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ঢাকা জলার আ িলয়ায় িডিব পিুলেশর িলেত রিন িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৩ অে াবর ২০১২ দুপুর আনুমািনক ৩.০০টায় ঢাকা জলার সাভার থানার চাঁনপুর 
ােমর বািস া হযরত আলী ও আনু বগেমর ছেল এবং ঢাকা মহানগরীর িমরপুের 

অবি ত সরকাির বাংলা কেলেজর ব বসায় িশ া িবভােগর একাদশ ণীর ছা  মাঃ 
শাহাদাত হােসন রিনেক (১৬) ঢাকা জলা িডিব পুিলশ ( গােয় া শাখা) সদস রা 
আ িলয়া থানার ধনাইদ ঈদগাহ মােঠর কােছ নরিসংহপুর- কানাবািড় সড়েক িল কের 
হত া কের  বেল তাঁর পিরবােরর অিভেযাগ।  

 

তথ ানুস ােন জানা যায়, ১৩ অে াবর ২০১২ সাভােরর কাউি য়া ইউিনয়েনর পাঁচকািন 
ােমর মাঃ িসরাজউে ৗলা ও মাজলু াহােরর ছেল মেহদী হাসান নয়ন (২৭) গাজীপুর 
জলার জয়েদবপুর থানার কািশমপুর ইউিনয়েনর বাগবাড়ী ােম তাঁর ফুপু সাহারা 
বগেমর বািড়েত রিন, িরপন, মাহা দ হােসন, মামুন, আল আিমন, েবল, আ ুল আল 
মামুন (বড় বাবু) এবং হােসন বাবু ( ছাট বাবু)সহ দাওয়াত খেত যান। সখান 
থেক নয়ন তাঁর ব ু রিনসহ অন ান েদর িনেয় মাইে াবােস কের নরিসংহপুর-
কানাবািড় সড়ক িদেয় বাসায় িফের যাি েলন। ঢাকা জলা িডিব পুিলেশর অিফসার 
ইনচাজ (ওিস) ওয়ািহদু ামান, ই েপ র শািহন শা  পারেভজসহ আেরা কেয়কজন 
িডিব পুিলশ সদস  মাইে াবাস িনেয় ধনাইদ ঈদগাহ মােঠর কােছ অব ান করিছেলন। 
দপুুর আনুমািনক ৩.০০টায় তাঁেদর মাইে াবাস  নরিসংহপুর- কানাবািড় সড়েকর 
ধনাইদ ঈদগাহ মােঠর কােছ পৗঁছােল িডিব পুিলশ সদস রা তাঁেদর মাইে াবাস  থামায় 
এবং জানেত চায় নয়েনর ফুফােতা বান নু াহার কাথায় আেছ। িছনতাইকারী দল 
অথবা দুবৃ েদর হেত আ া  হেয়েছন ভেব রিন, নয়ন ও অন ান রা আতি ত হেয় 
িচৎকার  করেল স সময় িডিব পুিলশ সদস রা তাঁেদরেক মারধর করেত থােক। 
তখন তাঁেদর সে  থাকা চালক হা ন আতি ত হেয় সখান থেক মাইে াবাস চািলেয় 
চেল আসার সময় িডিব পুিলশ সদস রা তাঁেদরেক ল  কের পছন থেক আনুমািনক 
৩০/৪০ রাউ  িল কের। ওই সময় রিনর িপেঠ এবং অপর ব ু িরপেনর মাথা 
থেক র রণ হেত থাকায় ত িচিকৎসার জন  নয়ন চালকেক হাসপাতােলর িদেক 
যাওয়ার জন  বেলন। িক  িডিব পুিলশ সদস রা মাইে াবাস িনেয় তাঁেদর ধাওয়া 
করেত থােক এবং যখন তাঁেদর মাইে াবাস  আ িলয়া-বাইপাইল সড়েকর তালুকদার 
িফিলং শেনর কােছ পৗঁছায় তখন িডিব পুিলশ সদস রা মাইে াবাস  থািমেয় রিন, 

নয়ন ও অন ান েদর আবারও আটক কের মারধর কের। এই ঘটনার িকছু ণ পর 
রিন মারা যায়। এরপর িডিব পুিলশ বাদী হেয় আ িলয়া থানায় মামলা দােয়র কের 
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নয়ন ও িরপনসহ অন ান েদরেক হত া ও অৈবধভােব অ  রাখার অিভেযােগ ার 
দিখেয় আদালেতর মাধ েম জল হাজেত পাঠায়।  

 

আরও জানা যায়, নয়েনর ফুপা কিফলউি েনর পি ক সূে  পাওয়া ৮২ শতাংশ জিম 
িতেবশী ভাবশালী আমানউ াহ ও তার সে র লাকজন জার কের দখল কের 
রেখিছল। নয়েনর ফুপােতা বান অথাৎ কিফলউি ন ও সাহারা বগেমর মেয় 
নু াহার িতপে র িব ে  মামলা কের ওই জিম ২০০৯ সােল পুন ার কেরন 
এবং বদখল হেয় যাওয়া ওই জিম িনেজেদর দখেল আেনন। এেত িতপ  ি  হেয় 
ওেঠ এবং জিম উ াের মূল ভূিমকায় থাকা নু াহার এর িত িতেশাধপরায়ন হেয় 
িবিভ  সমেয় হত ার মিক িদেত থােক। ওই জিম আবারও তােদর দখেল নয়ার জন  
িডিব পুিলশেক িদেয় আমানউ াহ নু াহারেক হত া করার চ া চালায়। ঘটনার িদন 
নয়ন ও রিনেদর সে  নু াহারও একই মাইে াবােস ঢাকায় ফরার কথা িছল। িডিব 
পুিলশ সদস রা মাইে াবাস থািমেয় নু াহারেক না পেয় নয়ন, রিন ও অন ান েদর  
মারধর কের এবং চল  গািড়েত িল কের। িডিব পুিলেশর ছাঁড়া িল নয়ন এর 
গােয় লােগিন ফেল নয়ন বঁেচ যান। িক  ছাঁড়া িল নয়েনর ব ু রিনর িপেঠ 
লাগায় তার মৃতু  হয়। 

 

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

 রিনর আ ীয়- জন 

 ত দশ   

 ময়না তদ কারী িচিকৎসক  

 অিভযু  িডিব পুিলশ সদস েদর সে  এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 
মাঃ শাহাদাত হােসন রিনর পিরচয় প ,     ছিব: মাঃ শাহাদাত হােসন রিন,   শাহাদাত হােসন রিনর রিজে শন কাড 
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মাঃ মকবুল হােসন (৫২), রিনর মামা 
মাঃ মকবুল হােসন অিধকারেক জানান, ১৩ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০ 
টায় মাঃ শাহাদাত হােসন রিন কেলেজ যায়। িক  দুপুের আর বাসায় ফেরিন। রিন 
তার মামার বাসায় থেক সরকাির বাংলা কেলেজ ব বসায় িশ া িবভােগর াদশ 
ণীেত পড়া না করেতা।  

 

১৩ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ৭.০০ টায় তাঁর ছাট ভাই হিব হােসন তাঁেক 
মাবাইল ফােন ফান কের জানান য, রিন তার ব ু মেহদী হাসান নয়েনর ফুপুর 
বািড়েত বড়ােত িগেয়িছল। সখান থেক ফরার পেথ রিনেক িডিব পুিলশ সদস রা 
িল কের হত া কেরেছ। রিনর লাশ এনাম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল আেছ জানেত 
পের িতিন হাসপাতােল যান এবং স সময় িতিন রিনর লােশর পা ফালা ও পােয়র 
তালুেত কালিসেট দাগ দেখন। এরপর পুিলশ সদস রা রিনর লাশ হাসপাতাল থেক 
সাভার মেডল থানায় িনেয় যায়। সখান থেক ময়না তদে র জন  ঢাকা মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােল িনেয় যায়। ১৪ অে াবর ২০১২ রিনর লাশ হাসপাতাল থেক এেন 
কাউি য়া কবর ােন দাফন করা হয়। িতিন আরও জানান, এ ব াপাের িতিন আ িলয়া 
থানায় মামলা করেত গেল পুিলশ তাঁর মামলা হণ কেরিন। রিনেক িল কের হত ার 
পর এখন িডিব পুিলশ সদস রা িনেজেদর র ার জন  সত  ঘটনা আড়াল করা এবং তা 
িভ খােত নয়ার পাঁয়তারা চালাে । িতিন দািব কেরন, িনরপরাধ রিনেক জিম দখেলর 
জন  ভাড়ােট দবৃু  বেল িচি ত করার জন  িডিব পুিলশ সদস রা উে শ মূলক অপ চার 
চালাে । িতিন অিবলে  রিনেক িল কের হত ার সে  জিড়ত ঢাকা জলা িডিব 
পুিলেশর অিফসার ইনচাজ (ওিস) ওয়ািহদু ামান, ই েপ র শািহন শাহ পারেভজসহ 
অিভযু েদর ার এবং িবচােরর আওতায় এেন দৃ া মূলক শাি র দািব জানান। 

 

 

                       ছিবঃ ১       ছিবঃ ২           ছিবঃ ৩ 

ছিবঃ ১.ঈদগাহ মােঠর কােছ নরিসংহপুর- কানাবািড় সড়ক ছিবঃ ২. মেহিদ হাসান নয়ন যার ফুপুর বািড় রিন 
বড়ােত িগেয়িছেলা। ছিবঃ ৩.মাইে াবােসর উই িশ  এ গাল িচি ত জায়গায় িলর িচ । 

 

মেহদী হাসান নয়ন (২৭), ত দশ  

মেহদী হাসান নয়ন অিধকারেক জানান, ১৩ অে াবর ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০ 
টায় এক  নায়া মাইে াবােস (ঢাকা মে া চ-১৩-১০৭৩) িতিন রিন, িরপন, 

মাহা দ হােসন, মামুন, আল আিমন, েবল, আ ুল আল মামুন (বড় বাবু) এবং 
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হােসন বাবু ( ছাট বাবু)সহ গাজীপুর জলার জয়েদবপুর থানার কািশমপুর ইউিনয়েনর 
বাগবাড়ী ােম ফুপু সাহারা বগেমর বািড়েত দাওয়াত খেত যান। সখান থেক িতিন 
িবেকল আনুমািনক ৩.০০ টায় রিন, িরপন এবং অন ান েদর িনেয় বািড়েত িফরিছেলন। 
ধনাইদ ঈদগাহ মাঠ থেক একটু এ েলই িবপরীত িদক থেক এক  কােলা ােসর 
মাইে াবাস (HIACE) এেস তাঁেদর মাইে াবাস েক গিতেরাধ কের দাঁড়ায়। এরপর 
ওই মাইে াবাস থেক আনুমািনক ৭/৮জন লাক ত নেম আেস এবং ওই 
লাক েলার হােত থাকা অে র (িতিন ধারণা কেরন শটগান ও িপ ল) বাট িদেয় 
তাঁেদর মাইে াবােসর াস ভাংচূর করেত করেত কেয়ক রাউ  ফাঁকা িল ছাঁেড়। 
একই সমেয় ওই লাক েলার মেধ  একজন তাঁর মাথায় িপ ল ঠিকেয় ধের গালাগাল 
কের এবং তাঁর ফুপােতা বান নু াহার কাথায় আেছ তা জানেত চায়। ঐ লাক 
আরও বেল, নু াহােরর তােদর সে  মাইে াবােস থাকার কথা িছল এবং স 
মাইে াবােস নই কন? নু াহার কাথায় আেছ তা িতিন বলেত পােরনিন বেল তাঁেক 
চড়-থা ড়, িকল-ঘুিষ এবং আে য়াে র গাড়া িদেয় িডিব পুিলশ সদস রা আঘাত কের। 
িকছু ণ পর একজন লাক নয়েনর মাথা ল  কের হঠাৎ িল ছাঁেড়। িল ছঁুড়েত 
দেখ নয়ন ত মাথা সিরেয় িনেত স ম হন এবং অে র জন  িনেজর জীবন র া 
করেত পােরন বেল জানান। স সময় চালক হা ন িবপদ আঁচ কের হঠাৎ কের 
মাইে াবাস  চালােনা  কের। তাঁরা আনুমািনক ৫/৬ হাত দেূর যেতই ওই 
লাক েলা পছন থেক তাঁেদর মাইে াবাস েক ল  কের আনুমািনক ৩০/৪০ রাউ  
িল ছাঁেড়। এরপর ওই লাক েলা তাঁেদর সে  থাকা মাইে াবােস উেঠ নয়নেদর 

মাইে াবাস েক তাড়া করেত থােক। স সময় মাইে াবােসর ভতের রিন ও িরপন 
আতনাদ করিছল। তখন িতিন রিনর িপঠ থেক এবং িরপেনর মাথা থেক র রণ 
হেত দেখন। িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় আ িলয়া-বাইপাইল সড়েকর পােশ অবি ত 
তালুকদার িফিলং শেনর কােছ মসাস খান অেটােমাবাইল  এ  দালােদািল মটেসর 
সামেন তাঁেদর মাইে াবাস েক ওই লাক েলা আবারও গিতেরাধ কের দাঁড়ায় এবং 
তাঁেকসহ অন ান েদর ধের দবৃু  বেল গালাগাল ও মারধর করেত থােক। স সময় িতিন 
দখেত পান য, আ মনকারীেদর কেয়কজেনর পরেন িডিব পুিলেশর জ ােকট িছল। তখন 
িতিন িনি ত হন য, তাঁরা যােদর হােত আ া  হেয়েছন তারা িডিব পুিলশ এর 
সদস । স সময় িতিন রিন ও িরপনেক ত হাসপাতােল নয়ার জন  িডিব পুিলশ 
সদস েদর বারবার অনুেরাধ কেরন। িক  িডিব পুিলশ সদস রা তাঁর অনুেরাধ না েন 
তাঁেক পটােত থােক। িকছু ণ পের িডিব পুিলশ সদস রা তাঁেক টেন-িহঁচেড় আলাদা 
কের মারেত মারেত অন  এক  পুিলেশর গািড়েত ওঠায়। পুিলেশর গািড়  তাঁেক িনেয় 
আ িলয়ার িবিভ  জায়গায় যায় এবং ওই সময় তাঁেক িডিব পুিলশ সদস রা িকছু ণ 
পরপরই হত া করার মিক দয়। তখন একজন িডিব পুিলশ সদস েক মাবাইল ফােন 
কথা বলেত দেখন এবং তােক বলেত েনন য, য ভােবই হাক িকছু অ  সং হ কের 
যন ওই পুিলশ সদেস র কােছ আনা হয়।   
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রাত আনুমািনক ৮.০০টায় িডিব পুিলশ সদস রা তাঁেক গািড় থেক নািমেয় আ িলয়ার 
জামগড়ায় অবি ত িবেনাদন ক  ফ া াসী িকংডেমর পছেন িনেয় যায়। সখােন 
দাঁিড়েয় িডিব পুিলশ সদস রা আনুমািনক ৪/৫ রাউ  ফাঁকা িল ছাঁেড়। এরপর তাঁেক 
বলা হয় িতিন একজন শীষ দবৃু । িতিন খুন, চাঁদাবািজ এবং জিম দখেলর সে  
জিড়ত। এজন  তাঁেক শাি  দয়া হেব। িকছু ণ পর িডিব পুিলশ সদস েদর মেধ  
একজন তাঁর হােত এক  অ  দয় এবং তাঁেক ধমক িদেয় বেল ওই অ  িদেয় নয়নই 
রিনেক িল কেরেছ এবং তাঁেক তা ীকার করার জন  বলা হয়। িক  িতিন তা 
ীকার করেত রািজ হনিন বেল তাঁেক লা  িদেয় বধড়ক পটােনা হয়। িডিব পুিলশ 

সদস েদর মেধ  থেক একজেনর পর একজন এেস তাঁেক িকল-ঘুিষ মারেত মারেত বেল 
য, িতিনই রিনেক িল কের হত া কেরেছন একথা তাঁেক ীকার করেত হেব এবং িতিন 
যিদ তা ীকার না কেরন তাহেল তাঁেকও হত া করা হেব। স সময় একজন তাঁর বুেক 
অ  ঠিকেয় ধের বেল য, মৃতু র আেগ দায়াদ দ পড়, এখিন তামােক িল কের হত া 
করা হেব। এরপর একজন িডিব পুিলশ সদস  তাঁেক চড়-থা ড়, িকল, ঘুিষ মারেত থােক 
এবং অন  একজন সদস  শটগান িদেয় সেজাের পটােত থােক। দীঘ ণ তাঁেক শারীিরক 
ও মানিসকভােব িনযাতন কের ীকােরাি  আদােয়র চ া করার এক পযােয় িকছু েণর 
জন  তাঁর ওপর িনযাতেন িবরিত দয়া হয়। 

 

ওই িবরিতর সময় িতিন নেত পান িডিব পুিলশ সদস রা িনেজেদর মেধ  বলাবিল 
করিছল য, িল করেত িনেষধ করা সে ও ধু ধুই িল কের একজনেক মের ফলা 
হেলা। এজন  তােদর চাকির িনেয় টানাটািন হেত পাের। এরপর সখােন অপিরিচত িকছু 
লাক এক  ব াগ িনেয় আেস। ব ােগর ভতর থেক আনুমািনক ৫/৬  বড় ছুির, 

৬/৭  মাঝাির ধরেণর ছুির এবং এক  চাপািত বর কের তাঁর সামেন রাখা হয়। 
তাঁেক বলা হয় যিদ িতিন িডিব পুিলশ সদস েদর িব ে  কান কথা কাউেক বেলন 
তাহেল তাঁেক ওই ছুির িদেয় জবাই কের হত া করা হেব।  

 

১৪ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০ টায় তাঁেক িডিব পুিলশ সদস রা ফ া াসী 
িকংডেমর পছন থেক আ িলয়া থানায় িনেয় যায়। ধনাইদ ঈদগাহ মাঠ এলাকায়, 

আ িলয়া-বাইপাইল সড়েক এবং পরবত েত ফ া াসী িকংডেম তাঁেকসহ অন ান েদর ওপর 
যারা িল ও িনযাতন কেরেছ তােদর মেধ  িডিব পুিলশ সদস েদর একজন িডিব ওিস 
ওয়ািহদু ামান এবং িডিব ই েপ র শািহন শাহ পারেভজ আেছন বেল আ িলয়া থানায় 
এেস িতিন জানেত পােরন বেল জানান। 

 

িতিন আরও জানান, আ িলয়া থানায় ঢাকার আেগ ওিস ওয়ািহদু ামান এবং ই েপ র 
শািহন শাহ পারেভজ তাঁেক মিক িদেয় বেল য, িতিন যিদ িডিব পুিলশ সদস েদর 
িব ে  কান কথা বেলন অথাৎ রিনেক হত ার ব াপাের যিদ মুখ খােলন তাহেল তাঁেক 
মের ফলা হেব। আ িলয়া থানায় তাঁেক িদেয় আবারও ীকােরাি  আদােয়র চ া 
করা হয় য, িতিনই রিনেক িল কের হত া কেরেছন। এছাড়াও তাঁেক িদেয় জার কের 
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বলােনার চ া করা হয় য, িতিন প াশ হাজার (৫০,০০০) টাকার িবিনমেয় 
আ িলয়ায় জিম দখল করেত যান এবং রিনেক হত া করার জন  ভাড়া করা দবৃু  
িনেয় ফুপুর বািড়েত িগেয়িছেলন। িক  িতিন িডিব পুিলশ সদস েদর কথায় রািজ না 
হওয়ায় তাঁেক বারবার হত ার মিক দয়া হয় এবং একটু পরপরই লা  িদেয় িপ েয় 
ও িকল-ঘুিষ মের িনযাতন করা হয়। এরপর তাঁেক ঢাকা ক ীয় কারাগাের পাঠােনা 
হয় বেল িতিন জানান।  

 

 

িলর আঘােত মাইে াবােসর পছেনর কাঁচ ভা চুর অব ায় দখা যাে  এবং িসেট গাল িচি ত 
জায়গায় িলর িচ  দখা যাে  

 

সবুজ িময়া (৩৫), চােয়র দাকানদার, ত দশ  

সবুজ িময়া অিধকারেক জানান, ১৩ অে াবর ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় 
িতিন  ৪/৫ রাউ  িলর শ  নেত পান। িতিন দেখন, তাঁর দাকান থেক 
আনুমািনক ২০ গজ দেূর আ িলয়া-বাইপাইল সড়েকর পােশ অবি ত ‘ মসাস খান 
অেটােমাবাইল  এ  দালােদািল মটেসর ’ সামেন এক  সাদা রংেয়র নায়া মাইে াবােসর 
ভতর থেক কেয়কজন যুবক আতনাদ করেছ এবং অন ান রা ভীতস  হেয় এিদক-
সিদক তাকাে । স সময় আরও এক  মাইে াবাস সখােন আেস এবং িডিব পুিলেশর 
পাশাক পিরিহত কেয়কজন লাক ওই যুবকেদরেদর িকল, ঘুিষ, চড়-থা ড় এবং লা  
িদেয় পটােত থােক। এরপর সখান থেক একজন যুবকেক গািড়েত উ েয় িনেয় িডিব 
পুিলশ সদস রা চেল যায়। িকছু ণ পর ওই যুবেকর সে  থাকা অন ান  যুবকেদরেক 
িনেয় বািক পুিলশ সদস রা অন  এক  গািড়েত উেঠ  চেল যায় বেল িতিন জানান। 
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বাম থেক থম ছিব  তালকুদার িফিলং শেনর যখােন, ি তীয়বার রিন,নয়ন ও অন ান েদর আটক 
কের মারধর করা হয়।ি তীয় ছিবেত রিন য িসেট বসা িছল সখােন লেগ থাকা র  দখা যাে  

 

মাঃ মিনর হােসন (২৪), রিনর মামােতা ভাই 

মাঃ মিনর হােসন অিধকারেক বেলন, ১৩ অে াবর ২০১২ স া আনুমািনক ৬.০০ 
টায় িতিন তাঁর ছাট চাচা মাঃ হিব হােসন এর কােছ জানেত পােরন য, িবেকল 
আনুমািনক ৩.০০ টায় তাঁর ফুফােতা ভাই রিনেক নরিসংহপুর- কানাবািড় সড়েক িডিব 
পুিলশ সদস রা িল কের হত া কেরেছ। রিনর লাশ এনাম মিডেকল কেলজ ও 
হাসপাতােল আেছ। তখনই িতিন এনাম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল যান এবং সখােন 
রিনেক মৃত অব ায় পেড় থাকেত দেখন। এরপর রিনর লাশ ঢাকা মিডেকল কেলজ 
হাসপাতােল ময়না তদে র জন  নয়া হয়। এরপর ১৪ অে াবর ২০১২ স া 
আনুমািনক ৬.০০ টায় রিনর লাশ বািড়েত আনা হয় এবং রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় 
কাউি য়া ইউিনয়ন কবর ােন দাফন করা হয়।  

 

িতিন আরও বেলন, ১৭ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় তাঁর পিরবােরর 
সদস রা, আ ীয়- জন, রিনর সহপা  ও ব ু রা ঢাকার িমরপুের অবি ত সরকারী 
বাংলা কেলেজর সামেন িডিব পুিলশ সদস েদর িলেত রিনর অকাল মৃতু র জন  
দায়ীেদর িবচার দািব কের মানবব ন কমসূচী পালন করার সময় সখােন িডিবর 
এসআই শািহন শাহ পারেভজ এেস তাঁেকসহ মানবব েন অংশ হণকারীেদর গািলগালাজ 
কের ও তাঁেদর াণনােশর মিক দয়। এ সময় শািহন শাহ পারেভজ এর সে  থাকা 
অন ান  পুিলশ সদস রা তাঁেদরেক লা  পটা কের এবং তাঁেদর হােত থাকা রিন হত ার 
িবচােরর দািবেত তির করা ব ানার কেড় িনেয় যায় বেল িতিন জানান। 
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রিন ও অন ান েদর বহনকৃত নায়া মাইে াবাস। গাল িচি ত জায়গায় িলর িচ  দখা যাে । 

 

কাম াহার (৩৭), নয়েনর ফুফােতা বান 

কাম াহার অিধকারেক জানান, গাজীপুর জলার জয়েদবপুর থানার কািশমপুর 
ইউিনয়েনর বাগবাড়ী ােম তাঁেদর পি ক ৮২ শতাংশ জিম মৃত আ ুস সাবাহােনর 
ছেল আমানউ াহ, আতাউর রহমান সামান, সানাউ াহ এবং রিবউ াহ নােমর কেয়কজন 
ভাবশালী ব ি  দখল কের রােখ। তাঁেদর স ি  যােত ওই ভাবশালীরা আ সাৎ 

করেত না পাের সজন  তাঁর ছাট বান নু াহার আইনী ব াব া নয় এবং ২০০৯ 
সােল ওই জিম তাঁরা পুন ার কেরন। এরপর থেকই আমানউ াহ ও তার সে র 
লাকজন তাঁর পিরবােরর সদস েদর নানাভােব হয়রািন ও হত ার মিক িদেয় আবারও 
ওই জিম দখল করার চ া করেত থােক। কানভােবই তাঁেদর জিম আবার দখল করেত 
না পের িবিভ  সমেয় িডিব পুিলশ সদস েদর মাটা অংেকর টাকা িদেয় তাঁর 
পিরবােরর সদস েদর ওপর িতেশাধ নয়ার চ া করেত থােক।  

 

১৩ অে াবর ২০১২ নু াহার ঢাকা থেক ােমর বািড় বড়ােত যায়। ওই িদন 
আতাউর রহমান সামান ও  মাহা দ নবী এবং তাঁেদর সে র লাকজন িডিব পুিলশ 
এর যাগসাজেস তাঁর ছাট বান নু াহারেক হত ার েচ া চালায়। কারণ তাঁর ছাট 
বান নু াহারই িতপ  কতৃক দখলকৃত তাঁেদর পি ক জিম পুন াের মূল ভুিমকা 
রােখ। যার ফল িতেত তাঁেদর িতপ রা িডিব পুিলশ সদস েদর িদেয় হামলা করায় 
এবং ওই হামলায় তাঁেদর বািড়েত নয়েনর সে  দাওয়াত েত আসা রিন িডিব 
পুিলেশর িলেত িনহত হয়। 

  

ওই ঘটনায় আ িলয়া থানা মামলা না নয়ায় তাঁর মামােতা ভাই অথাৎ মেহিদ হাসান 
নয়েনর বড় ভাই মাহমুদুল হাসান মাসুম বাদী হেয় ২৫ অে াবর ২০১২ ঢাকা িব  
চীফ জিুডিশয়াল ম ািজে ট এর আদালেত খিললুর রহমান, মাহা দ কিবর হােসন 
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সরকার, মিতউর রহমান, সাইদরু রহমান, আতাউর রহমান, মিনর হােসন, আিত র 
রহমান, মাহা দ নবী, িফেরাজ আহেমদ, মেহ ল দা, িডিবর ই েপ র শািহন শাহ 
পারেভজ, ওিস ওয়ািহদু ামান, এএসআই হা ন-অর-রিশদসহ আরও ৪/৫ জন লাকেক 
আসামী কের দ িবিধর1১৪৮/১৪৯/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১০৯ ধারায় এক  
মামলা দােয়র কেরন। যার মামলা ন র-১০০৩/১২। িতিন আরও জানান, এই ঘটনার 
পর িডিব পুিলশ আ িলয়া থানায় নয়ন ও অন ান েদর িব ে  
দ িবিধর2১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৩০৭/৩০২ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার 
মামলা নং ৫৪। এছাড়া ১৮৭৮ সােলর অ  আইেনর ১৯-এ3

 ধারায় এক  মামলা 
দােয়র করা হয়। যার মামলা নং ৫৫, তািরখঃ ১৩/১০/১২। 

 

শখ মাঃ বদ ল আলম (িপিপএম), অিফসার ইনচাজ, আ িলয়া থানা, ঢাকা।  
শখ মাঃ বদ ল আলম অিধকারেক বেলন, রিনর মৃতু র িবষেয় পুিলশ সুপার এবং 
আদালেতর অনুমিত ছাড়া িতিন কান তথ  িদেত পারেবন না। অথাৎ এ ব াপাের কান 
ধরেণর তথ  িদেত িতিন অপারগতা কাশ কেরন। 

 

ওয়ািহদু ামান, অিফসার ইনচাজ (ওিস), জলা িডিব পিুলশ ( গােয় া শাখা), ঢাকা 
ওয়ািহদু ামান অিধকারেক বেলন, ১৩ অে াবর ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৩.০০ টায় 
গাজীপুর জলার জয়েদবপুের বাগবাড়ী ােমর ধনাইদ ঈদগাহ মাঠ এলাকায় অবি ত 
নরিসংহপুর- কানাবািড় সড়েক িডিব পুিলশ সদস েদর এক  দল চক পা  বিসেয় 
িডউ  করিছেলন। স সময় এক  মাইে াবাস দেখ তা থামার জন  তাঁরা িনেদশ 
দন। িক  িডিব পুিলেশর িনেদশ অনুযায়ী মাইে াবাস  না থেম ত চেল যায় এবং 

                                                             
1

 দ িবিধ, ১৮৬০ এর িনে া  ধারা িলেত বলা হেয়েছ- 

  ধারা-১৪৮: মারা ক অে  সি ত হেয় দা া অনু ানকরণ,  

  ধারা-১৪৯: সাধারণ উে েশ র বা বায়েন অনুি ত অপরােধর জন  বআইনী সমােবেশর েত ক সদস  দাষী,  
  ধারা-৩২৫: াকৃতভােব তর আঘাত দােনর শাি ,  

  ধারা-৩২৬: াকৃতভােব মারা ক অ  বা মাধ েমর সাহােয  তর আঘাত দান করা,  
  ধারা-৩০৭: খুেনর উেদ গ,  

  ধারা-৩০২: খুেনর শাি ,  

  ধারা-৩৪: কিতপয় ব ি  কতৃক একই উে শ  সাধনকে  কৃত কাযাবলী,  
  ধারা-১০৯: দু েম সহায়তার ফেল সহায়তাকৃত কাজ  স ািদত হবার ে  এবং উহার শাি  িবধানাথ কান    

                    িবধান না থাকার ে  দু েম সহায়তার শাি  স েক। 

 

2

 দ িবিধর িনে া  ধারা িলেত বলা হেয়েছ- 

  ধারা-১৪৩: বআইনী সমােবেশ শাি  

  ধারা-১৩২: িবে ােহ সহায়তা এবং উহার ফেল িবে াহ অনুি ত হবার ে  শাি  

 ধারা-৩৫৩: সরাকারী কমচারীেক তার কতব  পালেন বাধাদােনর িনিমে  আ মন ও অপরাধমূলক বল েয়াগ 

  ধারা-৩০৭: খেুনর উেদ গ,  

  ধারা-৩০২: খেুনর শাি । 

 

3

 অ  আইন, ১৮৭৮ সােলর ধারা-১৯-এ। অৈবধভােব অ  ও িল এবং ছারা ও চাপািত িনজ হফাজেত রাখার অপরাধ 
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মাইে াবােসর ভতর থেক দইুজন লাক িডিব পুিলশ সদস েদর ল  কের িল কের। 
স সময় ওই মাইে াবাস  ধাওয়া কের একজনেক অ সহ পাওয়া যায়। ওই এলাকার 
কিফলউি ন আহে দ নােম এক ব ি র পি ক জিম িনেয় িবেরােধ তাঁর িকংবা িডিব 
পুিলেশর কান স ৃ তা নই বেল িতিন দািব কেরন। িতিন জানান, এ ব াপাের 
তৎকালীন পুিলশ সুপার িমজানুর রহমান বতমােন িযিন পুিলেশর অিতির  উপ 
মহাপিরদশক এবং আ িলয়া থানার ভার া  কমকতা শখ মাঃ বদ ল আলম 
(িপিপএম) ক অবগত কেরই ওই আসামীেদর িব ে  অিভযান পিরচালনা করা হয় ।  

 

ই েপ র শািহন শাহ পারেভজ, জলা িডিব পিুলশ ( গােয় া শাখা), ঢাকা 
ই েপ র শািহন শাহ পারেভজ অিধকারেক বেলন, ১৩ অে াবর ২০১২ িবেকল 
আনুমািনক ৩.০০ টায় আ িলয়ার ধনাইদ এলাকায় অবি ত নরিসংহপুর- কানাবািড় 
সড়েক িডিব পুিলশ সদস রা চক পা  বিসেয় এক  মাইে াবাস দেখ তা থামার জন  
িনেদশ দয়। স সমেয় মাইে াবাস  সামান  গিত কিমেয় আবারও ত চলেত থােক 
এবং একই সমেয় মাইে াবাস  থেক তাঁেদর ওপর িল করা হয়। এরপর 
মাইে াবাস  আ িলয়া তালুকদার িফিলং শেনর কােছ গেল আ িলয়া থানা ও 
আ িলয়া পুিলশ ফাঁিড়র সদস রা মাইে াবাস  থামায়। সখান থেক ৮ জনেক 
ফতার কের আ িলয়া থানায় আনা হয় বেল িতিন জানান। 

  

ডাঃ িদপ র, মিডেকল অিফসার, এনাম মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ৯/৩, পাবতী 
নগর, থানা রাড, সাভার, ঢাকা 
ডাঃ িদপ র অিধকারেক জানান, ১৩ অে াবর ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৫.৩০ টায় 
আ িলয়া থানার পুিলশ সদস রা রিন নােম একজন ব ি েক হাসপাতােলর জ রী 
িবভােগ আেনন। িতিন মৃতু র মাণপ  দন এবং সখােন রিনর মৃতু র কারণ িহেসেব 
িপেঠর ডান পােশ িলর আঘােতর িচ  রেয়েছ বেল জানান। িতিন মাণপে  Cardio-
respiratory failure due to severe hemorrhage বেল উে খ কেরন। তারপর পুিলশ 
সদস রা লাশ িনেয় সাভার থানায় যান।  

 

আবু জাফর রােশদ, সহকারী কিমশনার (ভূিম) ও িনবাহী ম ািজে ট, সাভার, ঢাকা 
আবু জাফর রােশদ অিধকারেক জানান, ১৩ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.১৫ 
টায় সাভার মেডল থানায় িতিন মৃত রিনর সুরতহাল িরেপাট তির কেরন। িতিন 
রিনর িপেঠ পছেন কামেরর ওপের িলর িচ  এবং শােটর পছেন এক  ছাট িছ  
দেখ তা িতেবদেন উে খ কেরন বেল জানান।  

 

ডাঃ কাজী গালাম মাখেলছুর রহমান, িবভাগীয় ধান, ফেরনিসক মিডিসন 
িবভাগ, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
ডাঃ কাজী গালাম মাখেলছুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৩ অে াবর ২০১২ রাত 
আনুমািনক ৮.৩০টায় আ িলয়া থানার পুিলশ সদস রা রিন নােম এক ব ি র লাশ 
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মেগ আেনন। িতিন ১৪ অে াবর ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় লােশর ময়না 
তদ  কেরন। ময়না তদ  ন র-২০৪৩/১২। রিনর লােশর িপেঠ িলর আঘাত িছল। 
সখান থেক ১  িল উ ার করা হয়। রিনর ময়না তদ  িতেবদেন মৃতু র কারণ 
িহেসেব ঈধৎফরড়-ৎবংঢ়রৎধঃড়ৎু ভধরষঁৎব ফঁব ◌ঃড় ◌ংবাবৎব যবসড়ৎৎযধমব বেল 
উে খ কেরন। লােশর ময়না তদ  শেষ পুিলশ সদস েদর মাধ েম পিরবােরর সদস রা 
লাশ িনেয় চেল যায় বেল িতিন জানান।  

 

বাবুল চ , মগ-সহকারী, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
বাবুল চ  অিধকারেক জানান, ১৪ অে াবর ২০১২ রিন নােম এক  মৃত দেহর ময়না 
তদ  করেত ডা ারেক সহেযািগতা কেরন। িতিন দেখন, লােশর িপেঠ িলর িচ  
রেয়েছ। ময়না তদ  শেষ পিরবােরর সদস রা পুিলেশর মাধ েম লাশ িনেয় যায় বেল 
িতিন জানান। 

 

অিধকােরর ব ব ঃ 
আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস রা সাদা পাশােক কাউেক িল কের হত া করার 
ঘটনা উে গজনক এবং যা দেশর আইন ও িবচার ব ব ার িব ে  অব ান ঘাষনার 
সািমল। সরকার এই পিরি িত মাকােবলায় বারবারই ব থতার পিরচয় িদে  এবং এর 
ফেল আইনী শাসন ব ব া ভে  পড়েছ।  অিধকার িডিব পুিলশ কতৃক রিনেক িল 
কের হত ার িবষয়  িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর ত িবচােরর আওতায় 
আনার জন  সরকােরর িত দািব জানাে । 

 

-সমা - 


