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সাত ীরা জলার অিধকার এর মানবািধকার কম  শ া গা ামীেক হন া করার 

অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৩ অে াবর ২০১১ সাত ীরা শহেরর শহীদ কাজল রনী রােডর লাবনীর মাড় এলাকায় 

অিধকার এর মানবািধকার কম  এবং মাজাহার মেমািরয়াল মাধ িমক িবদ ালেয়র িশি কা 
শ া গা ামী (৩২) ক তাঁর মানবািধকার সং া  কমকাে  নােখাশ হেয় দবৃু রা লাি ত 

কের এবং মিক দয়। 

 

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

অিধকার কথা বেল- 

 শ া গা ামী 
 ত দশ  

 অিভযু  ব ি  

 উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান 

 ধান িশ ক, মাজাহার মেমািরয়াল মাধ িমক িবদ ালয় 

 উপেজলা িনবাহী কমকতা  
 জলা শাসক (ভার া ) 

 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

শ া গা ামী, অিধকার এর মানবািধকার কম  

শ া গা ামী অিধকারেক জানান, ২০১১ সােলর সে র মােস খুলনা জলার পাইকগাছা থানার 

বাকা ােমর জৈনক মিহলা (নীিতগত কারেণ িভি েমর নাম কাশ করা হেলা না) গণ-ধষেণর 

িশকার হন। অিধকার থেক এ ঘটনার ব াপাের তথ ানুস ান করার জন  তাঁেক বলা হেল িতিন 

মিহলার সে  দখা করেত পাইকগাছা উপেজলা া  কমে ে  যান। 

 

শ া গা ামী মিহলার কােছ ঘটনা  জানেত চাইেল িতিন শ ােক বেলন, ধিষত হেয়েছন বলেল 

মানুষ তাঁেক ঘৃণার চােখ দখেব এবং সবাই তাঁেক একঘের কের রাখেত পাের। সই কারেণ 

ঘটনা  চেপ যাওয়ার জন  শ া গা ামীেক িতিন অনুেরাধ কেরন। ঐ মিহলার স  কথা বলার 

সময় সুশা  কর নােম একজন ব ি র সে  শ ার পিরচয় হয়। শ া গা ামী ঐ মিহলােক 

বুিঝেয় বেলন য, এঘটনায় আইেনর আ য় িনেল তাঁর ভাল হেব। মিহলা তাঁেক বেলন, িতিন ভেব 

িচে  এ িবষেয় িস া  িনেবন। শ া গা ামী যখন ঐ মিহলােক তাঁর মাবাইল ন র বলিছেলন 

তখন সখােন উপি ত থাকা সুশা  করও ন র  টুেক নন। ায় একমাস পর ঐ মিহলা মাবাইল 

ফােন শ ােক জানান, িতিন ধষেণর কথা উে খ না কের ধু যৗন হয়রািন হেয়েছ বেল ঘটনায় 
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অিভযু  িহেসেব সুশা  কেরর কেয়কজন আ ীয়েক আসামী কের পাইকগাছা থানায় এক  মামলা 
দােয়র কেরেছন। তারপর সুশা  কর তার আ ীয়েদর নাম ঐ মিহলার দােয়র করা মামলা থেক 

বাদ দয়ার জন  ব ব া করেত শ ােক কেয়ক বার ফান কেরন। 

 

শ া গা ামী সুশা  করেক জানান, যেহতু িবয়ষ  ঐ মিহলার এবং য মামলা হেয়েছ তা 
িন ি  করা একমা  আদালেতর এখিতয়ার সুতরাং িতিন এখােন িকছুই করেত পারেবন না। 

তখন থেকই সুশা  কর তাঁেক দেখ নয়ার মিক িদেয় থােক। ইিতমেধ  সুশা  কর তাঁেক হন া 
করার জন  তাঁর গিতিবিধ জানেত সাস িনেয়াগ কের। শ ার ু েলর পােশর পূব নারায়ণপুেরর 

বািস া গাড়ী চালক সুভাস দর ছেল এবং তাঁর া ন ছা  সমীর দর (২৫) সে  যাগােযাগ 

কের এবং শ ার অেগাচের তাঁর সারািদেনর খাঁজখবর িনেত থােক। 

 

অিধকার থেক পাঠােনা িকছু েয়াজনীয় কাগজপ  সাত ীরা জলা শাসেকর কােছ জমা দয়ার 

জন  শ া ু ল থেক ছু  িনেয় গত ২৩ অে াবর ২০১১ দপুুর আনুমািনক ২.০০টায় জলা শহের 

যান। অিধকার এর আেরকজন মানাবিধকার কম  সু মার দাশ বা ু র জন  িতিন শহীদ কাজল 

রণী রােড লাবনীর মােড় অেপ া করেত থােকন। এসময় সখােন তাঁর পিরিচত নয়ন দাশ 

(৩৩) এর সে  তাঁর দখা হেল িতিন এবং নয়ন দাশ লাবনীর মােড় সুচনা বকারীেত বেস কথা 
বলিছেলন। এমন সময় ৪/৫ জন যুবক এেস তাঁর পােশর টিবেল বেস এবং তাঁেক ল  কের 

িচপূণ কথাবাতা বলেত থােক। 

 

কেয়ক িমিনেটর মেধ  সখােন উপি ত হয় বাকা ােমর সুশা  কর এবং সমীর দ। তারা শ ার 

চির  খারাপ ইত ািদ বলেত থােক। তােদর কথাবাতা েন নয়ন দাশ সখান থেক চেল যান এবং 
শ া সুচনা বকারী থেক বর হেয় পুিলশেক ফান করার জন  মাবাইল ফান হােত নন। তখন 

একজন পছন থেক এেস তাঁর মাবাইল ফান  িছিনেয় নয়। মাবাইল  ফরত চাইেলও তারা 
তাঁেক স  না দয়ায় িতিন বাড়ী িফের যাওয়ার জন  রওনা দন। তখন সমীর দ তাঁর কােছ 

এেস বেল বনানী মােকেটর দইু তলায় তােদর বস বসা আেছ, সখােন গেলই তাঁেক মাবাইল 

ফান  ফরত দয়া হেব। এেত িতিন রাজী না হওয়ায় রিনসহ কেয়কজন লাক এেস বেল য, 

বনানী মােকেট না গেল তাঁেক নয়ার ব ব া করা হেব এবং এটা বেলই তাঁর হাত ধের টেন 

নয়ার চ া কের তারা। বনানী মােকেটর ছােদ িগেয় দখেত পান দবৃু েদর সে  ৮/১০ জন লাক 

নয়ন দাশেক ঘরাও কের চয়াের বেস আেছ। তাঁেকও দবৃু রা জার কের নয়েনর পােশ চয়াের 

বসায় এবং কেয়কজন িমেল মাবাইল ফােনর ক ােমরায় ছিব তােল এবং বেল পাঁচ হাজার টাকা 
িদেল তাঁর মাবাইল ফান ফরত দয়া হেব। টাকা না িদেল নয়ন দাশ ও তাঁর ছিব পি কায় ছেপ 

িদেয় বলা হেব, দজুেন অসামািজক কােজর সময় হােতনােত ধরা হেয়েছ। তখন শ া বেলন, তাঁর 

কােছ কান টাকা নই। এই হ ে ােড়র সময় ানীয় এক সাংবািদক ঘটনা েল এেস হািজর হন 

এবং শ া গা ামীেক সখান থেক উ ার কের কািলগে র িদেক চেল যেত সহেযািগতা 
কেরন।েসই িদনই িতিন মাবাইল ফােন কািলগ  উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান ও মাজাহার 

মেমািরয়াল মাধ িমক িবদ ালেয়র ম ােনিজং কিম র সভাপিত শাহাদাৎ হােসেনর কােছ ঘটনা  
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জানান।শাহাদাৎ হােসন তাঁেক বেলন, িতিন ঢাকায় অব ান করেছন, কািলগে  আসার পের 

ব ব া নেবন। 

 

িতিন সখান থেক বাড়ী চেল যান এবং পুেরা ঘটনা  অিধকারেক ও সাত ীরা সদর থানার 

অিফসার ইনচাজ (ওিস) আসলাম খান এবং কািলগ  থানার ওিস রিফকেক জানান।  

 

অিধকার এর পরামশ অনুযায়ী িতিন বাদী হেয় ২৫ নেভ র ২০১১ সাত ীরা সদর থানায় সুশা  

কর (ফটু), সমীর দ এবং  রিনসহ অ াতনামা ৮/১০ জনেক আসামী কের দ-িবিধর 

১৪৩/৩৪২/৩৭৯/৫০৬ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৭২; তািরখঃ 
২৫/১১/২০১১। ঘটনার দইুিদন পের সমীর দ তাঁর সে  মাবাইল ফােন যাগােযাগ কের জানান, 

১,৫০০ টাকা িদেল তাঁেক মাবাইল ফান  ফরত দয়া হেব।  শ া এ িবষয়  কািলগ  থানার 

ওিস রিফকেক জানান এবং ওিস রিফেকর পরামশ অনুযায়ী িতিন কািলগ  ডাক বাংেলােত বেস 

থেক সমীর দ ক মাবাইল ফান  ফরত িদেয় টাকা িনেয় যেত বেলন। সমীর দ মাবাইল 

ফান  িনেয় ডাক বাংেলােত যায় এবং ১,৫০০টাকার িবিনমেয় শ া গা ামীেক মাবাইল 

ফান  ফরত দয়। এসময় পােশই ওঁতেপেত থাকা কািলগ  থানার পুিলশ সদস রা সমীর দ ক 

ার কেরন। পের সাত ীরা সদর থানার মামলার তদ কারী কমকতা এসআই মাহবুব আসামী 
সমীর দ ক জল হাজেত পাঠান।  

 

৩০ অে াবর ২০১১ সুশা  কর মাবাইল ফােন তাঁেক বেলন য, িতিন ভারেত অব ান করেছন 

এবং মামলার পরবত  তািরখ ৩ নেভ র ২০১১ ত যিদ সমীর দ আদালত থেক জািমন না পায়, 

তাহেল শ ােক সুশা  কর দেখ নেবন বেল মিক দয়। সমীেরর পিরবােরর প  থেকও 

অপ চারণা চালােনা হয় য, শ া গা ামী খারাপ চিরে র মিহলা। ম ােনিজং কিম র সভাপিত 

শাহাদাৎ হােসন ও অন ান  সদস েদরেকও একই কথা বলা হয়। এ ঘটনােক ক  কের শাহাদাৎ 

হােসন ৩ নেভ র ২০১১ িবদ ালেয়র ম ােনিজং কিম র িম ং ডােকন এবং সম  িশ ক ও 

অিভভাবেকর সামেন তাঁেক অ ীল ভাষায় গািলগালাজ কেরন।  

 

৩ নেভ র ২০১১ দপুুেরর িদেক সমীর দ আদালত থেক জািমেন বিরেয় এেস এলাকার বখােটেদর 

সে  িনেয় তাঁর িব ে  ৎসা রটােত থােক এবং ছা ছা ীেদর মিক দয় শ ার ােশ না 
যাওয়ার জন । ১১ নেভ র ২০১১ সমীর দ তার এক ব ু র মাধ েম শ ােক জানায়, শ া যিদ 

মামলা তুেল না নন তাহেল তাঁেক উিচৎ িশ া িদেয় স ভারেত পািলেয় যােব। 
 

মায়ন কিবর, ম ােনজার, সুচনা বকারী, লাবনীর মাড় 

মায়ন কিবর অিধকারেক বেলন, ২৩ অে াবর ২০১১ দপুুেরর িদেক একজন মিহলা তাঁর দাকােন 

এেস বেসন। সখােন ঐ মিহলার পিরিচত একজন ছেলও িছল। িকছু ণ পর ছা লীেগর সদস  

পিরচয়দানকারী ৭/৮ জন বখােট ছেল সখােন আেস। বখােট ছেল েলা উপি ত সই মিহলা এবং 
ছেল েক িনেয় অ ীল কথাবাতা বলেত থােক। বখােট ছেলেদর এ ব বহার দেখ িতিন সখান 

থেক সবাইেক চেল যেত বলেল সবাই বাইের চেল যায়। 
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িমলন মার রায়, যু  স াদক, সাত ীরা জলা ণ ব বসায়ী সিমিত, লাবনীর 

মাড় 

িমলন মার রায় িনেজেক জলা ছা লীেগর সহ-সভাপিত পিরচয় িদেয় অিধকারেক জানান, ২৩ 

অে াবর ২০১১ িবেকল আনুমািনক ৩.০০টায় কেয়কজন পূব পিরিচত ছেল তাঁর কােছ আেস 

এবং তােদর মেধ  একজন সমীর তাঁেক বেলন, শ া গা ামী নােম এক মিহলা এবং নয়ন দাশ 

নােম এক লাক সুচনা বকারীেত আেছ। যােদর দইুজনেক অসামািজক কােজর অিভেযােগ বনানী 
মােকেটর ছােদ িনেয় িবচার করা হেব। িতিন তখন আেরা কেয়কজন লাক িনেয় বনানী মােকেটর 

ছােদ যান এবং নয়ন ও শ া গা ামীেক িঘের ৭/৮ জন লাকেক চয়াের বেস থাকেত দেখন। 

িতিন সবার কথা েন শ া গা ামী ও নয়ন দাশেক সখান থেক পা েয় দন।  

 

িমলন ১১ নেভ র ২০১১ রাত ৯.৩৬টায় ০১৭২৫ ৩৫১৫৯৩ মাবাইল ন র থেক অিধকার এর 

তথ ানুস ানকারী অিফসার কারবান আলীেক ফান কেরন এবং বেলন, শ া গা ামীর দােয়র 

করা মামলার তদ কারী কমকতা এসআই মাহবুব তাঁর সে  দখা কেরেছন এবং তাঁেক বেলেছন, 

য কান সময় িমলনেক ার করা হেত পাের। িতিন কারবান আলীেক এই বেল মিক দন য, 

১৩ নেভ র ২০১১ এর মেধ  শ া গা ামী যিদ ঘটনা  মীমাংসা না কেরন, তাহেল িতিন 

রাজৈনিতক ভাব খা েয় য কানভােব হাক শ া গা ামীর ু েলর চা রী এবং অিধকার এর 

কাজ থেক দেূর সিরেয় িদেয় শ ােক উিচৎ িশ া িদেবন। িতিন আেরা বেলন, চয়ারম ান 

শাহাদাৎ হােসনেক িতিন অনুেরাধ কেরেছন যােত শ া গা ামীেক ু ল থেক বর কের দয়া 
হয়। 

 

সমীর দ, অিভযু  ব ি  

সমীর দ অিধকারেক বেলন, ২৩ অে াবর ২০১১ িমলন যখন শ া গা ামীেক বনানী মােকেটর 

ছােদ িনেয় যায়। তখন শ া গা ামীর মাবাইল ফান ও িমলন িনেয় তার কােছ রােখ। 

 

২৬ অে াবর ২০১১ িমলন তােক মাবাইল ফােন জানায় য, ১৫০০ টাকা িদেলই শ া গা ামীর 

মাবাইল ফান  ফরত িদেব। িতিন তখন শ া গা ামীর সে  যাগােযাগ কেরন। সকাল 

১১.৩০ টার িদেক িমলন আেরকজন লাক িনেয় মাটর সাইেকল যােগ মাজাহার মেমািরয়াল 

মাধ িমক িবদ ালেয়র মােঠ আসেল সও সখােন উপি ত হয়। িমলন তখন তার মাধ েম শ া 
গা ামীর কােছ ১৫০০ টাকা চান। শ া গা ামীর কােছ এত টাকা না থাকায় িতিন ৫০০ টাকা 
দন। এেত িমলন মাবাইল ফান  ফরত না িদেয় তার কােছ রেখ যায় এবং বাকী ১০০০ টাকা 
িনেয় শ া গা ামীেক মাবাইল ফান  ফরত িদেত বেল। 

 

২৭ অে াবর ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১.০০টায় শ া গা ামী তাঁেক ফান কের বাকী ১০০০ 

টাকা দয়ার জন  কািলগ  ডাক বাংেলােত যেত বেলন। িতিন সখােন গেল দইুজন পুিলশ সদস  

আেস এবং তাঁেক ার কের জল হাজেত পাঠায়। ৩ নেভ র ২০১১ িতিন আদালত থেক 

জািমেন বর হেয় আেসন। 
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মাঃ শাহাদাৎ হােসন, সভাপিত, িবদ ালয় পিরচালনা পষদ, মাজাহার মেমািরয়াল 

মাধ িমক িবদ ালয় এবং কািলগ  উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান, সাত ীরা 
মাঃ শাহাদাৎ হােসন অিধকারেক জানান, িতিন লাক মুেখ েনেছন য, ২৩ অে াবর ২০১১ ু ল 

থেক ছু  না িনেয় শ া গা ামী সাত ীরা চেল িগেয়িছেলন এবং শ া গা ামী জলা শহের 

িগেয় অেনক ছেলেদর সে  অৈবধ কাজ কেরন। িক  সংবাদ  সত  িকনা তা িতিন জােনন না। 

িতিন িনজ উেদ ােগ তদ  কিম  গঠন কেরেছন এবং তদে  যিদ শ া গা ামী দাষী হন তাহেল 

িতিন ব ব া নেবন। িতিন বেলন, শ া গা ামীর চির  ভাল নয়, ছা রা শ া গা ামীর াশ 

বজন করেব বেল িতিন েনেছন এবং এটা ঘটেল িতিন তাঁর মতা অনুযায়ী তাঁেক চা রী থেক 

অব াহিতর ব ব া করেবন। 

 

আ.ফ.ম. লুতফর রহমান, ধান িশ ক, মাজাহার মেমািরয়াল মাধ িমক িবদ ালয়, 

কািলগ , সাত ীরা 
আ.ফ.ম. লুতফর রহমান অিধকারেক জানান, তাঁর িবদ ালেয়র িশ ক শ া গা ামী তাঁর 

েয়াজনীয় কােজর জন  ২৩ অে াবর ২০১১ ছু র দরখা  জমা িদেয় দপুুেরর িদেক ু ল থেক 

শহের যান। িতিন বেলন, িশ ক িহেসেব শ া গা ামীর িব ে  কান খারাপ অিভেযাগ তাঁর 

কােছ নই। 

 

তৗিফক-ই-এলাহী চৗধুরী, উপেজলা িনবাহী কমকতা, কািলগ , সাত ীরা 
তৗিফক-ই-এলাহী চৗধুরী অিধকারেক জানান, িতিন িবদ ালেয়র ধান িশ ক আ.ফ.ম. লুতফর 

রহমান এর কােছ েনেছন য শ া গা ামীেক হন া করার জন  সাত ীরা শহেরর কেয়কজন 

ছা লীেগর ছেল ও ানীয় িকছু লাক তাঁর মাবাইল ফান কেড় নয় এবং তাঁেক লাি ত কের। 

এরপর শ া গা ামীর কােছ মাবাইল ফান ফরত দয়ার জন  পাঁচ হাজার টাকাও দাবী করা 
হয়। পের শ া গা ামী মামলা করেল পুিলশ মাবাইল ফান  উ ার এবং একজন আসামীেক 

ার কেরেছ। তেব য আসামীেক পুিলশ ার কেরেছ সই আসামী িবদ ালয় পিরচালনা 
পষেদর সভাপিতর িতেবশী। যার ফেল সভাপিত িনেজর উেদ ােগ তদ  কিম  গঠন কের শ ার 

িব ে  ব ব া িনেবন বেল ঘাষণা কেরেছন। 
 

িতিন অিধকারেক জানান, শ া গা ামীর িবষেয় অন ায় িকছু করা হেল িতিনও আইন অনুযায়ী 
েয়াজনীয় ব ব া নেবন। 

 

মুেখশ চ  িব াস, উপেজলা িনবাহী কমকতা জলা শাসক (ভার া ), সাত ীরা 
মুেখশ চ  িব াস অিধকারেক জানান, ু েলর িশ ক এবং মানবািধকার কম  শ া গা ামীেক 

শহেরর িকছু লাক হন া করার চ া কেরেছ বেল িতিন িলিখত অিভেযাগ পেয়েছন। িতিন শ া 
গা ামীেক িনরাপ া দান এবং এ ব াপাের যথাযথ ব ব া নেবন বেল অিধকারেক জানান। 

 

এসআই মাহবুব, সাত ীরা সদর থানা, সাত ীরা 
এসআই মাহবুব জানান, অিধকােরর কােজ যু  থাকার করেণ শ া গা ামীেক িতিন 

ব ি গতভােব চেনন। িতিন জানান, ২৫ অে াবর ২০১১ শ া গা ামীর দােয়র করা মামলা ও 
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িতিন তদ  করেছন। মামলা  িতিন তদ  করেত িগেয় সমীর দ নােম একজন আসামীেক ার 

কেরেছন। মামলার তদ ত চলেছ, বাকী আসামীেদর ােরর চ া চলেছ। তেব মামলায় 

অিভযু  সুশা  কর তাঁেক মাবাইল ফােন জািনেয়েছ য, িতিন ভারত চেল গেছন। 

 

মাঃ হািববুর রহমান খান, পিুলশ সুপার, সাত ীরা 
মাঃ হািববুর রহমান খান অিধকারেক বেলন, শহেরর কেয়কজন বখােট ছেল শ া গা ামীর 

মাবাইল ফান কেড় িনেয়েছ এবং চাঁদা দাবী করেছ এই িবষয়  জানেত পােরন এবং শ া 
গা ামী এই ব াপাের মামলা করার পর িতিন সদর থানা এবং কািলগ  থানার ভার া  

কমকতােক িনেদশ িদেয়েছন, আসামীেদর ার কের আইন অনুযায়ী ব ব া িনেত। িতিন বেলন, 

একজন আসামীেক ার করা হেয়েছ এবং অন েদরও ার করা হেব। 

 

এই ঘটনার পর গত ২ নেভ র ২০১১ অিধকার এর সাত ীরা জলার মানবািধকার কম রা এক  

র ালী বর কের সাত ীরা শহর দি ণ কের পুিলশ সুপার ও জলা শাসকেক ারক িলিপ দয়। 

১৫ নেভ র ২০১১ অিধকার ও অ ামেনি  ই ারন াশনােলর চার সদস  িবিশ  এক  

তথ ানুস ানী দল সাত ীরা যায় এবং শ া গা ামীর িবষেয় পুিলশ সুপার ও জলা শাসেকর 

সে  কথা বেল তারা পুিলশ সুপার এবং জলা শাসকেক অপরাধীেদর িব ে  ত যথাযথ 

ব ব া িনেত অনুেরাধ কের। জলা শাসক কািলগ জ উপেজলার উপেজলা িনবাহী কমকতােক 

িবষয়  তদ  করার জন  িনেদশ দন। এরপর িবেকেল স ােব সংবাদ সে লন কেরন। ১৭ 

নেভ র ২০১১ অিধকার ও অ ামেনি  ই ারন াশনাল ঢাকায় জাতীয় স ােব আেরা এক  

সংবাদ সে লন কেরন। 

 

-সমা - 


