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আবু রজা রিন ম ারােডানা ও হািববুর রহমান হািববেক মা রা সদর থানায় 

িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.০০টায় মা রা সদর থানাধীন ম পুর ােমর মাঃ 
গালাম মা ফা ও মাছা ৎ ফিরদা ইয়াসিমেনর ছেল মাঃ আবু রজা রিন ম ারােডানা (২৫), 

একই ােমর মাঃ আ ুল হক মা া ও হাসেন-আরা- বগেমর ছেল মাঃ হািববুর রহমান হািবব 

(২১) ক মা রা সদর থানার পুিলশ সদস রা ার কের। ১ মাচ ২০১২ তািরেখ এসআই 

নু ামান িব ােসর কে  তাঁেদর িনযাতন কের বেল তাঁরা অিভেযাগ কেরেছ।  

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল-  

 মাঃ আবু রজা রিন ম ারােডানা ও মাঃ হািববুর রহমান হািবব 

 িনযািততেদর আ ীয় জন 

 মা রা জলা কারাগােরর জলার ও জল সুপার এবং  
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ ম ারােডানােক ঝুিলেয় রেখ পােশ এসআই নু ামান এবং ঝুলােনা হািবব। (ছিব সকােলর খবর থেক সংগৃহীত) 

 

মাঃ আবু রজা রিন ম ারােডানা (২৫), িনযািতত ব ি  

মাঃ আবু রজা রিন ম ারােডানা অিধকারেক বেলন, িতিন শহেরর চৗর ী মােড় স াব 

মােকেট অেটােমাবাইল সািভিসং নােমর এক  ব বসা িত ান চালান। িতিন বেলন, তাঁর ােমর 

িতেবশী হািবব এবং শরীফ হােসন নােম দইু ছা  শহের থেক পড়া না কের বেল মােঝ মােঝ 

তাঁর দাকােন আসেতা। ৭ জানুয়াির ২০১২ শরীফ হােসন বাড়ী থেক িনেখাঁজ হয়। একিদন সদর 

থানার এসআই নু ামান িব াস তাঁর কােছ আেস এবং শরীফ হােসেনর িনেখাঁজ হওয়ার ব াপাের 

জানেত চায়। িতিন এসআই নু ামান িব াসেক বেলন, শরীফ হােসেনর সে  তাঁর কান 
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যাগােযাগ নই। তারপর এসআই নু ামান িব াস তাঁেক দইুিদন মা রা সদর থানায় আটক 

রেখ িনযাতন কের। শরীফ হােসেনর খাঁজ জানার জন  তাঁেক দইুিদন থানা হাজেত িনেয় মারধর 

করার পর ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঘুষ িদেয় মুচেলকায় া র কের িতিন থানা থেক ছাড়া 
পান। 

 

২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.০০টায় এক লাক তাঁর ঘেরর দরজা নক কের সদর 

থানার এসআই নু ামান িব াস বেল পিরচয় দয় এবং তাঁেক ঘর থেক বর হেত বেল। িতিন 

ঘর থেক বর হেয় মা, বাবা ও ভাইেক ঘুম থেক ডেক তােলন। তখন এসআই নু ামান 

িব াস টেন পুিলশ ভ ােন তােল। তাঁেক িনেয় এরপর পােশর হািবেবর বাড়ীেত যায় এবং হািববেক 

ও পুিলশ ভ ােন তােল। এরপর এসআই তাঁেদর দইুজনেক রাত আনুমািনক ১২.০০ টায় এক  

মলায় িনেয় যায় এবং জয়ুা েদর কাছ থেক িকছু টাকা ঘুষ নয়। তারপর তাঁেদর থানায় িনেয় 

যায় এবং সারারাত আটেক রােখ।  

 

১ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় এসআই নু ামান িব াস তাঁেক চাখ বঁেধ অন  

এক  কে  িনেয় যায়। তাঁেক হাতকড়া পিরেয় উপের জানালার ি েলর সে  ঝঁুিলেয় দয় এবং 
লা  িদেয় পা, িপঠ, পাঁজর ও দইু বা েত এবং শরীেরর িবিভ  জায়গায় পটায়। তখন এসআই 

নু ামান িব াস তাঁর কােছ বারবার জানেত চায়, শরীফ হােসনেক অপহরণ কের কাথায় রাখা 
হেয়েছ। পটােনার এক পযায় এক লাক সখােন চেল আেস এবং তাঁর হাত দইু  খুেল িদেত বেল।  

ক  র েন িতিন বুঝেত পােরন, অনুেরাধকারী লাক  তাঁর বাবা। িক  এসআই নু ামান 

িব াস তাঁর বাবােক সখান থেক চেল যেত বেলন। এভােব িমথ া ীকােরাি  না িদেত চাওয়ায় 

এসআই নু ামান িব াস তাঁেক সফায়ার করারও ভয় দখায়। এরপর দপুুর আনুমািনক 

১.০০টায় আদালেতর মাধ েম তাঁেক মা রা জলা কারাগাের পাঠােনা হয়। 

 

মাঃ গালাম মা ফা (৭০), ম ারােডানার বাবা 
মাঃ গালাম মা ফা অিধকারেক বেলন, ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.০০টায় 

ম ারােডানা তাঁেক ঘুম থেক ডেক তােল। িতিন দেখন, উঠােন দইুজন পুিলশ সদস  দাঁিড়েয় 

আ ছ। একজন িনেজেক সদর থানার এসআই নু ামান িব াস বেল পিরচয় দয়। তখনই 

এসআই নু ামান িব াস ম ারােডানােক হাতকড়া পড়ায় এবং বাড়ীর পােশর রা ায় টেন িনেয় 

যায়। িতিন দখেত পান, সখােন পুিলশ ভ ান দাঁিড়েয় আেছ। পুিলশ ভ ােন আেরা কেয়কজন পুিলশ 

সদস  বেস আেছ। পুিলশ সদস রা যােত ম ারােডানােক িনযাতন না কের স জন  িতিন এসআই 

নু ামান িব াসেক ৫,০০০ টাকা দন। এসআই নু ামান িব াস তাঁেক আবার থানায় িগেয় 

দখা করেত বেল ম ারােডানােক সে  িনেয় িতেবশী হািবেবর বাসায় যায় এবং হািববেকও থানায় 

িনেয় যায়। 

 

১ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় গালাম মা ফা ছেলর খবর িনেত মা রা থানায় 

যান। িতিন সখােন দেখন, এসআই নু ামান িব ােসর কে  জানালার ি েলর সে  চাখ বাঁধা 
অব ায় ম ারােডানােক হাতকড়া পিরেয় ঝুিলেয় রেখ লা  িদেয় পটাে । িতিন তাঁর সামেন 
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ছেলেক িনযাতেনর এ দশৃ  দেখ কঁেদ ওেঠন। তাঁর কে র আওয়াজ পেয় ম ারােডানাও উ ের 

কাঁদেত থােক। স সময় এসআই নু ামান িব াস সি েক ডেক এেন তাঁেক থানা থেক বর 

কের দয়। পের িতিন আবারও এসআই নু ামান িব ােসর কােছ আেসন ও ২,৫০০ টাকা দন 

এবং ম ারােডানােক ছেড় িদেত অনুেরাধ কেরন। পের একজন লাক এেস সাংবািদক পিরচেয় 

ক ােমরা িদেয় ছিব তােল। পের তাঁেক সখান থেক সিরেয় দয়া হয়। িতিন তাঁর ছেলর ওপর 

িনযাতেনর সু ু  তদ  এবং দাষীেদর িবচার দািব কেরন। 

 

মাঃ হািববুর রহমান হািবব (২১), িনযািতত ব ি  

মাঃ হািববুর রহমান হািবব অিধকারেক জানান, ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.৩০ 

টায় মা রা সদর থানার পুিলশ সদস রা িতেবশী ম ারােডানােক িনেয় আেস এবং তাঁেক ার 

কের থানায় িনেয় যায়। িতিন বেলন, ম ারােডানার সে  একই কায়দায় তাঁেক পুিলশ সদস রা 
িনযাতন কেরেছ। 

 

মাঃ মেনায়ার হােসন (৩৬), হািবেবর বড়ভাই 

মাঃ মেনায়ার হােসন অিধকারেক জানান, ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.৩০টায় 

এক  পুিলশ ভ ান তাঁর বাসার কােছ আেস এবং সখান থেক এক পুিলশ সদস  তাঁর বাড়ীেত 

েবশ কের। ঐ পুিলশ সদস  িনেজেক এসআই নু ামান িব াস বেল পিরচয় দয় এবং হািববেক 

ডােক। িতিন হািববেক ঘুম থেক ডেক তােলন। পের এসআই নু ামান িব াস হািববেক 

হাতকড়া পড়ায় এবং িতেবশী শরীফ হােসন িনেখাঁেজর মামলায় হািববেক ার করা হেয়েছ 

বেল জানায়। পুিলশ সদস রা হািববেক ভ ােন তােল। িতিন ভ ােনর কােছ এেস দেখন, 

ম ারােডানােকও সখােন বিসেয় রাখা হেয়েছ। এরপর এসআই নু ামান িব াস হািবব ও 

ম ারােডানােক ভ ােন কের িনেয় যায়। যাবার আেগ এসআই নু ামান িব াস তাঁেক সকাল বলা 
থানায় িগেয় দখা করেত বেল।   

 

১ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় িতিন হািবেবর খাঁেজ থানায় যান এবং দখেত পান, 

ম ারােডানা ও হািববেক থানার জানালার ি েলর সে  ঝুিলেয় পটােনা হে । আর জানেত চাওয়া 
হে  য, শরীফ হােসনেক তারা অপহরণ কের কাথায় রেখেছ। এসআই নু ামান িব াস তাঁেক 

সখান থেক বর কের দয়। একটু পেরই একজন লাক এক  ক ােমরা িনেয় এেস ছিব তুলেত 

থাকেল হািবব ও ম ারােডানােক মারধর ব  করা হয়। তাঁেক পুিলশ সদস রা থানায় থাকেত না 
িদেল িতিন বাসায় িফের আেসন। ২ মাচ ২০১২ িতিন জলা কারাগাের িগেয় হািবেবর সে  দখা 
কেরন। িতিন দেখন, হািবব অসু । তখন িতিন িকছু ঔষধ িকেন হািববেক দন। পুিলশ সদস রা 
পটােনার সময় িনেষধ কের িদেয়িছল বেল হািবব িনযাতেনর কথা কাউেক  বেলিন। িতিন আেরা 
বেলন, হািবব সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী কেলেজর  িহসাব িব ান িবভােগর ৩য় বেষর 

ছা ।  

 

২৮ ম ২০১২ তািরেখ মেনায়ার হােসেনর সে  যাগােযাগ করা হেল িতিন অিধকারেক জানান, 

২৮ মাচ ২০১২ মা রা জলা দায়রা জজ আদালত থেক ম ারােডানা ও হািবব জািমেন ছাড়া 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/মা রা সদর/ম ারােডানা ও হািবব/২৯ ফ য়াির ২০১২/পৃ া-4 

পেয়েছ। মামলা  চীফ জিুডিশয়াল ম ািজে েটর আদালেত রেয়েছ। মামলার পরবত  তািরখ ১২ 

জনু ২০১২ বেল িতিন জানান। 

 

মাঃ মাসুদরু রহমান, জলার, মা রা জলা কারাগার  

মাঃ মাসুদরু রহমান অিধকারেক জানান, ১ মাচ ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৪.৫৫ টায় মা রা 
সদর থানার পুিলশ সদস রা আদালত থেক ওয়ােরে র কাগজসহ ম ারােডানা ও হািবব নােম দইু 

অিভযু েক কারাগাের িনেয় আেস। িতিন অিভযু েদর কােছ জানেত চান য, পুিলশ তাঁেদর কান 

ধরেনর িনযাতন কেরেছ িকনা। উ ের তাঁেক জানােনা হয় য, তাঁেদর কান িনযাতন কেরিন।  

 

২ মাচ ২০১২ আসামী পিরদশনকােল জানেত পােরন, ম ারােডানা ও হািবব অসু  হেয় পড়েছ। 

িতিন তখনই কারাগােরর িচিকৎসকেক দিখেয় িচিকৎসা দন। িতিন বেলন, ধু ম ারােডানা বা 
হািবব নয় কান আসামীেক কারাগাের আনা হেল কান ধরেনর িনযাতন করা হয় না। 

আসামীেদর সািবক খাঁজ খবর নয়া হয়। 

 

এসআই নু ামান িব াস, মা রা সদর থানা, মা রা 
এসআই নু ামান িব াস অিধকারেক বেলন, একিদন দয়পুর াম থেক হািফজার মু ীর ী 
রািহয়া বগম থানায় আেসন এবং জানান য, রািহয়ার ছেল শরীফ হােসন সরকাির হােসন 

শহীদ সাহরাওয়াদী কেলেজর িহসাব িব ান িবভােগর ৩য় বেষর ছা । স ম পুর ােমর 

হািবেবর সে  মা রা শহেরর ভায়না নামক এলাকার এক  মস-এ  থাকেতা। ৭ জানুয়ারী ২০১২ 

হািবব এেস বাড়ী থেক শরীফ হােসনেক ডেক িনেয় শহেরর মেস যাওয়ার উে েশ  চেল যায়।  

 

এসআই নু ামান িব াস আেরা জানান, িতিন তখন হািবেবর সে  যাগােযাগ কেরন এবং শরীফ 

হােসন ও হািবেবর আেরক ব ু  ম ারােডানােক িজ াসাবাদ কেরন। শরীফ হােসেনর বাবার 

মাবাইল ফােনর সু  ধের যেশার জলার কাতয়ালী থানার বাঁশবািড়য়া এলাকার রিকব উি েনর 

মেয় সানিজদা ইসলাম মৗ (২০) ক িতিন আটক কেরন। সানিজদা ইসলাম মৗ তাঁেক জানান, 

শরীফ হােসনেক ম ারােডানা ও হািবব অপহরণ কেরেছ।   

 

২৯ ফ য়াির ২০১২ িবকােলর িদেক রািহয়া বগম আবারও থানায় আসেল তাঁর সে  আেলাচনা 
হয়। িতিন রািহয়া বগমেক মামলা দােয়র করেত বেলন। রািহয়া বগম বাদী হেয় ৭ জনেক 

আসামী কের এক  মামলা দােয়র ক রন। যার ন র ৫৮; ধারা-৩৬৪/৩৪ দ িবিধ। তািরখ: 

২৯/০২/২০১২। 

 

িতিন সই মামলার তদ ÍÍÍÍকারী কমকতা। িতিন ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০৫ টায় 

১৫৭৬ িজিড মূেল আসামী ােরর জন  ম পুর াম যান। ম পুর থেক ম ারােডনা ও 

হািববেক ার কের থানা হাজেত রােখন। ১ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় আদালেত 

পাঠােনার জন  িতিন সি েক ডেক থানা হাজত থেক ম ারােডানা এবং হািববেক তার কে  

আনেত বেলন। তখন সি  দইুজনেক এেন জানালার ি েলর সে  হাতকড়া লািগেয় রােখন। িক  



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/মা রা সদর/ম ারােডানা ও হািবব/২৯ ফ য়াির ২০১২/পৃ া-5 

তােদরেক ঝুিলেয় িনযাতন করা হয়িন। ধু িজ াসাবােদর কৗশল িহেসেব ভয় দখােনার জন  

দাঁড় কিরেয় রাখা হেয়িছল বেল জানান। পের তােদর দইুজনেক দপুুর আনুমািনক ১২.৪৫টায় 

আদালেত পাঠান। আদালত আসামীেদর জল হাজেত পা েয় দয়। 

 

অিফসার ইনচাজ আসাদু ামান মু ী, মা রা সদর থানা, মা রা 
অিফসার ইনচাজ আসাদু ামান মু ী অিধকারেক বেলন, ২৯ ফ য়াির ২০১২ দইুজনেক 

পটােনার অিভেযােগর ব াপাের এবং এসআই নু ামােনর িবষয় িনেয় কথা বলেত পুিলশ সুপার 

সা াদরু রহমােনর সে  যাগােযােগর অনুেরাধ কেরন।  

 

সা াদরু রহমান, পিুলশ সুপার, মা রা 
পুিলশ সুপার সা াদরু রহমান অিধকারেক জানান, দইু যুবকেক সদর থানা হফাজেত িনযাতন 

করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ ওঠায় িতিন িতন সদস  িবিশ  এক  তদ  ম গঠন কের িদেয়েছন। 

তদ  িতেবদন পেলই ব ব া নয়া হেব বেল জানান। িতিন িব ািরত জানার জন  সহকারী 
পুিলশ সুপার শামসুল হেকর সে  যাগােযাগ করেত বেলন।  

  

শামসুল হক, সহকারী পিুলশ সুপার (চলিত দািয় ), মা রা 
শামসুল হক অিধকারেক জানান, পুিলশ সুপার সা াদরু রহমান তাঁেক বেলন য, ১ মাচ ২০১২ 

সদর থানার এসআই নু ামান িব াস দইুজন আসামীেক জানালার ি েলর সে  ঝুিলেয় িনযাতন 

কেরেছ। এমন এক  অিভেযাগ দিনক পি কা েলােত কািশত হেয়েছ। যার ফেল পুিলশ সুপার 

ঘটনা  তদে র জন  তাঁেকসহ িডিবর ই েপ র মাঃ রিবউল হােসন এবং কাট ই েপ র 

মিন ল ইসলামেক িনেয় িতন সদস  িবিশ  তদ ÍÍÍ কিম  গঠন কেরেছন। তদ  কিম  এ ব াপাের 

তদ ÍÍÍÍ করেছ।  

 

২৮ ম ২০১২ যাগােযাগ করা হেল িতিন অিধকারেক জানান, তদ  িতেবদন পুিলশ সুপার 

বরাবর জমা দয়ার পর এসআই নু ামােনর িব ে  িবভাগীয় মামলা হেয়েছ। মামলা র তদ  

চলেছ এবং এসআই নু ামানেক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ বেল জানান। 

 

অিধকােরর ব ব  

অিধকার ম ারােডানা ও হািববেক পুিলশ সদস  কতৃক িনযাতেনর ব াপাের সু ু  তদ  এবং 
েয়াজনীয় পদে প হেণ সরকােরর কােছ দাবী জানাে । যেহতু সরকার িনযাতন বে  '‘িজেরা 

টলাের ' এর কথা বেলেছ, অিধকার সরকােরর কােছ িনযাতন কিমেয় আনার জন  সকল ধরেনর 

ব ব া নয়ার দািব জানাে   

 

-সমা - 


