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ি য়ার মারখালীেত যা ব সদস েদর িলেত মাঃ আিতয়ার রহমান িনহত হওয়ার 

অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১২ সে র ২০১২ ি য়া জলার খাকসা থানার ৯ ন র আমবািড়য়া ইউিনয়ন 
পিরষেদর বাড়ইপাড়া ােমর মাঃ শামছুি ন মা া ও মাছাঃ তারা খাতুেনর ছেল 
মাঃ আিতয়ার রহমানেক (৩০) র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব) সদস রা িল 
কের হত া কের বেল অিভেযাগ রেয়েছ। 

 

তথ ানুস ােন জানা যায়, আিতয়ার তাঁর ী ও স ানেদর িনেয় পাবনা জলার 
আতাই লা থানার আতাই লা মহ ার শিফ শেখর বাড়ীেত ভাড়া থাকেতন। র াব-১২ 
এর সদস রা ১১ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় বাড়ী থেক আিতয়ারেক 
ধের িনেয় যায়। ১২ সে র ২০১২ ভার রাত আনুমািনক ৫.১০টায় আিতয়ারেক 
ি য়ার মারখালী থানার প া নদীর মােঝ অবি ত চরসািদপুর এর কাশবেন িনেয় 
িল কের হত া কের।  

 

উে খ ঃ আিতয়ার তাঁর িনেজর নাম কাগজপে  মাঃ আিতয়ার রহমান িলখেলও 
এলাকায় তাঁেক মানুষ তাফা মা া নােম িচনেতা। িতিন প া নদীর চর এলাকায় কৃিষ 
কাজ করেতন এবং গ  ও মিহষ পালন কের সংসার চালােতন। এছাড়া বষাকােল চর 
এলাকা ািবত হেল আিতয়ার পাবনা জলার িবিভ  এলাকায় বাসা ভাড়া িনেয় বসবাস 
করেতন।  

 

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

 আিতয়ােরর আ ীয়- জন 

 লােশর ময়না তদ কারী ডা ার এবং  

 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ মাঃ আিতয়ার রহমােনর জাতীয় পিরচয়প  এবং ছিব। 
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শ ামলী খাতুন (২২), আিতয়ার রহমােনর ী 
শ ামলী খাতুন অিধকারেক জানান, তাঁর ামী একজন কৃষক। সংসার চালােনার তািগেদ 
তাঁেকসহ দইু কন া রাকাইয়া আ ার (৫ বছর) ও সািদয়া আ ারেক (৭মাস) িনেয় 
বাড়ইপাড়া াম থেক পাবনা জলার আতাই লা থানার আতাই লা ােমর শিফ শেখর 
বাড়ীেত ভাড়া থাকেতন। আিতয়ার ি য়া জলার মারখালী থানা এবং পাবনা জলার 
সদর থানার সীমা বত  প া নদীর মােঝ চরমাছপাড়ায় কৃিষ জিম চাষ করেতন। ১১ 
সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় ৫জন লাক র াব সদস  পিরচয় িদেয় 
তাঁেদর বাসায় ঢুেক এবং তারা আিতয়ােরর সে  কথা বলেব বেল জানায়। আিতয়ার 
তখন রােতর খাবার খাি েলন।  

 

র াব সদস রা ঘের ঢুেক আিতয়ােরর কামেরর লুি  চেপ ধের টেন িহচঁেড় ঘর থেক 
বর কের। িতিন জানেত চান, তাঁর ামীেক কন নয়া হে ? একজন র াব সদস  তখন 
বেল, আিতয়ােরর সে  তাঁেদর কথা আেছ। একথা বেলই আিতয়ারেক ধের বাড়ীর বাইের 
িনেয় যায়। সসময় িতেবশীরা এিগেয় এেলও সবার সামেন থেকই তাঁর ামীেক ধের 
িনেয় যায়।   

 

১২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় িতিন িতেবশী এক লােকর কােছ 
খবর পান য, মারখালী থানার চরসািদপুর কাশবেন র ােবর সে  ব ুকযুে  আিতয়ার 
মারা গেছন। িতিন আিতয়ারেক হত া করার খবর পেয় তাঁর সব আ ীয়- জেনর 
কােছ মাবাইল ফােন খবর  জানান। এরপর িতিন চরসািদপুর যান এবং কেয়কজেনর 
কাছ থেক জানেত পােরন, র াব সদস রা রােত এক ব ি েক িল কের হত া কের লাশ 
িনেয় চেল গেছ। িতিন তখন বাড়ইপাড়ায় ােমর বাড়ীেত যান। িবেকল আনুমািনক 
৪.০০টায় রিফ ল ও মায়ন নােমর দইু আ ীয় আিতয়ােরর লাশ বাড়ীেত আেনন। 
িতিন দেখন, লােশর বুেক িতন  িল লেগেছ। দইু  িল পছন িদক িদেয় বর হেলও 
এক  িল বর হয়িন। রাত আনুমািনক ৮.০০টায় পািরবািরক কবর ােন তাঁর ামীর 
লাশ দাফন করা হয়। িতিন পের জানেত পােরন, চর মাছপাড়ার জিম িনেয় আমবািড়য়া 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান মাঃ নু ল ইসলােমর সে  তাঁর ামীর িবেরাধ িছল। 
সই চয়ারম ানেক ক বা কারা হত া কেরিছল। এই হত াকা- ◌ আিতয়ার জিড়ত িছল 
বেল সে হ কের র াব সদস রা ধের িনেয় িল কের হত া কেরেছ। িতিন তাঁর ামীর 
হত াকারীেদর িবচার দািব কেরন। 

 

আিরফ হােসন (৩২), আতাই লা, পাবনা 
আিরফ হােসন অিধকারেক বেলন, আিতয়ার আতাই লা িসেনমা হেলর পােশ শিফ শেখর 
বাড়ীেত ভাড়া থাকেতন। ১১ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় শিফ শেখর 
বাড়ীেত কেয়কজন র াব সদস  আেস এবং আিতয়ােরর নাম ধের ডােক। আিতয়ার 
তখন রােতর খাবার খাি েলন। িক  এর মেধ ই র াব সদস রা আিতয়ােরর ঘের ঢুেক 
তাঁেক ধের বাইের িনেয় আেস। তখন আিতয়ােরর ী এবং িতেবশী লাকজন র াব 
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সদস েদর কােছ জানেত চান, আিতয়ারেক কাথায় নয়া হে । িক  র াব সদস রা 
তাঁেদর কান উ র না িদেয় এলাকার লাকজেনর সামেন িদেয় তাঁেক টেন িহচঁেড় িনেয় 
যায়। 

 

িতিন জানান, ১২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.১০টায় আিতয়ােরর ী শ ামলী 
খাতুেনর কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, রােত র াব সদস রা আিতয়ারেক িল কের 
হত া কেরেছ। 

 

আলাউি ন (৩৫), িশলাইদহ ঘােটর মািঝ, মারখালী, ি য়া 
আলাউি ন অিধকারেক জানান, ১২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৬.০০টায় 
মারখালী থানার কেয়কজন পুিলশ ও এক  পুিলশ ভ ান ঘােট আেস। একজন পুিলশ 

সদস  তাঁেক বেল, তারা নৗকা িনেয় নদীেত ঘুের বড়ােব। এরপর িতিন এবং তাঁর 
সহেযাগী মািঝ সালমান হােসন, ৬/৭ জন পুিলশ সদস েক িনেয় নৗকায় কের 
চরসািদপুর যান। তাঁেদর নৗকায় রেখ ওই পুিলশ সদস রা চের নােম। িকছু ণ পের 
একজন পু◌ুিলশ সদস  নৗকায় িফের এেস তাঁেক এক  বাঁেশর লা  ও রিশ িনেয় 
সামেন যেত বেল। িতিন এবং সালমান হােসন নৗকা বঁেধ রেখ পুিলশ সদস েদর সে  
যান এবং িকছুদরু িগেয় দখেত পান, এক  িলিব  লাশ পেড় আেছ। পুিলশ সদস েদর 
িনেদেশ িতিন লাশ  রিশ িদেয় বাঁেশর লা র সে  বাঁেধন। িতিন এবং সালমান হােসন 
কাঁেধ কের লাশ  নৗকায় তােলন। লাশ িনেয় তাঁরা িশলাইদেহ ফেরন এবং লাশ  
পুিলশ সদস েদর আনা এক  ভ ান গাড়ীেত তুেল দন। িতিন এ ব াপাের আর িকছু 
জােনন না বেল জানান। 

 

লফেটন া  কেণল তানভীর, যা ব-১২, াইম ি েভনশন কা ানী-১, ি য়া 
লফেটন া  কেণল তানভীর অিধকারেক বেলন, ১২ সে র ২০১২ র াব সদস েদর সে  
সফায়াের আিতয়ার হােসন মা া মারা যাওয়ার ব াপাের স িরিলজ দয়া হেয়েছ। 

এই ঘটনায় ই েপ র মাঃ হািববুর রহমােনর দােয়র করা মামলার ব াপাের িতিন আর 
বিশ িকছু বলেত রািজ হনিন। 

 

িবেশষ ব ঃ 
তথ ানুস ানকােল অিধকার িতেবদকেক লফেটন া  কেণল তানভীর কানভােবই 
ই েপ র মাঃ হািববুর রহমােনর সে  যাগােযাগ করার সুেযাগ না দয়ায় ি য়ার 
আদালত থেক ই েপ র মাঃ হািববুর রহমােনর দােয়র করা মামলার এজাহার কিপ 
সং হ করা হয়। ই েপ র মাঃ হািববুর রহমান তাঁর এজাহাের উে খ কেরেছন য, 

রাত আনুমািনক ২.০০টায় িতিন র াব সদস েদর িনেয় মারখালী থানায় টহল িডউ  
করেত যান। গাপেন িতিন খবর পান য, ি য়া-পাবনা জলার সীমাে  প া নদীর 
চের কিতপয় অ াতনামা চরমপ ী দবৃু  অ  ও গালাবা দ িনেয় িম ং করেছ। 
এসময় িতিন িশলাইদহ ঘােট যান এবং রাত আনুমািনক ৩.২০টায় নৗকা যােগ 
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ঘটনা েল রওনা দন। অপরিদেক দবৃু রা র ােবর উপি িত টর পেয় ইি নচািলত 
তগামী এক  ছাট নৗকা িনেয় ি য়া জলার মারখালীর চরসািদপুর কাশবন 

এলাকায় পালােনার চ া কের। তখন িতিন নৗকা থামােনার জন  সংেকত দন। িক  
দবৃু রা পািলেয় যাওয়ার চ া করেল িতিন ধাওয়া কেরন। তখন দবৃু েদর নৗকা  চের 
আটেক যায়। ভার আনুমািনক ৫.১০টায় তাঁর নৗকা দবৃু েদর নৗকার কােছ গেল 
একজন দবৃু  তােদরেক ল  কের িল ছঁুড়েত থােক। িতিন ও র াব সদস রা জানমাল 
র ােথ পা া িল ছাঁেড়ন। একপযায় দবৃু রা নৗকা িনেয় পািলেয় যায়। িতিন 
িবষয়  মারখালী থানার ওিস মাঃ আ ুর রা াকেক জানান। ওিস মাঃ আ ুর 
রা াক এসআই গা ল চ  অিধকারীেক সে  িনেয় ঘটনা েল আেসন। িতিন তখন 
ঘটনা ল ত াসী কেরন। িতিন দেখন, একজন ব ি  িলিব  অব ায় পেড় আেছ। 
পােশ পাঁচ  এলিজ, দইু  কাতুজ এবং ৫  রাম দা রেয়েছ। িতিন এক  জ  তািলকায় 
তির কের িশলাইদহ ঘােটর মািঝ আলাউি ন ও মাঃ সালমান হােসেনর া র নন। 
িতিন লাশ উ াপা া কের দেখন, িলিব  ব ি  মারা গেছ। া ীরা জানায়, মৃত 
ব ি  খাকসা থানার বাড়ইপাড়া ােমর মাঃ ছা- মা া ওরেফ শামছুি ন মা ার 
ছেল মাঃ তাফা মা া (৩০)। পের িতিন খাকসা থানায় আেসন এবং িতিন বাদী 
হেয় অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের সরকারী কােজ বাধাদােনর অপরােধ দ-িবিধর 
৩৫৩/৩০৭/৩০২ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৬; তািরখঃ 
১২/০৯/২০১২। এছাড়া িতিন অৈবধ িল ও অ  রাখার অপরােধ ১৮৭৮ সােলর অ  
আইেনর ১৯-এ ধারায় অ াতনামা ব ি েক আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। 
যার ন র ৭; তািরখঃ ১২/০৯/২০১২। মামলা ২ র তদ কারী কমকতা এসআই গা ল 
চ  অিধকারী। 

 

এসআই গা ল চ  অিধকারী, মারখালী থানা, ি য়া 
এসআই গা ল চ  অিধকারী অিধকারেক জানান, ১২ সে র ২০১২ ভার আনুমািনক 
৫.৩০টায় ওিস মাঃ আ ুর রা াক তাঁেক সে  িনেয় চরসািদপুের যান। সখােন র াব 
সদস েদর সে  সফায়াের তাফা মা া নােম এক ব ি েক িলিব  অব ায় পেড় 
থাকেত দেখন। িতিন লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কের লাশ ময়না তদে র জন  
ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতােল পাঠান। মিডেকল অিফসার ডাঃ িপযুষ 
মার সাহা লােশর ময়না তদ  স  কেরন। ময়না তদ  শেষ লাশ পিরবােরর কােছ 

হ া র কেরন। িতিন বেলন, র ােবর উপসহকারী পিরচালক ই েপ র মাঃ হািববুর 
রহমান বাদী হেয় ২  মামলা দােয়র কেরন। মামলা ২  িতিন িনেজই তদ  করেছন। 
মামলা তদ াধীণ থাকায় আর িকছু জানােত িতিন অপারগতা কাশ কেরন। 

 

মাঃ আ রু রা াক, অিফসার ইনচাজ, মারখালী থানা, ি য়া 
মাঃ আ ুর রা াক অিধকারেক জানান, ১২ সে র ২০১২ চরসািদপুের দবৃু েদর সে  
র াব-পুিলশ সদস েদর সফায়াের য ব ি  মারা গেছ স িছল আমবািড়য়া ইউিনয়ন 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/আিতয়ার/ মারখালী, ি য়া/১২ সে র ২০১২/পৃ া-5 

পিরষেদর চয়ারম ান মাঃ নু ল ইসলাম হত া মামলার আসামী। এ ব াপাের িব ািরত 
বলেত িতিন অপারগতা কাশ কেরন। 

 

ডাঃ িপযুষ মার সাহা, মিডেকল অিফসার, ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল, 

ি য়া 
ডাঃ িপযুষ মার সাহা অিধকারেক বেলন, ১২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক 
৯.০০টায় মারখালী থানার পুিলশ সদস রা আিতয়ার নােম এক ব ি র লাশ ময়না 
তদে র জন  মেগ আেন। িতিন লােশর ময়না তদ  কেরন। লােশর শরীের িতন  
িলর িচ  িছল বেল জানান। 

 

ল ণ লাল, মগ-সহকারী, ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল, ি য়া 
ল ণ লাল অিধকারেক জানান, ১২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় 
মারখালী থানার পুিলশ সদস রা আিতয়ার নােম এক ব ি র িলিব  লাশ মেগ 

আেনন। িতিন সই লাশ ময়না তদ  করেত ডাঃ িপযুষ মার সাহােক সহেযাগীতা 
কেরন। িতিন বেলন, লােশর বুেক িতন  িলর িচ  িছল। 

 

আবুল কােশম ামািণক (৪০), লােশর গাসলদানকারী 
আবুল কােশম ামািণক অিধকারেক বেলন, ১২ সে র ২০১২ তাঁর পিরিচত 
আিতয়ােরর মৃতু র খবর পেয় িতিন  সখােন যান এবং লােশর গাসলদান কেরন। 
লােশর বুেক িতন  িল লেগিছল। ২  িল পছন িদক িদেয় বর হেয় যায়। হাত 
দইু  রিশ িদেয় বাঁধার দাগও িছল বেল িতিন জানান। রাত আনুমািনক ৮.০০টায় 
পািরবািরক কবর ােন আিতয়ােরর লাশ দাফন করা হয়। 

 

অিধকার এর ব ব ঃ 
বাংলােদেশর আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর আইন ল ন ও মতার 
অপব বহােরর ফেল অহরহ ঘটেছ িবচার বিহভূত হত াকা-। মাঃ আিতয়ার রহমান 
ওরেফ তাফা মা ােক ার কের আদালেত সাপদ না কের িল কের হত া করা 
হেয়েছ। এছাড়া র াব সদস রা আিতয়ােরর লাশ  পিরচয় হীন করার উে েশ  মামলার 
এজাহাের িলেখেছ মাঃ তাফা মা া (৩৫) এবং িপতার নাম মাঃ শামছুি ন মা া 
না িলেখ মাঃ ছা- মা া ওরেফ ছিমর উি ন মা া িলেখেছ। অিধকার এই হত ার 
ব াপার  সু ু ও িনরেপ  তদে র মাধ েম দাষীেদর  িবচােরর আওতায় আনেত 
সরকােরর কােছ দািব জানাে ।   

 

-সমা - 


