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সাত ীরার কািলগ  থানা হাজেত ৫ িদন আটক রেখ আ লু কিরম গাজীেক িনযাতন 

করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার  

 

৩ অগা  ২০১১ িবকােল সাত ীরা জলার কািলগ  থানার ভা ানমারী ােমর বািস া রহমত 

গাজীর ছেল আ ুল কিরম গাজীেক (৪৫) কািলগ  থানা পুিলশ সদস রা মাটরসাইেকল িছনতাই 

মামলার সে হজনক আসামী িহসােব আটক কের। ীকােরাি  আদােয়র নােম থানা পুিলশ আ ুল 

কিরম গাজীেক ৫ িদন থানা হাজেত আটক রেখ িনযাতন কের ৭ অগা  ২০১১ সাত ীরা 
আদালেত রণ কেরন। 

 

পুিলেশর দাবী ৬ অগা  ২০১১ আ ুল কিরম গাজীেক ার কের, ৭ অগা  ২০১১ সাত ীরা 
আদালেত রণ করা হয় এবং তাঁেক কান িনযাতন করা হয়িন। আ ুল কিরম গাজী ৩০ অগা   

২০১১ এ আদালত থেক জািমেন আেছন। িতিন বতমান অসু  ও িচিকৎসাধীন রেয়েছন।  

 

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

অিধকার কথা বেল 

 আ ুল কিরম গাজী ও  তাঁর আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 পুিলশ সদস েদর সে । 

 

আ লু কিরম গাজী, িনযািতত ব ি  

আ ুল কিরম গাজী অিধকারেক বেলন, িতিন িচংিড়র ঘের িচংিড় মাছ চাষ কের সংসার িনবাহ 

কেরন। ৩ অগা  ২০১১ িবকােল িতিন নলতা জােম মসিজেদ নামাজ পড়েত যাওয়ার পেথ 

কািলগ  থানা কািশবা  ােমর িজএম িকসমাতুল দৗঁেড় এেস তাঁেক ধের ও মারেত  কেরন। 

সােথ সােথ সাদা পাশােক থানার পুিলশ সদস রা সখােন উপি ত হেয় তাঁেক হাতকড়া পিরেয় 

থানায় িনেয় যান। িতিন কািলগ  থানায় িগেয় জানেত পােরন, িকসমাতুল আেরিফন এর এক  

মাটরসাইেকল ক বা কারা িছনতাই কেরেছ। একারেণ িকসমাতুল আেরিফন কািলগ  থানায় 

এক  মামলা দােয়র কেরন। সই মামলার সে হজনক আসামী িহসােব পুিলশ সদস রা ৩ অগা  

২০১১ তাঁেক আটক কের সারারাত থানা হাজেত এবং িডউ  অিফসােরর কে  িবিভ ভােব 

িনযাতন কেরন। িতিন বেলন, মামলার তদ কারী কমকতা এসআই রিফ ল ইসলাম তাঁেক 

হাতকড়া পড়ােনা অব ায় িডউ  অিফসােরর কে  িনেয় মাটরসাইেকল িছনতাইেয়র ীকােরাি  

আদােয়র জন  মা েত িচৎ কের ইেয় বুেকর ওপর চয়ার িদেয় আঘাত কেরন।   
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িতিন বেলন, ি তীয় িদন এসআই রিফ ল ইসলাম তাঁেক ওিসর কে  িনেয় যান এবং হাতকড়া 
পড়ােনা অব ায় কােলা কাপেড় তাঁর চাখ বাঁেধন। কাপেড়র উপর িদেয় চােখ মিরেচর ড়া ঘেষ 

দন। পের তাঁেক মাটরসাইেকল িছনতাইেয়র কথা আদালেত ীকার করেত বেলন। িক  

আদালেত িগেয় িতিন িমথ া ীকােরাি  িদেত না চাইেল পু ষাে  আঘাত করাসহ িনযাতন করা 
হয়। িনযাতন সহ  করেত না পের িতিন পুিলেশর কথায় রািজ হন য, আদালেত ম ািজে ট এর 

কােছ  মাটরসাইেকল িছনতাইেয়র িমথ া জবানবি  িদেবন। েত ক রােতই তাঁেক কােলা কাপেড় 

চাখ বঁেধ পুিলেশর গাড়ীেত তুেল িবিভ  ােন মাটরসাইেকল উ ােরর জন  পুিলশরা িনেয় 

যেতন। িতিন বেলন, ৭ অগা  ২০১১ পুিলশ সদস রা তাঁেক কািলগ  থানা হাজত থেক িনেয় 

সাত ীরা ম ািজে ট আদালেত হািজর কের। 

 

িতিন আদালেত িগেয় ম ািজে েটর কােছ বেলন, পুিলশ সদস রা তাঁেক ৩ অগা   থেক ৭ অগা   

পয  থানা হাজেত আটেক রেখ িমেথ  ীকােরাি  আদােয়র জন  িনযাতন কেরেছ। িতিন 

মাটরসাইেকল িছনতাইেয়র সে  জিড়ত নন। ম ািজে ট তাঁেক জল হাজেত পাঠান। ৩০ অগা   

২০১১ িতিন আদালত থেক জািমন পেয় জলহাজত থেক বিরেয় এেসেছন।   

 

এবাদলু ইসলাম (৪০), আ লু কিরম গাজীর ভাই  

এবাদলু ইসলাম অিধকারেক বেলন, ভা ানমারীর ভাবশালী ব ি রা এলাকায় সরকারী খাস জিম 

জবর দখল কের রােখ। সরকােরর সােথ খাস জিম দখলকারীেদর হাইেকােট মামলা চলেছ। আ ুল 

কিরম গাজী সরকােরর পে  মামলা েলা দখা না ও তদারিক কেরন । এ কারেণ খাস জিম 

দখলকারী ভাবশালী ব ি রা িবিভ  অিভেযােগ তাঁেদরেক জিড়েয় মামলা দােয়র কের। বতমান 

ভাড়ািশমলা ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ও থানা িবএনিপর সাধারণ স াদক নূর মাহা াদ 

িব াস থানা পুিলেশর সােথ যাগসাজস কের বাগবা  ােমর িজএম িকসমাতুল আেরিফেনর 

মাটরসাইেকল িছনতাই মামলায় আ ুল কিরম গাজীেক ার করায়। মাটরসাইেকল িছনতাই 

মামলায় ীকােরাি  আদােয়র নােম থানা হাজেত আটক রেখ পুিলশ কেয়ক দফা তার উপর 

িনযাতন কের। ৩ অগা  থেক ৭ অগা  ২০১১ পয  আ ুল কিরম গাজীেক কািলগ  থানা 
হাজেত আটক রেখ ীকােরাি  আদােয়র নােম িনযাতন করা হয়। িতিন বার বার থানা হাজেত 

িগেয় আ ুল কিরম গাজীর সে  দখা কেরন। িক  চ া করেল পুিলশ সদস রা দখা করেত 

দনিন। 

 

নূর ইসলাম (৩০), ত দশ  

নূর ইসলাম অিধকারেক বেলন, সিদন নলতা এলাকায় হাট বার িছল, সাদা পাষাকধারী 
কেয়কজন পুিলশ সদস  আ ুল কিরম গাজীেক তাড়া কের ও ার কের হাতকড়া পিড়েয় মারেত 

মারেত িনেয় চেল যান। পুিলশ সদস েদর ভেয় আ ুল কিরম গাজীেক উ ার করেত কউ এিগেয় 

আেসনিন। 
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িজএম িকসমাতুল আেরিফন (৩৮), মামলার বাদী  
িজএম িকসমাতুল আেরিফন অিধকারেক বেলন, ২৯ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক ১১.০০টায় 

িতিন  জাহর আলী, আ ুর রিহমেক সে  িনেয় তাঁর কােলা রেঙর পালসার ১৫০ িসিস 

মাটরসাইেকেল সাত ীরার নলতা থেক বাগবা  যাওয়ার পেথ িহজলা মৗজার বডাের ফাঁকা 
জায়গায় কেয়কজন দবৃু  তার গিতেরাধ কের এবং ধারােলা অ  দিখেয় মারিপট কের 

মাটরসাইেকল  িছনতাই কের নয়। িতিন ৩০ জলুাই ২০১১ কািলগ  থানায় যান এবং 
মাটরসাইেকল িছনতাইেয়র অিভেযােগ এক  মামলা দােয়র কেরন।  

 

িতিন বেলন, পুিলশ সই মামলায় সুভাষ কমকার নােম এক ব ি েক ার কের। সুভাষ 

কমকােরর ীকােরাি  অনুযায়ী আ ুল কিরম গাজীেক পুিলশ সদস রা ার কেরন। 

 

সয়দ ফিরদ উ ীন, অিফসার ইনচাজ, কািলগ  থানা, সাত ীরা 
সয়দ ফিরদ উ ীন অিধকারেক বেলন, ৩০ জলুাই ২০১১ বাগবা  ােমর িজএম িকসমাতুল 

আেরিফন এক লাক তাঁর থানায় আেসন এবং মাটরসাইেকল িছনতােয়র অিভেযােগ এক  মামলা 
দােয়র কেরন। যার ন র ৩৩; তািরখঃ ৩০/০৭/২০১১। ধারা-১৪৩/৩৪১/৩৪২/৩২৩/৩৭৯/ 

৩৮৫/৩০৭/৫০৬ দ-িবিধ। ঐ মামলায় পুিলশ সুভাষ কমকার নােম এক ব ি েক ার কের। 

সুভাষ কমকােরর ীকােরাি  অনুযায়ী আ ুল কিরম গাজীেক ার করা হয়। আ ুল কিরম 

গাজীেক থানা পুিলশ কান িনযাতন কেরনিন বেল িতিন দাবী কেরন। 

 

এসআই রিফ ল ইসলাম, কািলগ  থানা ও  মামলার তদ কারী কমকতা  
এসআই রিফ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, মাটরসাইেকল িছনতাই মামলার বাদী িজএম 

িকসমাতুল আেরিফন ৬ অগা  ২০১১ নলতা বাজার এলাকা থেক ভা ানমারী ােমর আ ুল 

কিরম গাজীেক আটক কের এবং তাঁেক খবর দন য, মাটরসাইেকল িছনতাইকারীেক ধেরেছন। 

িতিন তখন সখােন যান এবং আ ুল কিরম গাজীেক ার কের থানায় িনেয় আেসন।  

 

িতিন বেলন, ৭ অগা  ২০১১ িতিন আ ুল কিরম গাজীেক সাত ীরা আদালেত িনেয় যান। 

আদালত আ ুল কিরম গাজীেক জল হাজেত পাঠান। িতিন আেরা জানান, আ ুল কিরম গাজীেক 

কান িনযাতন করা হয়িন। িতিন বেলন, আ ুল কিরম গাজী একজন ভূিম দসু  এবং তার িব ে  

কািলগ  থানায় একািধক মামলা রেয়েছ। 

 

 

অিধকার এ িনযাতেনর ব াপাের সু ু  তদে র মাধ েম েয়াজনীয় ব ব া হেণর দাবী জানাে । 

 

-সমা - 

 


