
                                                                                                            

অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/লালবাগ, ঢাকা/আঁিখ, বােরক ও িমরাজলু/৪ সে র ২০১১/পৃ া 1 

 
ঢাকা মহানগরীর লালবাগ থানা হাজেত িতন িশ সহ আেরা দইু জনেক আটেক রেখ 

িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

গত ৪ সে র ২০১১ লালবাগ থানার পুিলশ কামরা ীরচর এর পি ম রসুলপুর রােড খিলফা 
ঘােটর বািস া বাবুল হাওলাদােরর মেয় আঁিখ আ ার (৭), ছেল বােরক হাওলাদার (৮)  এবং 
মাকেসদ িসকদার ও  মাকেসেদর ী সােজদা বগম (৩০) এবং তাঁেদর ছেল িমরাজলু িসকদার 

(৬) ক লালবাগ থানা পুিলশ সদস রা আটক কের িনযাতন চালায় এবং ৭ সে র ২০১১ তােদর 

চুিরর অিভেযােগ ার করা হেয়েছ বেল জানায়। 

 

পিরবােরর অিভেযাগ পুিলশ সদস রা চুিরর মামলায় ীকােরাি  আদােয়র নােম ৩ িশ েক ৪ 

থেক ১০ সে র ২০১১ ত মাট ৬ িদন এবং সােজদােক ২িদন থানা হাজেত আটেক রেখ 

িনযাতন কের।  

 

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

অিধকার কথা বেল- 

 িভক েমর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 বাদীর আ ীয় (বাদী সা াৎকাের অনা হ কাশ করায়) এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

   

ছিবঃ আঁিখ, বােরক এবং িমরাজলু এছাড়া মাকেসেদর হােত ও পােয় িনযাতেনর িচ । 

 

সােজদা বগম (৩০), িমরাজেুলর মা এবং আঁিখ ও বােরেকর ফুফু, িযিন একজন 

িনযািতত নারী 
সােজদা বগম অিধকারেক জানান, তাঁর ােমর বাড়ী শিরয়তপুর জলার গাসাইরহাট থানার বড় 

কাছনা ােম। সংসাের অভাব অনটেনর কারেণ তাঁরা াম থেক ঢাকায় চেল আেসন এবং ামী 
মাকেসদ হাওলাদার এবং স ানেদর িনেয় ঢাকা মহানগরীর কামরা ীর চর পি ম রসুলপুর 

রােডর খিলফা ঘােটর মােড় এক  বাড়ীেত ভাড়া থােকন। িতিন জানান, তাঁর ভাই বাবুল 
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হাওলাদার মাদারীপুের থােকন ও তাঁর চার ছেল মেয়। ২০১১ সােলর ফ য়ারী মােস চার ছেল 

মেয় রেখ বাবুেলর ী মারা গেল িতিন ঐ সা ন েলােক ঢাকায় এেন িনেজই লালন পালন করেত 

থােকন। 

 

সােজদা বেলন, বােরক হাওলাদার (৮), আঁিখ আ ার(৭), মু ী আ ার (৬) এবং হ াপী আ ারেক 

(৩) িতিন মাদারীপুর থেক তাঁর বাসায় িনেয় আেসন। িতিন বেলন, তাঁর িনেজর আিথক অব া 
খারাপ হওয়ায় এত েলা মানুেষর খাওয়া পড়ার খরচ বহন করা তাঁর পে  স ব হি ল না।  এ 

অব ায়  ি তীয় ণীর ছা  বােরকেক লখাপড়া ব  কের এম য়ডািরর কাজ িশখেত দন এবং 
৮ আগ  ২০১১ এ আঁিখ আ ারেক ১৬ ন র নবাবগ  রােডর বািস া মাহবুবুর রহমােনর 

বাড়ীেত গৃহপিরচািরকার কাজ দন। বাড়ীর মািলক আঁিখর নাম পিরবতন কের পািখ রােখন। 

িতিন বেলন, ৪ সে র ২০১১ দপুুর ২.০০টার িদেক সাদা পাশাকধারী পাঁচজন লাক অ  হােত 

আঁিখ আ ারেক িনেয় তাঁর বাসায় আেস। তাঁেদর মেধ  একজন জানান, িতিন এসআই (পুিলশ 

পিরদশক) জাফর ইকবাল। তাঁরা লালবাগ থানার পুিলশ সদস । আঁিখর ভাই বােরকেক তাঁেদর 

কােছ িদেত বেলন। উঠােনর পােশই বােরক খলা করিছেলা। িক কারেণ তাঁরা আঁিখেক ধের 

এেনেছন এবং বােরকেক খঁুজেছন তা িতিন এসআই জাফর ইকবােলর কােছ জানেত চান।  

 

এসআই ইকবাল তাঁেক বেলন, আঁিখর সহেযািগতায় সােজদা ও তাঁর ামী মাহবুবুর রহমােনর বাড়ী 
থেক ৮০ ভির ণ এবং ৩০ হাজার টাকা চুির কের এেনেছ, যা তাঁেক বর কের িদেত হেব। এক 

পযােয় তাঁেকসহ তাঁর ামী মাকেসদ িসকদার, আঁিখ এবং বােরকেক পুিলশ সদস রা গাড়ীেত 

তােল। দপুুর ৩.০০টার িদেক তাঁেদরেক লালবাগ থানায় িনেয় হাতকড়া পিরেয় থানা হাজেত 

রােখন। ঘ া খািনক পর এসআই জাফর ইকবাল তাঁেদর পযায় েম হাজত থেক বর কের এেন 

পটান এবং ণ আর টাকা বর কের িদেত বেলন। ৫ সে র ২০১১ সারািদন তাঁেক থানা 
হাজেত রাখা হয়। ৬ সে র ২০১১ এসআই জাফর ইকবাল তাঁর ামী মাকেসদ এবং তাঁেক 

আদালেত পাঠান এবং িরমাে র আেবদন কেরন। আদালত তাঁেদর ১ িদেনর িরমা  ম ুর করেল 

স া ৭.০০টার িদেক কাট হাজত থেক তাঁেক রাত ৮.০০টায় থানা হাজেত নয়া হয়। িরমাে  

এেন এসআই জাফর ইকবাল তাঁর কােছ মাহবুবুর রহমােনর বাড়ী থেক ণ ও টাকা চুির কের এেন 

কাথায় রেখেছন তা জানেত চান। 

 

এসআই জাফর ইকবাল ৭ সে র ২০১১ রাত ২.০০টার িদেক তাঁর ছেল িমরাজলু িসকদারেক 

কামরা ীর চর এর বাসা থেক ার কের িনেয় যান। ৭ সে র ২০১১ িরমা  শেষ তাঁেক 

আদালেত হািজর করা হেল আদালত ধুমা  তাঁর জািমন ম রু কেরন। 

 

িতিন জািমেন ছাড়া পেয় ৮ সে র ২০১১ আঁিখ, বােরক এবং িমরাজলুেক দখেত লালবাগ 

থানা হাজেত যান। তখন মামলার বাদীর ীর সামেনই অিফসার ইনচাজ (ওিস) আিজজলু তাঁেক 

অকথ  ভাষায় গািলগালাজ কেরন এবং মা েত বসেত বেলন। ওিস মাঃ আিজজলু হক বেতর 
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লা  িদেয় তাঁেক পােয়র তালুেত পটান এবং বুেক পা িদেয় দয়ােলর সে  চেপ ধেরন। িতিন 

কা াকা  করেল তাঁেক আেরা বিশ কের পটােনা হয়।  

 

এক পযায় এসআই জাফর ইকবাল এেস তাঁেক অন  কে  িনেয় যান এবং লা  িদেয় চ  পটান। 

এসআই জাফর ইকবাল তাঁেক বেলন, তাঁর জািমন হেলও ণ ও টাকা উ ার না হওয়া পয  তাঁেক 

থানা হাজেত থাকেত হেব। এসআই জাফর ইকবাল তাঁেক বেলন য, রােত িতিন থানা হাজেত তাঁেক 

ধষণ করেবন। িকছু ণ পর এসআই জাফর অন  কে  গেল দরজা খালা পেয় িতিন থানা থেক 

পািলেয় যান।   

 

১০ সে র ২০১১ আঁিখ, বােরক এবং িমরাজলুেক থানা থেক আদালেত পাঠােনা হয়। আদালত 

িমরাজলু এবং বােরকেক গাজীপুেরর ট ীেত িকেশার উ য়ন কে  এবং আঁিখেক িমরপুর িকেশারী 
উ য়ন কে  পাঠান।   

 

১২ সে র ২০১১ িবচারক হাসান ফেয়জ িসি কী ও িবচারক আেনায়া ল হেকর 

অবকাশকালীন হাইেকাট ব  সুেয়ামেটা ল জাির কেরন।  

 

১৪ সে র ২০১১ িতন িশ েক আদালেত হািজর করা হেল আদালত আঁিখ, বােরক এবং 
িমরাজলুেক খালাস দন। ৪ অে া র ২০১১ তার ামী মাকেসদ িসকদার আদালত থেক জািমেন 

ছাড়া পান। 

 

আঁিখ আ ার (৭), িনযািতত িশ  

আঁিখ আ ার অিধকারেক জানান, এক িদন স ার িদেক বাড়ীর মািলক মাহবুবুর রহমান মেয় 

িনতু আ ার (২৭), গৃহকম  এমারন খাতুন (৫০) এবং তােক রেখ ীেক সে  িনেয় বাড়ীর বাইের 

চেল যান । পের িনতুর ামী এবং আেরকজন লাক বাসায় আেস। আঁিখ তখন থালা বাসন ধুেত 

অন  কে  চেল যায় এবং পরবত েত মািলক বাসায় িফের এেল পের ঘর থেক ণ ও টাকা চুির 

হেয়েছ বেল তাঁেক বাড়ীর মািলক িজ াসাবাদ কের। আর বাড়ীর মািলক তােক জানায়, পুিলশ 

তােক ধের িনেয় যতই িজ াসা ক ক না কন স যন িনতুর ামীর এ বাসায় আসার ব াপাের 

িকছু না জানায়। আর বাড়ীর অন  কােরা নাম বলেল, তােক হত া করা হেব বেল ভয় দখােনা 
হয়। পুিলশ সদস রাও তােক িপ েয়েছ আর কাউেক িকছু বলেত িনেষধ কেরেছ। িকছু বলেল 

পুিলশও তােক হত া করেব বেল ভয় দখায়। 

 

বােরক হাওলাদার (৮), িনযািতত িশ  

বােরক হাওলাদার অিধকারেক জানায়, স িদন দুপুর বলার িদেক স বাসার উঠােন খলিছেলা। 

পাঁচজন লাক আঁিখেক সে  িনেয় তােদর বাসায় এেস পুিলশ সদস  পিরচয় দয় এবং তার ফুফুর 

কােছ তার কথা জানেত চায়। বােরক সখােনই আঁিখেক কন ধের আনা হেয়েছ পুিলশ সদস েদর 

কােছ তা জানেত চায়। তখন একজন পুিলশ সদস  তােক ধের িনেয় বাসার গেটর কােছ যায়। 
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িতিন বেলন, ওই পুিলশ সদস  তােক াস িদেয় বাম হােতর আ েুল চাপ দয় এবং ণ ও টাকা ক 

িনেয়েছ তা জানেত চায়। স িকছুই বলেত না পারায় তােক হাতকড়া পড়ােনা হয় এবং পটােনা 
হয়। পের পুিলশ সদস রা তার ফুফু সােজদা, ফুফা মাকেসদ ও বান আঁিখেক তার সে  পুিলেশর 

গাড়ীেত তােল এবং লালবাগ থানায় িনেয় যায়। এরপর িতিদন কেয়কজন পুিলশ সদস  তােক 

থানা হাজত থেক বর কের িনেয় এেস টিবেলর িনেচ মাথা ঢুিকেয় িদেয় পােয়র পাতা ও হােতর 

তালুেত পটােত থােক। এভােব তােক আেরা কেয়ক িদন পয  থানা হাজেত আটেক রাখা হয়। স 

জানায় পের আর এক িদন আঁিখ, িমরাজলু এবং তাঁেক আদালেত নয়া হেল আদালত িমরাজলু এবং 
তােক গাজীপুেরর ট ীেত িকেশার উ য়ন কে  পাঠায়।  

 

বােরক আেরা বেল, িকেশার উ য়ন কে  যাওয়ার পের সখানকার দািয়ে  থাকা লাকজন তােক 

এবং িমরাজলুেক ভয়ভীিত দিখেয় জানেত চায়, স ণ ও টাকা িনেয়েছ িকনা। বােরক বেল, স 

িকছুই জােনন না। পের তােদরেক ঢাকায় এেন আদালেত হািজর করা হেল আদালত তােদর মুি  

দয়। 

 

িমরাজলু িসকদার (৬), িনযািতত িশ  

িমরাজলু িসকদার অিধকারেক জানায়, এক িদন দপুুর এর িদেক তার মা, বাবা ও তার মামােতা 
ভাই- বান বােরক ও আঁিখেক পুিলশ সদস রা ধের িনেয় যায়। তখন তার মা তােক পােশর বাড়ীর 

ভাড়া য়ার কােছ থাকেত বেলন। পের আর এক িদন গভীর রাত এর িদেক লালবাগ থানার পুিলশ 

সদস রা এেস বাসা থেক তােকও ধের িনেয় যান। থানায় িনেয় পুিলশ সদস রা তােক টিবেলর 

িনেচ মাথা ঢুিকেয় পটায়। পুিলশ তার নেখ াস িদেয় চাপ দয়। কেয়ক িদন পয  তােক থানা 
হাজেত আটেক রােখ। আর এক িদন আঁিখ, িমরাজলু এবং তােক আদালেত নয়া হেল আদালত 

বােরক এবং তােক গাজীপুেরর ট ীেত িকেশার উ য়ন কে  পাঠায়। কিদন আেগ আবার 

আদালেত হািজর করা হেল আদালত তােদর খালাস দয়। 

 

মাকেসদ িসকদার (৩২), িমরাজেুলর িপতা এবং িনযািতত ব ি  

মাকেসদ িসকদার বেলন, ৪ সে র ২০১১ দপুুর ২.০০টার িদেক সাদা পাশাকধারী পাঁচজন 

লাক অ  হােত আঁিখ আ ারেক িনেয় তাঁর বাসায় আেসন। িনেজেদর পুিলশ সদস  বেল পিরচয় 

দবার পর সবার সাে  তাঁেকও থানা হাজেত িনেয় যাওয়া হয়। 

 

থানা হাজেত থাকাকােল এসআই জাফর ইকবাল তাঁেক কখেনা রিশ িদেয় হাত বঁেধ, কখেনা গামছা 
িদেয় চাখ বঁেধ হােত, িপেঠ, কামেড়, পােয় এবং পােয়র তালুেত পটােতন। পটােনার পর তাঁর 

কােছ মামলায় উে িখত ণ এবং টাকা দাবী করেতন। 

 

১৪ সে র ২০১১ আদালত নািন শেষ আঁিখ, বােরক এবং িমরাজলুেক খালাস দন। ৪ 

অে া র ২০১১ িতিন আদালত থেক জািমেন ছাড়া পান। 

 



                                                                                                            

অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/লালবাগ, ঢাকা/আঁিখ, বােরক ও িমরাজলু/৪ সে র ২০১১/পৃ া 5 

মাকেসদ িসকদার অিধকারেক আেরা জানান, মাহবুবুর রহমােনর ৪/০৯/২০১১ তািরেখ দােয়র 

করা ২ ন র মামলা  আদালেত নািন হয়। নািন শেষ তােদর িব ে  চুিরর অিভেযাগ 

মািণত না হওয়ায় ১ মাচ ২০১২ আদালত তাঁেক এবং তাঁর ীেক বকসুর খালাস দয়। 

 

মাফা ল ঘরামী (২৩), আঁিখ ও বােরেকর মামা ও ঘটনার বণনাকারী 
মাফা ল ঘরামী অিধকারেক জানান, তাঁর বান রনু ঘরামী আঁিখ ও বােরকেক রেখ ফ য়াির 

২০১১ ত মারা যান। আঁিখ ও বােরেকর িপতা বাবুল হাওলাদার তাঁর দইু স ান দাদা আঃ জ র 

হাওলাদােরর কােছ রেখ কােজর উে েশ  ঢাকায় যান। স ান দু  খােদ র অভােব ক  করায় 

আঁিখর ফুফু সােজদা বগম তােদর দইুজনেক ঢাকায় আেনন। বােরকেক ড়ারঘাট এলাকায় 

এ য়ডািরর কাজ দন। আর আঁিখেক ১৬ ন র নবাবগ  রােডর মাহবুবুর রহমােনর বাসায় 

গৃহকম র কাজ দন। িতিন লাক মুেখ জানেত পােরন আিখঁ,  বােরক, িমরাজলু ক লালবাগ থানার 

পুিলশ সদস রা ধের িনেয় গেছ। ৭ সে র ২০১১ িবকাল ৫.০০টার িদেক লালবাগ থানায় যান 

এবং থানা হাজেত িতিন িতন জনেক দখেত পান। িতিন এসআই জাফর ইকবােলর সে  যাগােযাগ 

কেরন। এসআই জাফর ইকবাল তাঁেক জানান, ওেদর িতন জনেক আদালেত চালান িদেবন। তখন 

আঁিখ তাঁেক বেলন, পুিলশ সদস রা িনয়িমতই তােদর িতনজনেক মারিপট কেরেছ। রােত ণ চুির 

করার কথা বেল তােদর ৩ জনেকই হােত ও পােয়র তালুেত লা  িদেয় িপ েয়েছ এবং আদালেত 

িগেয় চুিরর কথা ীকার করেত বেলেছ। চুিরর কথা ীকার না করায় াস িদেয় হােতর 

নখ েলােত চাপ িদেয়েছ। যার ফেল বােরেকর বাম হােতর তালু ফুেল গেছ। বাম হাত িদেয় িকছু 

ধরার মত অ ব া তার আর নই। িতিন তখন ওিস আিজজলু হেকর কােছ যান এবং আঁিখ, 

বােরক ও িমরাজলুেক ছািড়েয় িনেত চান। িক  ওিস আিজজলু হক তাঁেকও চুিরর সে  অিভযু  

িহেসেব অ াখা দন এবং িতন িশ র ব াপাের সুপািরশ করেত িনেষধ কেরন। িতিন অেনক চ া 
কেরও তােদর ছািড়েয় আনেত পােরনিন। ৪ সে র থেক ১০ সে র ২০১১ মাট ৬ িদন 

থানা হাজেত আটেক রেখ এভােবই পুিলশ তােদর িনযাতন কের। পের আদালত িতনজনেক 

িকেশার ও িকেশারী উ য়ন কে  পাঠােনার পের িতিন গাজীপুেরর ট ীেত িকেশার উ য়ন কে  

িগেয় বােরক ও িমরাজেুলর সে  দখা কেরন।  

 

িতিন অিধকার এর িতেবদকেক জানান, পুিলেশর িনযাতেনর কারেণ দইু জেনরই হাত, পা, মুখ 

ফুেল গেছ। মুখ ফুেল যাওয়ার কারেণ তারা কমত খাবার খেত পারেছ না। তােদর িত য 

িনযাতন করা হেয়েছ তার বণনা িদেত িগেয় িতিন বেলন, াস িদেয় তােদর নেখ চাপ িদেয় জখম 

করা হেয়েছ। ১ ঘ া পর পর তােদর টিবেলর িনেচ মাথা িদেয় কামের, হােতর পােয়র তালুেত 

পটােনা হয়। 

  

নাটঃ  
অিধকােরর িতেবদক মামলার বাদী মাহবুবুর রহমান এবং জসিমন বগম এর সে  কথা বলেত 

চাইেল  মাহবুবুর রহমান এ ব াপাের কথা বলেত অপারগতা দিখেয় িব ািরত জানার জন  আ ীয় 

মাঃ মিমন আলীর সে  যাগােযাগ করেত বেলন।  



                                                                                                            

অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/লালবাগ, ঢাকা/আঁিখ, বােরক ও িমরাজলু/৪ সে র ২০১১/পৃ া 6 

মাঃ মিমন আলী, (বাদীর আ ীয়) ১৬ ন র নবাবগ  রাড, লালবাগ, ঢাকা 
মাঃ মিমন আলী অিধকারেক জানান, ৩ সে র ২০১১ স া ৬.০০টার িদেক তাঁর বান 

জসিমন বগম এবং বােনর ামী মাঃ মাহবুবুর রহমান বাসায় মেয় িনতু আ ার, কােজর মেয় 

পািখ আ ার এবং গৃহকম  এমারন খাতুনেক রেখ তাঁরা আ ীেয়র বাসায় বড়ােত যান। বাইের 

থেক জসিমন বার বার মাবাইল ফােন ও টিলেফােন িনতুর সে  যাগােযােগর চ া কেরন। 

িক  িনতুর সে  যাগােযাগ করেত না পারায় রাত ৮.৩০টার িদেক বাসায় ফেরন। জসিমন 

বগম বাসায় এেস দেখন য, ঘেরর দরজা খালা এবং িস ুেকর তালা ভাংগা। সে  সে  জসিমন 

মিমন আলীেক ফান করেল িতিন বাসায় আেসন। িতিন দখেত পান, িনতু আ ার অেচতন 

অব ায় মেঝেত পেড় আেছ, এবং গৃহকম  এমারন খাতুন বাসায় নই। এছাড়া িস ুেক থাকা ৮০ 

ভির ণ এবং ৩০ হাজার টাকা খায়া গেছ। িতিন তখন পািখ আ ারেক বেলন, কারা ণ ও 

টাকা িনেয় গেছ। পািখ তাঁেক জানান, িনতু আ ার সরবত খেয় ঘুমায় এবং সও ঘুিমেয়িছল। 

িতিন িনতুেক িচিকৎসার জন  ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠান এবং সারারাত 

িবিভ ভােব পািখর কােছ িবষয়  জানেত চান। িক  পািখ আর মুখ খােলিন। িতিন ৪ 

সে বর ২০১১ রাত ১০.৩০টার িদেক জসিমন এবং বােনর ামী মাহবুবুর রহমানেক িনেয় 

লালবাগ থানায় যান। মাহবুবুর রহমানেক বাদী কের অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের এক  

মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ২; তািরখঃ ০৪/০৯/২০১১। ধারা-৩২৮/৩৮০ দ-িবিধ। িতিন 

বেলন, ৪ সে র ২০১১ রােতই এসআই জাফর ইকবাল বাড়ী থেক পািখেক থানায় িনেয় যায়। 

পািখর কথামত পুিলশ সদস রা কামরা ীর চর এলাকা থেক পািখর ভাই বােরক, িমরাজলু, ফুফু 

সােজদা, ফুফা মাকেসদ িসকদারেক গ ার কের থানা হাজেত রােখ। িক  পুিলশ সদস রা খায়া 
যাওয়া মালামাল উ ার করেত পােরিন বেল িতিন জানান।  

 

এসআই জাফর ইকবাল, লালবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই জাফর ইকবাল অিধকারেক বেলন, য বাড়ীেত পািখ কাজ করেতা, সই বাড়ীর মািলক 

মাহবুবুর রহমােনর বাড়ীেতই ৪ থেক ১০ সে র ২০১১ মাট ৬ িদন িতন িশ েক আটেক রেখ 

িছেলন। সখােনই িতন িশ েক রেখ মােঝ মােঝ িজ াসাবাদ কেরেছন। ৯ সে র ২০১১ িতন 

িশ েক ার কের ১০ সে র ২০১১ আদালেত চালান িদেয়িছেলন। 

 

মাঃ আিজজলু হক, অিফসার ইনচাজ, লালবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
মাঃ আিজজলু হক অিধকারেক বেলন, ১৬ ন র নবাবগে র বািস া মাহবুবুর রহমান বাদী হেয় 

লালবাগ থানায় এক  চুিরর মামলা দােয়র কেরন। বাদী তাঁেক বেলন, ৩ সে র ২০১১ তাঁর 

কােজর মেয় পািখ আ ােরর সহেযািগতায় তাঁর বাসায় একদল চার ঢােক। চােরর দল  ৮০ 

ভির ণ ও নগদ টাকা চুির কের িনেয় পািলেয় যায়। এসআই জাফর ইকবালেক মামলা  তদ  

করার জন  িতিন দািয়  দন । এসআই জাফর ইকবাল আসামীেদর ার কের এবং িনয়ম 

অনুযায়ী ২৪ ঘ ার মেধ ই আদালেত চালান কের। ৬ িদন িতন িশ েক থানা হাজেত আটক রেখ 

িনযাতন করা হেয়েছ এমন সংবাদ পি কায় ছাপা হেল ১২ সে র ২০১১ িবচারক হাসান ফেয়জ 



                                                                                                            

অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/লালবাগ, ঢাকা/আঁিখ, বােরক ও িমরাজলু/৪ সে র ২০১১/পৃ া 7 

িসি কী ও িবচারক আেনায়া ল হেকর অবকাশ কালীন হাইেকাট ব  সুেয়ামেটা ল জাির 

কেরন। িতিন তখন মামলার তদ কারী কমকতা এসআই জাফর ইকবালেক পিরবতন কের 

এসআই শািহন ফিকরেক তদে র দািয়  দন। িতিন বেলন, িতন িশ েক িনযাতন করা হয়িন। 

এছাড়া যথাসমেয়র মেধ ই হাইেকাট বে  জাির কৃত সুেয়ামেটা েলর জবাব িদেয়েছন। 

 

এসআই শািহন ফিকর, লালবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা  
এসআই শািহন ফিকর এর কােছ মামলার তদ  স েক জানেত চাইেল অিধকােরর সে  কথা 
বলেত িতিন রািজ হনিন। 

 

অিধকােরর ব ব ঃ 
বাদী মাহা দ মাহাবুবুর রহমােনর মেয়র জামাই ও অপর গৃহপিরচািরকার িবষেয় তথ  িদেত 

বাদীর আ ীয় ও পুিলশ অ ীকৃিত জানায়। খাদ  ব  বাস ােনর িন য়তা রা  তা দয়ইিন 

উপর  িতন িশ  সহ এক নারী ও পু ষ রাে র ারা িনযািতত হেয়েছন যােদর আদালত 

িনরপরাধ িহসােব খালাস িদেলও িনযািততরা তােদর িত িনযাতেনর ব াপাের কান িতকার 

পানিন।  

 

অিধকার এ িবষেয় যথাথ অনুস ান ও সুিনিদ  পদে প হেনর জন  সরকােরর কােছ জার দাবী 
জানাে । 

 

-সমা - 


