িসেলেটর মেনায়ার হােসন মিনরেক র াব ধের িনেয় যাওয়ার পর িনযাতেন মৃতু র
অিভেযাগ
তথ ানুস ানী িতেবদন
অিধকার
১৪ সে র ২০১১ দুপুর আনুমািনক ২:৩০ টায় িসেলেটর জ াপুর উপেজলার িগলাতলা
ােমর আ ু স সা ার ও মেনায়ারা বগেমর ছেল জাতীয় যুব সংহিত ( জিপ) িসেলট জলা
শাখার সদস সিচব মেনায়ার হােসন মিনরেক (৩০) র াব-৯ ধের িনেয় িনযাতন করার
অিভেযাগ পাওয়া যায়।
সুনামগে র পারভীন বগম জানান, মিনর তাঁর বািড়েত উপি ত হেয় ভু য়া র াব সেজ তাঁেক
মাদক ব বসার সে জিড়ত বেল অিভযু কের। একইসে তাঁেক মাদক ব বসার মামলা থেক
র া করার িত িত দয় এবং সজন তাঁর কােছ িতন ল টাকা চাঁদা দািব কের। এ ঘটনার
পিরে ি েত পারভীন বগম মিনেরর িব ে
তারণা মামলা দােয়র করেল র াব-৯ এর
সদস রা মিনরেক িসেলেটর সাবহানী ঘাট, িব েরাড, মি বাগ এলাকার যা ীবাহী বাস
ইউিনক এর কাউ ার থেক আটক কের িনেয় যায়। ২৪ সে র ২০১১ িসেলট এমএিজ
ওসমানী মিডেকল হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় তাঁর মৃতু হয় বেল তাঁর পিরবার
জানায়।
মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল
অিধকার কথা বেল মিনেরর আ ীয়- জন
 ত দশ এবং
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে ।

ছিবঃ মেনায়ার হােসন মিনর

আবদুস সা ার (৬৫), মিনেরর িপতা
আবদুস সা ার অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ দুপুর আনুমািনক ১:০০ টায় মিনর বাসা
থেক বর হেয় যায়। সাবহানী ঘাট এলাকা থেক মিনরেক র াব ধের িনেয় যাওয়ার িতন িদন
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পর িতিন খাঁজ পান । সুনামগে র ছাতক থানায় মিনর আেছ এই খবর জানেত পেয় গত ১৭
সে র ২০১১ তািরেখ সকাল ১১ টায় িতিন সখােন িগেয় মিনেরর খাঁজ কেরন। িতিন জানেত
পােরন মিনর সুনামগ জলা কারাগাের আেছ। তখন িতিন সখােন িগেয় মিনেরর সে দখা
কেরন। মিনর র ােবর িনযাতেনর ঘটনা তাঁেক জানান। মিনর বেলন, পারভীন ও তাঁর ামী
কাইউেমর মােঝ িবেরাধ মীমাংসার জন িতিন মধ তা করেত সাবহানী ঘােট যান। অথচ
পারভীন মিনেরর িব ে িমথ া মামলা িদেয়েছ। যার ফেল র াব মিনরেক তু েল িনেয় যায়।
আবদুস সা ার দাবী কেরন, তাঁর ছেল িনরপরাধ এবং পারভীেনর অিভেযাগ িভি হীন। িতিন
আরও বেলন, র াব সদস রা মিনেরর কাছ থেক জার কের ীকােরাি আদােয় ব থ হেয় তার
ওপর িনযাতন কের ।

মেনায়ারা বগম (৫০), মিনেরর মা
মেনায়ারা বগম অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ দুপুর আনুমািনক ১◌ঃ০০ টায় মিনর
বাসা থেক বর হেয় যায়। িতিন তাঁর ামী ও আেরক ছেল আলতােফর কাছ থেক জানেত
পােরন মিনর থানায় আেছ। এর দুইিদন পের জােনন য, তাঁর ছেল মিনরেক ওসমানী মিডেকেল
অসু অব ায় নয়া হেয়েছ। মিনেরর অসু তার কথা জানেত পের ১৯ সে র ২০১১
আনুমািনক রাত ১০ টায় িতিন তাঁর আেরক ছেল আলতাফ ও এলাকার সােবক ইউিপ ম ার
িসরাজেক সে িনেয় িসেলট ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল যান। হাসপাতােল িগেয় দেখন
১৪ সে র বাসা থেক বর হবার সমেয় মিনেরর গােয় য শাট িছল তার বদেল অন এক
শা ট পড়া অব ায় হাসপাতােলর মেঝেত মুমুষু অব ায় পেড় আেছ। তােক হাসপাতােলর কান
িবছানাও দয়া হয়িন। ওই সমেয় মিনর ঘনঘন বিম করেত থােক। িতিন মিনর এর বিমর সে
মুখ িদেয় র পড়েত দেখন এবং তী শারীিরক য নায় মিনর তখন িচৎকার করিছল। সখােন
উপি ত কারা পুিলশ তাঁেক মিনেরর সে ভালভােব কথা বলেত দয়িন এবং তাঁেক তাঁর ছেলর
কাছ থেক দুের অব ান করার জন বেল। িতিন মিনেরর কােছ গেল পুিলশ তাঁেক ধমক িদেয়
তািড়েয় দয়। অসু মিনরেক টয়েলেট পায়খানা- াব করােত ধের িনেয় যাওয়ার সময় ধু
পুিলশ তাঁেক কােছ আসার অনুমিত দয়। এই সময় মিনর তাঁেক র াব সদস েদর িনযাতেনর ঘটনা
জানায়।
িতিন বেলন, মিনেরর বুেক, পেট, কামের র াব বুেটর আঘাত কের এবং শরীেরর িবিভ অংেশ
বুট িদেয় মািড়েয় দয়, িতিন মিনেরর পােয়র পাতা থেক
কের কামেরর দুই পােশ এবং বুক
ও পেটর চারপাশসহ গাটা শরীের কােলা দাগ দেখন। মিনর অেনক অসু িছল এবং স ঘনঘন
বিম করিছল ও তাঁর
ােবর সে র ঝরিছল। ২৪ সে র ২০১১ রাত িতনটার সমেয়
মিনেরর অি েজন ও স ালাইন খুেল ফলা হয়। পুিলশ তখন তাঁেক ডেক িনেয় বেল তু িম বািড়েত
ফান দাও, তামার ছেল মারা গেছ।
িমঠু ন আহে দ (২২), মিনেরর সে
ফতার হওয়া ব ি ও ত দশ
িমঠু ন আহে দ অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ িবকাল আনুমািনক ৩ টা থেক ৩:৩০
টায় রিডও শন এলাকা থেক র াব সদস রা তাঁেক তু েল িনেয় যায়। িসেলেটর মু ীপাড়ার
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বািস া মাঃ শিফক িময়া ও ম র
ু া বগেমর ছেল িমঠু ন আহে দ র াব এর হােত িনযাতেনর
িশকার হেয় িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর চারতলায় ২ নং ওয়ােডর ১৭
নং বেড িচিকৎসাধীন আেছন। র াব সদস রা তাঁেক ও মিনরেক একইসে খুব মারধর কের।
িতিন আরও জানান র ােবর িনযাতেন িতিন অসু হ য় পেড়েছন। কথা বলেত গেল তাঁর বুেক
ব থা অনুভব করেছন। মিনর ও তাঁর ওপর র ােবর িনযাতেনর ব াপাের িতিন সু হেয় িব ািরত
জানােবন বেল বেলন। এই সমেয় তাঁর মা তাঁর কােছ উপি ত হেল িতিন তাঁর মা’র সে কথা
বলেত বেলন।
ম র
ু া বগম (৫০), িমঠু েনর মা
িমঠু েনর মা ম ু রা বগম অিধকারেক জানান, গত ১৪ সে র ২০১১ তািরখ আনুমািনক িবকাল
৩: ৩০ টায় িমঠু নেক রিডও শেনর সামেন থেক র াব সদস রা আটক কের। তাঁর ছেল
িমঠু েনর িব ে কান মামলা বা িজিড নই বেল িতিন জানান। ল ন বাসী িরয়াজউি ন ও
তাঁর ামীর সৎ ভাই মািনক িসেলেটর মুি পাড়ায় তাঁেদর বািড়র পূবিদেক দশ শতাংশ জায়গা
কনার াব দয়। জিম িবি না করায় তাঁর ামী শিফক িময়া ও ছেল িমঠু েনর িব ে িমথ া
মামলা দয় এবং পাঁচ ল টাকা র াবেক ঘুষ দয়ার কথা বেল িমঠু নেক মের ফলার মিক দয়।
পরিদন ১৪ সে র র াব সদস রা িমঠু নেক ধের িনেয় িনযাতন কের বেল িতিন জানান।
মািনকসহ অন ান রা তাঁর ামী শিফক িময়ােকও িপেয় আহত কের। ফেল তাঁর ামীেক ওসমানী
হাসপাতােল িচিকৎসা করােত হেয়েছ বেল জানান। ১৫ সে র ২০১১ তািরেখ কাতওয়ালী থানা
থেক তাঁেক ফান কের িজে স করা হয় িতিন িমঠু েনর মা িক না? িতিন িমঠু েনর মা বেল িনেজর
পিরচয় দন। স সমেয় িমঠু ন থানায় আেছ বেল তাঁেক জানােনা হয়। থানায় িগেয় িতিন তাঁর
ছেলেক অসু অব ায় লােশর মত েয় থাকেত দেখন এবং এক পযােয় থানা কতৃ প েক
অনুেরাধ কের িচিকৎসার জন ওসমানী হাসপাতােল িনেয় আেসন। ছেল িমঠু েনর িচিকৎসার জন
হাসপাতােল এেস মিনরেক িতিন অসু াব ায় দেখন। পরবত েত িতিন জানেত পােরন িমঠু েনর
সে মিনরেকও ধরা হয় এবং পের তাঁর মৃতু সংবাদ শােনন বেল জানান।
মাহবুবুর রহমান (৩২), সলস এি িকউ ভ, ইউিনক পিরবহন, ত দশ
মাহবুবুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ দুপুর আনুমািনক ২:০০ টা থেক ২:৩০
টার িদেক এক সাদা মাইে াবাস ইউিনক কাউ ােরর সামেন এেস দাঁড়ায়। ৪/৫ জন অ ধারী
লাক মাইে াবাস থেক নেম মিনরেক ডােক। িতিন দখেত পান লাক েলা মিনরেক ডেক িনেয়
যন িক বলেছ। একটু পেরই ওই লাক েলা মিনরেক মাইে াবােস তু েল িনেয় চেল যায়।
মাইে াবােস ঢাকার সমেয় মিনেরর সে ওই লাক েলার কান কথাকাটাকা িকংবা ধ াধি র
ঘটনা ঘেটিন বেল িতিন জানান।
মাঃ ইকবাল (৩৫), ত দশ
মাঃ ইকবাল অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ দুপুর আনুমািনক ২ টায় অ হােত ৪/৫ জন
লাক এেস তাঁেদর থাই এলুিমিনয়ােমর দাকান থাইকন এর সামেন এেস দাঁড়ায়। িতিন দখেত
পান লাক েলা মাইে াবাস থেক নেমই একজন লােকর সে কথা বেল এবং তােক িনেয়
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মাইে াবােস উেঠ চেল যায়। লাক েলা চেল যাওয়ার পের িতিন জেনেছন র াব-৯ এর সদস রা
একজন লাকেক ধের িনেয় গেছ।
মাঃ মাবারক (৩৫), চােয়র দাকােনর মািলক, ত দশ
মাঃ মাবারক অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ দুপুর আনুমািনক ২ টায় এক সাদা
রংেয়র মাইে াবাস ইউিনক কাউ ােরর সামেন এেস দাঁড়ায়, িতিন তখন দাকােনই বেস িছেলন
এবং পুেরা ঘটনা ত কেরন বেল জানান। িতিন বেলন, মাইে াবাস থেক নেম লাক েলা
িনেজেদর র াব সদস বেল পিরচয় দয়। এরপর িতিন দখেত পান র াব সদস রা মিনেরর কােছ
এেস িজে স কের স িক কের, কাথায় থােক? তখন মিনর িনেজর পিরচয় দন। একটু পেরই র াব
সদস েদর মেধ থেক একজন বেল ওেঠ, ওর সে এত কথা িকেসর? ওেক মাইে াবােস তাল। এ
কথা বলার সে সে ই র াব সদস রা মিনরেক মাইে াবােস ঢু কেত বেল। মিনর কান উ বাচ না
কের শা ভােব মাইে াবােস িগেয় ওেঠ। মাইে াবােসর ভতের মিনেরর িসেট দুইপােশ দুইজন র াব
সদস বেস । স সমেয় িতিন আরও দেখন য, মিনর মাইে াবােসর ভতর থেক ইউিনক

কাউ ােরর ইনচাজ আবদু াহেক ডাক দয় এবং র াব সদস েদর সে আবদু াহেক কথা বলার
জন অনুেরাধ কের। িক
ইউিনক কাউ ােরর ইনচাজ আবদু াহ তখন এিগেয় না যেয়
কাউ ােরর গেট দাঁিড়েয় মিনরেক র াব সদস েদর ধের িনেয় যেত দেখন।
আবদু াহ, ইউিনক বাস কাউ ােরর েকট িবে তা ও ত দশ
মিনরেক র াব-৯ এর সদস রা ধের িনেয় যাওয়ার সমেয় আরও একজন ত দশ ইউিনক
কাউ ােরর ইনচায আ ু াহ। আবদু াহর সে ( মাবাইল ন রঃ ০১১৯৫০৭৮৮৭৪) এ িবষেয়
জানার জন ফান করা হয় িক িতিন তাঁর ব তার কথা বেল একঘ া পের তাঁেক ফান দয়ার
জন বেলন।পরবত েত তাঁর ফােন আর যাগােযাগ করা যায়িন এবং মিনরেক র াব-৯ এর
সদস রা ধের িনেয় যাওয়া স েক তাঁর কাছ থেকও িকছু জানা যায়িন। সাবহানীঘােটর ইউিনক
কাউ াের উপি ত হেয়ও তাঁর সে দখা করা স ব হয়িন।
আবদুল লিতফ, বহরপি ম জােম মসিজেদর ইমাম, মিনেরর গাসলদানকারী
আবদুল লিতফ অিধকারেক জানান, মিনেরর গাসল স
করার সময় িতিন মিনেরর বা েত
কাটা দাগ দখেত পান। বুেক, িপেঠ, পেট, কামের, পােয়র পাতায় কােলা িচ দখেত পান এবং
সম শরীেরই িতিন আঘােতর িচ দখেত পান বেল জানান।
পারভীন বগম, মিনেরর িব ে মামলার বাদী
পারভীন বগম অিধকারেক জানায়, ১২ সে র ২০১১ দুপুর আনুমািনক ১২ টায় িদেক মিনর
তাঁর বািড়েত যান এবং মিনর িনেজেক র াব সদস বেল পিরচয় িদেয় মাদক ব াবসার সে
পারভীন জিড়ত বেল অিভযু কেরন। মিনর তাঁেক আরও বেলন য, মাদক ব বসা করার কারেণ
তাঁর িব ে য মামলা হেয়েছ তা থেক মিনর তাঁেক র া করেবন। এ কােজর িবিনমেয় স সমেয়
মিনর তাঁর কােছ ৩ ল টাকা দািব কেরন। মিনর তাঁেক ১৪ সে র ২০১১ সাবহানী ঘােট
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কাউেক সে না িনেয়ই ওই ৩ ল টাকা িদেয় আসার জন বেলন। পারভীন এই পিরে ি েত
মিনেরর িব ে
তারণার মামলা দােয়র কেরন।
ডাঃ মাঃ আবুল মনসুর, ফেরনিসক িবভাগ, সহকাির অধ াপক, িসেলট এম এ িজ
ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল।
ডাঃ মাঃ আবুল মনসুর অিধকারেক জানান, ২৪ সে র িতিন মিনেরর পা মােটম স
কেরন। সুরতহাল িরেপাট কেব কখন পাওয়া যােব তা িতিন িনিদ কের বলেত পােরনিন। মিনেরর
ময়নাতদে র সমেয় তাঁর সে ডাঃ আবদুল হাই িমনার ও ডাঃ সােদ ল ইসলাম িছেলন বেল
জানান। সােপা ং প াথলিজ নয়ার পের মিনেরর মৃতু র কারণ িবষেয় িনি ত হেবন বেল
জানান। এ িবষেয় কান ম ব করেত িতিন অপরাগতা জানান।
সেবা ম দওয়ান, ডপু জলার, িসেলট কারাগার
সেবা ম দওয়ান অিধকারেক জানান, ১৯ সে র স া সােড় ৬ টায় সুনামগ কারাগার থেক
িসেলট মিডেকেল মিনরেক পাঠােনা হয়। িসেলট মিডেকল থেক তােক িসেলট কারাগাের পাঠােনা
হয়। জল সাজন ডাঃ িমজানুর রহমান কম েল না থাকায় িতিন মিনেরর া পরী া করেত
পােরনিন। ফামািস আবুল কালাম আজাদ ও নাস শিফউল আজম তাঁর শারীিরক অব া
পযেব ণ কেরন এবং তাঁরা তাৎ িনকভােব মিনরেক আবার িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল
কেলজ হাসপাতােল পাঠােনার পরামশ দন।
িতিন আরও বেলন, তাঁর শারীিরক অব া খুবই খারাপ িছল, তাঁেক মারধর করার কারেণই স
অসু হেয়েছ। িতিন মিনেরর শরীের আঘােতর িচ
দখেত পান বেল জানান। সুনামগ
কারাগাের মিনেরর হাজিত নং ২৩৩৪/১১ এবং িসেলট কারাগাের তাঁর কারাগার হাজিত নং
৫৮২৯/১১।
এএসআই কামাল উি ন, ছাতক থানা, সুনামগ
এএসআই কামাল উি ন অিধকারেক জানান, ১৫ সে র রাত আনুমািনক ৮ : ৩০ টায় র াব-৯
এর সদস রা মিনরেক ছাতক থানায় হ া র কের। থানা কতৃ প কতৃ ক মিনরেক হণ সং া
িজিড নং-৬০৫। পরিদন তাঁেক আদালেত পাঠােনা হয়। ছাতক থানায় মিনেরর িব ে মামলা
নং- ২২, তািরখ, ১৫ সে র ২০১১। মামলা রকড করা হয় রাত ৮: ৩০ টায়। মামলার বাদী
পারভীন বগম, িপতা মৃত শামসুল ইসলাম, সাং ল ী বাউর, ছাতক, সুনামগ অিভেযাগ কের
য, র াব পিরচেয় ভয়ভীিত দিখেয় পারভীন বগেমর কােছ মিনর ৩ ল টাকা দািব কের এবং
মিনেরর িব ে মামলার ধারা ১৭০/৩৮৫ বেল জানান। মামলা র তদ কাির কমকতা িহেসেব
ছাতক থানার এস আই মাসুক িময়ােক দািয় দয়া হয়।
মাঃ ফজেল শাহীন হক, ায়া ন িলডার, র াব-৯, িসেলট
মাঃ ফজেল শাহীন হক অিধকারেক জানান, ১৪ সে র ২০১১ মিনরেক আনুমািনক দুপুর ২: ০০
টায় সাবহানীঘাট এলাকা থেক আটক করা হয়। পেররিদন ফেরায়ািডং িদেয় থানায় পৗঁেছ দয়া
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হয়। িতিন র াব-৯ এর সদস ারা মিনেরর ওপর িনযাতেনর অিভেযাগ অ ীকার কের বেলন,
থানায় তাঁেক সু অব ায় পৗঁছােনা হয়। িতিন জানান, পারভীন বগম নােম এক মিহলােক মাদক
ব বসার সে জিড়ত থাকার কথা বেল র াব পিরচেয় মিনর ভয়ভীিত দখায় এবং সাবহানী
ঘােটর ইউিনক কাউ ােরর কােছ এেস ৩ ল টাকা িদেয় যাওয়ার জন বেল। এ ছাড়া পারভীেনর
মাবাইেল ু বাতা (এস এমএস) িদেয় মিনর ৩ ল টাকা িদেত বেল। মিনেরর ব াপাের পারভীন
র াব কতৃ প েক জানান। ১৪ তািরখ রােত পারভীনেক টাকা িনেয় মিনর সাবহানী ঘােট আসার
জন বেল। সখােন র ােবর টহলরত দল তাঁেক আটক কের। পারভীেনর অিভেযােগর কারেণ র াব
সদস রা মিনরেক ফতার কের িক তাঁেক কানরকম িনযাতন করা হয়িন। ফতােরর সমেয়
মিনর িনেজেক বাঁচােনার জন ই হয়েতা ধ াধি কের পেড় িগেয় সামান আঘাত পেত পাের বেল
িতিন জানান। ফজেল শাহীন হক আেরা বেলন, র াব সদস রা িনযাতন কের মিনরেক আহত
করেল পুিলশ তাঁেক হাজেত ঢু কােতা না। ম ািজে ট যিদ তাঁেক আহত দখেতা তাহেল হাসপাতােল
পাঠােতা। স সু িছল এবং থানায় িগেয় কােট িগেয়েছ, তারপর জল হাজেত যায়। ১৯ সে র
থেক ২৪ সে র পয মিনর িচিকৎসেকর পযেব েণ িছল। সখােন ৪/৫ িদন স সু িছল। ১৪
সে র ২০১১ র াব-৯ কতৃ ক একই সমেয় মিনেরর সে
ফতারকৃ ত ও িসেলট ওসমানী
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন িমঠু ন স েক িতিন জানান, িমঠু েনর নােম ৭/৮
মামলা রেয়েছ। এলাকায় িবিভ অপরােধর সে ও িমঠু ন জিড়ত ।
অিধকার মিনেরর মৃতু র ঘটনার িনরেপ

তদে র জন সরকােরর কােছ দাবী জানাে ।
-সমা -
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