানীর কম েক াম মাণ আদালত কতৃক 

গাড়ী পাড়ােনার অিভেযােগ ৬ মােসর স ম কারাদ ােদশ দান ও লশান থানা 

হফাজেত িনেয় ীকােরাি  মূলক জবানব ী আদােয়র লে  িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ান িতেবদন 

অিধকার 

 

িরলােয়  ই ু ের  কা ানী িলিমেটড এর মহাখালী া  এর উ পদ  কমকতা (নাম কােশ 

অিন কু) এবং তাঁর সহকম  িসিনয়র এ ািসসেট  অিফসার আসাদু ামান (৩২) ৫ জলুাই ২০১১ 

সারািদন অিফস কেরন। স া ৭.৫৯ টায় তাঁরা দইুজন ৯৪, মহাখালী িস/এ, ঢাকা অিফস থেক 

বর হবার সময় অিফেসর অনলাইেন এি  কের বাসায় যাওয়ার উে েশ  রওনা হন। বাংলােদশ 

জাতীয়তাবাদী দল (িবএনিপ) ৬ ও ৭ জলুাই ২০১১ টানা দইু িদেনর হরতাল আহবান করায় সিদন 

রা ায় িছল ব াপক ভীড়। তাঁরা দইুজন রা ায় হাঁটেত হাঁটেত মহাখালী কাঁচা বাজােরর িসএমিব 

গাডাউেনর সামেন আসেল তাঁেদর থেক একটু দেুর এক  াইেভটকাের রাত ৮.১০টার িদেক 

অ াত ব ি রা আ ন ধিরেয় দয়। স এলাকায় উপি ত পুিলশ সদস রা াইেভটকাের আ ন 

দয়ার িমথ া অিভেযােগ আসাদু ামানেক আটক কের। আসাদু ামান এবং উ পদ  কমকতা 

তাঁেদর অিফেসর পিরচয়প র দিখেয় পিরচয় িদেলও পুিলশ সদস রা কান কথাই শােননিন। 

 

পুিলশ সদস রা আসাদু ামানেক হরতােলর িনেয়ািজত াম মাণ আদালেতর ম ািজে ট ড. রিহমা 

খাতুেনর কােছ িনেয় যায়। ম ািজে ট ড. রিহমা খাতুন আসাদু ামানেক ৬ মােসর স ম 

কারাদ ােদশ দান কেরন এবং সে  সে  জল হাজেত রেণর আেদশ দন। িক  ৬ জলুাই 

২০১১ দপুুর ২.০০টা পয  পুিলশ সদস রা আসাদু ামানেক জল হাজেত না পা েয় থানা হাজেত 

রেখ িনযাতন কের এবং তাঁর িব ে  আেরক  মামলা দােয়র কের।  

 

আসাদু ামােনর অিভেযাগ লশান থানা পুিলশ আসাদু ামানেক থানা হাজেত িনেয় িনযাতেনর 

মাধ েম হরতােলর সমথেন াইেভটকার পাড়ােনার ব াপাের ীকােরাি  িদেত বাধ  কিরেয়েছ।  

 

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

অিধকার কথা বেল- 

 আসাদু ামান 

 ত দশ  

 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
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ছিবঃ খ কার আসাদু ামান 

 

খ কার আসাদু ামান (৩২), িনযািতত ব ি  

৫ জলুাই ২০১১ আসাদু ামান পুিলেশর হােত ার হেল াম মাণ আদালেতর আেদেশ তাঁেক ঢাকা 

ক ীয় কারাগাের রণ করা হয়। অিধকার িতেবদক ১৬ জলুাই ২০১১ ঢাকা ক ীয় 

কারাগাের তাঁর সে  দখা কেরন। খ কার আসাদু ামান অিধকারেক বেলন, ৫ জলুাই ২০১১ 

সারািদন অিফস কেরন। রাত ৭.৫৯টার সময় অিফেসর িনয়ম অনুযায়ী অনলাইেন এি  কের 

অিফস থেক বর হন। তাঁর সে  িছেলন তাঁর উ পদ  কমকতা ও হােত িছল তাঁর ২২ শ জলুাই 

িববাহে ার সংবধনার দাওয়াতপ  যা িতিন তাঁর আ ীয় জনেদর িবিল করার জেন  সে  

িনেয়িছেলন। তাঁরা দইুজন বাসায় যাওয়ার উে েশ  মহাখালী কাঁচা বাজােরর িসএমিব গাডাউেনর 

সামেন যান। পরিদন থেক ৪৮ ঘ া হরতােলর কারেণ রা ায় কান বাস পাওয়া যাি েলা না। 

ধু এক লাকেক এক  াইেভটকার িনেয় দাঁিড়েয় থাকেত দেখন। িকছুদরু সামেন এিগেয় যাবার 

পর তাঁরা ল  কেরন ক বা কারা াইেভটকাের আ ন িদেয়েছ। এমন সময় িকছু লাক দৗেড় 

এেস তাঁেক জাপেট ধেরন এবং িতিন াইেভটকাের আ ন িদেয়েছন বেল িমেথ  অপবাদ দন। ায় 

সে  সে ও পুিলশ সদস রা সখােন আেস এবং িতিন ও তাঁর উ পদ  কমকতা বার বার তাঁেদর 

অিফেসর আইিড কাড দখােলও পুিলশ কান কণপাত না কের হাতকড়া পিরেয় তাঁেক গাড়ীেত 

তুেল থানায় িনেয় যায়।আসাদু ামান জানান, থানা হাজেত থাকার পর রােত তাঁেক চাখ বঁেধ, 

গােয়র জামা খুেল অন  এক  ক  িনেয় আেস। কেয়কজন পুিলশ সদস  তাঁেক কােঠর লা  িদেয় 

হােত পােয় এবং িপেঠ পটায়। তাঁেক তাঁরা মাইে াবােস আ ন ধিরেয় দয়ার িবষয়  ীকার 

করেত বেল। রােত তাঁেক পুিলেশর টহল গাড়ীেত তুেল িবিভ  জায়গােত ঘারােনা হয়। অিতির  

িনযাতন করার ফেল িতিন সম  শরীের ব থা অনুভব কেরন। ৬ জলুাই ২০১১ দপুুর ২.০০টার 

িদেক লশান থানা পুিলশ তাঁেক ক ীয় কারাগাের পাঠান। কারাগাের িগেয় িতিন জানেত পােরন, 

থানা হাজেত থাকা অব ায় তাঁেক াম মাণ আদালত ৬ মােসর স ম কারাদ- িদেয়েছ।  

 

উ পদ  কমকতা, ত দশ  

িরলােয়  ই ু ের  িলিমেটড এর উ পদ  কমকতা অিধকারেক জানান ৫ জলুাই ২০১১ রাত 

৮.০০টার িদেক  িতিন তাঁর সহকম  িসিনয়র এ ািসসেট  অিফসার আসাদু ামানেক সে  িনেয় 
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৯৪, মহাখালী িস/এ, ঢাকা অিফস থেক বর হেয় বাসার িদেক রওনা হন। টানা দইু িদেনর 

হরতােলর পূব মূ েত তাঁরা দইুজন মহাখালী কাঁচা বাজার ১ ন র িসএমিব গাডাউন সংল  মিমন 

ােরর সামেন পৗঁছােল তাঁেদর ায় ১০ গজ পছেন এক  াইেভটকার পুড়েত দেখন। মূ েতর 

মেধ  িকছু লাক তাঁেদর চারিদক থেক িঘের ফেল এবং বলেত  কের য, তাঁর সে  থাকা 

আসাদু ামানই াইেভটকাের আ ন িদেয়েছ। ায় সে  সে ই পুিলশ সদস রাও আেস এবং 

আসাদু ামানেক ার কের। পুিলশেক তাঁরা দজুনই তাঁেদর অিফেসর পিরচয়প  দখান এবং 

গাড়ী পাড়ােনার ঘটনার সে  জিড়ত নন বলেলও পুিলশ তাঁেদর কান কথােতই কণপাত কের নাই 

বরং পুিলশ উ পদ  কমকতােক এই বেল মিক দয়, যিদ িতিন আসাদু ামােনর পে  কথা বেলন 

তেব তাঁেকও ার করা হেব। তাঁেক মিক দয়ার পের পুিলশ আসাদু ামানেক িনেয় মহাখালী 

াইওভার এলাকা িদেয় চেল যায়। উ পদ  কমকতা সােথ সােথ তাঁর অিফেস এবং পের আ ীয় 

জনেক িবষয়  অবগত কেরন।  পের িতিন জানেত পােরন, আসাদু ামানেক পুিলশ সদস রা 

লশান থানায় িনেয় গেছ। িতিন আসাদু ামােনর র ও বাবােক িনেয় লশান থানায় যান। 

িতিন আসাদু ামােনর সে  দখা করার চ া কেরন। অেনক চ ার পর পুিলশ সদস রা তাঁেক 

আসাদু ামােনর সে  দখা করার অনুমিত দন। িতিন লশান থানা হাজেত আসাদু ামােনর সে  

কান কথা না বলার শেত আসাদু ামানেক দখেত পান। এসময় আসাদু ামােনর চাখ বাঁধা এবং 

দয়ােলর িদেক মুখ ফরােনা িছল। হােত িছল হাতকড়া। গােয় কান শাট িছল না এবং তাঁর িপেঠ 

আঘােতর অেনক িচ  িছল। 

 

িরলােয়  ই ু ের  িলিমেটড এর উ পদ  কমকতা ৬ জলুাই ২০১১ রাত ১.০০টা পয  লশান 

থানা পুিলশেক বুঝােনার চ া কের ব থ হন য, আসাদু ামান াইেভটকার  পাড়ােনার ঘটনায় 

জিড়ত িছল না। এজাহাের উে খ রেয়েছ য, িবেরাধীদলীয় িমিছল সহকাের এেস আসাদু ামান 

গাড়ী পাড়ায়। ত দশ  উ পদ  কমকতা জানান, তাঁরা কান িমিছল দেখনিন এবং 

আসাদু ামান তাঁর সে ই বাড়ী িফরিছেলন। এজাহাের আেরা উে খ করা হয় য, এসআই হা নুর 

রিশদ আসাদু ামান ও তাঁর সমথকেদর লা র আঘােত বুেক খুবই আঘাত া  হন। িতিন বেলন 

য, এসআই হা নুর রিশেদর লখা এজাহার  অবা ব, কারণ িতিন এবং  আসাদু ামান অিফস 

থেক এক সে  বর হেয়িছেলন, অিফেসর অনলাইন রকড অনুযায়ী স া ৭.৫৯ িমিনেট। িক  

মামলার এজাহাের ঘটনা র সময় ৮.১০ িমিনট বলা হেয়েছ। এ থেকও মািনত হয়, কান মানুষ 

১০ িমিনেট হঁেট িগেয় এ জাতীয় অঘটন ঘটােত সমথ নয়। ৫ জলুাই ২০১১ তকৃত এজাহাের 

বণনা করা হয় য, মহামান  ম ািজে ট তাঁেক ৬ মােসর স ম কারাদ- িদেয় জেল রণ কেরন। 

িক  ঐিদন আসাদু ামানেক জেল রণ করা হয় নাই বরং লশান থানায় িনেয় িনযাতন করা 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/আসাদু ামান/িনযাতন ও াম মান আদালত কতৃক সাজা/ ৫ জলুাই ২০১১/পৃ া 4 

হেয়েছ যাঁর িচ  িতিন আসাদু ামােনর িপেঠ দখেত পান। ৬ জলুাই ২০১১ আসাদু ামানেক জেল 

রণ করা হয়।  

 

অিধকার এর তথ ানুস ানী দল 

৬ জলুাই ২০১১ অিধকার এর তথ ানুস ানী দল লশান থানায় যান এবং আসাদু ামােনর সে  

দখা করার চ া কেরন। িক  কান আ ীয়- জন এবং অিধকার এর তথ ানুস ানী দেলর 

সদস েক পুিলশ সদস রা আসাদু ামােনর সােথ দখা করেত দনিন। অিধকার এর তথ ানুস ানী 

দল থানায় িগেয় জানেত পােরন, এসআই হা নুর রিশদ বাদী হেয় আসাদু ামানেক আসামী কের 

এক  মামলা দােয়র কেরেছন। যার ন র ১১; তািরখÑ৫/৭/২০১১। ধারা-

১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৪৩৬/৪২৭/৩০৭/৩৭৯/১০৯/৩৪ দ-িবিধ। মামলার এজাহার থেক জানা যায় 

য, অিভযুে র ীকােরাি র িভি েতই াম মাণ আদালত াইেভটকার পাড়ােনার ঘটনায় 

অিভযু  কের খ কার আসাদু ামানেক ৬ মােসর স ম কারাদ ােদশ িদেয়েছ। 

 

মাঃ মিমন (৪৭), ত দশ  

মাঃ মিমন অিধকারেক বেলন, ৫ জলুাই ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক িতিন মিমন ােরই িছেলন। 

তাঁর দাকােনর সামেন এক  াইেভটকার দাঁড়ােনা িছল। দইুজন লাক াইেভটকােরর পাশ িদেয় 

হঁেট যাি েলন এর পরপরই ক বা কারা াইেভটকাের আ ন লাগােল হঠাৎ িকছু লাক পছন 

থেক এেস আসাদু ামান নােম এক লাকেক জাপেট ধের এবং বলেত থােক সই নািক গািড়েত 

আ ন িদেয়েছ যা িছল িমথ া। তাঁেদরেক িঘের দাঁড়ােনা বশ িকছু লাকেক দখেত পান। এর 

পরপরই পুিলশ সদস রা আেস এবং আসাদু ামানেক পটােত পটােত টেন িহচঁেড় রা ার উে া 

িদেক মহাখালী াইওভােরর িনেচ িনেয় যায়। িতিন জানান, এ সময় রা ায় িবেরাধীদল িবএনিপর 

কান িমিছল িছল না। 

 

এসআই হা নুর রিশদ, লশান থানা, ঢাকা 

এসআই হা নুর রিশদ অিধকারেক জানান, ৫ জলুাই ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক কেয়কজন পুিলশ 

ও আনসার সদস  িনেয় িতিন মহাখালী এলাকায় িডউ  করিছেলন। রাত ৮.১০টার িদেক ঢাকা 

মহানগরীর ২০ ন র ওয়াড কিমশনার আবুল কালাম আজাদ ৪০/৫০ জন লাক িনেয় বাংলােদশ 

জাতীয়তাবাদী দেলর আ ত ৬ ও ৭ জলুাই ২০১১ এর হরতাল উপলে  িমিছল করেত করেত 

মহাখালী কাঁচা বাজার এলাকায় আেসন এবং  ঢাকা মে া ক ০২০৯ ন র এক  াইেভটকাের 

আ ন লািগেয় দন। এছাড়া তােদর হােত থাকা লাহার রড ও লা  িদেয় তাঁেক পুিলশ সদস েদর 

তর জখম কের। এমন অব ায় তাঁরা একজন লাকেক আটক কেরন। িজ াসাবােদ জানেত 
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পােরন, ওই লােকর নাম আসাদু ামান। কানা-ধামিত, দবী ার, িম া। িতিন ২৪৩/২ কাঠাল 

বাগান, ধানমি েত থােকন। 

 

ঘটনা েল াম মাণ আদালেতর ম ািজে ট আেসন এবং ম ািজে ট এর সামেন আসাদু ামান 

াইেভটকাের আ ন দয়ার কথা ীকার কেরন। যার ফেল ম ািজে ট তাৎ িনকভােব 

আসাদু ামানেক ৬ মােসর স ম কারাদ-◌ােদশ দান কেরন। িতিন আসাদু ামানেক িনেয় 

লশান থানায় আেসন। িতিন আসাদু ামান এবং আবুল কালাম আজাদসহ অ াতনামা ৩০/৪০ 

জনেক আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১১; তািরখঃ ০৫/০৭/২০১১। ধারা-

১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৪৩৬/৪২৭/৩০৭/৩৭৯/১০৯/৩৪ দ-িবিধ। মামলা র তদ কারী কমকতা 

এসআই মা ািফজরু রহমান। ৬ জলুাই ২০১১ দপুুর ২.০০টার িদেক আসাদু ামানেক জল হাজেত 

পাঠান। 

 

এসআই মা ািফজরু রহমান, লশান থানা, ঢাকা 

এসআই মা ািফজরু রহমান অিধকারেক বেলন, ৫ জলুাই ২০১১ এসআই হা নুর রিশেদর দােয়র 

করা লশান থানার ১১ ন র মামলা  িতিন তদ  করেছন। িতিন আেরা জানান, ওই মামলায় 

৯  ধারার মেধ  াম মাণ আদালেতর ম ািজে ট ঘটনা েলই ৩৫৩ ধারার শাি  িহেসেব ৬ 

মােসর স ম কারাদ- িদেয়েছন ারকৃত  আসামী আসাদু ামানেক। আসামীেক ঢাকা ক ীয় 

কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ। িতিন আবারও পরবত  ৮  ধারার অপরাধ িবষেয় জানার জেন  

আসামীেক ১০ িদেনর িরমা- চেয় আদালেত আেবদন কেরেছন বেল জানান।  সংি   মামলার 

তদ কাজ অব াহত থাকায় িতিন আর িকছু বলেত রািজ হনিন। 

 

আ লু মা ান, িরলােয়  ই ু ের  িলিমেটড এর অিফস সহকারী 

আ ুল মা ান অিধকারেক জানান, িতিন ১২ জলুাই ২০১১ ঢাকা ক ীয় কারাগাের 

আসাদু ামানেক দখেত যান। আসাদু ামান জলখানায় সা াতকােল আ ুল মা ানেক বেলন, ৫ 

জলুাই ২০১১ সারারাত লশান থানা পুিলশ তাঁেক গাড়ী পাড়ােনার িমথ া ীকােরাি  আদােয়র 

জেন  িনযাতন কেরেছ। িনযাতেনর বণনা িদেত িগেয় আসাদু ামান তাঁেক বেলন, পুিলশ সদস রা 

আসাদু ামােনর হােত হাতকড়া লািগেয়, চাখ বঁেধ, গােয়র জামা খুেল লা  িদেয় িপ েয়েছ এবং 

উপুড় কের, িচৎ কের ইেয় বা দাঁড় কিরেয় লািথ, িকল, ঘুিষ মেরেছ এবং অকথ  ভাষায় 

গািলগালাজ কেরেছ। এছাড়া াইেভটকাের আ ন দয়ার িমথ া ীকােরাি  না িদেল তাঁেক র াব 

সদস েদর িদেয় ঝালকা র িলমেনর মত পােয় িল করার মিকও িদেয়েছ।    
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অিধকােরর ব ব  

তথ ানুস ােন দখা যায়, গাড়ী পাড়ােনার ঘটনার সে  সংি তা না থাকেলও গাড়ী পাড়ােনার 

অিভেযােগ আসাদু ামানেক াম মাণ আদালত ৬ মােসর সাজা দয়। আসাদু ামােনর অনলাইন 

অিফস রকড থেক দখা যায় য, আসাদু ামান ৭.৫৯ িমিনেট অিফস থেক বর হন। অিফস 

থেক বর হেয় ১০ িমিনেটর মেধ ই ঘটনা েল পৗঁেছ িমিছল কের এেস গাড়ী পাড়ােনার ঘটনা 

স ূণভােবই অবা ব। ত দশ রাও িমিছল দেখনিন। এজাহাের বলা হেয়েছ, আসাদু ামােনর 

হােতর লা েত এসআই হা নুর রশীদ আঘাত া  হেয়েছন অথচ আসাদু ামােনর হােত িছল তাঁর 

২২ শ জলুাই এর িববাহে ার সংবধনার দাওয়াতপ  যা িতিন তাঁর আ ীয়েদর িবিল করেবন বেল 

সে  িনেয়িছেলন। তথ ানুস ান থেক এই বাঝা যাে  য, আ প  সমথেনর সুেযাগ না থাকায় 

াম মাণ সাধারণ মানুষ মানবািধকার ল েনর িশকার হে ন।আসাদু ামানেক গাড়ী পাড়ােনার 

িমথ া ীকােরাি  আদােয়র লে  থানায় িনেয় িনযাতন করা ও াম মাণ আদালেতর মাধ েম 

িভি ম করার িবষেয় অিধকার গভীর উে গ কাশ করেছ ও এবং তাঁেক থানায় িনেয় িনযাতন 

করার ব াপাের তদে র দাবী জানাে । 

 

-সমা - 


