
 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/ রিকবুল, িম ু  ও নজ ল/ দৗলতপুর, ি য়া/ ১৫ ও ১৭ জলুাই ২০১২/ তথ ানসু ােনর তািরখ ১৬-
২৩ জলুাই ২০১২/ পৃ া নং- 1 

 

ি য়া জলার দৗলতপেুর আনসার সদস  কতৃক িল কের রিকবুল, িম ু  এবং নজ ল 

নােম িতন িমকেক হত া করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

ি য়া জলার দৗলতপুর থানার হােসনাবাদ ােম আিকজ েপর এক  িত ান আিকজ 

িবিড় ফ া রীর িমকরা দীঘিদন ধের তাঁেদর মজিুর বাড়ােনার দািব কের আসিছেলন। ১৫ 

জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় মজিুর বাড়ােনার জন  আবােরা দািব জানােল 

মািলেকর পে  ফ া রীর ব ব াপক মাঃ খারেশদ আলম মজিুর বাড়ােত অপারগতা কাশ 

কেরন। এেত িমকেদর সে  তাঁর বাকিবত া হয়। এই সময় ফ া রীেত িনরাপ ার দািয়ে  

িনেয়ািজত আনসার সদস রা খারেশদ আলেমর িনেদেশ িমকেদর ওপর িল চালায় বেল 

অিভেযােগ জানা যায়। আনসার সদস েদর িলেত বরাগীর চর ােমর মৃত ভাদ ুমািথলা ও 

মাছাঃ সূযহার খাতুেনর ছেল মাঃ রিকবুল ইসলাম (২৫) এবং মাঃ কিছম উি ন ও বেদনা 
খাতুেনর ছেল িম ু  আলী (২৮) ঘটনা েলই িনহত হয়। এছাড়া ১৬ জলুাই ২০১২ আনসার 

সদস েদর ছাঁড়া িলেত কপাল ােমর মাঃ হযরত মা া ও মাছাঃ আনেজরা খাতুেনর ছেল 

আহত মাঃ নজ ল ইসলামেক (৩৮) রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত করা হয়। 
িক  উ ত িচিকৎসার জন  সখান থেক তাঁেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নওয়ার 

পেথ ১৭ জলুাই ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় িতিন মারা যান বেল তাঁর পিরবােরর 

অিভেযাগ।  
 

অনুস ােন জানা যায়, দিনক একজন িমক ও একজন সাহায কারী একসে  ১২ হাজার িবিড় 

বানােত পােরন। মািলক প  এক হাজার িবিড়েত ২১ টাকা হাের মজিুর দন। ফেল সারািদন 

কাজ কের একজন িমক ২৫২ টাকা, পান িক  সই টাকা থেক িতিন সাহায কারীেক দন ৬৬ 

টাকা। ব মূল  উ গিতর এই বাজাের িবিড় িমক ও সাহায কারীরা অিজত মজিুরেত তাঁেদর 

সংসার চালােত িহমিসম খাে ন । তাই িমকরা িত হাজার িবিড়েত ৪ টাকা হাের মজিুর বৃি র 

দািব কেরিছেলন।    
 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সময় অিধকার কথা বেল- 

 িনহত িতন িমেকর আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 িমক নতা 
 লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক  
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 লােশর গাসলদানকারী ব ি   

 আিকজ িবিড় ফ া রীর ম ােনজার খারেশদ আলম এবং 
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

  

 

                           ছিবঃ িম ু  আলী               ছিবঃ মাঃ রিকবুল ইসলাম     ছিবঃ মাঃ নজ ল ইসলাম 

 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম (২২), িমক নতা  
মাঃ আশরাফুল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২০১২ সােলর ম মােস আিকজ িবিড় ফ া রীর 

িমকরা মািলক পে র কােছ মজিুর বাড়ােনার দািব কের। িমকেদর দািব িছল ১ হাজার িবিড় 

বানােনার জন  মজিুর ২১ টাকা থেক বািড়েয় যন ২৫ টাকা করা হয়। িমকেদর এ দািব মািলক 

প  মেন ননিন। মজিুর না বাড়ার কারেণ িমকরা ম মােসর ২৬ তািরখ থেক ৩০ তািরখ 

পয  ৫ িদন কমিবরিত পালন কেরন। ৩০ ম ২০১২ মািলক প  থেক মাইিকং কের জানােনা হয়, 

৩১ ম ২০১২ আিকজ িবিড় ফ া রীেত মজিুর বাড়ােনার িবষেয় এক আেলাচনা সভা হেব। এমন 

সংবাদ েন িমকরা ৩১ ম ২০১২ ফ া রীেত আেসন এবং আেলাচনা সভায় মজিুর বাড়ােনার 

দািব উ াপন কেরন। দৗলতপুর থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) মাঃ লুৎফর রহমােনর 

উপি িতেত সভায় িস া  হয়, ১৫ জলুাই ২০১২ থেক িমকেদর মজিুর বাড়ােনা হেব। ১৪ জলুাই 

২০১২ কেয়কজন িমক একসে  স া আনুমািনক ৬.০০ টায় ম ােনজার খারেশদ আলেমর সে  

দখা কেরন। ম ােনজার খারেশদ আলম মজিুর বাড়ােনা স ব নয় বেল তাঁেদর জািনেয় দন। এই 

খবর শানার পর িমকরা চেল যান। ১৫ জলুাই ২০১২ িমকরা সকােল ফ া রীেত এেস যথারীিত 

কাজ  কেরন। দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় কেয়কজন িমক িতিনিধ আবার ম ােনজার 

খারেশদ আলেমর কােছ িগেয় মজিুর বাড়ােনার িবষেয় জানেত চান। তখন ম ােনজার বেলন য, 

মজিুর বাড়ােনা স ব নয়, এই মজিুরেত কাজ না করেত পারেল িতিন ফ া রী থেক চেল যেত 

বেলন। এক পযােয় ম ােনজার গালাগািল কের িমকেদর তার ক  থেক বর কের দন। িমকরা 
উে িজত হেয় ভবেনর বাইের এেস িবে াভ দশন কের এবং ম ােনজােরর ক  ল  কের ইট-

পাটেকল ছাঁেড়। তাছাড়া িমকরা ফ া রীর ভতের থাকা দু  াক ভাংচুর কের ও ফ া রী 

থেক বর হেয় চেল যেত থােক। ফ া রী থেক ায় অেধক িমক বর হওয়ার পর আনসার 

সদস রা ফ া রীর মূল গট ব  কের দয়। এরপর িমকরা পি ম পােশর গেট যায়। িমকরা 
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ব  থাকা গট ভা ার চ া কের। এ সময় হঠাৎ কের আশরাফুল িলর শ  নেত পান। িতিন 

ফ া রী থেক বাইের এেস দেখন, রা ায় িম ু  আলীর ও পূবপােশ রিকবুেলর িলিব  লাশ পেড় 

আেছ। তখন ঐ লাশ দু  িনেয় িমকরা িবে াভ কের। িকছু ণ পের ি য়ার পুিলশ সুপার মিফজ 

উি ন আহে দ, দৗলতপুর উপেজলার িনবাহী অিফসার অ ণ মার ম ল, দৗলতপুর থানার 

ওিস মাঃ লুৎফর রহমানসহ অেনক পুিলশ ও র◌্যাব সদস রা এবং শাসেনর কমকতারা 
ফ া রীেত আেসন। তাঁরা িমকেদর িবে াভ থািমেয় শা  হেত বেলন এবং িনহত পিরবারেক 

িত পূরণ দয়ার আ াস দন। পের িমকরা িবে াভ ব  কের। 
  

মাঃ মুরিশদ (২৮), িনহত িম ু  আলীর বােনর ামী  
মাঃ মুরিশদ অিধকারেক জানান, িতিন আিকজ িবিড় ফ া রীর একজন িমক ও অপর িমক 

িনহত িম ু  আলীর বােনর ামী। ১৫ জলুাই ২০১২ িতিদেনর মত িমকরা যথাসমেয় 

ফ া রীেত কােজ যাগদান কেরন। দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় কেয়কজন িমক ম ােনজােরর 

কােছ যান ও ম ােনজােরর তােদর বাকিবত-◌ার হয়। মুরিশদ তখন গট িদেয় বর হেয় যাওয়ার 

সময় দেখন য, িমকেদর িবে াভ দমােনার জন  আনসার সদস রা মাথায় হলম াট পের ব ুক 

িনেয় িত িনে । 
 

িতিন ফ া রীর বাইের িগেয় তাঁর শ ালক িম ু েক রা ার এক পােশ সাইেকল িনেয় দাঁিড়েয় থাকেত 

দেখন। িতিন িকছুদূর যাবার পর কেয়ক  িলর শ  নেত পান। িকছু ণ পের িতিন অন ান  

িমেকর কাছ থেক জানেত পােরন, আনসার সদস েদর িলেত দইুজন িমক মারা গেছন এবং 
কেয়কজন িমক আহত হেয়েছন। দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় িতিন ফ া রীর কােছ িগেয় দেখন,  

পূবপােশ িমক রিকবুেলর িলিব  লাশ এবং রা ায় িলিব  িম ু র লাশ পেড় আেছ।   
 
মাছাঃ রািজয়া খাতুন (৩৭), মাঃ নজ ল ইসলােমর ী 
মাঃ রািজয়া খাতুন অিধকারেক জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক ৬.০০ টায় তাঁর 

ামী মাঃ নজ ল ইসলাম ফ া রীেত যান। দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় তাঁর ামীর এক  

সহকম র কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, ফ া রীেত মািলক প  এবং িমকেদর মেধ  সংঘষ 

হেয়েছ। সই সংঘেষর সময় আনসার সদস েদর িলেত তাঁর ামী িলিব  হেয়েছন। পের 

নজ লেক িচিকৎসার জন  িমক লালচাঁন, আিরফুল, মু ল িমেল ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  

জনােরল হাসপাতােল িনেয় যান। উ ত িচিকৎসার জন  হাসপাতাল কতৃপ  নজ লেক রাজশাহী 

মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়ার পরামশ দন। তখন তাঁর ভাসুর রজাউল নজ লেক সখােন 

িনেয় যায়। রজাউল তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

নজ েলর অপােরশন হওয়ার পরও পিরি িত উ ত না হওয়ায়  ১৬ জলুাই ২০১২ রােত নজ ল 
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ইসলামেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়ার িস া  নয়া হয়। ঢাকায় নয়ার পেথ ১৭ 

জলুাই ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় নজ ল মারা যান। 

       

   ছিবঃ িম ু  আলী ীর আহাজাির             ছিবঃ রিকবেুলর ীর আহাজাির                  ছিবঃ নজ েলর পিরবার 

 

মাঃ মিন ল ইসলাম (২২), আহত িমক 

মাঃ মিন ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক ৫.০০ টায় িতিন 

ফ া রীেত যান। দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় িমকেদর কাছ থেক জানেত পােরন, মািলকপ  

থেক মজিুর বাড়ােনার জন  য িস া  হেয়িছল ফ া িরর কতৃপ  তা বাড়ােবনা বেল জািনেয় 

িদেয়েছ। এমন খবর পাওয়ার পর সম  িমকরা ফ া রী থেক চেল যাওয়ার জন  িত নয়। 
িতিনও বািড়েত যাওয়ার জন  ফ া রীেত থেক বর হেত থােকন। এমন সময় িতিন আনসার 

সদস েদরেক ব ুক এবং হলেমট িনেয় িত িনেত দেখন। িতিন ফ া রী থেক বাইের 

পূবপােশর মহগিন বাগােন এেস ফ া রীর ভতের থাকা তাঁর ছাট ভাই রিশদলু হেকর জন  

অেপ া করিছেলন। ৫/৭ িমিনট পর িতিন দইু  িলর শ  নেত পান। স সময় িমকেদর মেধ  

আতংক ছিড়েয় পেড়। তখন িতিন রিশদলুেক খাঁজার জন  ফ া রীর গেটর সামেন যান। সই 

সময় হঠাৎ তাঁর ডান হাঁটু এবং গাড়ািলর মাঝখােন িল লােগ এবং িতিন মা েত পেড় যান ও 

অন  িমকেদর ছুটাছু  করেত দেখন। িকছু ণ পের তাঁর কােছ পিরিচত িমক মাঃ খাকন ও 

শহীদলু আেসন এবং তাঁরা তাঁর িল লাগা জায়গায় গামছা িদেয় বঁেধ দন। দপুুর আনুমািনক 

১.০০ টায় তাঁেক এ ুেলে  কের দৗলতপুর উপেজলা া  কমে ে  িনেয় যাওয়া হয়। ডা ার 

তাঁেক পােয়র গামছা খুেল ব াে জ কের দন। সখান থেক তাঁেক িমক িসরাজ ও শহীদলু 

এ ুেলে  কের দপুুর আনুমািনক ২.৩০ ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতােল িনেয় যান। 
সখােন িচিকৎসা শেষ িতিন রাজশাহী মিডেকল কেলজ এবং পের ঢাকার আ  ীন হাসপাতােল 

িচিকৎসা নন।  
 

মাঃ খারেশদ আলম, ম ােনজার, আিকজ িবিড় ফ া রী, হােসনাবাদ, দৗলতপরু, 

ি য়া  
মাঃ খারেশদ আলম অিধকারেক জানান, ফ া রীেত আড়াই হাজার িমক কাজ কের। একজন 

িমক িতিদন ১২ হাজার িবিড় তির কের ২৫২ টাকা মজিুর পায়। য িমক স ােহর ৬ িদন 

কাজ কের তােক মজিুরর সে  আেরা ১০০ টাকা এবং য িমক স ূন মাস কাজ কের তােক 

আেরা ১০০ টাকা বানাস দয়া হয়। ২০১২ সােলর  থেকই িমকরা মজিুর বাড়ােনার দািব 
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করেত থােক। িমকরা অবেশেষ ম মােসর ২৬ তািরখ থেক ৩০ তািরখ পয  কমিবরিত পালন 

কের। িতিন কমিবরিতর িবষয়  ফ া রীর চয়ারম ান ড. শখ মিহউি নেক জানান। ড. শখ 

মিহউি েনর িনেদেশ িতিন ৩১ ম ২০১২ িমকেদর িনেয় মজিুর বাড়ােনার িবষেয় এক  অেলাচনা 
সভা কেরন এবং িমকেদর জানান য, ১৫ জলুাই ২০১২ থেক মজিুর বাড়ােনা হেব। ১৪ জলুাই 

২০১২ স া আনুমািনক ৬.০০ টায় কেয়কজন িমক তাঁর সে  দখা কেরন। তখন িতিন 

িমকেদর জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ থেক য মজিুর বাড়ােনার কথা িছল তা বাড়ােনা হেব না। এ 

কথা েন িমকরা কান িতবাদ না কের চেল যায়। ১৫ জলুাই ২০১২ িমকরা কাজ  কের। 
দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় হঠাৎ কের িকছু িমক বাইের থেক এেস ফ া রীেত ঢুেক ইট 

পাটেকল িনে প  কের এবং সখােন থাকা দু  াক ভাংচুর কের। ফ া রীর গাডাউন থেক 

িমকরা মালামাল লুট কের। আনসার সদস রা তােক বাধা িদেল িমকরা আনসার ক াে র িদেক 

ইট-পাটেকল িনে প করেত থােক। তখন আনসার সদস রা িনেজেদরেক বাঁচােনর জন  িমকেদর 

ওপর িল বষণ কের। দপুুর আনুমািনক ১২.৩০ িতিন চয়ারম ান ড. শখ মিহউি ন, দৗলতপুর 

থানার ওিস মাঃ লুৎফর রহমান ও ি য়ার পুিলশ সুপার মিফজ উি ন আহ দেক মাবাইল 

ফােন িমক িবে ােভর কথা জানান। আনসার সদস েদর িলেত রিকবুল, িম ু  িনহত হওয়ার 

পর িমকরা আেরা উে িজত হেয় পেড়। পের েত ক পিরবােরর জন  ৫ ল  কের টাকা এবং 
আহতেদর েত কেক িচিকৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ এবং মজিুর বাড়ােনার দািব মেন নয়া হেব 

বেল জািনেয় দন। ১৫ জলুাই ২০১২ স া আনুমািনক ৬.০০ টায় দৗলতপুর থানার পুিলশ 

সদস রা তাঁেক থানা হফাজেত নন। ১৮ জলুাই ২০১২ তাঁেক দৗলতপুর থানা থেক ছেড় দয়া 

হয়। ১৫ জলুাই থেক ২৮ জলুাই ২০১২ পয  ফ া রী ব  িছল। ২৯ জলুাই ২০১২ থেক ফ া রী 

পূনরায় চালু হেয়েছ এবং িমকেদর দাবী মেন নয়া হেয়েছ বেল িতিন জানান।  
 

ডাঃ সিলনা সুলতানা ৃ িত, মিডেকল অিফসার, ৫০ শয া িবিশ  উপেজলা া  

কমে , দৗলতপরু, ি য়া 
ডাঃ সিলনা সুলতানা ৃিত অিধকারেক জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় 

িম ু  আলী ও মিন ল ইসলাম নােমর দইু ব ি েক িলিব  অব ায় খাকন, কাম ল, ম ু  
হােসন ও হা ান জ ির িবভােগ আেনন। স সমেয় িম ু  আলীেক দেখ িতিন মৃত বেল ঘাষণা 
কেরন এবং মিন ল ইসলােমর পােয়র িলিব  জায়গায় ব াে জ কের িদেয় তাঁেক উ ত 

িচিকৎসার জন  ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতােল িনেত বেলন।   
 

ডাঃ তাপস মার সরকার, আবািসক মিডেকল কমকতা, ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল 

হাসপাতাল, ি য়া  
ডাঃ তাপস মার সরকার অিধকারেক জানান, ১৬ জলুাই ২০১২ সকাল ৮.১০ টায় দৗলতপুর 

থানার পুিলশ সদস রা রিকবুল ইসলাম ও িম ু  আলী নােমর দইু ব ি র লাশ মেগ আেনন। িতিন 
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লাশ দইু র ময়না তদ  কেরন। রিকবুেলর ময়না তদ  ন র ১০৯ এবং িম ু  আলীর ময়না তদ  

ন র ১০৮। রিকবুল ইসলাম ও িম ু  আলী দইুজেনর বুেক িলর িচ  িছল বেল িতিন জানান।  
 

রজাউল কিরম, সহকারী আনসার কমা ার, আিকজ িবিড় ফ া রী, হােসনাবাদ, 

দৗলতপরু, ি য়া  
রজাউল কিরম অিধকারেক জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ িমকরা িবে াভ করেল ম ােনজার 

খারেশদ আলেমর িনেদেশ িতিন এবং অন রা িল ছাঁেড়ন। িক  আনসার সদস েদর িলেত য 

িতনজন িমক িনহত হেয়েছন, এ অিভেযােগর ব াপাের িতিন কান কথা বলেত রািজ হনিন।  
 

এসআই পন মার, দৗলতপরু থানা, ি য়া  
এসআই পন মার অিধকারেক জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় আিকজ 

িবিড় ফ া রীর িবে ােভর সময় আনসার সদস েদর িলেত িনহত হয় িমক রিক ল ও িম ু । 
দৗলতপুর থানার পুিলশ সদস রা রিকবুেলর লাশ এবং খাকন ও কাম ল িমেল িম ু  আলীর লাশ 

দৗলতপুর থানায় আেনন। িতিন লাশ দু র সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। পের নজ ল নােম 

আেরকজন মারা গেল ১৭ জলুাই ২০১২ সকাল ৯.০০ টায় সই লােশর ও সুরতহাল িতেবদন 

ত কেরন। িতিন রিকবুল, িম ু  এবং নজ েলর বুেক ও িপেঠ িলর িচ  দখেত পান। পের 

লাশর ময়না তদ  শষ হেল তা পিরবােরর কােছ হ া র কেরন।  
 

মাঃ ওমর ফা ক, আনসার ও িভিডিপ কমা ার (ভার া ), দৗলতপরু উপেজলা, 
ি য়া  
মাঃ ওমর ফা ক অিধকারেক বেলন, ১৫ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় হােসনাবাদ 

আিকজ িবিড় ফ া রীেত কমরত সহকারী আনসার কমা ার রজাউল কিরম মাবাইল ফােন 

তাঁেক জানান, িমকরা িবে াভ করেল তা দমােনার জন  ম ােনজার খারেশদ আলেমর িনেদেশ 

আনসার সদস রা িল ছাঁেড়। ঐ সংবাদ পেয় িতিন িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় ফ া রীেত 

যান। িতিন আনসার সদস েদর সে  কথা বেলন। রজাউল কিরম তাঁেক বেলন, আে ালনরত 

িমকরা ম ােনজােরর কে  েবশ করেত চাইেল, ম ােনজার খারেশদ আলম িমকেদর ওপর িল 

ছাঁড়ার ম দন। দপুুর আনুমািনক ১২.১৫ টায় িমকেদর িবে াভ দমােনার জন  আনসার 

সদস  রজাউল কিরম এক , িলটন আলী এক , আইয়ূব এক  ও রায়হানুল হক পাঁচ  িল 

ছাঁেড়। পের িতিন রাইেফল েলা পরী া িনরী া কেরন। িতিন দেখন, বাইের থাকা ১১০ রাউ  

িলর মেধ  ১০২ রাউ  িল এবং ৮  িলর খাসা রেয়েছ। িতিন দেখন, িমকরা ফ া রীর 

সামেন অব ান করেছ। এ সময় িতিন পুিলশ শাসেনর প  থেক িমেদর দাবী মেন নয়ার 

আ াস দন।  
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মাঃ লুৎফর রহমান, অিফসার ইনচাজ (ওিস), দৗলতপরু থানা, ি য়া 
মাঃ লুৎফর রহমান অিধকারেক জানান, দীঘিদন ধের আিকজ িবিড় ফ া রীর িমকরা মজিুর 

বাড়ােনার দাবী কের আসিছল। ৩১ ম ২০১২ িমক ও মািলক পে র মেধ  এক  আেলাচনা সভা 

হয়। সই সভায় িতিন ও উপি ত িছেলন। সভায় ফ া রীর ম ােনজার খারেশদ আলম বেলন, ১৫ 

জলুাই ২০১২ থেক িমকেদর মজিুর বাড়ােনা হেব। ১৫ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.৩০ 

টায় ম ােনজার খারেশদ আলম তাঁেক জানায়, মজিুর বাড়ােনার দািবেত িমকরা আে ালন 

করেছ। এমন সংবাদ পেয় িতিন পুিলশ সদস েদর িনেয় ফ া রীেত যান এবং দখেত পান, 

ফ া িরর পূবপােশ িমক রিকবুেলর ও রা ায় িম ু র িলিব  লাশ পের আেছ। িতিন কারখানার 

ভতের ইেটর টুকরা, গােছর ভা া ডালপালা ও ােকর াস ভাঙা দখেত পান। িতিন উে িজত 

িমকেদর শা  হওয়ার জন  বেলন। ফ া রীর মািলেকর িনেদশনা পেয় িতিন িনহত পিরবােরর 

সদস েদর িতপূরণ দয়ার আ াসও দন। কারখানার ভতের অব ানরত আনসার সদস েদর 

সে  কথা বেল িতিন জানেত পােরন, ম ােনজার খারেশদ আলেমর িনেদেশ আনসার সদস রা িল 

চািলেয়েছ। িবেকেল কারখানার পিরেবশ াভািবক হেল ১৩ জন আনসার এবং ম ােনজারেক 

াজড কের দৗলতপুর থানায় িনেয় যান। এ ব াপাের িনহত িম ু  আলীর ভাই স ু  হােসন বাদী 

হেয় দৗলতপুর থানায় অ াত ব ি েদর আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১৭; 

তািরখঃ ২৬/৭/২০১২। ধারা ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ দ িবিধ। মামলা  ওিস (তদ ) মাঃ 

জািহর হােসন তদ  করেছন বেল জানান। 
 

মাঃ জািহর হােসন, অিফসার ইনচাজ (তদ ), দৗলতপরু থানা, ি য়া 
মাঃ জািহর হােসন অিধকারেক জানান, ১৬ জলুাই ২০১২ বরাগীরচর ভা াপাড়া ােমর স ু  
হােসন বাদী হেয় অ াত নামা ব ি েদর আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। িতিন সই 

মামলার তদ কারী কমকতা। মামলা  তদা াধীন অব ায় আেছ। মামলার তদে র ােথ িতিন 

িকছু বলেত রািজ হনিন। 
 

মাহা দ শাহ আলম, জলা কমা া , আনসার ও িভিডিপ, ি য়া  
মাহা দ শাহ আলম অিধকারেক জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ কেয়ক  িনউজ চ ােনল এর সংবােদর 

মাধ েম জানেত পােরন, দৗলতপুের আনসার সদস েদর িলেত ২জন িমক িনহত হেয়েছ। িতিন 

১৭ জলুাই ২০১২ দৗলতপুের যান। িতিন থানা হফাজেত থাকা আনসার সদস েদর সে  কথা 

বেলন। আনসার সদস  রজাউল কিরম জানান, খারেশদ আলেমর িনেদেশ আনসার সদস রা 

িমকেদর ওপর িল চািলেয়েছ। এই ঘটনায় ১৮ জলুাই ২০১২ িতিন িবভাগীয় তদ  কিম র 

সদস েদর িনেয় িতিন পুনরায় দৗলতপুর আেসন। ঐিদন স া আনুমািনক ৬.০০ টায় দৗলতপুর 
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থানা হফজেত থাকা ১৩ জন আনসারেক ি য়া জলা আনসার কাযালেয় িনেয় যান। তদে র 

ােথ িতিন আর িকছু বলেত রািজ হনিন। 
 

অ ণ মার ম ল, পিরচালক, আনসার ও িভিডিপ খুলনা র , খুলনা  
অ ন মার ম ল অিধকারেক জানান, ১৫ জলুাই ২০১২ ি য়ার আিকজ িবিড় ফ া রীেত 

আনসার সদস েদর  িলেত িতনজন িমক মারা যাওয়ার অিভেযাগ উঠেল আনসার ও িভিডিপর 

মহাপিরচালক মজর জনােরল জািহদরু রহমান এক  তদ  কিম  গঠন কেরন। িতন সদস  

িবিশ  কিম র িতিন ধান সদস  অপর দইু সদস  হেলন িঝনাইদহ জলার আনসার ও িভিডিপর 

কমা া  শাহ আহেমদ ফজেল রা ী ও চুয়াডা া জলার আনসার ও িভিডিপ কমা া  এ এম 

মা ফা। ৩১ জলুাই ২০১২ িতিন তদ  িতেবদন আনসার ও িভিডিপর মহাপিরচালক বরাবর 

জমা দন। অ ণ মার ম ল আেরা জানান, আিকজ িবিড় ফ া রীর কতৃপে র ভুেলর কারেন 

আনসার সদস রা িল চািলেয়েছ বেল িতিন তদ  িতেবদেন উে খ কেরেছন। 
 

মিফজ উি ন আহে দ, পিুলশ সুপার, ি য়া 
মিফজ উি ন আহে দ অিধকারেক জানান, আিকজ িবিড় ফ া রীেত ম ােনজার খারেশদ 

আলেমর কাছ থেক জানেত পােরন, ১৫ জলুাই ২০১২ মজিুর বাড়ােনার দািবেত িবে াভ চলাকােল 

দইুজন িমক মারা গেছ। এ খবর পেয় িতিন সখােন যান। িতিন িবে াভরত িমকেদর শা  

হেত বেলন এবং মািলেকর পে  দাবী পূরেণর আ াস দন। ঐিদন স ায় ১৩ জন আনসার সদস  

ও ম ােনজার খারেশদ আলমেক ত াহার কের দৗলতপুর থানায় িনেয় যান। ১৮ জলুাই ২০১২ 

ফ া রীর প  থেক িনহত রিকবুল, নজ ল ও িম ু  েত েকর পিরবারেক পাঁচ ল  টাকার 

অনুদােনর চক দান কেরন।  
 

অিধকােরর ব ব  

অিধকার িব েয়র সে  এই ঘটনায় ল  করেছ য, আিকজ িবিড় ফ া রীর ম ােনজার মাঃ 
খারেশদ আলম, যার িনেদেশ অিভযু  আনসার সদস রা লী ছাঁেড় তােদর কাউেকই হত ার 

অিভেযােগ ফতার করা হয়িন। চার মাস পার হেয় গেলও এই ব াপাের ধুমা  িত  

িমকেদর িতপূরেণর আ াস দয়া ছাড়া আরেকান পদে পই নয়া হয়িন। অিধকার িমক 

হত ার অিভেযােগ ফ া রীর ম ােনজার মাঃ খারেশদ আলম এবং আনসার সদস েদর িবচােরর 

আওতায় এেন শাি র দািব জানাে ।  
 

-সমা - 


