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গাজীপরু জলার কািলয়াৈকর থানার কে  শিহদরু রহমান পনেক ঝুিলেয় 

িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৯ অগা  ২০১১ দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় গাজীপুেরর কািলয়াৈকর থানার পুিলশ 

সদস রা গাসা া ােমর দওয়ান মিজবুর রহমান এবং শফালী বগেমর ছেল দওয়ান 

শিহদরু রহমান পনেক (৩৬) মাটর সাইেকল চুিরর ঘটনায় জিড়ত সে েহ ার কের। 

থানা পুিলশ িমথ া ীকােরাি  আদােয়র জন  পনেক রিশ িদেয় হাত বঁেধ িসিলং ফ ােনর 

েকর সে  ঝুিলেয় িনযাতন কের বেল অিভেযােগ কাশ। 
 

অিভেযােগর কারেণ পুিলেশর তদ  ম গঠন করা হয়। তদ  ম অিভেযােগর মাণ 

পাওয়ায় অিভযু  পুিলশ সদস েক বরখা  কের। 

 

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

অিধকার কথা বেল- 

 পেনর পিরবার   

 আ ীয়- জন  

 ত দশ  

 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ (১) দওয়ান শিহদরু রহমান পনেক থানার কে  ঝুিলেয় পটােনা হে । 

সৗজেন ঃ  দিনক যুগা র ও থম আেলা পি কা। 

 

দওয়ান শিহদরু রহমান পন, িনযািতত ব ি  

দওয়ান শিহদুর রহমান পন অিধকারেক জানান, ১৭ অগা  ২০১১ রােত িতিন 

পািরবািরক েয়াজেন এক আ ীেয়র বাসায় যাি েলন। পেথ জাকািরয়া মাঃ িজ াত আলী 
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নােমর এক ব ি র সে  তাঁর পিরচয় হয়, িযিন ঢাকার ধামরাই থানার উ রপাড়া ােমর 

বািস া। িতিন এক  মাটর সাইেকল িনেয় সই এলাকায় এেসিছেলন যা হািরেয় গেছ বেল 

তাঁেক জানােনা হয়। জাকািরয়া তাঁেক অনুেরাধ কের বেলন য, যেহতু িতিন ানীয় লাক 

তাই তাঁেক মাটর সাইেকল  খাঁজ কের দয়ার জন  সহেযািগতা করেত অনুেরাধ কেরন। 

 

পন তখন জাকািরয়ােক বেলন, মাটর সাইেকেলর কাগজপ  িনেয় ানীয় থানায় এক  

জনােরল ডােয়রী (িজিড) কের এক  ফেটাকিপ তাঁেক িদেত। িতিন জাকািরয়ােক আেরা 
বেলন, এখন রাত জ রী েয়াজেন আ ীেয়র বাসায় যাে ন। িদেনর বলা হেল িতিন 

এলাকার মু ীেদর িবষয়  জানােবন এবং সকেলর সহেযািগতা িনেয় মাটর সাইেকল  

খাঁজার জন  চ া করেবন। এরপর আবার জাকািরয়ার সে  তাঁর দখা হেল জাকািরয়া 
তাঁেক মাটর সাইেকল  খঁুেজ দয়ার জ য আবার অনুেরাধ কেরন।  

 

তখন িতিন জাকািরয়ােক মাটর সাইেকেলর লাইেস সহ েয়াজনীয় কাগজপ  তাঁেক িদেত 

বেলন। িক  জাকািরয়া তাঁেক কাগজপ  িদেত ব থ হন। িতিন জাকািরয়ােক আেরা বেলন, 

মাটর সাইেকল খাঁজার জন  এলাকার অেনক লােকর কােছ যেয় িবষয়  জানােত হেব। 

িক  যাতায়াত করার জন  তাঁর কােছ কান ভাড়া নই। তাই জাকািরয়ার কােছ ভাড়া 
বাবদ িকছু টাকা চান। িতিন বেলন, ভাড়া বাবদ টাকা চাওয়ােত জাকািরয়া তাঁেকই মাটর 

সাইেকল চুিরর ঘটনায় জিড়ত িহেসেব সে হ কেরন।  

 

পন অিধকারেক আেরা বেলন, জাকািরয়ার ধারণা হয় িতিনই মাটর সাইেকল  লুিকেয় 

রেখ তা ফরত দয়ার িবিনমেয় টাকা চেয়েছন। ১৯ অগা  ২০১১ দপুুর আনুমািনক 

২.০০টায় িতিন কািলয়াৈকর বাজাের তাঁর স ানেদর জন  জামা-কাপড় িকনেত যান। তখন 

জাকািরয়া তাঁেক মাবাইল ফােন কল কের বিলয়াদী বাজাের যেত বেলন। িতিন বাজাের 

কনাকাটায় ব  রেয়েছন এবং পের যাগােযােগর কথা বলেল জাকািরয়া তাঁেক এখনই 

যাওয়ার অনুেরাধ কেরন। জাকািরয়ার অনুেরােধ িতিন এক  টে ােত কের বিলয়াদী 
বাজােরর িদেক রওনা হন।  

 

পন অিধকারেক জানান, দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় িতিন বিলয়াদী বাজাের পৗঁছামা ই 

জাকািরয়া এক পুিলশ সদস েক িনেয় তাঁর কােছ আেস এবং িকছু বুেঝ ওঠার আেগই তাঁেক 

পুিলেশর গািড়েত ওঠােনা হয়।  

 

িতিন জানেত পােরন, ঐ পুিলশ সদস  কািলয়াৈকর থানার এসআই মুরাদ আলী শখ। 

 

এসআই মুরাদ আলী শখ তাঁেক কান কথা বলেত না িদেয় থানায় িনেয় যায়। িক কারেণ 

তাঁেক থানায় নয়া হেলা এ ব াপাের িতিন এসআই মুরাদ আলী শেখর কােছ জানেত চান। 

তখন এসআই মুরাদ আলী শখ তাঁেক বেলন, জাকািরয়া বাদী হেয় অ াত নামা ব ি েদর 
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আসামী কের মাটর সাইেকল চুির হওয়ার মামলা করায় তাঁেক ার করা হেয়েছ। যার 

ন র ২৪; তািরখঃ ১৯/০৮/২০১১। এরপর থানা হাজেত তাঁেক ৩/৪ ঘ া আটেক রাখা হয়। 

স া হেল এসআই মুরাদ তাঁেক হাত বঁেধ পটান এবং চুির যাওয়া মাটর সাইেকল  তাঁেক 

উ ার কের িদেত বেলন।  

 

িতিন বেলন য, িতিন কান চার নন এবং মাটর সাইেকল িতিন চুিরও কেরনিন। এসআই 

মুরাদ তাঁর কান কথাই শােননিন। বরং তাঁর ওপর ি  হেয় অ ীল ভাষায় গালাগাল এবং 
পটােত পটােত জানেত চান, মাটর সাইেকল চুিরর সময় তাঁর সে  ক ক িছল, এলাকােত 

আর কারা লাইেস  িবহীন মাটর সাইেকল চালায় তােদর নাম জানেত চান। এছাড়া মাটর 

সাইেকল চুিরর িবষয়  ীকার করেত বেলন। িতিন ীকার না করায় এসআই মুরাদ আলী 
শখ আেরা দজুন লাক সে  িনেয় এেস তাঁর হাত দইু  সামেন রিশ িদেয় বাঁেধন। হাত বাঁধা 
অব ায় তাঁেক চয়ােরর ওপের ওঠান এবং িসিলং ফ ােনর েকর সে  ঝুিলেয় পােয়র িনচ 

থেক চয়ার সিরেয় ফেলন। ঝুল  অব ায় তাঁেক কােঠর লা  িদেয় বধরক পটােত 

থােকন। এক পযায় এসআই মুরাদ তাঁর কােছ ৫০,০০০ টাকা দাবী কেরন। ৫০,০০০ টাকা 
এসআই মুরাদেক িদেল তাঁেক চালান না িদেয় ছেড় িদেবন বেল জানান। িক  এত টাকা 
দয়ার সামথ তাঁর নই বেল জানান। 

 

২০ অগা  ২০১১ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় এসআই মুরাদ হাজতখানা থেক তাঁেক বর 

কের অিফসার ইনচাজ (ওিস) আিমর হােসেনর কােছ িনেয় যান। ওিস আিমর হােসন 

মাটর সাইেকল চুিরর ব াপাের তাঁেক িজ াসাবাদ কেরন। িতিন বেলন, এলাকার কান 

লাক হয়েতা উে শ েনািদত ও  ষড়য  মূলকভােক তাঁেক ার করেত সহেযািগতা 
কেরেছ। িতিন চার নন এবং মাটর সাইেকল চুিরর ব াপাের িতিন িকছুই জােনন না। ওিস 

আিমর হােসন তাঁর কান কথা না েন উপর  চুিরর ঘটনায় তাঁর স ৃ তা ও দািয়  

ীকার করেত বেলন। এছাড়া চুিরর কথা ীকার না করা পয  তােক িনযাতেনর িনেদশ 

দন। এরপর িবিভ ভােব তাঁেক িনযাতন কেরন। 

 

১৯ অগা  ও ২০ অগা  ২০১১ িদন রাত এভােব িবিভ  কায়দায় তােক িনযাতন করা হয় 

বেল জানান। 

 

িতিন বেলন, ২১ অগা  ২০১১ এসআই মুরাদ আলী শখ তাঁেক আদালেত পাঠান। আদালত 

তাঁেক জল হাজেত পাঠান। ২৪ অগা  ২০১১ িতিন আদালত থেক জািমেন বিড়েয় আেসন।  

 

তথ ানুস ানকােল পন তাঁর পােয় পটােনার িচ  এবং হােতর কি র ওপর রিশ িদেয় 

বাঁধার কালিসেট দাগ দখান।  
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২৯ নেভ র ২০১১ এ িতিন অিধকারেক জানান, এ ঘটনায় তাঁর িব ে  অিভেযাগ মািণত 

না হওয়ায় মামলার তদ কারী কমকতা ২৩/১০/২০১১ তািরেখ আদালেত চুড়া  িতেবদন 

িদেয়েছন। িতেবদন ন র ৬৯। 

 

শফালী বগম (৫০), পেনর মা 
শফালী বগম অিধকারেক জানান, ১৯ অগা  ২০১১ দপুুর ৩.০০টায় পন কািলয়াৈকর 

বাজাের ঈেদর কনাকাটা করেত যায়। সখান থেক মাটর সাইেকেলর মািলক জাকািরয়ার 

সহেযািগতায় এসআই মুরাদ পনেক ধের থানায় িনেয় িনযাতন কের। মাটর সাইেকল চুির 

সং া  িবষেয় তাঁর ছেল জিড়ত িকনা তা স কভােব যাচাই না কেরই তাঁর ছেলেক 

অিভযু  করা হয়। চুির সং া  িবষেয় তাঁর ছেলর স ৃ তার িবষয়েক িমথ া ও 

শ তামূলক এবং উে শ েণািদত উে খ কের িতিন আরও বেলন, ানীয় সংসদ িনবাচনেক 

িঘের তাঁর ছেল পেনর কায ম পিরচালনােক অেনেকই ভােলা চােখ দেখনিন। যারফেল 

তাঁর পিরবার ও পনেক হয় িতপ  করার জন ই এধরেনর এক  িমথ া ও সাজােনা 
ঘটনায় জড়ােনা হেয়েছ বেল জানান।  

 

নজ ল ইসলাম বাদল, পেনর মামা 
নজ ল ইসলাম বাদল অিধকারেক জানান, ১৯ অগা  ২০১১ দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় 

পনেক বিলয়াদী এলাকা থেক ধের িনেয় কািলয়াৈকর থানা পুিলশ িনযাতন কের বেল িতিন 

পিরিচত লাকজেনর কাছ থেক জানেত পােরন। এরপর িতিন কািলয়াৈকর থানায় যান এবং 
অিফসার ইনচাজ মাঃ আিমর হােসেনর সে  দখা কের িনেজেক পেনর মামা পিরচয় িদেয় 

ছেড় দয়ার জন  অনুেরাধ কেরন। িক  পনেক তখন থানা পুিলশ ছােড়িন। 

 

মীর রিবউল ইসলাম, ত দশ  

মীর রিবউল ইসলাম অিধকারেক জানান, িতিন দিনক আমােদর সময় পি কার িতিনিধ। 

১৯ অগা  ২০১১ রাত আনুমািনক ৯.৩০টায় িতিন পশাগত দািয়  পালেন কািলয়াৈকর 

থানায় যান। িতিন দখেত পান, পন নােম এক ব ি েক উপপিরদশেকর কে  রিশ িদেয় 

হাত বঁেধ িসিলং ফ ােনর েকর সে  ঝুিলেয় রাখা হেয়েছ। তাঁর উপি িতেত পুিলশ সদস রা 
তখন ঝুল  অব া থেক পেনর হােতর রিশ খুেল দন। 

 

এসআই মুরাদ আলী শখ, কািলয়াৈকর থানা, গাজীপরু 

এসআই মুরাদ আলী শখ অিধকারেক জানান, জাকািরয়ার দােয়র করা মামলার সে হ 

জনক আসামী িহেসেব ১৯ অগা  ২০১১ দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় িতিন বিলয়াদী বাজার 

থেক পনেক ার কের থানায় িনেয় আেসন। িতিন বেলন, পনেক মারধর করা হয়িন, 

ফ ােনর েকর সে  ঝুিলেয় পটােনার কথা অসত । থানার অভ ের উপপিরদশেকর কে  

ফ ােনর সে  ঝুিলেয় পনেক িনযাতন করার সংবাদ ছিবসহ দিনক যুগা র ও থম আেলা 
পি কায় কাশ হওয়ার িবষয় উ াপন করা হেল িতিন বেলন, তাঁর িব ে  এটা একটা 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/কািলয়াৈকর, গাজীপুর/ পন/১৯ অগা  ২০১১/পৃ া- 5 

শ তামূলক অপ চার মা । িতিন বেলন, ক বা কারা পনেক িনেয় িনযাতেনর ছিব 

তুেলেছ তা িতিন জােনন না। তাঁর কে  এ ধরেণর কান ঘটনা ঘেটিন। পেনর 

ীকােরাি র কারেণই তাঁেক থানায় ধের িনেয় আসা হেয়িছল। িতিন িনি ত হেয় বেলন, 

মাটর সাইেকল পেনর কােছ রেয়েছ। মাটর সাইেকল মািলক জাকািরয়ার কােছ পন পাঁচ 

হাজার টাকা চেয়িছল এবং টাকা দয়া হেল মাটর সাইেকল ফরত দয়ার কথা স 

বেলিছল। 

 

এসআই মুরাদ আেরা বেলন, উধŸতন কতৃপ  তাঁেক ২১ অগা  ২০১১ সামিয়কভােব বরখা  

কেরেছ। 

 

এসআই মাঃ হাসান, কািলয়াৈকর থানা, গাজীপরু 

এসআই মাঃ হাসান অিধকারেক জানান, ১৯ অগা  ২০১১ তািরেখর দােয়রকৃত ২৪ ন র 

মামলার তদ কারী কমকতা এসআই মুরাদ আলী শখ সামিয়কভােব বরখা  হওয়ার পের 

অিফসার ইনচাজ তাঁেক মামলা র তদে র দািয়  িদেয়েছন। সাস িনেয়াগ কের িতিন 

মামলা র তদ  করেছন। 

 

২৯ নেভ র ২০১১ িতিন অিধকারেক জানান, চুড়া  তদ  িতেবদেন পেনর িব ে  

অিভেযাগ মািণত না হওয়ায় মামলা থেক অব াহিত দয়া হয়।   

 

মাঃ িমজানুর রহমান, অিতির  পিুলশ সুপার, গাজীপরু 

মাঃ িমজানুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৯ অগা  ২০১১ কািলয়াৈকর থানায় পন নােম 

এক লাকেক পুিলশ সদস  কতৃক িনযাতেনর অিভেযাগ উঠেল জলা পুিলশ সুপার তাঁেক 

াথিমক তদে র দািয়  দন। িতিন াথিমক তদ  িতেবদন জমা িদেল ২১ অগা  ২০১১ 

অিভযু  এসআই মুরাদ আলী শখেক কতৃপ  সামিয়কভােব বরখা  কেরন। পের পুিলশ 

সুপার অিধকতর তদে র জন  িতিনসহ সহকারী পুিলশ সুপার আবুল হােসন এবং সহকারী 
পুিলশ সুপার আ া মানেক িনেয় ৩ সদস  িবিশ  তদ  কিম  গঠন কের দন। 

 

িতিন বেলন, তাঁরা ঘটনার সে  সংি  সবার সে  কথা বেলন এবং তদ  কের পনেক 

িনযাতেনর মাণ পান, যা তাঁরা তদ  িতেবদন আকাের পুিলশ সুপার বরাবর জমা 
িদেয়েছন। 

 

অিধকার থানা হফাজেত ঘটা এই িনযাতেনর ব াপাের সব দাষী ব ি েদর আইেনর 

আওতায় এেন শাি র দাবী জানাে , না হেল দায় মুি র কারেণ সমােজ আই নর শাসন 

ভে  পড়েব। 

 

-সমা - 


