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খুলনা মহানগর ছা দল নতা মাহমুদলু হক টু ও ফরেদৗসুর রহমান মু ােক খুলনা 
সদর থানা হফাজেত িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২২ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.৩০ টায় বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল (িবএনিপ) এর 

ডাকা হরতাল চলাকােল খুলনা মহানগরীর সদর থানার অ গত টুটপাড়া স াল রাড এলাকা 
থেক িবএনিপ সমিথত জাতীয়তাবাদী ছা দল খুলনা মহানগর শাখার সহ-সাধারণ স াদক 

এসএম মাহমুদুল হক টু (২৬) ও সদস  ফরেদৗসুর রহমান মু ােক (২২) সদর থানার পুিলশ 

সদস রা ার কের। পুিলশ সদস রা টু ও মু ােক সকাল আনুমািনক ১১.৩০ টায় থানায় িনেয় 

হাত ও চাখ বঁেধ ফ ান ঝুলােনার েকর সে  বঁেধ ঝুিলেয় লা  িদেয় পটায় বেল তাঁরা 
অিভেযাগ কেরেছন।  

 

এসএম মাহমুদলু হক টু সরকাির িবএল কেলেজর ছা । তাঁর িপতার নাম এসএম ইমদাদলু হক 

এবং ফরেদৗসুর রহমান মু া আযম খান কমাস কেলেজর ব ব াপনা িবভােগর ি তীয় বেষর 

ছা । তার িপতার নাম আতাউর রহমান। 

 

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

 িনযািতত টু ও মু া এবং তাঁেদর আ ীয়- জন 

 টু ও মু ার িচিকৎসক 

 সংবাদকম  

 হরতাল চলাকালীন ারকৃত ব ি  এবং  
 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে ।  
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এসএম মাহমুদলু হক টু(২৬), িনযািতত ব ি  

এসএম মাহমুদলু হক টু অিধকারেক জানান, ২২ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০ টা থেক 

িবএনিপর ডাকা হরতােলর সমথেন খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া স াল রাড মাড় এলাকায় 

িবএনিপ সমিথত যুবদল এবং ছা দল নতা-কম রা একি ত হেয় শাি পূণভােব হরতােলর কমসূচী 
পালন করিছেলন। সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় খুলনা সদর থানার ভার া  কমকতা (ওিস) 

এসএম কাম ামান ও আেরা ৪/৫ জন পুিলশ সদস  হরতাল সমথনকারীেদর শাি পূ ণ 

কমসূচীেত বাধা িদেল পুিলশ সদস েদর সে  তাঁেদর বাকিবত া  হয়। বাকিবত ার এক 

পযােয় পুিলশ সদস রা টু ও মু ােক পুিলশ ভ ােন উ েয় থানায় িনেয় যায়। পের পুিলশ সদস রা 
টু ও মু ােক থানা ভবেনর ি তীয় তলার এক  কে  িনেয় যায়। এ সময় কনে বল আবু 

সুিফয়ান, কনে বল মাসুদসহ কেয়কজন পুিলশ সদস  টুর হাত বঁেধ চয়ােরর ওপর ওঠায়। 

পুিলশ সদস রা তাঁেক িসিলং ফ ান ঝুলােনার েকর সে  বঁেধ পােয়র িনেচর চয়ার সিরেয় ঝুিলেয় 

দয়। তারপর ওিস কাম ামােনর নতৃে  কেয়কজন পুিলশ সদস  লা  িদেয় টুর দইু পােয়, 

িপেঠ ও দইু হােত বধড়ক পটায়। এ সময়  িতিন ান হািরেয় ফেলন। ান ফরার পর িতিন 

িনেজেক থানার মেঝেত পেড় থাকেত দেখন। তাঁর পােশ সং াহীন অব ায় মু ােকও পেড় 

থাকেত দেখন। তখন িতিন মু ার ান িফরােনার চ া কেরন। এ সময় পুিলশ সদস রা তাঁেদর 

অকথ  ভাষায় গািলগালাজ কের। তাঁরা িনযাতেন অসু  হেয় পড়ায় ২২ এি ল ২০১২ িবকাল 

আনুমািনক ৩.৩০ টায় এসআই হা ন অর রিশদ তাঁেদর িচিকৎসার জন  খুলনা জনােরল 

হাসপাতােল িনেয় যায়। িচিকৎসক তাঁেদর ব ব াপে  িকছু ওষুধ িলেখ দন এবং টুেক এ - র 

করােনার জন  এসআই হা ন অর রিশদেক পরামশ দন। এসআই হা ন  অর রিশদ তাঁেক এ -

র না কিরেয় ধু মা  একটা নাপা ট াবেলট আর একটা গ াি েকর ট াবেলট িকেন দয়। টু 

িনেজর এবং মু ার ব ব াপ  চাইেল এসআই হা ন অর রিশদ তা দয়িন। টু বেলন, ােরর 

পর সারািদন তাঁেক কান খাবার দয়া হয়িন। পুিলশ সদস েদর লা র আঘােত তাঁর দইুহাত 

থঁতেল গেছ যা িতিন অিধকার এর তথ ানুস ানকারীেক দখান।   

 

ফরেদৗসুর রহমান মু া (২২), িনযািতত ব ি   

ফরেদৗসুর রহমান মু া (২২) অিধকারেক বেলন, ২২ এি ল ২০১২ িবএনিপর ডাকা হরতাল 

চলাকােল িতিন বাসা পিরবতন করিছেলন। বাসার মালামাল নয়ার জন  ভ ান খঁুজেত সকাল 

আনুমািনক ৯.৩০ টায় টুটপাড়া স াল রাড মােড় যান। িক  হরতােলর কারেণ ভ ান 

পাি েলন না। আনুমািনক সকাল ১০.০০ টায় িতিন দখেত পান, শাি পূণভােব অব ান নয়া 
হরতাল সমথকেদর কমসূচীেত পুিলশ সদস ারা বাধা িদে । এক পযােয় পুিলশ সদস েদর সে  

হরতাল সমথকেদর বাকিবত া  হয়। িতিন দেখন, পুিলশ সদস রা টুেক আটক কের পুিলশ 

ভ ােন ওঠাে । এমন সময় ওিস এস এম কাম ামান তাঁর কােছ এেস তাঁেক িজ াসা কের, Òতুিম 

(মু া) এখােন িক করেছা?Ó উ ের মু া Òবাসা পা ােনার জন  ভ ান খঁুজিছÓ বেল জানােল ওিস 

বেলন, তামার জামা িভজা কন? তুিম িমথ া কথা বলেছা।একথা বেল তাঁেকও পুিলশ ভ ােন তুেল। 

তারপর পুিলশ সদস রা তাঁেদর দইুজনেক মারধর কের এবং অকথ  ভাষায় গািলগালাজ করেত 

করেত থানায় িনেয় যায়। পের থানা ভবেনর ি তীয় তলার এক  কে  িনেয় টুর চাখ এবং 
হাত বঁেধ িসিলং ফ ান ঝুলােনার েকর সে  ঝুলায় আর লা  িদেয় পটােত থােক। িকছু ণ পর 
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িদগ  টিলিভশেনর খুলনা িতিনিধ ক ােমরাম ান নািহদ আ মুান নয়ন, ইসলামী টিলিভশেনর 

িতিনিধ কএম িজয়াউস সাদাত,সাংবািদক মুহা দ নু ামান, সাংবািদক এহেতশামুল হক 

শাওন দাতলায় উেঠ আসেল ওিস এসএম কাম ামান পটােনা থািমেয় সাংবািদকেদর িনেয় িনেচ 

নেম আেস। 

 

নািহদ আ মুান নয়ন (৩১), ক ােমরাম ান,িদগ  টিলিভশন,খুলনা 
নািহদ আ মুান নয়ন অিধকারেক জানান, ২২ এি ল ২০১২ আনুমািনক সকাল ১০.০০ টায় 

এলাকার লাকজেনর কাছ থেক খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া স াল রাড মােড় হরতাল সমথক 

ও পুিলশ সদস েদর মেধ  সংঘেষর খবর জানেত পের িতিন ঘটনা েল যান। তাঁর সে  িছেলন 

ইসলামী টিলিভশেনর খুলনা িতিনিধ কএম িজয়াউস সাদাত। িতিন দেখন, টুটপাড়া মােড় 

পুিলশ এবং হরতাল সমথকেদর মেধ  ধাওয়া-পা া ধাওয়া চলেছ। িকছু ণ পর ওিস এসএম 

কাম ামান ও ৪/৫ জন পুিলশ সদস  দইুজন হরতাল সমথকেক ধের িনেয় এেস রা ার মাঝখােন 

দাঁড় কিরেয় রােখ। নয়ন জানেত পােরন তাঁেদর একজেনর নাম এসএম মাহমুদলু হক টু এবং 
অন জেনর নাম ফরেদৗসুর রহমান মু া। িতিন তাঁেদর ছিব তুেল ৬২ ন র স ার ইকবাল রােড 

অবি ত িদগ  িভর অিফেস চেল যান। এ সময় ৬ কিডএ ঘাষ রাড  মহানগর িবএনিপ 

কাযালয় থেক খবর আেস য সখােন িবএনিপর কম  ও পুিলশ সদস েদর মেধ  উে জনা িবরাজ 

করেছ। সকাল আনুমািনক ১০.৪০ টায় িতিন ও কএম িজয়াউস সাদাত িবএনিপ কাযালেয় যান। 

িবএনিপ নতারা তাঁেক জানান,ওিস এসএম কাম ামান টু ও মু ােক থানার ভতর বঁেধ 

মারধর করেছ। িতিন সখােন উপি ত সংবাদকম েদর িনেয় সদর থানায় যান। িতিন িডউ  

অিফসােরর ক  ও  কলাপিসবল গট পার হেত গেল কতব রত পুিলশ সদস রা বাধা দয়। পুিলশ 

সদস েদর বাধা সে ও সাংবািদক কএম িজয়াউস সাদাত, সাংবািদক মুহা দ নু ামান, 

সাংবািদক এহেতশামুল হক শাওন এবং দিনক বতন এর ফেটা সাংবািদক নাজমুল হক পা ুেক 

সে  িনেয় িতিন থানা ভবেনর দাতলায় যান। সখােন িতিন দেখন ওিস এসএম কাম ামান, 

মু ার চাখ বঁেধ দাঁড় কিরেয় রেখেছ আর টুেক হাত বঁেধ িসিলং ফ ান ঝুলােনার েকর সে  

ঝুিলেয় রেখেছ। এ সময় তাঁরা সামেনর টিবেল কেয়ক  লা  পের থাকেত দেখন।  

 

মিহবু ামান কিচ (৫০), ারকৃত ব ি  

মিহবু ামান কিচ অিধকারেক বেলন, ২২ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০ টা থেক িতিন 

িবএনিপর নতাকম েদর িনেয় খুলনা কেরােনশন ু েলর সামেন হরতাল কমসূচী পালন করিছেলন। 

সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় খুলনা সদর থানার ওিস এসএম কাম ামােনর নতৃে  একদল 

পুিলশ সদস  সখােন আেস এবং িতিন কন হরতাল সমথন করেছন এমন অিভেযাগ তুেল তাঁেক 

আটক কের সদর থানায় িনেয় যান। পুিলশ সদস রা তাঁেক থানা হাজেতর সামেন এক  চাদের 

বসেত দয়। সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় ওিস কাম ামােনর নতৃে  ৫/৬ জন পুিলশ সদস  

মহানগর ছা দেলর দু ’কম  টু ও মু ােক আটক কের থানায় িনেয় আেস। পুিলশ সদস রা তাঁেদর 

দু’জনেক হাজতখানার িদেক আনার সময় ওিস এসএম কাম ামান তাঁেদর উপর ি  হেয় অ ীল 

ভাষায় গািলগালাজ কের একেজাড়া হাতকড়া, মাটা দিড়সহ থানা ভবেনর ি তীয় তলায় িনেয় 

যেত বেল। তাঁেদর ি তীয় তলায় িনেয় যাওয়ার পর ওিস এসএম কাম ামানও সখােন যায়। 



 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/খুলনা/মাহমদুলু হক টু ও ফরেদৗসুর রহমান মু া/২২ এি ল ২০১২/পৃ া-4 

৩/৪ িমিনট পর Òওের মা , ও র বাবা, বাঁচাও, বাঁচাওÓ বেল িতিন িচৎকার নেত পান। থানার 

সামেন বেস থাকা অব ায় আনুমািনক ১৫ িমিনট ধের িতিন এ শ  শােনন।  

 

কনে বল আবু সুিফয়ান,খুলনা সদর থানা, খুলনা 
কনে বল আবু সুিফয়ান অিধকারেক বেলন, ২২ এি ল ২০১২ িতিন ওিস মাঃ কাম ামােনর 

সে  িডউ েত িছেলন। িবএনিপর ডাকা হরতাল কমসূচী চলাকােল ছা দেলর দইুসদস  টু ও মু া 
পুিলেশর ওপর বামা মের হত ার চ া করিছল। তাই তােদর দইু জনেক আটক কের থানায় িনেয় 

আসা হয়। কনে বল আবু সুিফয়ান বেলন, টু ও মু ােক হাত ও চাখ বঁেধ ভয় দখােনা 
হেয়িছল, িক  মারধর করা হয়িন। 

 

এসএম কাম ামান, ভার া  কমকতা, খুলনা সদর থানা 
এসএম কাম ামান অিধকারেক জানান, ২২ এি ল ২০১২ িবএনিপর ডাকা হরতােলর জন  

টুটুপাড়া স াল রাড মােড় পুিলেশর মাবাইল ম িডউ  করিছল। সকাল আনুমািনক ১০.০০ 

টায় খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া স াল রাড মােড় হরতাল সমথনকারীরা পুিলশেক ল  কের 

ইটপাটেকল ও িতন  পে াল বামা ছাঁেড় বেল খবর পেয় িতিন ঘটনা েল যান। এই সময় িতিন 

হরতাল সমথনকারীেদর িতেরাধ কেরন। পুিলশ সদস রা ছা দেলর দইু নতা টু ও মু া ক 

আটক কের থানায় িনেয় আেস। বামা ছাঁড়ার ব াপাের িজ াসাবাদ করেত টু ও মু ােক থানার 

ি তীয় তলার এক  কে  িনেয় যান। ভয় দিখেয় তথ  বর করার জন  তােদর চাখ ও হাত উঁচু 

কের বাঁেধন এবং িজ াসাবাদ কেরন। িক  িতিন তােদর িনযাতন কেরনিন। িতিন বেলন, হাত 

উচু কের বঁেধ িজ াসাবাদ করা একটা কৗশল মা  বেল িতিন মেন কেরন।  

 

এসআই শাহ আলম, খুলনা সদর থানা, খুলনা 
এসআই শাহ আলম অিধকারেক জানান, ২২ এি ল ২০১২ খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া স াল রাড 

মােড় হরতােলর থম িদন িতিন সকাল আনুমািনক ৬.৩০ টায় গািড় িনেয় িডউ  করিছেলন। 

খুলনা মহানগর ছা দেলর সভাপিত আিরফু ামান আিরফ ও সে টাির কামাল হােসেনর নতৃে  

হরতাল সমথকরা িপেক ং করার জন  হােত লাহার রড, হিকি ক, কােঠর চলা, বাঁেশর লা , 

ইট পাটেকল, কাঁেচর বাতলসহ সখােন সমেবত হয়। তারা রা ায় চলাচলরত লাকজনেক থািমেয় 

ভয় ভীিত দখায় এবং ির া ও ভ ােনর চাকার হাওয়া ছাড়াসহ চলাচলরত যানবাহন ভাংচুর 

করার জন  উদ ত হয়। তখন জনগেণর জানমাল িনরাপ া ও আইন শৃংখলা র ােথ  আেরা পুিলশ 

সদস সহ িপেকটারেদর িপেক ং করেত িনেষধ কেরন। হরতাল সমথনকারীরা তাঁর কথায় 

কণপাত না কের আেরা বশী মারমুখী আচরণ  কের। তাঁরা পুিলশ সদস েদর ওপর 

ইটপাটেকল িনে পসহ লা  সাটা িনেয় হামলা কের। তারা পপিসর বাতেল পে াল ঢুিকেয় 

তােত আ ন ধিরেয় পুিলশ সদস েক ল  কের পর পর চার  বাতল িনে প কের। এ সময় িতিন 

বতারযে র মাধ েম িবষয়  উধবতন কতৃপ েক জানান। তাৎ িণক খুলনা জােনর িসিনয়র 

সহকারী পুিলশ কিমশনার সাখাওয়াত হােসন এবং খুলনা সদর থানার ভার া  কমকতা এসএম 

কাম ামান অিতির  পুিলশ ফাস িনেয় ঘটনা েল উপি ত হন। িপেকটারেদর িনবৃত করার 

লে  উ তন কতৃপে র িনেদেশ থেম লা চাজ এবং পরবত েত পিরি িত খারাপ দেখ পুিলশ 



 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/খুলনা/মাহমদুলু হক টু ও ফরেদৗসুর রহমান মু া/২২ এি ল ২০১২/পৃ া-5 

সদস  মজবাহ দইু  গ াস সল িনে প কের। এ সময় হরতাল সমথনকারীরা ছ ভ  হেয় এিদক 

সিদক ছুটাছু  করেত থােক। পালােনার সময় পুিলশ সদস রা টু, মু াসহ িতন িপেকটারেক 

আটক কের। হরতাল সমথকেদর িনি  ইট পাটেকল ও লা র আঘােত এসআই শাহ আলেমর 

সে  থাকা পুিলশ সদস  কােশম, তােরকসহ বশ কেয়কজন আহত হয়। আহত পুিলশ সদস  ও 

ারকৃত ব ি েদর াথিমক িচিকৎসা িদেয় থানায় িনেয় যান। এ ব াপাের িতিন িনেজ বাদী হেয় 

সরকারী কমচারীেদর উপর হামলা, সরকাির কােজ বাধাদান ও বামা িনে েপর ঘটনায় টুটপাড়া 
থেক আটক ছা দেলর দেুনতা টু, মু া ও মিন ল ইসলামসহ ১৭ জেনর নাম উে খ কের ও 

অ াতনামা ১৫০/২০০ জনেক অিভযু  কের সদর থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার 

ন র নং-৩০, তাং ২২/০৪/১২, ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৫/৩৩২/৩০৭/৩৫৩/১০৯/৫০৬ দ-

িবিধ। এসআই জলহা  উি ন মামলা র তদ  করেছন। 

 

এসআই জলহা  উ ীন, খুলনা সদর থানা, খুলনা 
মামলার তদ কারী কমকতা এসআই জলহা  উ ীন অিধকারেক বেলন, ২২ এি ল ২০১২ তািরেখ 

হরতােল ারকরা িপেকটারেদর িনেয় এসআই শা  আলেমর দােয়র করা মামলার িতিন তদ  

করেছন। িতিন বেলন, এ মামলায় মাট িতন জনেক ার দখােনা হেয়েছ। ২৩ এি ল ২০১২ 

তাঁেদর ৫ িদেনর িরমা  আেবদন কের খুলনা মহানগর হািকম আদালেত রণ করা হয়। িবচারক 

পন মার সরকার িরমা  না ম ু র কের আটকৃতেদর জল গেট িজ াসাবােদর অনুমিত দন। 

মামলার তদ  চলেছ বেল িতিন জানান। 

 

এসআই হা ন অর রিশদ, খুলনা সদর থানা, খুলনা  
এসআই হা ন অর রিশদ অিধকারেক জানান, িতিন ২২ এি ল ২০১২ াম মাণ িডউ  

করিছেলন। দপুুেরর িদেক তাঁেক ওয়ারেলস সেট থানায় ডেক এেন িডউ  অিফসােরর কে  বসা 
দইু যুবকেক াথিমক িচিকৎসা দয়ার জন  খুলনা জনােরল হাসপাতােল িনেয় যেত বলা হয়। 

িতিন গাড়ীেত কের টু ও মু ােক হাসপাতােল িনেয় যান। এ সময় ওই যুবক য়েক হঁেট হঁেট 

গাড়ীেত উঠেত দখা যায়। তখন তােদর খুব একটা অসু  দখা যায়িন। িচিকৎসা শেষ তােদর 

আবার থানায় রেখ টহল িডউ েত িতিন চেল যান বেল জানান। পের জানেত পােরন, ওই 

যুবক য় ছা দল কম  টু ও মু া। 

 

শাহজাহান আলী, কিমউিন  মিডেকল সহকারী, খুলনা জনােরল হাসপাতাল, খুলনা  
মিডক াল সহকারী শাহজাহান আলী অিধকারেক জানান, ২২ এি ল ২০১২ িবকাল আনুমািনক 

৪.১০ টায় খুলনা সদর থানার এসআই হা ণ অর রিশদ দইু যুবকেক িনেয় হাসপাতােলর আেসন 

এবং িচিকৎসার জন  ভিত করান।  একজেনর নাম এসএম মাহমুদুল হক টু, যার রিজঃ নং-
৪৮৩৪/২৭। অপরজেনর নাম মাঃ ফরেদৗস রহমান মু া এবং যার রিজঃ নং-৪৮৩৫/২৭। এেদর 

মেধ  টু তার হােত ব াথা পেয়েছ বেল তােক জানান। িচিকৎসা শেষ এসআই হা ন অর রিশদ 

টু ও মু ােক িনেয় চেল যান। 
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ডাঃ িহেমল সাহা, মিডেকল অিফসার খুলনা জনােরল হাসপাতাল 

ডাঃ িহেমল সাহা অিধকারেক জানান, ২২ এি ল ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৪.১০ টায় খুলনা সদর 

থানার এসআই হা ণ-অর-রিশদ টু ও মু ােক সে  িনেয় হাসপাতােল আেসন। িতিন দইুজনেক 

িচিকৎসা দন। টুর দু হােতর কি  পয  কােলা দাগ িছল। িতিন বেলন, লা  িদেয় িপটােল 

াভািবক ভােব এ রকম দাগ হয়। মু ার তমন কান সমস া দখা যায়িন। ডাঃ িহেমল সাহা 
জানান, তােদর ব ব াপে  ব াথা উপশেমর জন  িকছু ওষুধ ও টুেক এ ের করােনার জন  

পরামশ দয়া হয়। 

 

অিধকােরর ব ব  

বাংলােদেশ এেকর পর এক িনযাতেনর ঘটনা দেশর আইেনর শাসনেক িব  কের তুেলেছ। 

বাংলােদেশর সংিবধােনর ৩৫(৫) অনুে দ, নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আ জািতক 

চুি র ৭ অনুে দ এবং অন ান  িন ু র, অমানিবক অথবা মযাদাহািনকর আচরণ বা শাি র 

িব ে  কনেভনশন এর ৪(১) অনুে দ এর সু¯প  ল ন হে  এই িনযাতেনর ঘটনা েলা। 

অিধকার মাহমুদলু হক টু ও ফরেদৗসুর রহমান মু ার উপর পুিলশী হফাজেত চালােনা 
িনযাতেনর সু ু  ও িনরেপ  িবচার দািব করেছ।  


