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পাবনা জলা ও দায়রা জজ আদালেতর হাজেত উ ল হােসনেক পিুলিশ িনযাতন  

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

গত ২৯ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় পাবনা জলার সাঁিথয়া থানার মাহমুদপুর ােমর 

মৃত লাকমান হােসন সরদার ও মােমনা খাতুেনর ছেল উ ল হােসনেক (২৬) মামলায় হািজরার 

জন  পাবনা জলা কারাগার থেক পাবনা জলা ও দায়রা জজ আদালেতর হাজতখানায় আনা হয়। 

দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় উ েলর মা মােমনা খাতুন ও ী বাসনা উ লেক আদালেতর 

হাজেত খাবার িদেত গেল দািয় া  পুিলেশর হািবলদার মাসেলম উি ন উ েলর কােছ ঘুষ 

িহেসেব টাকা দািব কেরন। দািবকৃত টাকা িদেত অপারগতা কাশ করায় হািবলদার মাসেলম 

উি ন হাজিত উ েলর সে  বাকিবত-◌া কেরন। হািবলদার মাসেলম উি ন এক পযােয় হাতকড়া 
পিরেয় উ লেক হাজেতর বাইের বর কের এেন আদালত া েন বধড়ক পটায়। এরপর অন  

পুিলশ সদস রা তাঁেক উ ার কের পাবনা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল িনেয় যায়। উ লেক 

অন ায়ভােব পুিলেশর হািবলদার মাসেলম মারধর কেরেছ বেল তাঁর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। 

 

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

 িনযািতত উ ল হােসন 

 উ েলর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 উ েলর িচিকৎসক 

 অিভযু  পুিলশ সদস  হািবলদার মাসেলম উি ন এবং 
 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সে । 

 

 

ছিব: উ ল হােসন 

 
উ ল হােসন (২৬), িনযািতত ব ি  

উ ল হােসন অিধকারেক জানান, ২০১০ সােলর অগা  মােসর ১৩ তািরেখ িতিন পাবনা জলার 

আতাই লা থানা পুিলেশর হােত অৈবধ অ  রাখার অিভেযােগ ার হন। ােরর পর থেক 
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কারাগােরই আেছন। ২৯ ম ২০১২ মামলার নানীর তািরখ থাকায় পুিলশ কারাগার থেক তাঁেক 

সকােল পাবনা আদালেতর হাজেত িনেয় আেস। দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় তাঁর মা ও ী তাঁেক 

দখেত আেসন এবং তাঁর জন  খাবার িদেত গেল দািয় া  পুিলশ মাসেলম উি ন ১৫০ টাকা 
ঘুষ দািব কের। ঘুেষর টাকা িদেত অপারগতা কাশ করেল পুিলেশর হািবলদার মাসেলম উি ন 

তাঁর সে  বাকিবত-◌ায় জিড়েয় পেড়। এক পযােয় হািবলদার মাসেলম তাঁেক হাতকড়া পিরেয় 

হাজতখানা থেক বর কের আদালত া েন শতশত লােকর সামেনই বধড়ক পটায় এবং বুট 

িদেয় মাথায় লািথ মারেত থােক। বুেটর আঘােত উ ল ান হািরেয় ফলেল অন  পুিলশ সদস রা 
তখন এেস তাঁেক উ ার কের থেম পাবনা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ও পের পাবনা কারা 
হাসপাতােল িচিকৎসার জন  ভিত কেরন। সখােন িচিকৎসা দয়ার পর তােক আবার কারাগাের 

রণ করা হয়। 

 

মােমনা খাতুন (৭৫), উ েলর মা 
মােমনা খাতুন অিধকারেক জানান, ২৯ ম ২০১২ মামলার নানীর জন  তাঁর ছেল উ লেক 

আদালেত আনা হয়। বািড় থেক আনা িকছু খাবার উ লেক িদেত গেল মাসেলম নােমর একজন 

পুিলেশর হািবলদার খাবার দবার িবিনমেয় ১৫০ টাকা দািব কের। দািব করা টাকার থেক িকছু 

টাকা কম থাকায় হািবলদার মাসেলম তাঁর ছেলর সে  বাকিবত-◌ায় জিড়েয় পেড়। এক পযােয় 

উ লেক আদালেতর হাজত থেক বর কের আদালত া েন শতশত লােকর সামেনই হািবলদার 

মাসেলম অন ায়ভােব লা েপটা ও বুট িদেয় লািথ মের উ লেক আহত কের। অসু  হেয় পড়েল 

অন  পুিলশ সদস রা এেস উ লেক উ ার কের হাসপাতােল িনেয় যায়। ৩০ ম ২০১২ উ লেক 

িচিকৎসার পর পুনরায় কারাগাের রণ করা হয়। 

 

বাসনা খাতুন (২৪), উ েলর ী 
বাসনা খাতুন অিধকারেক জানান, ২৯ ম ২০১২ তাঁরা ামীেক কাটহাজেত খাবার িনেয় দখেত 

গেল হাজতখানার দািয় া  পুিলেশর হািবলদার মাসেলম উি ন টাকা দািব কের। টাকা িদেত 

অপারগতা কাশ করেল হািবলদার মাসেলেমর সে  উ েলর তকিবতক  হয়। এক পযােয় 

তাঁেদর সামেনই আদালেতর বারা ায় উ লেক লা েপটা কের ও বুট িদেয় বুেক মাথায় লািথ 

মারেত থােক। বুেটর আঘােত উ ল অ ান হেয় পড়েল তাঁেক হাসপাতােল ভিত করা হয়। একিদন 

িচিকৎসার পর উ লেক আবার পাবনা জলা কারাগাের রণ করা হয় বেল িতিন জানান। 

 

আ লু জ ার (৬২), সাংবািদক এবং ত দশ , পাবনা 
আ ুল জ ার অিধকারেক জানান, িতিন পাবনার ানীয় ‘ দিনক সানার আেলা’ পি কায় 

সাংবািদকতা কেরন। পশাগত কারেণ িতিন ২৯ ম ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় পাবনা 
আদালেত যান। আদালত া েন ঢুেকই িতিন দেখন হািবলদার মাসেলম উি ন একজন হাজিতেক 

হাতকড়া পরা অব ায় বধরক লা েপটা করেছ এবং বুট িদেয় লািথ মারেছ। িতিন খাঁজ িনেয় 

জানেত পােরন, হাজিতর নাম উ ল হােসন। পুিলেশর আঘােত হাজিত উ ল অ ান হেয় পড়েল 

উপি ত অন  পুিলশ সদস রা তাঁেক উ ার কের হাসপাতােল িনেয় যায়। উপি ত লাকজেনর 
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কােছ িতিন েনেছন দািবকৃত ঘুেষর টাকা িদেত না পারায় উ েলর ওপর িনযাতন চালােনা 
হেয়েছ।  

 

কিলত তালুকদার (২৮), সাংবািদক এবং ত দশ , পাবনা 
কিলত তালুকদার অিধকারেক জানান, িতিন দিনক ডস িন” পি কায় সাংবািদকতার কাজ 

কেরন। পশাগত কারেণ ২৯ ম ২০১২ িতিন অদালেত অব ান করিছেলন। হঠাৎ কাট 

ই েপ েরর কে র পােশ মানুেষর ভীড় দেখ িতিন সখােন যান। সখােন মাসেলম নােম 

পুিলেশর এক হািবলদারেক একজন কেয়িদেক লা  িদেয় আঘাত করেত এবং লািথ মারেত দেখন। 

এেত ছেল  অসু  হেয় পড়েল অন  পুিলশ সদস রা তাঁেক ত হাসপাতােলর িদেক িনেয় যায়।  

 

ডাঃ ওমর ফা ক মীর, িচিকৎসা কমকতা, জ রী িবভাগ, পাবনা মিডক াল কেলজ 

হাসপাতাল, পাবনা 
ডাঃ ওমর ফা ক মীর অিধকারেক জানান, ২৯ ম ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.৩০ টায় কেয়কজন 

পুিলশ সদস  উ ল হােসন নােমর একজন হাজিতেক হাসপাতােল আেন। িতিন জানান চ  

তাপদােহ উ ল অসু  হেয় পেড়িছল। উ ল তাঁেক শরীের ও মাথায় বুট িদেয় আঘাত করা হেয়েছ 

বেল জানােলও িতিন উ েলর শরীের আঘােতর কান িচ  দেখনিন। এক রাত িব ােম থাকার পর 

৩০ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় পুনরায় উ লেক পাবনা কারাগাের রণ করা হয় 

বেল িতিন জানান। হাসপাতােলর রিজ াের উ েলর রিজঃ নং ◌ঃ ২৩৮৫। 

 

হািবলদার মাসেলম উি ন, পাবনা থানা, পাবনা 
হািবলদার মাসেলম উি ন অিধকারেক জানান, উ লেক খাবার দবার িবিনমেয় টাকা দািবর য 

অিভেযাগ পি কায় কািশত হেয়েছ তা িভি হীন। িতিন জানান, উ ল পূব বাংলা কিমউিন  

পা  (লাল পতাকা) এর সদস । ২৯ ম ২০১২ িতিন আদালেত হাজেতর িনরাপ ার দািয়ে  

িছেলন। দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় আবু ব র নােম পুিলেশর একজন ক েটবল তােক জানান, 

উ েলর ী উ লেক হাজেতর ভতের এক  মাবাইল ফান িদেয়েছ। িতিন উ েলর কােছ 

মাবাইল ফান  চাইেল উ ল িদেত অ ীকৃিত জানায়। তখন িতিন হাজেতর মেধ  ঢােকন এবং 
উ েলর কামের লুি র ভাঁেজ থাকা মাবাইল ফান  বর কেরন। উ ল তখন মাবাইল  

নয়ার জন  হাতাহািত কের এবং এক পযােয় ফান  িনেয় তাঁর ীেক দয়। উ ল তাঁর সে  

দবু বহার ও গািলগালাজ করায় িতিন তােক একটা থা ড় মেরিছেলন। এেতই উ ল মা েত েয় 

পেড় এবং আতিচৎকার করেত থােক। উ েলর িমথ া িববৃিতেত ঘটনা অন  িদেক মাড় নয় বেল 

িতিন জানান। এ ঘটনার পর পাবনা পুিলশ সুপােরর িনেদেশ িবভাগীয় তদ  চলার কারেণ ৩০ ম 

২০১২ তােক থানর দািয়  থেক িবরত রেখ পুিলশ লাইেন সংযু  করা হেয়েছ। 

 

রিবউল ইসলাম খান, কাট পিুলশ পিরদশক, পাবনা জলা ও দায়রা জজ আদালত 

পুিলশ পিরদশক রিবউল ইসলাম খান অিধকারেক জানান, ২৯ ম ২০১২ আদালেতর হাজেত 

হািবলদার মাসেলম উি ন একজন হাজিতেক িনযাতন কেরেছ বেল িতিন েনেছন। তেব সটা 
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ঘুেষর টাকার জন  িকনা তা িতিন জােনন না। ৩০ ম ২০১২ অিভযু  হািবলদার মাসেলমেক 

সামিয়কভােব বরখা  করা হেয়েছ। তেব দাষী মািণত হেল তােক শাি  পেত হেব।   

 

জাহা ীর হােসন মাতু র, পিুলশ সুপার, পাবনা 
পুিলশ সুপার জাহা ীর হােসন মাতু র অিধকারেক জানান, ২৯ ম ২০১২ পুিলশ পিরদশক 

রিবউল ইসলাম খােনর কােছ িতিন ঘটনা  স েক জেনেছন। এ ঘটনা শানার সে  সে ই ৩০ 

ম ২০১২ িতিন অিভযু  হািবলদার মাসেলমেক সামিয়কভােব বরখা  কেরেছন। ঘটনার সত তা 
উৎঘাটেনর জন  সংি েদর িনেদশ িদেয়েছন। তেব হাজিতেদর িনয়মবিহভুতভােব বাইেরর খাবার 

দয়াটা ক নয় বেল িতিন জানান।  

 

অিধকার এর ব ব  

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

গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ৩৫(৫) অনুে দ অনুযায়ী য কান কােরর িনযাতন 

স ূণ অৈবধ। এছাড়াও বাংলােদন ১৯৯৮ সােল ৫ অে াবর কনেভনশন এেগই স টচার 

অনু া র কেরেছ, যার ২ অনুে েদ বলা হেয়েছ- “ কান রকম ব িত মধম  পিরি িত, যমন 

যু াপ া, যুে র মিক, অভ রীণ রাজৈনিতক অি িতশীলতা বা অন  কান সরকারী জ রী 
অব া িনযাতন চালােনার যুি  িহেসেব ব বহার করা যােব না। এমনিক কান উধতন কমকতা 
বা সরকারী কতৃপে র িনেদশেক িনযাতন চালােনার যুি  িহেসেব ব বহার করা যােব না।” 

অিধকার আদালেতর হফাজেত থাকা অব ায় উ ল হােসেনর ওপর চালােনা িনযাতেনর 

অিভেযােগর সু ু  ও িনরেপ  তদ  এবং অিভযু েদর িবচােরর আওতায় আনার দািব করেছ। 

 

 

-সমা - 


