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চাঁদপেুর িবএনিপর গণিমিছেল পিুলেশর িলেত িলমন ও আবুল িনহত এবং 

কেয়কজন আহত হওয়ার অিভেযাগ 
তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

২৯ জানুয়াির ২০১২ বাংলােদশ ােসবক দল, কৃষক দল এবং িবএনিপ সমিথত অন ান  
দেলর কম রা তােদর রাজৈনিতক কমসূচী বা বায়েনর জন  চাঁদপুর শহের গণিমিছল1

   
কের। সরকােরর িনেদশ অনুযায়ী পুিলশ সদস রা িমিছেল বাধা দয় এবং িল ছঁুেড় দইুজনেক 

হত া এবং আেরা কেয়কজনেক আহত কের বেল অিভেযাগ রেয়েছ। িনহতেদর মেধ  একজন 
চাঁদপুর পৗরসভার ৮ন র ওয়ােডর য়ােখালা রােডর বািস া আ ুর রউফ ছয়াল ও 
আেনায়ারা বগেমর ছেল মাঃ িলমন ছয়াল (২২)। িলমন িছেলন, িবএনিপ সমিথত 

ােসবক দেলর চাঁদপুর পৗরসভার ৮ ন র ওয়ােডর সহ-সভাপিত এবং ভ ান চালক। 
 

অপরজন হেলন, চাঁদপুর সদর মেডল থানার দাসদী ােমর মৃত মাঃ নু ল হক মৃধা ও হনুফা 
বগেমর ছেল মাঃ আবুল হােসন মৃধা (৪৯)। আবুল হােসন িছেলন, িবএনিপ সমিথত 

বাবুরহাট ইউিনয়ন িবএনিপর কৃষক দেলর সদস  এবং ির া চালক। তথ ানুস ােন জানা 

যায়, গণিমিছেল পুিলেশর িলেত আেরা কেয়কজন আহত হন। আহতরা হেলন- সুমন 
পােটায়ারী, মািনক এলাহী, মাহফুজ, মাশারফ কাজী, সা াম, জািকর হােসন, জেুয়ল, এনামুল 
হক এবং ই ািহম। 
 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 
 আহত এবং িনহতেদর পিরবার ও আ ীয়- জন 
 ত দশ  
 হাসপাতােলর িচিকৎসক এবং লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক 
 হাসপাতােলর মগ-সহকারী এবং 
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
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 আগামী দশম জাতীয় সংসদ িনবাচন ত াবধায়ক সরকােরর অধীেন অনুি ত করার জন  বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল 
(িবএনিপ) দাবী জানায়। িক  বতমান মতাসীন দল বাংলােদশ আওয়ামী লীগ সরকার এর সময় প দশ সংেশাধনীর মাধ েম 

ত াবধায়ক সরকার ব ব া অৈবধ বেল ঘাষণা করা হয়। ত াবধায়ক সরকার ব ব া পুনরায় বহাল করার দাবীেত িবএনিপ ২৯ 

জানয়ুাির ২০১২ রাজৈনিতক কমসূচী িহেসেব সারা বাংলােদেশ একেযােগ গণিমিছল করার কমসচূী ঘাষণা কের। এলাকায় আইন 

শৃংখলার অবনিত হবার অজহুােত িবএনিপর গণিমিছেল বাধা দয়ার জন  জন  সরকার পুিলশ সদস েদর িনেদশ দয়। 
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ছিবঃ (১ ও ২) িলিব  িলমনেক পুিলশ সদস রা টেন িহঁচেড় পুিলশ ভ ােন তুলেছ। 

 

আেনায়ারা বগম (৬০), িনহত িলমেনর মা 
আেনায়ারা বগম অিধকারেক জানান, িলমন িছল িবএনিপ সমিথত ােসবক দেলর 
চাঁদপুর পৗরসভা ৮ ন র ওয়ােডর সহ-সভাপিত। স আবুল খােয়র কা ানীর িসগােরেটর 

ভ ান চালক িহেসেব কাজ করেতা। 
 

২৯ জানুয়াির ২০১২ িবএনিপর গণিমিছল কমসূচীেত যাগ িদেত িলমন এলাকার লাকজন 
িনেয় সকাল আনুমািনক ৯:০০ টায় বাসা থেক বর হেয় যায়। দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় 
এলাকার এক ব ি  আেনায়ারা বগমেক জানান, িবএনিপর িমিছেল পুিলশ িল চািলেয়েছ 
এবং িলমন িলিব  হেয়েছ (ছিবঃ ১ ও ২) এবং িলমনেক পুিলশ সদস রা চাঁদপুর জনােরল 
হাসপাতােল িনেয় গেছ। িকছু ণ পর এলাকার আেরক ব ি  এেস তাঁেক জানান, িলমন মারা 

গেছ। রাত আনুমািনক ১১.০০ টায় িবএনিপর নতারা িলমেনর লাশ িনেয় বাসায় আেসন। 
িতিন দখেত পান, িলমেনর মাথার সামেন িল লেগ পছন িদেয় বর হেয় গেছ। তাঁর ডান 

বা েতও আঘােতর িচ  রেয়েছ। 
 

৩০ জানুয়াির ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় চাঁদপুর পৗরসভার কবর ােন িলমেনর 
লাশ দাফন করা হয়। িতিন বেলন, পুিলশ সদস রা িল কের িলমনেক হত া কেরেছ, তাই 
পুিলেশর িব ে  মামলা কের কান ফল পাওয়া যােব না বরং তাঁেক আেরা বিশ হয়রািন সহ  
করেত হেব। তাই িতিন িলমন হত ার িবচার চাইেত এখন কান আইনগত পদে প নেবন না। 
 

 
ছিবঃ (৩) পুিলশ িল ছঁুড়েছ। (৪) পােশ িলিব  আবলু হােসন। 
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শাহানারা শানু (৩২), িনহত আবুল হােসেনর মেয় 

শাহানারা শানু অিধকারেক জানান, তাঁর বাবা আবুল হােসন িছেলন বাবুরহাট ইউিনয়ন 

িবএনিপ সমিথত কৃষক দেলর সদস । িতিন পশায় িছেলন ির া চালক। ২৯ জানুয়াির ২০১২ 

সকাল বলা িবএনিপর গণিমিছেল যাওয়ার জন  িতিন বািড় থেক বর হেয় যান। দপুুেরর 

িদেক িবএনিপর একজন দলীয় কম  মাবাইল ফােন তাঁেক এবং তাঁর মােক জানান, 

িবএনিপর গণিমিছেল পুিলশ সদস রা িল চািলেয় তাঁর বাবােক হত া কেরেছ (ছিবঃ ৩ ও 

৪)। তখন িতিন মাবাইল ফােন তাঁেদর িতেবশী এবং বাবুরহাট ইউিনয়ন পিরষেদর 

চয়ারম ান মানড়বান মালেক এখবর জানান। 
 

মানড়বান মাল লাকজেনর কােছ খাঁজখবর িনেয় জানেত পােরন, আবুেলর লাশ চাঁদপুর 

২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতােলর মেগ আেছ। মানড়বান মাল হাসপাতােল যান এবং 
ময়না তদ  শেষ লাশ িনেয় ২৯ জানুয়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১১:০০ টায় তােদর 

বাসায় আেসন। শাহানারা শানু দেখন, লােশর বুক িদেয় িল ঢুেক িপঠ িদেয় বিরেয় গেছ। 
৩০ জানুয়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০ টায় পািরবািরক কবর ােন তাঁর বাবার লাশ 

দাফন করা হয়। 
 

িতিন আেরা জানান, ১ ফ য়ারী ২০১২ সকােল তাঁর মা চাঁদপুর সদর মেডল থানায় যান 

এবং এক  হত া মামলা দােয়র করেত চান। কতব রত পুিলশ সদস  মামলা না িনেয় তাঁেক 

আদালেত মামলা করার পরামশ দন। তাঁর মা ফােতমা বগম থানা থেক চাঁদপুর িব  

জিুডিসয়াল ম ািজে ট আদালেত যান এবং বাদী হেয় ৪৬2জন পুিলশ সদেস র নামসহ 
অ াতনামা ১০০/১৫০ জনেক আসামী কের এক  হত া মামলা দােয়র কেরন।  
যার ন রঃ ১৭/২০১২।  তািরখঃ ১/০২/২০১২। ধারা ১৪৭/৪৪৭/৩২৩/৩২৪/৩২৫/ 
৩২৬/৩০৭/৩০২/৫০৬/৩৪ দ িবিধ ১৮৬০।  
 
তাঁর মা মামলার এজাহাের উে খ কেরন, ২৯ জানুয়াির ২০১২ পূব ঘািষত 
কমসূচী মাতােবক ৪দলীয় জােটর 3

 নতা কম রা শহের শাি পূনভােব গণিমিছল 

করিছল। িমিছল  চাঁদপুর হাসান আলী উ  িবদ ালেয়র মােঠ পৗঁছােল িনবাহী ম ািজে ট 

শামীমুল হক পােভল, চাঁদপুর সদর মেডল থানার অিফসার ইনচাজ মাঃ জােকর হাসাইনসহ 

বশ িকছু ব ি  তােদর হােত থাকা লা , লাহার রড, রামদা, িকিরজ, িপ ল, ব ুক ও 

িবিভনড়ব কার আেগড়বয়া  িনেয় বাধা দান কের। 
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 ফােতমা বগম পুিলেশর কমা  সা িফেকট থেক নাম সং হ কেরন 
3

 চার দল- িবএনিপ, জামায়াত, ইসলামী ঐক েজাট, জাপা (নািজউর)। 
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পুিলশ সদস রা ৪দলীয় জােটর নতাকম েদর এেলাপাথাির পটায়, কাঁদােন গ াস িনে প 

কের এবং নতাকম েদর ওপর িল বষণ করা  কের। পুিলশ সদস েদর িলেত িলমন 

মারা যায় এবং আবুল তর আহত হন।  
 

এছাড়াও পুিলেশর িলেত আেরা কেয়কজন আহত হয়। পের পুিলশ সদস রা আবুল ও 

িলমনেক িনেয় লাশ চাঁদপুর জনােরল হাসপাতােল িনেয় যায়। িকছু ন পর ডা ার দজুনেকই 

মৃত ঘাষণা কেরন। গভীর রােত ময়না তদ  শেষ িলমন ও আবুল হােসেনর লাশ যার যার 

বাড়ীেত পাঠােনা হয়। ৩০ জানুয়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১:০০ টায় তার বাবার লাশ 

দাসদী ােমর কবর ােন দাফন করা হয়। শাহানারা শানু তাঁর বাবার হত াকারীেদর িবচার 

দাবী কেরন। 
 

মানড়বান মাল, চয়ারম ান, বাবুরহাট ইউিনয়ন পিরষদ, চাঁদপরু 

মানড়বান মাল অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ দপুুের চাঁদপুর শহের িবএনিপর 

গণিমিছল িছল। িবকাল আনুমািনক ৪:০০ টায় চাঁদপুর সদর মেডল থানার অিফসার ইনচাজ 

(ওিস) মাঃ আলমগীর হােসন তাঁেক ফান কের জানান য, িবএনিপর গণিমিছেল থাকা 
দাসদী ােমর আবুল হােসন মারা গেছন। লাশ চাঁদপুর জনােরল হাসপাতােল আেছ। িতিন 

তখন হাসপাতােল যান। িতিন দখেত পান, আবুল হােসেনর লাশ মেগ পেড় আেছ। ওিস 

তাঁেক জানান, িবএনিপর কম রা আবুেলর লাশ িনেয় শহের িমিছল করার চ া করেছ। 
 

হাসপাতাল থেক লাশ িনেয় যােত িমিছল করেত না পাের স ব াপাের ওিস তাঁেক িনেদশ 

দন। লাশ িনেয় ােম গেল এলাকার লাকজন কান সমস া করেব না বেল িতিন ওিসেক 

কথা দন। উপি ত জনগণ মগ থেক লাশ নয়ার চ া এবং রাত হেয় যাওয়ায় ডা ার 

লােশর ময়না তদ  করেত চানিন। পের িতিন আবািসক মিডেকল অিফসার ডাঃ িসরাজলু 

ইসলােমর কােছ যান এবং লাশ ময়না তদে র জন  অনুেরাধ কেরন। ডাঃ িসরাজলু ইসলাম 

তখন এ া ুেল  মেগর কােছ িনেয় হড লাইট জা¡ িলেয় এবং আেলা বািড়েয় িদেয় লােশর 

ময়না তদš Í কেরন। মানড়বান মাল িনেজই ময়না তদে র সময় মগ-সহকারীর সে  কাজ 

কেরন। ময়না তদ  শেষ লাশ িনেয় দাসদী ােম আবুল হােসেনর বাড়ীেত যান। ৩০ 

জানুয়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০ টায় পািরবািরক কবর ােন আবুেলর লাশ দাফন 

করা হয়। 
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ছিবঃ (৫) আহত মাঃ জেুয়ল হােসন এবং (৬+৭) আহত আেরা দইুজন। 

 
মাঃ জেুয়ল হােসন (১৪), আহত ব ি  
মাঃ জেুয়ল হােসন অিধকারেক জানান, িতিন শহেরর গিন আদশ উ  িবদ ালেয়র ৮ম 
ণীর ছা । ২৯ জানুয়াির ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় বাসা থেক বর হেয় ু েলর 

িদেক রওনা দন। িমশন মােড় যাওয়ার পের দেখন, পুিলশ সদস রা রা া ব  কের রেখেছ। 
িতিন ু েল যাওয়ার চ া করেল পুিলশ সদস রা তাঁেক িফিরেয় দয়। িতিন তখন চাঁদপুর 

হাসান আলী উ  িবদ ালেয়র মােঠর পােশর রা া িদেয় রওনা দন। িতিন দেখন, িবএনিপর 

খ  খ  িমিছল মােঠর িদেক যাে । িতিনও মােঠর কানায় যাওয়ার পের পুিলশ সদস রা 

িমিছেল বাধা দয়। এর িকছু ণ পর পুিলশ সদস রা িমিছেলর িদেক িল ছঁুড়েত থােক। িতিন 

তখন ু েল না িগেয় বাসার িদেক ফরার চ া কেরন। িক  িমিছেলর লাকজন মাঠ থেক 

সের গেল পুিলশ সদস রা তাঁেক িল কের। তাঁর বাম বা েত িল লেগ পছন িদেয় বর হেয় 

যায় (ছিবঃ ৫)। িতিন বাঁচাও বাঁচাও বেল িচৎকার করেত থােকন। িক  পুিলশ সদস রা তাঁেক 

আবারও মারার জন  তাঁর িদেক তেড় আসেত থােক। িতিন তখন দৗেড় সখান থেক সের 

যান। িকছু ণ দৗড়ােনার পের িতিন মা েত পের যান। পের এলাকার লাকজন বাড়ীেত 

খবর িদেল আ ীয় জনরা তােক িনেয় হাসপাতােল ভিত করান। িক  তাঁর বাবা দির  

হওয়ায় তাঁেক স ক িচিকৎসা করােনা স ব হয়িন। 
 

 
ছিবঃ (৮) গণিমিছল, (৯) িমিছেল পুিলেশর বাধা এবং (১০) পুিলেশর িলেত মাঃ মািনক এলাহী 
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মাঃ মািনক এলাহী (৩৩), আহত ব ি  
মাঃ মািনক এলাহী অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ িবএনিপর গণিমিছল কমসূচী 
িছল। তাই সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় ব লতলা থেক এলাকার লাকজন িনেয় িমিছলসহ 

চাঁদপুর হাসান আলী সরকাির উ  িবদ ালয় মােঠর িদেক িতিন রওনা দন (ছিবঃ ৮)। 
িমিছল  শহেরর িমশন মাড় থেক শহীদ মুি েযা া সড়ক িদেয় জেুয়ল সুপার মােকেটর কােছ 
যায়। সখােন দাঁিড়েয় থাকা পুিলশ সদস রা িমিছেল বাধা দয় (ছিবঃ ৯)। িমিছল  মােঠ 

েবেশর চ া কের ব থ হেয় নতা কম রা সখােনই বসার চ া কের। িক  পুিলশ সদস রা 

সখােন তােদর বসেত িদি ল না। এক পযায় পুিলশ সদস রা তােদর ওপর লা  চাজ  

কের। কম রা সখান থেক দৗেড় সের যায়। এর মেধ  কেয়কজন কম  মােঠর মেধ  েবশ 

করার সে  সে  পুিলশ সদস রা িল ছাঁেড়। িতিন দখেত পান, তাঁর িতেবশী িলমন িল 

িব  হেয় মা েত পেড় আেছ। িতিন পছন িদেক ঘুরেতই পুিলশ সদস েদর এক  িল তার 

বাম হােত লােগ এবং িতিন একটু দেুর এেসই মা েত পেড় যান (ছিবঃ ১০)। পের অন  একজন 
লাক এেস তাঁেক শহেরর আিলমপাড়া হাজী মহিসন রােড অবি ত ‘ি িময়ার হাসপাতাল এ  
ডায়াগণি ক স াের’ িনেয় ভিত কেরন। িতিন সখােন কেয়কিদন িচিকৎসা নন। আিথক 

সংকেটর কারেণ িতিন পূণ িচিকৎসা িনেত পােরনিন। 
 

 
ছিবঃ (১১) মাঃ আলম মু ী ও (১২) এক কম েক পুিলশ মারেছ। 

 

মাঃ আলম মু ী (৩৫), আহত ব ি  
মাঃ আলম মু ী অিধকারেক জানান, িতিন জামতলা পূব জ  িস কেলানীর বািস া এবং 
চাঁদপুর জলা িবএনিপ সমিথত ােসবক দেলর সদস । িবএনিপর পূব ঘািষত কমসূচী 
অনুসাের িতিন ২৯ জানুয়াির ২০১২ সকােলর িদেক এলাকার লাকজন িনেয় গণিমিছেল বর 
হন। িতিন জানান, তাঁরা িমশন মাড় থেক িমিছল িনেয় শহীদ মুি েযা া সড়ক িদেয় জেুয়ল 

সুপার মােকেটর কােছ যান। সখােনই পুিলশ সদস রা িমিছেল বাধা দয়। এরপর িকছু কম  

চাঁদপুর হাসান আলী সরকাির উ  িবদ ালেয়র মােঠ েবশ কের। নতারা তখন তাঁেদর 

সখােনই বেস িম ং করার জন  বেলন। তাঁরা সবাই বসেত  কেরন। হঠাৎ কের পুিলশ 
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সদস রা তাঁেদর ওপর লা চাজ করা  কের এবং কম েদর ধের ধের লািথ, িকল, ঘুিষ 
মারেত থােক (ছিবঃ ১২)। এরপর কম রা সখান থেক সের যেত থােকন। িতিনও সের 

যাি েলন। এর মেধ  এক  মাইে াবাস এেস মােঠ থােম এবং পুিলশ সদস রা িল ছঁুড়েত 

থােক। িতিন ায় ৫০/৬০  িলর শ  নেত পান। িতিন তখন দেখন, একজন বয়  লাক 

িল লেগ মা েত পের বাঁচাও বাঁচাও বেল িচৎকার করেছন। িতিন তখন বসা অব া থেক 

উেঠ দাঁড়ান। তখনই তাঁর পেট, উ েত িল লােগ (ছিবঃ ১১)। িতিন িলর আঘােত মা েত 

লু েয় পেড়ন এবং তাঁর র  ঝরেত থােক। এরপর কেয়কজন লাক এেস তাঁেক িনেয় 

হাসপাতােল ভিত কের। সখােন িকছু িদন িচিকৎসা িনেয় িতিন বাসায় িফের আেসন। 
 
মাহবুবুর রহমান শাহীন, সহ-সভাপিত, ক ীয় িনবাহী কিম , বাংলােদশ 

ােসবক দল, চাঁদপরু 
মাহবুবুর রহমান শাহীন অিধকারেক বেলন, ২৯ জানুয়াির ২০১২ চাঁদপুর শহের িবএনিপর 
গণিমিছেলর ক ীয় কমসূচী িছল। সকাল থেকই জনগণ িমিছল িনেয় চাঁদপুর হাসান আলী 

সরকাির উ  িবদ ালয় মােঠর জমা হেত থােক। শাি পূণ এই কমসূচী পালন করেত সকাল 
আনুমািনক ১০.০০ টায় নতাকম রা িমিছল িনেয় চাঁদপুর হাসান আলী সরকাির উ  
িবদ ালয় মােঠ েবশ করেত চাইেল পুিলশ সদস রা কেঠার মারমুখী অব ােনর পাশাপািশ 
িবনা উ ািনেত লা চাজ, য়ারেসল িনে প, রাবার বুেলট িনে পসহ িবিভনড়বভােব 
িমিছেল বাধা দয়। পুিলশ সদস রা লাহার রড িদেয় িবএনিপ কম েদর পটায় এবং এরপর 

িল ছাঁেড়। পুিলশ সদস েদর িলেত দইুজন কম  মাঃ িলমন ছয়াল এবং মাঃ আবুল হােসন 

মৃধা িনহত হন। আেরা কেয়কজন আহত হন। িতিন বেলন, বতমান সরকার কান ভােবই 

িমিছল বা সভাসমােবশ করার সুেযাগ িদে  না। িতিন হত াকারী পুিলশ এবং ম ািজে েটর 

িবচার দাবী কেরন। 
 
মাঃ আল আিমন, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, চাঁদপরু 
মাঃ আল আিমন অিধকারেক তাঁর ব ব  রকড না করার শেত বেলন, ২৯ জানুয়াির ২০১২ 
িবএনিপর গণিমিছল নােম এক  কমসূচী িছল। িমিছল কারীরা যােত কান ভাংচুর বা িত 

না করেত পাের এজন  পুিলেশর সে  ম ািজে ট শামীমুল হক পােভলেক দািয়  দয়া হয়। 
িক  পুিলশ সদস রা চাঁদপুর হাসান আলী সরকাির উ  িবদ ালয় মােঠ গেল িতিনও 
ঘটনা েল যান এবং সখােন িগেয় িতিন দেখন, িবএনিপর দইু েপর মেধ  মারামাির হে  
এবং পুিলশ সদস েদর তারা কানঠাসা কের ফেলেছ। এই পিরি িতেত পুিলশ সদস রা িল 

করায় একজেনর মৃতু  হেয়েছ। ম ািজে ট শামীমুল হক পােভল সখােন িগেয় পুিলশ সদস েদর 

আবারও িল ছুড়েত বেলন। এেত আেরা একজন িলিব  হয় এবং িমিছলকারীরা পুিলশ ও 
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ম ািজে ট শামীমুল হক পােভলেক ইট পাটেকল ছঁুেড় মাের। আহত পুিলশ সদস রা হাসপাতাল 

থেক িচিকৎসা িনেয় কম েল িফের যায়। এই পুেরা ঘটনায় ায় ২৫ জন লাক আহত এবং 

২জন মারা যায়। 
 
িনবাহী ম ািজে ট শামীমুল হক পােভল, জলা শাসেকর কাযালয়, চাঁদপরু 
িনবাহী ম ািজে ট শামীমুল হক পােভল অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ চাঁদপুর 
শহের িবএনিপর গণিমিছল হওয়ার কমসূচী িছল। এলাকায় যােত আইন শৃংখলার অবনিত না 

হয় এজন  পুিলশ সদস েদর সে  তাঁর িডউ  িছল। িতিন আেরা জানান, সকাল ১০.১৫ টায় 
পুিলশ সদস েদর কােছ জানেত পােরন, িবএনিপর গণিমিছল চাঁদপুর হাসান আলী উ  
িবদ ালেয়র মােঠ পৗঁছােল পুিলশ সদস রা িল ছঁুড়েছ এবং দইুজন িলিব  হেয়েছ। িতিন 

তখন ঐ মােঠ যান। সে  সে  িমিছেলর লাকজন তাঁেক বহন করা মাইμ ◌াবাস  ল  কের 

ইট-পাটেকল ছঁুড়েত থােক। এেত মাইμ ◌াবাস র াস ভে  যায় এবং িতিনসহ আেরা 

কেয়কজন পুিলশ সদস  আহত হন। িতিন এবং পুিলশ সদস রা চাঁদপুর জনােরল হাসপাতােল 

যান এবং িচিকৎসা িনেয় কম েল িফের আেসন। িতিন বেলন, এঘটনােক ক  কের এক  

জিুডিশয়াল তদ  হওয়ার কথা থাকেলও তা হয়িন। িতিন এ িবষেয় আর িকছু বলেত 

অপারগতা কাশ কেরন। 
 
মাঃ আলমগীর হােসন, অিফসার ইনচাজ (তদ ), চাঁদপরু সদর মেডল থানা, 
চাঁদপরু 
মাঃ আলমগীর হােসন অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ চাঁদপুর জলা িবএনিপর 
সাধারণ স াদক শখ ফিরদ আহেমদ মািনেকর নতৃ াধীন নতাকম রা চাঁদপুর হাসান 
আলী সরকাির উ  িবদ ালয় মােঠ এেস উ ৃ লতা সৃি  কের। ব-আইনীভােব অ শে  সি ত 

হেয় অ সর হওয়ার িত িনেল পুিলশ তােদর বাধা দয়। জলা িবএনিপর সহ-সভাপিত 
শিফ র রহমান ভঁূইয়ার নতৃ াধীন অপর অংশ  চাঁদপুর হাসান আলী সরকাির উ  
িবদ ালয় মােঠর মেধ  েবশ কের দা া হা ামায় িল  হয় এবং একপযােয় শহর অিভমুেখ 
যাওয়ার চ া চালায়। এসমেয় দািয় রত িনবাহী ম ািজে ট শামীমুল হক পােভল তাঁেদর বাধা 

িদেল দা াকারীরা আেরা বপেরায়া হেয় ওেঠ। অপর িদেক জামায়াত িশিবেরর নতাকম রা 

আেগড়বয়া , বামা,রামদা, লা েসাটা িনেয় িমিছেল অংশ নয়। 
 
এরা মাঠ দখল কের আিধপত  িব ােরর জন  িনেজরাই দা া হা ামায় িল  হেয় গালা িল ও 
মারামাির কের। তােদর িনেজেদর িলেত দইুজন লাক িলিব  হেয় মা েত লু েয় পেড়। 
এসময় দা াকারীেদর িনয় ণ করার চ া চালােল িমিছলকারীরা চতুিদক থেক পুিলেশর 
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ওপর ইট পাটেকল িনে প করেত থােক এবং বশ কেয়ক  বামার িবে ারণ ঘটায় এবং 
যানবাহন ভাংচুর কের। এেদর তা েবর কারেণ চাঁদপুর হাসান আলী সরকাির াথিমক 

িবদ ালেয়র ছা -ছা ীরা ভেয় আ িচৎকার  কের। দাকানীরা দাকানপাট ব  কের দয় 

এেদর মারমুখী হামলায় কতব রত আইন শৃংখলা বািহনীর সদস রাও আহত হয়। পুিলশ 

সদস রা িচিকৎসা িনেয় থানায় ও পুিলশ লাইেন িফের আেস। িতিন িনেজই বাদী হেয় ৫৯ জেনর 
নামসহ অ াতনামা ৪/৫ হাজার লাকেক আসামী কের চাঁদপুর সদর মেডল থানায় দইু  
মামলা দােয়র কেরন। এর মেধ  এক র মামলা ন র ৩৫; তািরখঃ ২৯/০১/২০১২। ধারা 
১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩৫৪/১৮৬/৪২
৭ দ িবিধ ১৮৬০। 
 
অপর মামলা  ৫৯ জেনর নামসহ অ াতনামা ৪/৫ হাজার লাকেক আসামী কের দােয়র 
কেরন। যার ন র ৩৬; তািরখঃ ২৯/০১/২০১২। ১৯৮০ সেনর িবে ারক ব ািদ আইেনর 

৩(৬) ধারা। মামলা দইু  এসআই ছােদ র রহমান তদ  করেছন বেল জানান। 
 
এসআই আ ার হােসন, চাঁদপরু সদর মেডল থানা, চাঁদপরু 
এসআই আ ার হােসন অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ তািরেখর দােয়র করা ৩৫ 
ও ৩৬ ন র মামলা দইু  িকছুিদন এসআই ছােদ র রহমান তদ  কেরন। পের িতিন তদে র 

দািয়  পেয়েছন। মামলার তদ  কাজ চলেছ বেল জানান। 
 
মাঃ শিহদু াহ চৗধুরী, পিুলশ সুপার, চাঁদপরু 
মাঃ শিহদু াহ চৗধুরী অিধকারেক বেলন, ২৯ জানুয়াির ২০১২ িবএনিপর িমিছেল পুিলেশর 
িলেত দইুজন িনহত এবং কেয়কজন আহত হওয়ার য খবর পি কায় এেসেছ, তা স ক নয়। 

কারণ পুিলশ সদস রা িছল যােত কান অঘটন না ঘেট। িক  িবএনিপর দইু েপর কা ল ও 

গালা িলর কারেণ তারা আহত ও িনহত হেয়েছ বেল িতিন জানান। 
 
ি য়েতাষ সাহা, জলা শাসক এবং জলা ম ািজে ট, চাঁদপরু 
ি য়েতাষ সাহা অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ িবএনিপর িমিছেল িলিব  হেয় 
িলমন ও আবুল মারা গেছ। িবষয়  িনেয় পুিলশ সদস রা থানায় এবং িনহত আবুল হােসেনর 

ী আদালেত পা পাি  মামলা কেরেছ। তাই এ ব াপাের িকছু বলেত িতিন অপারগতা কাশ 

কেরন। 
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ডাঃ পন মার ব ন, ত াবধায়ক, চাঁদপরু ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল 
হাসপাতাল, চাঁদপরু 
ডাঃ পন মার ব ন অিধকারেক বেলন, ২৯ জানুয়াির ২০১২ তািরেখ সকাল আনুমািনক 
১০.০০ টায় জ রী িবভােগ আহত অব ায় অেনক লাক ভিত হেত থােক। লাক মারফত 
খবর আেস য, চাঁদপুর হাসান আলী সরকাির উ  িবদ ালয় মােঠ িবএনিপর িমিছেল পুিলেশর 
িলেত অেনক লাক হতাহত হেয়েছ। িতিন তখনই মােঠ এ া ুেল  পাঠান। পের এ া ুেলে র 

চালক এক  লাশসহ অেনক আহত লাক িনেয় িফের আেসন। িতিন বেলন, সকাল ১০.০০ টা 

থেক িবকাল ৩.০০ টা পয  জ রী িবভােগ ৩৬ জন রাগীেক িচিকৎসা দয়া হয়। এর মেধ  

িছল ১জন ম ািজে ট ও ১৭জন পুিলশ সদস  এবং ১৮জন িমিছেল অংশ হনকারী। িতিন 

বেলন, িচিকৎসাধীন অব ায় আবুল হােসন নােম িলিব  এক রাগী মারা যায়। িনহত দইু 
ব ি র লাশ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় ডাঃ িসরাজলু ইসলাম এবং ডাঃ কাম ল ইসলাম 
ময়না তদ  কেরন। পের পুিলশ ও আ ীয় জনরা লাশ িনেয় চেল যায়। 
 
ডাঃ িসরাজলু ইসলাম, আবািসক মিডেকল অিফসার, ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল 
হাসপাতাল, চাঁদপরু 
ডাঃ িসরাজলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ দপুুেরর িদেক পুিলশ সদস রা 
এক  লাশ এবং একজন মারা ক আহত ব ি েক হাসপাতােল আেনন। পের িচিকৎসাধীন 

অব ায় ওই ব ি ও মারা যায়। িতিন জানেত পােরন, পুিলেশর িলেত তারা িনহত হেয়েছ। 
পুেরা হাসপাতাল এলাকায় থমথেম অব া িবরাজ করেত থােক। জনগণ লাশ িনেয় িমিছল 

করার চ া কের। পের বাবুরহাট ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান মানড়বান মাল এেস লাশ 
িনেয় গেল এলাকায় কান সমস া হেব না বেল জানােল িতিন রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় ডাঃ 
কাম ল ইসলামেক সে  িনেয় লাশ দইু র ময়না তদ  কেরন। পের পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় 

চেল যায়। লাশ দইু  দেখ িতিন বেলন, িলেতই দইুজন মারা গেছ, আর িব ািরত বলেত 

রািজ হনিন। 
 
বা ী, মগ-সহকারী, ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল, চাঁদপরু 
বা ী অিধকারেক জানান, ২৯ জানুয়াির ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় থানা পুিলশ 
দইু  লাশ মেগ িনেয় আেস। রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় ডাঃ িসরাজলু ইসলাম এবং ডাঃ 

কাম ল ইসলাম লাশ দইু র ময়না তদ  কেরন। রােতই পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় চেল যায়। 
িলমেনর মাথায় এবং আবুল হােসেনর শরীের িল লেগিছল। 
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অিধকােরর ব ব ঃ- 
অিধকার বাংলােদেশর মাবনিতশীল রাজৈনিতক পিরি িতেত গভীর উে গ কাশ করেছ। 
গণতাি ক ব ব ায় রাজৈনিতক দল েলার সাংিবধান অনুযায়ী শাি পূণভােব িমিছল িম ং 
এর অিধকার থাকা সে ও সরকারী সং া েলা তা পালেন বাধা িদে । অপরিদেক এই সকল 

কমসূচী ায়ই সিহংস প িনে । বশীরভাগ ে ই সাধারণ মানুষ বা দেলর সাধারণ 

সমথকরা আহত-িনহত হে ন। অিধকার মেন কের দেশর ােথ সরকারী ও িবেরাধীদলেক 

অিবলে  আলাপ আেলাচনার মাধ ম এই সংকেটর উ রণ ঘটােনা েয়াজন। অিধকার িলমন 

ও আবুল হােসন হত ার সু ু  তদ  সােপে  িবচােরর দাবী জানাে । 
 

-সমা - 


