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িড় াম জলার রািজবপরু থানায় মাঃ সকা র আলীেক িনযাতেনর 

অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৬ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ২.২০ টায় িড় াম জলার রািজবপুর থানা পুিলশ 

সদস রা বড়াই ডাংগী ােমর মৃত গরীবু াহ ও মাছা ৎ জেবদা খাতুেনর ছেল মাঃ 
সকা র আলীেক (৩৭) তাঁর বািড় থেক ফতার কের থানায় িনেয় িনযাতন কের। 
তথ ানুস ােন জানা যায়, সকা র আলীর িতেবশী মুনছুর আলীেক গত ২৮ আগ  

২০১২ রােত ক বা কারা হত া কের। মুনছুর আলী হত াকা  সকা র আলী জিড়ত নয় 

বেল মািণত হেল ২৭ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০ টায় পুিলশ টাকার িবিনমেয় 

তাঁেক ছেড় দয় । 
 

তথ ানুস ােন জানা যায়, সকা র আলী একজন গ  ব বসায়ী। সকা র আলীেক 

ফতােরর পর রািজবপুর থানা পুিলশ তাঁর পিরবােরর কােছ ৫০ হাজার টাকা দাবী কের। 
এর পিরে ি েত সকা েরর পিরবার রািজবপুর থানার িপএসআই িনমল চ  মহ র হােত 

১৭ হাজার টাকা িদেল সকা র আলীেক ছেড় দয়া হয়।   
 

অিধকার ঘটনা  সরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেলন 

 িনযািতত মাঃ সকা র আলী ও তাঁর পিরবার 

 সকা র আলীর িচিকৎসক এবং 
 আইনশৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ মাঃ সকা র আলী 
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মাঃ সকা র আলী (৩৭), িনযািতত ব ি  

মাঃ সকা র আলী অিধকারেক জানান, িতিন একজন গ  ব বসায়ী। মােঝ মােঝ িতিন 

গ  িবি  করার জন  িড় ােমর বাইের যান। ২৮ অগা  ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.০০ 

পয  িতিন রািজবপুর গ র হােট িছেলন। সখান থেক বািড়েত ফরার পর এলাকাবাসীর 

কাছ থেক জানেত পােরন, পােশর বািড়র মুনছুর আলীেক খঁুেজ পাওয়া যাে  না। ২৯ 

অগা  ২০১২ িতিন যখন ব বসার কােজ বািড়র বাইের িছেলন তখন দপুুর আনুমািনক 

৩.০০ টায় মুনছুর আলীর ছেল মাহা দ আলী মাবাইল ফােন তাঁেক জানান, তাঁর বািড়র 

পােশ এক  হলুদ েত মুনছুর আলীর লাশ পাওয়া গেছ। মুনছুর আলী খুন হওয়ার ২৮ িদন 

পর মাহা দ আলী তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, িতিন যন বািড়েত না থােকন। িতিন 

কন বািড়েত থাকেবন না তা জানেত চাইেল মাহা দ আলী তাঁেক জানান মুনছুর আলী 
হত া মামলার অিভযু  আসামী লাল চান পুিলশেক সকা র আলীর জিড়ত থাকার কথা 
বেলেছ। তখন সকা র আলী মাবাইল ফােন মাহা দ আলীেক  

 

জািনেয় দন িতিন পািলেয় থাকেত পারেবন না, কারণ িতিন মুনছুর আলী হত া মামলার 

সে  জিড়ত নন। ২৬ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ২.২০ টায় রািজবপুর থানার 

অিফসার ইনচাজ (ওিস) আিজজলু হক এর নতৃে  ৭/৮ জন পুিলশ সদস  তাঁর বািড়েত 

আেস। ওিস আিজজলু হক এক  জ ির িবষেয় কথা বলার জন  তাঁেক থানায় যেত হেব 

বেল জানায় । তখন তাঁর ী রািজয়া খাতুন পুিলশ সদস েদর বেলন য, সকা েরর সে  

যিদ কান েয়াজনীয় কথা থােক তাহেল সকা র সকােল থানায় যােব এবং িতিন রােত 

সকা রেক থানায় িনেয় যেত বাঁধা দন। িক  পুিলশ সদস রা তাঁর বাধা উেপ া কের 

সই রােতই সকা র আলীেক জার কের থানায় িনেয় যায়। সকা র আলীেক থানায় িনেয় 

যাওয়ার পর অিফসার ইনচাজ আিজজলু হক তাঁেক জানান, মুনছুর আলী হত াকাে র 

ঘটনায় িতিন জিড়ত এবং তা তাঁেক ীকার করেত বেলন। সকা র আলী এ িবষেয় কান 

িকছু জােনন না বেল ওিসেক জানান। একথা বলার সে  সে  এএসআই অমল মার গামছা 

িদেয় তাঁর চাখ বঁেধ ফেল। এরপর েবশনারী সাব ই েপ র (িপএসআই) িনমল চ  মহ , 

এএসআই অমল মার এবং এসআই শাহজাহান তাঁর হােত, পােয়, কামের লা  িদেয় পটােত 

থােক। দীঘ ণ পটােনার এক পযােয় িতিন ান হািরেয় ফেলন। িকছু ণ পর ান িফের 

পাওয়ার পর িতিন ওিসর পােয় ধের বেলন, মুনসুর আলী হত ার ঘটনার সে  িতিন জিড়ত 

নন। তখন এসআই শাহজাহান তাঁেক আবারও লা  িদেয় পটােত  কের। ওিস আিজজলু 

হক পটােনার এক পযােয় সকা র আলীেক বে র ওপর েত বেল। িকছু ণ পর িনমল 

চ  মহ  এবং এএসআই অমল মার জার কের তাঁর মল ার িদেয় বরফ জাতীয় এক 
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কার পদাথ েবশ করান। সে  সে  তাঁর ভতর থেক লেত  কের এবং এরপর িতিন 

অ ান হেয় পেড়ন। ান ফরার পর িতিন দেখন, তাঁর মল ার িদেয় অনবরত র  ঝরেছ 

আর এক পুিলশ সদস  তাঁর মাথায় পািন ঢালেছ। ওই সময় ওিস আিজজলু হক তাঁেক বেল, 

‘ওপর থেক অডার হেয়েছ সফায়াের তােক মের ফলা হেব’। এরপর তাঁর চাখ বঁে◌ধ 

পুিলেশর গািড়েত কের নদীর পােড় িনেয় যাওয়া হয়। এএসআই অমল মার রাইেফেলর বাট 

িদেয় তাঁর বুেক আঘাত করেত থােক। সসময় একজন পুিলশ সদস  সকা র আলীর কােছ 

জানেত চায় মারা যাওয়ার আেগ তাঁর কান ই া আেছ িকনা। ঐ পুিলশ সদস েক িতিন 

জানান, মারা যাওয়ার আেগ িতিন তাঁর ছেল মেয়েদর দখেত চান। এ সময় িতিন এক  

ব  নদীেত ফলার শ  নেত পান। এসময় এএসআই অমল মার তাঁেক ভয় দখােনার 

জন  বেল, মামলার এক ন র আসামী লাল চানেক নদীেত ফেল দয়া হেয়েছ, এখন তােক 

িল কের নদীেত ফেল িদব”। িকছু ণ পর এএসআই অমল মার তাঁেক আবার থানায় 

িনেয় আেস। তাঁর মল ার িদেয় তখনও র  ঝরেত থােক, িক  তাঁেক কান িচিকৎসা দয়া 

হয়িন । িপএসআই িনমল চ  মহ  তাঁেক বেল, থানায় আনার পর তাঁেক য মারধর করা 

হেয়েছ তা কাউেক জানােনা যােবনা এবং সব সময় সাজা হেয় বেস থাকেত হেব। যিদ 

কাউেক জানােনা হয় তাহেল তাঁেক মুি  দয়া হেব না। সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় তাঁর 

বড়ভাই মাঃ জু ার আলী থানায় আসেল তাঁর উপর পুিলশ কতৃক িনযাতেনর কথা জানান। 
স া আনুমািনক ৭.০০ টায় তাঁর মামা মুি েযা া মাঃ কােবজ আলীসহ রািজবপুর 

উপেজলা চয়ারম ান আকবর হােসন িহেরা, রািজবপুর উপেজলা আওয়ামী লীেগর সােবক 

সভাপিত সবুর ফা কী, রািজবপুর উপেজলা িবএনিপ ’র সভাপিত মাঃ মাখেলছুর রহমান 

থানায় আেসন। উপেজলা চয়ারম ান আকবর হােসন িহেরা ওিস আিজজলু হেকর কােছ 

জানেত চান মুনছুর আলী হত াকাে র সে  সকা র আলী জিড়ত িকনা তা আসামী লাল 

চােনর কােছ নব। তখন থানা হাজত থেক লাল চানেক আনা হয়। লাল চান তাঁেদর কােছ 

ীকার কেরন য, মুনছুর আলী হত াকাে র সে  সকা র আলী জিড়ত নন। তখন ওিস 

আিজজলু হক িপএসআই িনমল চ  মহ েক জানায়, যেহতু মুনছুর আলী হত াকাে  

সকা র আলী জিড়ত নয়, সেহতু তাঁেক ছেড় দয়া হাক। ২৭ সে র ২০১২ রাত 

আনুমািনক ১.০০ টায় তাঁর বড় ভাই মাঃ জু ার আলী থানায় আেসন এবং িপএসআই 
িনমল চ  মহ র হােত ১৭ হাজার টাকা দন। পের ১৭ হাজার টাকা পেয় সকা র আলীেক 

ছেড় দয়া হয়। থানা থেক বর হওয়ার সময় সকা র হাঁটেত পারিছেলন না। তখন 

জু ার আলী এক  ভ ােন কের সকা র আলীেক বািড়েত িনেয় যান। বািড়েত যাওয়ার 

পর িতিন তাঁর বড় ভাই জু ার আলী এবং পিরবােরর অন ান েদর কােছ পুিলশ সদস েদর 
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অমানুিষক িনযাতেনর কথা জানান। িতিন জু ার আলীেক বেলন, তাঁেক যন ডা ার 

দখােনা হয়। রাত আনুমািনক ৭.০০ টায় িতিন রািজবপুর উপেজলা া  কমে ে  যান। 
িক  হাসপাতাল রিজি  খাতায় তা রাত ১০.২৫ টায় দখােনা হেয়েছ। ২৮ সে র ২০১২ 

রাত আনুমািনক ১০.০০ টায় এক পুিলশ সদস  হাসপাতােল এেস সকা রেক থানায় যেত 

হেব বেল জানায়। তখন িতিন থানায় যেত রািজ হনিন। পের ওিস আিজজলু হক হাসপাতােল 

এেস তাঁেক আবারও থানায় িনেয় যায়। ২৯ সে র ২০১২ িড় াম চীফ জিুডিশয়াল 

ম ািজে ট আদালেত তাঁেক রণ করা হয়। ১৩ নেভ র ২০১২ িতিন জািমেন মুি  পান। 
 

রািজয়া খাতুন (৩৫), সকা র আলীর ী 
রািজয়া খাতুন অিধকারেক জানান, ২৬ সে র রােত িতিন এবং তাঁর ামী ঘুমাি েলন। 
রাত আনুমািনক ২.২০ টায় রািজবপুর থানার ৫/৭ জন পুিলশ সদস  তাঁর বািড়েত আেস। 
রািজবপুর থানার িপএসআই িনমল চ  মহ র ডােক তাঁর এবং সকা র আলীর ঘুম ভােঙ। 
িপএসআই িনমল চ  মহ  জানায়, িবেশষ একটা কােজ সকা র আলীেক থানায় যেত 

হেব। তখন িতিন িপএসআই িনমল চ  মহ েক জানান, এত রােত তাঁর ামীেক ঘেরর বাইের 

যেত দয়া যােব না। িতিন পুিলশ সদস েদর কােছ অনুেরাধ জানান যন সকা র আলীেক 

রােত থানায় না নয়া হয়। িক  তাঁর কথা না েন পুিলশ সদস রা সকা র আলীেক 

রািজবপুর থানায় ধের িনেয় যায়। 
  

মাঃ জু ার আলী (৪৬), সকা র আলীর বড় ভাই   

মাঃ জু ার আলী অিধকারেক জানান, ২৬ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় 

তাঁর ছাটভাই সকা র আলীর ী রািজয়া খাতুন তাঁেক জানায় রািজবপুর থানার পুিলশ 

সদস রা সকা র আলীেক থানায় িনেয় গেছ। সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় িতিন 

রািজবপুর থানায় যান। থানা হাজেত থাকা তাঁর ভাই সকা র আলীর কাছ থেক জানেত 

পােরন তােক থানায় ধের নয়ার পর গামছা িদেয় চাখ বঁেধ িপএসআই িনমল চ  মহ , 

এএসআই অমল মার এবং এসআই শাহজাহান তাঁর সারা শরীের লা  িদেয় িপ েয়েছ। 
পুিলশ সদস রা সকা েরর মল ার িদেয় বরফ জাতীয় পদাথ েবশ কিরেয় িনযাতন 

কেরেছ। িতিন সসময় ওিস আিজজলু হেকর কােছ জানেত চান তাঁর ছাটভাই সকা র 

আলীেক কন ধের আনা হেয়েছ। ওিস জানায়, সকা র আলী মুনছুর আলী হত াকাে র 

সে  জিড়ত, সজন  তাঁেক ধের আনা হেয়েছ। দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় িতিন তাঁর মামা 
মাঃ কােবজ আলী, রািজবপুর উপেজলার চয়ারম ান আকবর হােসন িহেরা, রািজবপুর 

উপেজলা আওয়ামী লীেগর সােবক সভাপিত মাঃ সবুর ফা কী এবং রািজবপুর উপেজলা 
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িবএনিপ ’র সভাপিত মাঃ মাখেলছুর রহমান থানায় যান। ওিস আিজজলু হক তাঁেক জানায়, 

সকা র আলীেক থানা থেক ছািড়েয় িনেত হেল ৫০ হাজার টাকা িদেত হেব। িতিন ওিসেক 

বেলন, তাঁর পিরবার এবং সকা েরর আিথক অব া ভাল না এবং িতিন এত টাকা জাগাড় 

করেত পারেবন না। িতিন ঐিদন ১৫ হাজার টাকা িদেত পারেবন এবং অবিশ  টাকা পের 

িদেবন বেল জানান। ওিস এ কথায় রািজ হেল িতিন বািড়েত এেস সকা েরর ী রািজয়া 

খাতুনেক টাকা দয়ার িবষয়  জানান। ১৫ হাজার টাকা জাগাড় কের এবং আেরা িকছু 

টাকা সােথ িনেয় িতিন ২৭ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০ টায় রািজবপুর থানায় 

যান। িতিন িপএসআই িনমল চ  মহ র হােত ওিসর দাবীকৃত ১৫ হাজার টাকা এবং সই 

সে  আেরা ২ হাজার টাকা দন। টাকা পাওয়ার পর রািজবপুর থানা থেক সকা র 

আলীেক পুিলশ সদস রা ছেড় দয়। সকা র আলী যখন থানা থেক বর হয় তখন িতিন 

হাঁটেত পারিছেলন না। এক  ভ ােন কের সকা র আলীেক বািড়েত নয়া হয় বেল িতিন 

জানান। 
 

িপএসআই িনমল চ  মহ , নােগ রী থানা, িড় াম 

িপএসআই িনমল চ  মহ  অিধকারেক জানান, ২৮ অগা  ২০১২ বড়াই ডাংগী ােমর 

মুনছুর আলী খুন হওয়ার পর তাঁর ছেল মাহা দ আলী বাদী হেয় রািজবপুর থানায় এক  

হত া মামলা দােয়র কেরন। মামলা ন র- ০১; তািরখ ২৯/০৮/১২ ধারা ৩০২, ৩৪ 

দনডিবিধ। িতিন এ মামলার তদ কারী কমকতা িহেসেব দািয়  পালন করিছেলন। ২৫ 

সে র ২০১২ এজহারভু  আসামী লাল চানেক ৩ িদেনর জন  থানায় িরমাে  আনেল স 

মুনছুর আলী হত াকাে র সে  সকা র আলীর জিড়ত থাকার কথা জানায়। এজন  ২৬ 

সে র ২০১২ রােত সকা র আলীেক থানায় িনেয় আসা হয়। থানায় আনার পর 

সকা র আলীর ওপর িনযাতেনর কথা জানেত চাইেল িতিন তা অ ীকার কেরন। ৩০ 

সে র ২০১২ িবিভ  পি কার মাধ েম রািজবপুর থানা হফাজেত সকা র আলীেক 

িনযাতেনর খবর কািশত হেল িড় ােমর পুিলশ সুপার মাহবুবুর রহমান তাঁেক সই থানা 
থেক ত াহার কেরন। এ ব াপাের িতিন আর িকছু বলেত রািজ হনিন। 

 

এসআই শাহজাহান, রািজবপরু থানা িড় াম 

এসআই শাহজাহান অিধকারেক জানান, মুনছুর আলী হত াকাে  মাহা দ আলী বাদী হেয় 

য মামলা দােয়র কেরেছন সই মামলায় তদ কারী কমকতা িছেলন িপএসআই িনমল চ  

মহ । ৩ অে াবর ২০১২ িপএসআই িনমল চ  মহ েক ত াহার কের িড় াম পুিলশ 

লাইেন নওয়া হেল ওিস আিজজলু হক তাঁেক মামলার তদ কারী কমকতা িহেসেব দািয়  
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দন। ৪ অে াবর ২০১২ িতিন মামলার তদ কারী কমকতা িহেসেব দািয়  পালন কেরন। ২৪ 

অে াবর ২০১২ িতিন তদ  িতেবদন জমা দন। 
 

মাঃ রােশদলু ইসলাম িব াস, অিফসার ইনচাজ (ওিস) রািজবপরু থানা, 
িড় াম 

মাঃ রােশদলু ইসলাম িব াস অিধকারেক জানান, ১ নেভ র ২০১২ িতিন রািজবপুর থানায় 

যাগদান কেরেছন। সকা র আলীেক থানায় এেন িনযাতেনর িবষেয় িতিন িকছু জােনন না। 
 

মাহবুবুর রহমান, পিুলশ সুপার, িড় াম  

মাহবুবুর রহমান অিধকারেক জানান, ৩০ সে র ২০১২ রািজবপুর থানা হফাজেত 

সকা র আলীেক িনযাতেনর খবর িবিভ  সংবাদপে  কািশত হেল ৩ অে াবর ২০১২ 

িপএসআই িনমল চ  মহ েক ত াহার কের পুিলশ লাইেন িনেয় আসা হয়। এ ব াপাের িব 

সােকল এএসিপ সােরায়ার জাহান ভঁূইয়ােক তদ  করার দািয়  দয়া হেয়েছ। ১০ নেভ র 

২০১২ িপএসআই িনমল চ  মহ েক নােগ রী থানায় বদিল করা হেয়েছ বেল িতিন জানান।  
 

সােরায়ার জাহান ভঁূইয়া, সহকারী পিুলশ সুপার (এএসিপ) িড় াম 

সােরায়ার জাহান ভঁূইয়া অিধকারেক বেলন, ৩০ সে র ২০১২ রািজবপুর থানা হফাজেত 

সকা র আলীর ওপর িনযাতেনর খবর িবিভ  সংবাদপে  কািশত হেল পুিলশ সুপার 

তাঁেক তদ  করার িনেদশ দন। বতমােন িবষয়  তদ নাধীন অব ায় আেছ বেল িতিন 

জানান। 
 

মাঃ আ লু সু, উপ-সহকারী কিমউিন  মিডেকল অিফসার উপেজলা া  

কমে  রািজবপরু, িড় াম 

মাঃ আ ুল সু অিধকারেক জানান, ২৭ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ১০.০০টায় 

সকা র আলী নােম এক ব ি েক হাসপাতােলর জ ির িবভােগ আনা হয়। ঐ সময় 

কতব রত িচিকৎসক ফরহাদ হােসন বাদল উপি ত না থাকায় িতিন রিজি  খাতায় 

সকা র আলীর দইু হােত আঘােতর িচ  এবং শরীেরর িবিভ  অংেশ কােলাদাগ িছল বেল 

িলিপব  কেরন। িকছু ণ পের কতব রত িচিকৎসক ফরহাদ হােসন বাদল জ ির িবভােগ 

এেস সকা র আলীেক থানায় িনেয় গেছ জানেত পের রােগর িববরণ কেট িদেয় নতুন 

কের তা িলিপব  কেরন। রিজি  খাতায় ডা ার ফরহাদ হােসন বাদল  সকা র আলীর 

শরীের বািহ ক কান আঘােতর িচ  িছল না বেল পের উে খ কেরন। 
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ডাঃ ফরহাদ হােসন বাদল, মিডেকল অিফসার, উপেজলা া  কমে  

রািজবপরু, িড় াম 

ডাঃ ফরহাদ হােসন বাদল অিধকারেক জানান, িতিন এক  ফাউে শন িনং এ ঢাকায় 

আেছন। সজন  িতিন ব ব াপ  এবং েয়াজনীয় কাগজপ  না দেখ কান ম ব  করেত 

রািজ হনিন। হাসপাতােলর রিজি  খাতা থেক জানা যায়, ২৭ সে র ২০১২ রাত 

আনুমািনক ১০.০০ টায় সকা র আলী নােম এক রাগী হাসপাতােলর জ ির িবভােগ 

আেসন। যার রিজ ার না ার ২২৬৩ এবং িসিরয়াল না ার ২২। আ ঃ িবভােগর 

রিজ ার না ার ১৫১৮/১৬০। ব ব াপ  থেক জানা যায় মাঃ সকা র আলী পুিলেশর 

িরমাে  থাকা অব ায় অসু  হেল তাঁেক িচিকৎসা দওয়া হয়। রাগীর মল াের র  

ঝরিছল। িপএসআই িনমল চ  মহ  ২৮ সে র ২০১২ রাত ১০.২০ টায় আবারও 

সকা র আলীেক হাসপাতােল িচিকৎসারত অব ায় ফতার কের িনেয় যায়। 
 

অিধকােরর ব ব ঃ  
বাংলােদেশর সংিবধান, দ িবিধ, মানবািধকােরর সবজনীন ঘাষণাপ  এবং িনযাতন 

িবেরাধী আ জািতক সনদ েত ক েত িনযাতন িনিষ । তারপরও বাংলােদেশ িতিনয়ত 

িনযাতন বেড়ই চলেছ, যা দেশর গণত  ও আইেনর শাসনেক িব  কের তুলেছ। 
অিধকার মেন কের পুিলেশর কান সদেস র িব ে  িনযাতেনর অিভেযাগ অন  কান পুিলশ 

সদস  িদেয় তদ  কিরেয় িনেরপ  ফল পাওয়া স ব নয়। এর ফেল িত  ব ি র 

সিত কােরর ন ায় িবচার পাওয়ার সুেযাগ থেক বি ত হবার স াবনা থােক। অতএব 

িনেরপ  তদে র ােথ িবচার িবভাগীয় তদ ই িকছুটা সত  উদঘাটেন স ম হেত পাের। 
এছাড়াও িচিকৎসকেদর মেধ  কােরা কােরা শাসনেক তু  কের িরেপাট দয়ার উেদ াগও 

মানবািধকার লংঘেনর ে  অন তম সহায়ক িহেসেব িতভাত হে । অিধকার সকা র 

আলীর ওপর পুিলশ হফাজেত চালােনা িনযাতেন দায়ী ব ি েদর ধু বদলী না কের 

িবচােরর আওতায় আনার দািব করেছ। না হেল আইন েয়াগকারীর সং া েলার মেধ কার 

দবৃু ায়ন অিচেরই িনয় নহীন হেয় পড়েব। 
  

-সমা - 


