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িঝনাইদহ থানার বতাই চি পরু পিুলশ ক াে র পিুলশ সদস  কতৃক িল কের কৃষক 

মাঃ আ লু ওহাবেক হত া এবং হাসানেক আহত করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১০ জনু ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০ টায় িঝনাইদহ জলার সদর উপেজলার পাইকপাড়া ােমর 

মৃত র আলী ম ল ও মাসা ৎ রিহমা বগেমর ছেল মাঃ আ ুল ওহাবেক (৫১) বতাই 

চি পুর পুিলশ ক াে র পুিলশ সদস রা িল কের হত া এবং মু াফ আলী ও সায়রা খাতুেনর 

ছেল হাসানেক (৪০) িল কের আহত কেরেছ বেল তাঁেদর পিরবােরর অিভেযাগ। 
 

তথ ানুস ােন পিরবােরর সদস  ও ত দশ েদর বরাত িদেয় জানা যায়, এক  সাজােনা চুিরর 

মামলায় পুিলশ সদস রা পাইকপাড়া ােম ওহাবেক ার করেত গেল এলাকার লাকজনেক 

ারী পেরায়ানা দখােত না পারায় এলাকার লাকজন আনুমািনক রাত ১২.৪৫ টায় বাধা দয়। 
বাধা া  হেয় পুিলশ লাকজেনর িদেক িল ছাঁেড় ও আ ুল ওহাবেক টেন িহঁচেড় িনেয় যেত 

থােক। ওহােবর িতেবশী হাসােনর বািড়র পাশ িদেয় যাওয়ার সময় পুিলেশর ছাঁড়া িলেত 

হাসান আহত হন। এর পরপরই পুিলশ আ ুল ওহাবেক বুেক অ  ঠিকেয় িল কের হত া কের ও 

ফাঁকা িল ছঁুড়েত ছঁুড়েত পািলেয় যায়। 
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ছিবঃ (১) মাঃ আ ুল ওহাব  (২) হাসােনর বাম হােত িলর িচ  (৩) হাসান যখােন দাঁিড়েয় আেছ সই ােনই ওহাবেক িল করা হয় (৪) ওহােবর কবর। 
 

 

(৫) আ ুল ওহােবর জাতীয় পিরচয় প  
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মাঃ মিন ামান (৩০), মাঃ আ লু ওহােবর বড় ছেল 

মাঃ মিন ামান অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ রাত আনুমািনক ১২.৩০ টায় কেয়কজন 

লাক তাঁেদর বািড়েত আেস। একজন লাক তাঁর বাবােক ঘর থেক বর হওয়ার জন  দরজা ধা া 

িদেয় ডাকেত থােক। পােশর ঘর থেক মিন ামান টচ হােত িনেয় বর হেয় এেস দখেত পান, 

অ  হােত পুিলেশর পাশাক পরা ৬/৭ জন লাক তাঁর বােনর ামী িসরাজলু ইসলামেক হাতকড়া 
লািগেয় িনেয় উঠােন দাঁিড়েয় আেছ। স সময় তাঁর বাবা আ ুল ওহাবও ঘর থেক বর হেয় 

আেসন। তখন একজন পুিলশ সদস  িনেজেক বতাই চি পুর পুিলশ ক া  ইনচাজ িপএসআই মাঃ 

আ ুর রিহম বেল পিরচয় দয়। িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম তাঁর হাত ধের ঘেরর বারা া থেক 

টেন উঠােন িনেয় যান এবং তাঁর নাম িজে স কেরন। িতিন তাঁর নাম মাঃ মিন ামান বেল 

পিরচয় দন এবং িসরাজলু ইসলামেক কন হাতকড়া পিড়েয় িনেয় আসা হেয়েছ তা পুিলশ 

সদস েদর কােছ জানেত চান। 
 

িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম তাঁেক বেলন, িসরােজর নােম িঝনাইদহ থানায় মামলা হেয়েছ। তখন 

িতিন িজে স কেরন, ক, িকেসর মামলা কেরেছ? িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম বেলন, জাহা ীর 

নােম এক ব ি  তাঁেদর নােম চুিরর মামলা কেরেছ। সই মামলায় িসরাজলুসহ তাঁেক, তাঁর বাবা 

মাঃ আ ুল ওহাব, তাঁর ভাই রা ন ামানেকও আসামী করা হেয়েছ। তাঁর বাবা তখন 

িসরাজলুেক ছেড় িদেত বেলন। িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম িসরাজেুলর হাতকড়া খুেল িদেয় তাঁর 

বাবােক তাঁেদর সােথ যেত বেলন। তখন িতিন ারী পেরায়ানা দখেত চাইেল িপএসআই মাঃ 
আ ুর রিহম তা দখােত পােরিন বরং এেত পুিলশ সদস রা ি  হেয় তাঁেক তাঁর ভাই, মা-বাবা ও 

িসরাজলুেক মারধর  কের। তাঁর বাবােক টেন িহঁচেড় বাড়ীর বাইের িনেয় যেত থােক। এসময় 

তাঁর বাবা মাঃ আ ুল ওহাব িচৎকার কের পােশর বািড়র মিফজ উি নেক ডােকন এবং বেলন, 

পুিলশ তাঁেক ধের িনেয় যাে । িচৎকার েন ােমর অন ান  লাকজন তাঁেদর বািড়েত জেড়া হেত 

থােক। ােমর লাকজেনর সামেন পুিলশ সদস রা তাঁর বাবােক টেন িহঁচেড় িনেয় যেত চাইেল 

ামবাসী পুিলশেক বাধা দয়। ামবাসী বেল মাঃ আ ুল ওহাবেক িনেত হেল ারী পেরায়ানা 

দখােত হেব ও সকােল িনেত হেব। এেত পুিলশ ি  হেয় ামবাসীর উপর লা চাজ কের। এই 

সময় টেচর আেলায় িতিন দখেত পান, দইুজন পুিলশ সদস  তাঁর বাবােক িনেয় িতেবশী হাসােনর 

বাড়ীর (ছিবঃ ৩) িদেক চেল যাে  ও একটু পেরই রাত আনুমািনক ১.০০ টায় িতিন িতেবশী 
হাসােনর বািড়র িদক থেক ৫/৬  িল ছাঁড়ার শ  নেত পান। হাসােনর আতিচৎকার েন 

িতিন বািড়র সামেন িগেয় দেখন, তাঁর বাবার িলিব  মৃতেদহ মা েত পেড় আেছ ও হাসােনর 

বাম হােত িলিব  হেয়েছ (ছিবঃ ২)। 
 

ভার আনুমািনক ৪.০০ টায় পুিলশ সুপার এবং িঝনাইদহ থানার অিফসার ইনচাজসহ ৫০/৬০ জন 

পুিলশ সদস , গা া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান আিজজরু রহমান ও ৯ ন র ওয়াড সদস  
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জয়নাল আেবদীন এেস তাঁর সে  কথা বেল লাশ ময়না তদে র জন  িনেয় যান। পের তাঁর চাচা 
আ ুল আলীম এবং গা া ইউিনয়ন পিরষেদর ৯ ন র ওয়াড সদস  জয়নাল আেবদীন লাশ 

বহনকারী গাড়ীর সে  যান। ময়না তদ  শেষ দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় পুিলশ সদস রা লাশ 

তাঁর চাচা মাঃ আ ুল আলীেমর কােছ হ া র কেরন। িবেকল আনুমািনক ৩.৩০ টায় লাশ 

বািড়েত িনেয় আসা হয়। িবেকল ৪.৩০ টার িদেক িতিন, তাঁর চাচা আবু সাঈদ, তাঁর ছাট ভাই 

রাকনু ামান একে  লােশর গাসল করান। লাশ গাসেলর সময় িতিন দখেত পান, বুেকর বাম 

পােশ এক  িলর িচ । িল  বুেকর বাম পােশ লেগ িপঠ িদেয় বিরেয় গেছ। িবেকল 

আনুমািনক ৫.৩০ টায় লাশ পাইকপাড়া ােম পািরবািরক গার ােন (ছিবঃ ৪) দাফন স  

কেরন।  
 

আ লু আলীম (৪৫), আ লু ওহােবর ভাই এবং লােশর গাসলদানকারী 
আ ুল আলীম অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ রাত আনুমািনক ১২.৪৫ টায় িতিন 

আতিচৎকার েন টচ হােত িনেয় ওহােবর বাড়ীেত যান। িতিন দেখন, পুিলশ সদস রা তার 

ভাইেক ধের িনেয় যাওয়ার চ া করেছ। িক  ামবাসী তােত বাধা দয়। িকছু ন পের ওহাবেক 

পুিলশ সদস রা িতেবশী হাসােনর বাড়ীর িদেক িনেয় যায়। তারপর হাসােনর বাড়ীর িদক থেক 

আতিচৎকার েন িতিন সখােন যান এবং িলিব  ওহােবর লাশ দখেত পান। উপি ত লাকজন 

তাঁেক জানায়, মাঃ আ ুল ওহাবেক যখন লাকজন টেন ধেরিছল তখন পুিলশ সদস রা মাঃ 
আ ুল ওহাবেক িল কের পািলেয় যায়। ভার আনুমািনক ৪.০০ টায় পুিলশ সদস রা লাশ ময়না 

তদে র জন  িঝনাইদহ সদর হাসপাতােল িনেয় যায়। িতিন লাশ আনেত হাসপাতােল যান। সকাল 

আনুমািনক ৬.০০ টায় হাসপাতােলর মেগ এসআই িনরব লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 

কেরন। িতিন িবেকল আনুমািনক ৩.৩০ টায় লাশ বািড়েত িনেয় যান। িবেকল আনুমািনক ৪.৩০ 

টায় িতিন, তাঁর ভাই আবু সাঈদ, দইু ভািতজা মিন ামান ও রাকনু ামান লােশর গাসল 

স  করান। িবেকল আনুমািনক ৫.৩০ টায় জানাযা শেষ পািরবািরক কবর ােন তাঁর বড় ভাই 

মাঃ আ ুল ওহােবর দাফন স  করা হয়। 
 

মাঃ হাসান (৪০), পিুলেশর িলেত আহত এবং ত দশ   

মাঃ হাসান (৪০) অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ রাত আনুমািনক ১২.৪৫ টায় ােমর 

লাকজেনর শারেগাল েন ঘুম থেক জেগ ওেঠন এবং িতিন বাড়ীর বাইের আেসন।  ােমর 

লাকজেনর টেচর আেলা, বাইের চাঁেদর আেলা থাকায় িতিন দেখন, দইুজন পুিলশ সদস  মাঃ 
আ ুল ওহাবেক পছন থেক গলায় জাপেট ধের টেন িহঁচেড় তাঁর বািড়র িদেক িনেয় আসেছ। 
িতিন দেখন, একজন তাঁর পূব পিরিচত িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম। িপএসআই মাঃ আ ুর 

রিহেমর পছেন থাকা িতনজন পুিলশ সদস  এলাকার লাকজেনর ওপর চড়াও হয়। যার ফেল 

এলাকাবাসী পুিলশ সদস েদর ধাওয়া কেরন। তখন উপি ত জনগেণর সে  িপএসআই মাঃ আ ুর 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/আ লু ওহাব ও হাসান/িঝনাইদহ সদর/১০ জনু ২০১২/পৃ া-4 

রিহেমর ধা াধাি  হয়। এক পযােয় তােকসহ িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম উপি ত জনগণেক 

ল  কের ৩  িল ছাঁেড়। যার এক  িল এেস তার বাম হােত িব  হয় (ছিবঃ ২)। িতিন 

আতিচৎকার িদেয় মা েত পের যান। িতিন দেখন, িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম মাঃ আ ুল 

ওহাবেক পছন থেক গলায় জাপেট ধের বেল,‘ শালা তুই অেনক বেড় গিছস, টাকা খেয় এলাকায় 

মাত ির কিরস।’ এই বেল ওহােবর বুেক িপ ল ঠিকেয় িল কের এবং দৗেড় পািলেয় যায়। 
সে  সে  মাঃ আ ুল ওহাব আতিচৎকার িদেয় তাঁর পােশ মা েত পেড় যান। িতিন ধারণা কেরন, 

কেয়ক িমিনেটর মেধ  মাঃ আ ুল ওহাব মারা যায়। লাশ সখােন পেড় থােক। ভার আনুমািনক 

৪.০০ টায় িঝনাইদহ থেক ৩/৪  পুিলশ ভ ােন ৫০/৬০জন পুিলশ সদস  আেস এবং লাশ ময়না 
তদে র জন  িনেয় যায়। িতিন দির  হওয়ায় উ ত কান িচিকৎসা িনেত পােরনিন। 
 

মাঃ জয়নাল আেবদীন (৩৯), ওহােবর িতেবশী ও সদস , ৯ ন র ওয়াড, গা া 
ইউিনয়ন পিরষদ, িঝনাইদহ 

মাঃ জয়নাল আেবদীন অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ রােত িতিন িনজ বািড়েত ঘুিমেয় 

িছেলন। রাত আনুমািনক ১.০০ টায় িতেবশী একেলাক তােক মাবাইেল ফােন জানান, পুিলশ 

সদস রা মাঃ আ ুল ওহাবেক  িল কের হত া কেরেছ। রাত আনুমািনক ২.০০ টায় িতিন ওহােবর 

বািড়েত পৗঁছান এবং বাড়ীর পােশ ওহােবর িলিব  লাশ দখেত পান। রাত আনুমািনক ৩.০০ 

টায় িতিন গা া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান আিজজরু রহমানেক ফান কেরন এবং ওহােবর 

মৃতু র খবর  জানান। এলাকার লাকজন আে ালন করার চ া করেল িতিন তা বুিঝেয় িনয় ণ 

কেরন। ভার আনুমািনক ৪.০০ টায় চয়ারম ান আিজজরু রহমান এবং িঝনাইদহ থানার 

অিফসার ইনচাজসহ ৫০/৬০জন পুিলশ সদস  সখােন আেসন এবং ময়না তদে র জন  ওহােবর 

লাশ িনেয় যান। িতিন বেলন, এলাকার লাকজেনর কাছ থেক েনেছন, িপএসআই মাঃ আ ুর 

রিহম িনেজই আ ুল ওহােবর বুেক অ  ঠিকেয় িল কেরেছ।  
 

এসআই ওয়ািহদরু রহমান, ক া  ইনচাজ, বতাই চি পরু পিুলশ ক া , িঝনাইদহ 

থানা, িঝনাইদহ  

এসআই ওয়ািহদরু রহমান অিধকারেক জানান, ১২ জনু ২০১২ বতাই চি পুর পুিলশ ক াে  িতিন 

যাগদান কেরন। ১০ জনু ২০১২ তািরেখ া ন ক া  ইনচাজ িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম 

পাইকপাড়া এলাকায় এক  িবেশষ অিভযােন িগেয় আহত হেয় হাসপাতােল িচিকৎসাধীন আেছন। 
িতিন েনেছন, সই অিভযােন মাঃ আ ুল ওহাব নােম একজন লাকও িলিব  হেয় মারা গেছ। 
তেব এ িবষেয় িকছু বলেত রািজ হনিন।  
 

অিফসার ইনচাজ (তদ ) শািণত মার গােয়ন, িঝনাইদহ থানা, িঝনাইদহ 

অিফসার ইনচাজ শািণত মার গােয়ন অিধকারেক জানান, ৯ জনু ২০১২ মাঃ জাহা ীর হােসন 

নােম এক ব ি  থানায় আেসন এবং মাঃ আ ুল ওহাবসহ ১৩ জেনর িব ে  দ িবিধর 
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১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩৭৯/৩৮০/৫০৬(খ)/১১৪ 1  ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন।  যার 
ন র- ২১; তািরখঃ ৯/৬/২০১২।  
 
৯ জনু ২০১২ রােত বতাই চি পুর পুিলশ ক াে র ইনচাজ িপএসআই মাঃ আ ুর 
রিহম এিপিবএন (আমড পুিলশ ব াটািলয়ন)সদস  নােয়ক মাঃ নূর ইসলাম, কনে বল 
মাঃ আ ুল মােলক, কনে বল মাঃ আশরাফ সরকার, কনে বল মলয় মার বসাক, 
কনে বল  রাজীব মার ও কনে বল মাঃ জাকািরয়ােক িনেয় ক া  এলাকায় 
িবেশষ অিভযােন বর হন।  ১০ জনু ২০১২ রাত আনুমািনক ১২.৪৫ টায় িপএসআই 
মাঃ আ ুর রিহম পাইকপাড়া ােম যান এবং িসরাজ নােম এক আসামীেক ার 
কেরন।  পের িসরাজেক িনেয় একই ােমর মাঃ আ ুল ওহােবর বাড়ীেত যান এবং 
তােক ার কেরন।  তখন ওহােবর আ ীয়- জন ও িতেবশীরা মাঃ আ ুল ওহাবেক 
িছিনেয় নয়ার জন  ডাকাত ডাকাত বেল িচৎকার  কের।  তােদর িচৎকার েন 
ােমর ায় ২৫০-৩০০ জন লাক এেস পুিলশ সদস েদর িঘের ফেল এবং ল াজা, লা , 

ব ম ও অন ান  ানীয় অ সহ আ মণ কের।  একপযােয় দবৃূ েদর ছাঁড়া এক  িল 
িপএসআই মাঃ আ ুর রিহেমর বা েত িব  হেয় তর আহত হন।  তারপর 
াণর ার জন  িপএসআই মাঃ আ ুর রিহম তাঁর িপ ল থেক ৩ রাউ , নােয়ক নূর 

ইসলাম তার এসএমিজ থেক ৭ রাউ  এবং কনে বল মলয় মার তাঁর অ  থেক ১ 
রাউ  ফাঁকা িল ছঁুড়েত ছঁুড়েত সখান থেক পািলেয় যেত থােকন।  তখন তারা মাঃ 
আ ুল ওহাবেক মা েত পেড় থাকেত দেখন।  তখন নােয়ক নূর ইসলাম, কনে বল 
আশরাফ সরকার, কনে বল মলয় মার বসাক ও কনে বল আ ুল মােলক আহত 
হন।  আহত অব ায় পুিলশ সদস রা পালােত স ম হন।  ভার ৪.০০টায় এলাকার গা া 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ােনর কাছ থেক জানেত পােরন, মাঃ আ ুল ওহাব 
দবৃূ েদর িলেত মারা গেছ।  িতিন তখন পুিলশ সুপারেক িবষয়  জানান এবং পুিলশ 
সুপারেক িনেয় পাইকপাড়া িগেয় ওহােবর লাশ উ ার কেরন।  লাশ ময়না তদে র জন  
িঝনাইদহ সদর হাসপাতােল পাঠান।  পের িতিন এসআই িনরব হােসনেক হাসপাতােল 
পাঠান।  এসআই িনরব লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন এবং লােশর ময়না 
তদ  শেষ তা পিরবােরর কােছ হ া র কেরন।  পের আহত পুিলশ সদস েদর িচিকৎসার 
জন  হাসপাতােল পাঠান।  হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় থেকই িপএসআই মাঃ 
আ ুর রিহম বাদী হেয় অ াতনামা ২৫০-৩০০ জনেক আসামী কের দ িবিধর 
১৪৭/১৪৮/১৪৯/২২৫/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০২2

 ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার 

ন র- ২৫; তািরখ-১০/৬/২০১২। মামলা  িতিন িনেজই তদ  করেছন বেল জানান। 

                                                
1

 দ িবিধর উ  ধারা েলােত বলা হেয়েছ- বআইনী সমােবেশর শাি , অনিধকার গৃেহ েবেশর শাি , াকৃতভােব আঘাত দােনর 

শাি , চুিরর শাি , বাসগৃহ ইত ািদেত চুিরর শাি , অপরাধমূলক ভীিত দশেনর শাি , অপরােধর সংঘটনকােল সহায়তাকারীর উপি িত- 

এর শাি  স েক। 
2

 দ িবিধর উ  ধারা েলােত বলা হেয়েছ- দা ার শাি , মারাÍক অে  সি ত হেয় দা া অনু ানকরেণর শাি , সাধারন উে েশ র 

বা বায়েন অনুি ত অপরােধর জন  বআইনী সমােবেশর ত ক সদস  দাষী-এর শাি , অপর ব ি র আইনানগু াের বাধাদান বা 
িতব কতা সৃি  করার শাি , সরকারী কমচারীেক তার কতব  পালেন বাধাদান করার জন  াকৃতভােব আঘাত দান করার শাি , 
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এসআই িনরব হােসন, িঝনাইদহ থানা, িঝনাইদহ 

এসআই িনরব হােসন অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ সকাল আনুমািনক ৬.০০ টায় অিফসার 

ইনচােজর িনেদেশ িতিন কনে বল মাঃ মিশউর রহমানেক িনেয় িঝনাইদহ সদর হাসপাতােল যান 

এবং মাঃ আ ুল ওহাব নােম এক ব ি র লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। সুরতহাল 

িতেবদেন িতিন উে খ কেরন, লােশর ম দে র ডান পােশ এক  সঁূচােলা জখম ও বুেকর বাম 

পােশ এক  গালাকার িছ যু  জখমজিনত িলর ত রেয়েছ। যার ব াসাধ ১.৫ ইি । লােশর 

শরীের আর কােনা আঘাত িছল না। পের হাসপাতােল লােশর ময়না তদ  শষ হেল লাশ ওহােবর 

আ ীয়- জনেক বুিঝেয় দন। 
 

ডাঃ মাজাে ল হক, মিডেকল অিফসার, িঝনাইদহ সদর হাসপাতাল, িঝনাইদহ 

ডাঃ মাজাে ল হক অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.৩০ টায় িঝনাইদহ 

থানার পুিলশ সদস রা এক  লাশ মেগ আেনন। িতিন পুিলশ সদস েদর কােছ জানেত পােরন, 

লাশ  মাঃ আ ুল ওহাব নােম এক ব ি র। িতিন লােশর ময়না তদ  কেরন। যার ময়না তদ  

ন র- ০৮। িতিন বেলন, লােশর শরীের িলর আঘাত িছল এবং িল  বুেকর বাম পাশ িদেয় 

লেগ পছন িদেয় বর হেয় যায়। 
 

সুধীর মার (৪৫), মগ-সহকারী, িঝনাইদহ সদর হাসপাতাল, িঝনাইদহ  

সুধীর মার অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.৩০ টায় িতিন মাঃ 
আ ুল ওহাব নােম এক ব ি র লােশর ময়না তদ  করেত ডাঃ মাজাে ল হকেক সহেযািগতা 
কেরন। িতিন দেখন, লােশর শরীের ধুমা  ১  িলর িচ  িছল এবং িল  বুেকর বাম পােশ 

লােগ এবং িপঠ িদেয় বর হেয় গেছ বেল জানান। 
 

পংকজ ভ াচায, পিুলশ সুপার, িঝনাইদহ 

পংকজ ভ াচায অিধকারেক জানান, ১০ জনু ২০১২ িঝনাইদহ থানার পাইকপাড়া ােমর আ ুল 

ওহােবর মৃতু র ঘটনায় পুিলশ কতৃক ছাঁড়া িল যথাযথ হেয়িছল িকনা এ ব াপাের ১২ জনু ২০১২, 

৩ সদস  িবিশ  এক  তদ  কিম  গঠন কেরন। তদ  কিম র সদস রা হেলন অিতির  পুিলশ 

সুপার মাঃ হাসানু ামান, সহকারী পুিলশ সুপার আ ুল হািলম িঝনাইদহ এবং িঝনাইদহ কাট 

ই েপ র শখ আবু বকর িসি ক। িক  আ ুল ওহােবর মৃতু র ব াপাের কান তদ  কিম  

গ ত হয়িন। তদ  িতেবদেনর িবষেয় িতিন জানান, তদ  কিম  তদ  কের ২০ জনু ২০১২ তার 

কােছ তদ  িতেবদন জমা িদেয়েছন। যার ারক নং- ২০১৬/১(৩)। এ িবষেয় িকছু বলেত 

অপারগতা কাশ কেরন।  
 

                                                                                                                                                           
সরকারী কমচারীেক তার কতব  পালেন বাধাদান করার জন  াকৃতভােব তর আঘাত দান করার শাি , সরকারী কমচারীেক 

তার কতব  পালেন বাধাদােনর িনিম  আ মণ ও অপরা ুলক ব েয়ােগর শাি , খুেনর শাি  স েক । 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/আ লু ওহাব ও হাসান/িঝনাইদহ সদর/১০ জনু ২০১২/পৃ া-7 

মাঃ হাসানু ামান, অিতির  পিুলশ সুপার, িঝনাইদহ 

মাঃ হাসানু ামান অিধকারেক জানান, ১২ জনু ২০১২ পুিলশ সুপার পংকজ ভ াচায আ ুল 

ওয়াহােবর মৃতু র ঘটনার ি েত এিপিবএন সদস  নােয়ক মাঃ নূর ইসলাম, কনে বল মাঃ 
আ ুল মােলক, কনে বল মাঃ আশরাফ সরকার, কনে বল মলয় মার বসাক, কনে বল  

রাজীব মার ও কনে বল মাঃ জাকািরয়ােক খুলনা ব ারােক পাঠান এবং আ ুল ওহােবর মৃতু র 

ঘটনায় পুিলশ কতৃক ছাঁড়া িল যথাযথ হেয়িছল িকনা এ ব াপাের তােক ধান কের ৩ সদস  

িবিশ  এক  তদ  কিম  গঠন কেরন। িতিন ঘটনা  যথাযথ তদ  কেরন। িতিন তদ  

িতেবদেন উে খ কেরন আ ুল ওহােবর মৃতু র ঘটনায় পুিলশ কতৃক ছাঁড়া িল যথাযথ িছল 

িক  পুিলেশর িলেত আ ুল ওহােবর মৃতু  হয়িন।   তার ধারণা, পুিলশ িকংবা ামবাসীর িলেত 

নয়, অন  কান প  (চরমপি ) থেক ছাঁড়া িলেত আ ুল ওহােবর মৃতু  হেত পাের।  
 

আ লু হািলম, সহকারী পিুলশ সুপার, িঝনাইদহ সােকল  

আ ুল হািলম অিধকারেক জানান, ১২ জনু ২০১২ পুিলশ সুপার পংকজ ভ াচায আ ুল ওহােবর 

মৃতু র ঘটনায় পুিলশ কতৃক ছাঁড়া িল যথাযথ হেয়িছল িকনা এ ব াপাের ৩ সদস  িবিশ  এক  

তদ  কিম  গঠন কেরন। সই কিম র সদস  িহেসেব িতিন ঘটনা র তদ  কেরন। িতিন বেলন, 

পুিলেশর িলেত আ ুল ওহােবর মৃতু  হয়িন।  
 

শখ আবু বকর িসি ক, কাট ইনসেপ র, িঝনাইদহ কাট, িঝনাইদহ 

শখ আবু বকর িসি ক অিধকারেক জানান, ১২ জনু ২০১২ পুিলশ সুপার পংকজ ভ াচায আ ুল 

ওহােবর মৃতু র ঘটনায় পুিলশ কতৃক ছাঁড়া িল যথাযথ হেয়িছল িকনা এ ব াপাের ৩ সদস  

িবিশ  এক  তদ  কিম  গঠন কেরন। সই কিম র সদস  িহেসেব িতিন িছেলন। তেব তদ  

িতেবদন স¤পেক িতিন িকছু বলেত অপারগতা কাশ কেরন।  
 

-সমা - 


