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ভালা জলার লালেমাহন থানায় মাঃ আেনায়ার হােসনেক িনযাতেনর 

অিভেযাগ 

তথ ানসু ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২০ অগা  ২০১২ রাত আনমুািনক ৮.০০ টায় ভালা জলার লালেমাহন থানার মািনক 

সওদাগর ও িবিব সিখনার ছেল মাঃ আেনায়ার হােসনেক (২৪) লালেমাহন থানার পুিলশ 

সদস রা ফতার কের থানায় িনেয় আেস। এরপর তাঁেক দইু হাত পছন িদক থেক বঁেধ এবং 

দইু চাখ গামছা িদেয় বঁেধ হােত, পােয় লা  িদেয় পটােনা হয় বেল তাঁর পিরবােরর অিভেযাগ। 
 

অিধকার ঘটনা  সরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানসু ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 িনযািতত মাঃ আেনায়ার হােসন  

 আেনায়ােরর আ ীয় জন এবং 
 আইনশংৃখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ মাঃ আেনায়ার হােসন 

 
মাঃ আেনায়ার হােসন (২৪), িনযািতত ব ি  

মাঃ আেনায়ার হােসন অিধকারেক জানান, ায় দইু বছর যাবৎ লালেমাহন থানার নয়ানী 
ােমর মাঃ হা ন-অর রিশদ ও তািনয়া সুলতানার মেয় হািলমা সািদয়া অনন ার সে  তাঁর 

েমর স ক চেল আসিছল। ২০ অগা  ২০১২ (ঈদলু িফতেরর িদন) সকাল আনমুািনক ৭.০০ 
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টায় অনন া তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, তাঁর সে  ভালা সরকাির কেলেজ িতিন দখা 
করেবন। অনন ার কথায় রািজ হেয় িতিন সকাল আনমুািনক ১০.০০ টায়  তাঁর ব ু  সাি র ও 

আকাশ এবং আেরক ব ু  মাঃ তানিজদ প ােয়েতর ছাট ভাই তািমমেক িনেয় দইু  

মাটরসাইেকেল কের ভালা সরকাির কেলেজ যান। সকাল আনমুািনক ১১.৩০ টায় িতিন 

অনন ার সে  কথা বেলন। স সময় তাঁর ব ু রাও উপি ত িছেলন। িকছু ণ কথা বলার পর 

িতিন তাঁর ব ু েদর সে  িনেয় কেলজ থেক চেল আেসন। এরপর দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় 

িতিন আবারও অনন ার সে  ভালা সরকাির কেলেজর ধান গেটর সামেন দখা কেরন। স 

সময় অনন ার সে  অনন ার বা বী শা সহ আরও দইুজন ব ু  উপি ত িছেলন। িবেকল 

আনমুািনক ৩.৩০ টায় সবাই িমেল ভালা ল ঘাট ি েজ বড়ােত যান। সখােন িকছু ণ থাকার 

পর িতিন অনন ােক বাসায় পৗঁেছ দয়ার জন  অনন ার বাসার িদেক রওনা দন। ওই সময় 

িতন রা ার মােড় অনন ার মা তািনয়া সুলতানা ও মামা এিবএম িসি ক পারেভজ 

মাটরসাইেকেল আেনায়ােরর সে  অনন ােক দখেত পান। অনন ার মা এবং মামা তাঁেক 

মাটরসাইেকল থামােত বেলন। িক  িতিন মাটরসাইেকল না থািমেয় চেল যান। এরপর 

আেনায়ার অনন ােক বাসা থেক ায় এক িকেলািমটার দেূর মাটরসাইেকল থেক নািমেয় 

ির ায় চেড় বাসায় চেল যেত বেলন। অনন া তাঁর কাছ থেক িবদায় িনেয় বাসায় চেল যান। 
িতিন িবেকল আনমুািনক ৫.৩০ টায় লালেমাহন চেল যান। এরপর িবেকল আনমুািনক ৫.৪৫ 

টায় অনন ার বড় মামা রওনক তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, অনন া বাসায় িফেরিন। অনন া 

যেহতু বাসায় িফেরিন তাই তাঁর িব ে  অপহরণ মামলা দয়া হেব বেল তাঁেক মিক দয়া হয়। 
তাঁর িব ে  অপহরণ মামলা দয়ার কথা জানেত পেয় িতিন িবেকল আনমুািনক ৫.৫০ টায় 

অনন া কাথায় আেছ তা জানার জন  অনন ার মাবাইল ফােন (০১৭১৪৫১১২২২) ফান দন। 
িক  স সময় অনন ার মাবাইল ফান িরিসভ কেরন অনন ার মামা এিবএম িসি ক পারেভজ। 
িতিন তখন বঝুেত পােরন য, অনন া তাঁর মামার বাসায় অব ান করেছন এবং তাঁর দয়া কল 

অনন ার পিরবেত অনন ার মামা িরিসিভ কেরেছন।  
 

রাত আনুমািনক ৭.৫০ টায় আেনায়ােরর বড় ভাই মাঃ মাহবুব আলম মাবাইল ফােন 

আেনায়ারেক তাঁেদর দাকােন যেত বেলন। ফান পেয় িতিন মসাস সওদাগর ভা ােরর কােছ 

পৗঁেছ দেখন য, অনন ার ছাট চাচা আরশাদু াহ মামুন এবং লালেমাহন থানার এসআই মাঃ 
ইউসুফ আলী মাটরসাইেকেল কের তাঁেদর দাকােনর িদেক আসেছ। মাটরসাইেকেল থেক নেম 

এসআই মাঃ ইউসুফ আলী তাঁেক বেল, “তুই একটা মেয়েক অপহরণ কেরিছস, মেয়টােক বর 
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কের দ, নইেল তার খবর আেছ”। এ িবষেয় কথা বলার কান সুেযাগ না িদেয় এসআই মাঃ 

ইউসুফ আলী জার কের মাটরসাইেকেল কের তাঁেক লালেমাহন থানায় িনেয় যায়। পের এসআই 

গালাম মা ফা তাঁর দইু হাত িপছেন িনেয় হাতকড়া পড়ান এবং গামছা িদেয় চাখ বাঁেধ। 
সইসে  তাঁর কামেড়র ব  এবং জতুা খুেল ফলা হয়। এসআই মাঃ ইউসুফ আলী এবং 
এসআই গালাম মা ফা অনন ােক অপহরণ করার জন  তাঁেক অিভযু  করার মিক িদেয় 

তাঁর হােত, হাঁটুেত, পােয়র িগঁড়ায়, িপেঠ লা  িদেয় পটােত থােক এবং অনন ােক বর কের 

দয়ার জন  বেল। িতিন অেনক অনেুরাধ কেরন যন তাঁর ওপর আর িনযাতন করা না হয়। 
তাঁর হােত, হাঁটুেত, পােয়র িগড়ঁায়  এবং িপেঠ লা র আঘাত সহ  করেত না পের িতিন 

আতিচৎকার কেরন। আেনায়ার আরও বেলন, তাঁর ওপর পুিলেশর িনযাতেনর খবর পেয় 

লালেমাহন পৗরসভার ময়র এমদাদলু ইসলাম তুিহন, ২ নং ওয়ােডর কাউি লর হলাল উি ন 

এবং তাঁর ব ু  তানিজদ প ােয়ত থানায় আেসন। এমদাদলু ইসলাম তুিহন এসআই গালাম 

মা ফার কােছ জানেত চান, আেনায়ারেক কন থানায় ধের িনেয় আসা হেয়েছ। ময়েরর ে র 

জবােব এসআই গালাম মা ফা কান উ র দয়িন। এরপর ময়র তাঁর হাতকড়া খুেল দয়ার 

জন  পুিলশেক অনুেরাধ কেরন। িকছু ণ পের অিফসার ইনচাজ (ওিস) খ কার িমজানুর 

রহমান এেস তাঁর হাতকড়া খুেল দয়। ২১ অগা  ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.০০ লালেমাহন 

থানা থেক তাঁেক ছেড় দয়া হয়। 
 

মাঃ মাহবুব আলম (৩২), আেনায়ার হােসেনর বড় ভাই  

মাঃ মাহববু আলম অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ রাত আনমুািনক ৭.৫০ টায় মসাস 

সওদাগর ভা াের এেস িতিন দেখন অনন ার বাবা হা ন-অর রিশদ এবং চাচা আরশাদু াহ 

মামনু সখােন বেস আেছন। হা র-অর রিশদ তাঁেক জানান, আেনায়ার অনন ােক অপহরণ 

কেরেছ। মাহববু মাবাইল ফােন কল কের আেনায়ারেক দাকােন আসার জন  বেলন। 
আেনায়ার দাকােন আসার পর অনন া কাথায় আেছ তা তাঁরা জানেত চায়। স সময় অনন া 

তাঁর মামার বাসায় আেছ বেল আেনায়ার জানান। িকছু ণ পের আরশাদু াহ মামুন এর সে  

লালেমাহন থানার এসআই মাঃ ইউসুফ আলী এেস আেনায়ারেক উে শ  কের বেল  ”তুই একটা 
মেয়েক অপহরণ কেরিছস, তার নােম মামলা আেছ, তােক থানায় িনেয় যাব”। রাত 

আনমুািনক ৮.৩০ টায়  এসআই মাঃ ইউসুফ আলী আরশাদু াহ মামনু এর সে  

মাটরসাইেকেল কের আেনায়ারেক থানায় িনেয় যায়। আেনায়ারেক থানায় িনেয় যাওয়ার 

কারেণ স সময় িতিনও থানায় যান। িক  তাঁেক থানার ভতের ঢুকেত দয়া হয়িন। িকছু ণ 
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পের এসআই ইউসুফ আলী আেনায়ােরর মাটরসাইেকল কাথায় আেছ তা জানেত চায়। পের 

এসআই ইউসুফ আলী মাহববু আলমেক িনেয় মহাজন পি , লালেমাহন পৗরসভা অিফস, নয়ানী 
াম সহ িবিভ  াম ঘুিরেয় তাঁেক আবারও থানায় িনেয় আেস। এরপর এসআই গালাম মা ফা 

তাঁেক জানায়, তাঁর নােমও মামলা আেছ সজন  তাঁেক থাকেত হেব বেল তাঁেক থানার অপােরটর 

েম িনেয় যায়। অপােরটর েম ঢুেক িতিন দখেত পান, আেনায়ার চাখ বাঁধা এবং হাতকড়া 

পড়া অব ায় মেঝেত বেস আেছ। স সময় িতিন  আেনায়ােরর কাছ থেক জানেত পােরন, 

থানায় আনার পর আেনায়ােরর চাখ বঁেধ হাতকড়া পিড়েয় িপেঠ, পােয়, হাঁটুসহ শরীেরর 

িবিভ  জায়গায় লা  িদেয় তােক পটােনা হেয়েছ। তাঁেক সারারাত থানায় আটেক রাখার পর 

২১ অগা  ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় তাঁেক এবং আেনায়ারেক ছেড় দয়া হয়। 
 

মাঃ তানিজদ প ােয়ত (২৪), ত দশ   

মাঃ তানিজদ প ােয়ত অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০ টায় 

িতিন আেনায়ােরর দাকান মসাস সওদাগর ভা াের যান। দাকােন আসা এসআই মাঃ ইউসুফ 

আলী আেনায়ারেক িজ াসা কের য, অনন ােক অপহরণ কের কাথায় লিুকেয় রাখা হেয়েছ। 
অনন া তাঁর মামার বাসায় আেছ বেল জানােল এসআই মাঃ ইউসুফ আলী ও আরশাদু াহ মামনু 

আেনায়ারেক জার কের ধের মাটরসাইেকেল কের থানায় িনেয় যায়। িতিনও পছন পছন 

থানায় যান, িক  পুিলশ সদস রা তাঁেক থানার ভতর ঢুকেত দয়িন বেল থানার বাইের িতিন 

অেপ া করেত থােকন। স সময় িতিন আেনায়ােরর আতিচৎকার নেত পান। পের িতিন 

থানায় ঢুেক অপােরটর েম দখেত পান, আেনায়ােরর হাত পছেন িনেয় হাতকড়া পিড়েয় চাখ 

বেঁধ এসআই মা ফা লা  িদেয় তােক পটাে । আেনায়ারেক পটােনার কারন জানেত চাইেল 

এসআই গালাম মা ফা তাঁেক জানায় আেনায়ার একটা মেয়েক অপহরণ কেরেছ। তখন 

তানিজদ তাঁর চাচা িম নেক মাবাইল ফােন ফান কের আেনায়ারেক থানায় এেন িনযাতেনর 

কথা জানান। রাত আনমুািনক ৯.০০ টায় তাঁর চাচা িম ন এবং লালেমাহন পৗরসভার ২ নং 
ওয়ােডর কিমশনার হলাল উি ন থানায় এেল এসআই গালাম মা ফা আেনায়ারেক পটােনা 
ব  কের।  
 

এমদাদুল ইসলাম তুিহন, ময়র, লালেমাহন পৗরসভা, ভালা  
এমদাদলু ইসলাম তুিহন অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ রাত আনমুািনক ৮.৫০ টায় 

আেনায়ােরর এক আ ীেয়র মাধ েম জানেত পােরন, অনন া নােম এক মেয়েক অপহরেণর দােয় 

লালেমাহন থানা পুিলশ তাঁেক ধের িনেয় গেছ। এ খবর েন রাত আনমুািনক ৯.০০ টায় িতিন 
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থানায় এেস অপােরটর েম হাতকড়া পরা অব ায় আেনায়ারেক দখেত পান। তখন 

আেনায়ােরর কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, থানায় আনার পর তাঁর চাখ বেঁধ এসআই 

গালাম মা ফা তাঁেক লা  িদেয় িপ েয়েছ। তখন িতিন ওিস খ কার িমজানরু রহমােনর 

কােছ জানেত চান, কােনা অিভেযাগ ছাড়াই আেনায়ারেক কন থানায় ধের এেন পটােনা 
হেয়েছ। এমন ে র উ ের ওিস িমজানুর রহমান িকছু জােননা বেল তাঁেক জানায়। তখন িতিন 

সােকল এএসিপ মাঃ মাহফুজরু রহমােনর কােছ মাবাইল ফােনর মাধ েম আেনায়ারেক 

িপটােনার িবষেয় জানেত চান। সােকল এএসিপ মাঃ মাহফুজরু রহমান তাঁেক জানায় অনন া 

কাথায় আেছ তা জানার জন  আেনায়ারেক থানায় আনা হেয়েছ। আেনায়ােক কান মারধর 

করা হয়িন বেল তাঁেক জানায়। 
 

হািলমা সািদয়া অনন া (১৭) 

হািলমা সািদয়া অনন া মাবাইল ফােন অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ সকাল 

আনমুািনক ১০.০০ টায় ভালা সরকাির কেলেজ আেনায়ােরর সে  দখা কের আেনায়ারেক 

দপুুেরর পের খয়াঘাট ি জপাের আসেত বেলন। দপুুর আনমুািনক ২.৩০ টায় িতিন এবং তাঁর 

ব বী শা েক িনেয় ি জপার খয়াঘােট আেনায়ােরর সে  দখা কেরন। িবেকল আনমুািনক 

৪.৩০ টায় আেনায়ােরর মাটরসাইেকেল িতিন বাসায় িফরিছেলন। িতন রা ার মােড় তাঁর মা 

এবং মামার সে  তাঁেদর দখা হয়। তখন িতিন আেনায়ারেক মাটরসাইেকল না থািমেয় চািলেয় 

যেত বেলন। আেনায়ার তাঁেক তাঁর বাসা থেক ায় এক িকেলািমটার দেূর ির ায় উ েয় দন। 
িবকাল আনমুািনক ৫.০০ টায় িতিন বাসায় চেল আেসন। 
  

এিবএম িসি ক পারেভজ (২৮), হািলমা সািদয়া অনন ার মামা 
এিবএম িসি ক পারেভজ অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ দপুুর আনমুািনক ২.৩০ টার 

িদেক হািলমা সািদয়া অনন া তার বা বী শা েক িনেয় বড়ােনার কথা বেল বাসা থেক বর 

হেয় যায়। যাওয়ার সময় অনন া তাঁর মাবাইল ফান  (০১৭১৪৫১১২২২) সে  িনেয় যায়। 
দপুুর ৩.০০ টার িদেক অনন ার কােছ থাকা মাবাইল ফােন কথা বেলন। মাবাইল  ব  পেয় 

িতিন শা র মাবাইল ফােন কল িদেয় অনন া কাথায় আেছ তা জানেত চান। শা  তাঁেক 

জানায়, অনন া ি জপার খয়াঘােট আেছ। তখন িতিন অনন ার মা তািনয়া সুলতানােক িনেয় 

অেটাির া কের ি জপার খয়াঘােটর িদেক যান। িবেকল আনমুািনক ৪.৪৫ টায় িতন রা ার 

মােড় আেনায়ােরর সে  তাঁর সা াত হয়। তখন আেনায়ােরর মাটরসাইেকেল িপছেন অনন া 
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বেস িছল। আেনায়ারেক দাঁড়ােত বলেল আেনায়ার মাটরসাইেকল িনেয়  লালেমাহেনর িদেক চেল 

যায়। তখন িতিন ভালার এমিপ নু বী চৗধুরী শাওন, ভালার পুিলশ সুপার বিশর আহমদ ও 

লালেমাহন থানার ওিস খ কার িমজানুর রহমানেক িবষয়  জানান। এমিপ নু বী শাওন 

তাঁেক জানায়, “ কান িচ া কেরা না আেনায়ারেক এের  করার ব ব া করিছ”। িবেকল 

আনমুািনক ৫.৩০ টায় বাসার কােছ ির ায় অনন ােক দখেত পান এবং অনন ােক বাসায় 

যেত বেলন। রাত আনমুািনক ৮.৩০ টায় িতিন ভালা সদর থানায় িগেয় অনন ােক িবর  

করার জন  আেনায়ােরর নােম িলিখত অিভেযাগ িদেয় আেসন। 
  

 এসএই মাঃ ইউসুফ আলী, লালেমাহন থানা, ভালা  
এসআই মাঃ ইউসুফ আলী অিধকারেক জানান, আেনায়ার হেসন নােমর এক ছেল ভালা থেক 

অনন া নােমর এক মেয়েক অপহরণ কেরেছ বেল তাঁর কােছ খবর আেস। ২০ অগা  ২০১২ 

রাত আনুমািনক ৮.০০ টায় আেনায়ারেক মসাস সওদাগর ভা ার থেক িজ াসাবােদর জন  

থানায় িনেয় আসা হয়। থানায় আনার পর তাঁেক কােনা কার মারধর করা হয়িন বেল িতিন 

জানান।  
 

এসআই গালাম মা ফা, লালেমাহন, ভালা 
এসআই গালাম মা ফা অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ আেনায়ারেক হােসনেক থানায় 

আনার পর তাঁেক পটােনা হয়িন। 
 

মাঃ মিন ল ইসলাম, (তদ  কমকতা), ভালা সদর থানা, ভালা  
মাঃ মিন ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ িবেকল আনমুািনক ৫.০০ টায় 

ভালা পুিলশ সুপার কাযালয় থেক ওয়ারেলেসর মাধ েম জানেত পােরন সাদা মাটরসাইেকেল 

কের এক  ছেল এক  মেয়েক অপহরণ কের লালেমাহেনর িদেক িনেয় যাে । এজন  িবিভ  

জায়গায় চকেপা  বসােত বলা হয়। রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় এিবএম িসি ক পারেভজ 

থানায় আেসন। এেস মৗিখক অিভেযাগ দন য, তাঁর ভাি  হািলমা সািদয়া অনন ােক মাঃ 

আেনায়ার হােসন নােম এক ছেল অপহরণ কের িনেয় গেছ। ২১ অগা  ২০১২ রাত 

আনমুািনক ১২.০০ টায় এিবএম িসি ক পারেভজ মাবাইল ফােনর মাধ েম জানান, অনন া 
বাসায় িফের এেসেছ। রাত আনমুািনক ১.০০ টায় িতিন পারেভেজর বাসায় যান এবং অনন ার 

সে  কথা বেলন। ২২ অগা  ২০১২ সকাল আনমুািনক ৮.০০ টায় িদেক িতিন লালেমাহন 
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থানার  ওিস খ কার িমজানরু রহমানেক মাবাইল ফােনর মাধ েম অনন ােক পাওয়ার 

িবষয়  জানান । 
 

খ কার িমজানুর রহমান, অিফসার ইনচাজ (ওিস) লালেমাহন থানা 
খ কার িমজানরু রহমান অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ িবেকেল ওয়ারেলেসর মাধ েম 

খবর আেস য, ভালা থেক এক  ছেল এক  মেয়েক অপহরণ কের সাদা মাটরসাইেকেল 

কের লালেমাহেনর িদেক িনেয় যাে । এ খবর পাওয়ার পর িতিন লালেমাহন ভালা সড়েক 

টহলরত পুিলশেক িবষয়  অবিহত কেরন এবং িবিভ  পুিলশ ফাঁিড়েত জািনেয় দন। িতিন 

ঐিদন িবেকেল একটা িবেশষ কােজ থানার বাইের চেল যান এবং থানায় আেসন রাত আনমুািনক 

৯.০০ টায়। থানায় এেস িতিন আেনায়ার হােসনেক অপােরটর েম বসা অব ায় দখেত পান। 
২১ অগা  ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় ভালা সদর থানার (ই েপ র তদ ) মাঃ 
মিন ল ইসলাম কাছ থেক মাবাইেলর মাধ েম জানেত পােরন য, অনন ােক পাওয়া গেছ। 
সকাল আনমুািনক ১১.০০ টায় আেনায়ার ও তাঁর বড় ভাই মাঃ মাহবুব আলমেক ছেড় দয়া 
হয়। আেনায়ারেক থানা হাজেত আনার পর পটােনার িবষেয় িতিন িকছু জােনন না বেল 

অিধকারেক জানান। 
 

বিশর আহমদ, পিুলশ সুপার, ভালা  
বিশর আহমদ অিধকারেক জানান, ২০ অগা  ২০১২ হািলমা সািদয়া অনন ােক অপহরণ করার 

দােয় লালেমাহন থানা পুিলশ আেনায়ার হােসনেক ধের থানায় িনেয় আেস। থানায় আনার পর 

তাঁেক িজ াসাবাদ করা হয়। ২০ অগা  ২০১২ রােত অনন ােক পাওয়ার পর এবং অনন ার 

বাবা, মা কান মামলা না করার কারেণ ২১ অগা  ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় 

আেনায়ােক ছেড় দয়া হয়। 
 

অিধকােরর ব ব  

িনযাতন, বাংলােদেশর সংিবধােনর ৩৫(৫) অনুে েদর সু  ল ন। আইনশংৃখলা র াকারী 
বািহনী েলার িত দীঘিদেনর দায়মিু র সং ৃ িতর ফেল বাংলােদেশর এেকর পর এক 

িনযাতেনর ঘটনা বেড়ই চেলেছ। ফেল আইেনর শাসন িব  হে । অিধকার িবনা অপরােধ 

থানায় িনেয় আেনায়ার হােসেনর ওপর চালােনা শারীিরক ও মানিসক িনযাতেনর সু ু  তদ  

সােপে  িবচার দাবী করেছ। 
 

-সমা - 


