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নায়াখালী জলার সানাইমুড়ী উপেজলার মুটবী ােম কারবান আলীেক িল 

কের হত া ও আেমনা আ ারেক িলেত আহত করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

২৮ ফ য়াির ২০১৩ আ জািতক অপরাধ াইবুনাল-১ উিনশ শত একা র সােল মুি যু কালীন সমেয় মানবতার িবরুে  

সংঘ ত অপরােধর অিভেযােগ বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর নােয়েব আমীর দলওয়ার হােসন সাঈদীেক ফাঁিসর আেদশ 

দয়। এ রায়েক ক  কের সারােদেশ জামায়ােতর ঘািষত হরতােলর সময় নায়াখালী সদেরর দে র হাট ও বগমগ  

উপেজলার রাজগে  হরতাল সমথনকারীেদর সে  পুিলেশর সংঘেষ কেয়কজন াণ হারান। এ সংঘেষর রশ ধেরই ১ মাচ 

২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১.৪৫ টায় নায়াখালীর সানাইমুড়ী উপেজলার মুটবী ােমর জােম মসিজেদর সামেন একই ােমর 

লাকমান হােসেনর ছেল কারবান আলীেক (২৫) র◌্যািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র◌্যাব)-১১ কতৃক কােশ  গুিল কের 

হত ার অিভেযাগ ওেঠ। উে খ  কারবান আলীেক গুিল কের হত ার পর তাঁর ভাগেন ও এলাকার লাকজন কারবােনর 

গুিলিব  লােশর কােছ যেত চাইেল াব পুনরায় এেলাপাথািড় গুিল চালায় এবং এেত আেমনা আ ারসহ (১৩) অেনেক 

গুিলিব  হন। কান রাজৈনিতক দেলর সে  জিড়ত না থাকার পরও কারবানেক িবনা কারেণ গুিল কের হত া করা হেয়েছ 

বেল কারবােনর বাবার অিভেযাগ। 

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

 কারবান আলীর আ ীয় 

 ত দশ  

 মামলা পিরচালনাকারী আইনজীবী এবং 

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 
 

 

িচ র: ১ কারবান আলী; িচ : ২ কারবােনর ব ব ত র  মাখা গি , পােলা শাট ও লুি ; িচ : ৩ গুিলিব  আেমনা আ ার। 
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লাকমান হােসন( কারবান আলীর িপতা), ামঃ মুটবী, থানাঃ সানাইমুড়ী, 

নায়াখালী: 

লাকমান হােসন অিধকারেক জানান, কারবান আলী পশায় একজন িবদু ৎ িমি । ১ মাচ ২০১৩ শু বার এবং জু ার নামােজর 

িদন হওয়ায় তাঁরা মসিজেদ নামাজ পড়েত যান। দপুুর আনুমািনক ১.৪৫ টায় তাঁরা মসিজদ থেক বর হন, তখন মসিজেদর 

সামেনর রা া িদেয় উপেজলা িনবাহী অিফেসর িদেক যাবার সময় মসিজেদর থেক িকছুদরু পিরেয় াব-১১ এর এক  গািড় 

থােম ও মসিজদ থেক বর হওয়া মুস ীেদর িদেক ল  কের গুিল ছঁুড়েত থােক। এেত তাঁর ছেল ঘটনা েলই মাথায় গুিলিব  হেয় 

মারা যান। াব-১১ এর সদস রা তাঁর ছেলেক গািড়েত তুেল িনেয় যায়। িতিন পের ানীয় সাংবািদকেদর কােছ জানেত পােরন 

কারবানেক াব থেম লাকসাম উপজলা া  কমে ে  এবং পের িম া মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়। সখান থেক 

আবার তােক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়। সখােন ময়নাতদ  শষ হেল কারবােনর মতৃেদহ এ া ুেলে  কের মুটবী 

ােম তাঁেদর বাসায় আনার পর দাফন করা হয়। িতিন কারবােনর হত ার সু ু  তদ  দািব কের দাষীেদর িবচােরর আওতায় 

আনার জন  ১০ মাচ ২০১৩ নায়াখালী িবচািরক ম ািজে ট আদালেত এক  িপ শন মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১৩৯, 

তািরখ ১০ মাচ ২০১৩। 
 

সা াম হােসন (২০) ( কারবােনর ভাগেন), আহত ও ত দশ , মুটবী, সানাইমুড়ী, 

নায়াখালী: 

সা াম হােসন অিধকারেক বেলন, ১ মাচ ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১.৪৫ টায় স কারবােনর সােথ মসিজদ থেক যখন নামাজ 

পেড় বর হন তখন মসিজেদর সামেনর রা া িদেয় চৗমহনীর িদক থেক সানাইমুড়ী বাজােরর িদেক াবএর গাড়ী যেত দেখন। 

মসিজদ পার হেয় িকছুদরু যাবার পর িকছু লাক াবএর গাড়ীেক ল  কের ইট ছঁুড়েল, াব সদস রা গাড়ী থািমেয় মসিজদ 

ল  কের গুিল ছঁুড়েত থােক। এেত তাঁর পােশ থাকা কারবান মাথায় গুিলিব  হেয় মা েত পেড় যায়। িতিন কারবােনর কােছ 

িগেয় দেখন কারবান আর াস িনে না, তখন িতিন কারবােনর লাশ টেন নয়ার চ া করেল াব সদস রা পুনরায় 

এেলাপাতািড় গুিল চালােত থােক। সসময় তাঁর পােয় গুিল লােগ এবং ানীয় আেরা কেয়কজন গুিলেত আহত হেল তাঁরা 

কারবানেক রেখ াণ ভেয় দেূর সের যান। তখন াবএর সদস রা কারবানেক গািড়েত তুেল িনেয় চেল যায়। 
 

আেমনা আ ার, িলিব , মুটবী, সানাইমুড়ী, নায়াখালী: 

আেমনা আ ার অিধকারেক বেলন, তাঁর বাড়ী মসিজেদর কােছ। ১ মাচ ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১.৪৫ টায় িতিন বাড়ীেত কাজ 

করিছেলন। িতিন হঠাৎ গুিলর শ  ও অেনক মানুেষর শারেগাল শুেন তাঁর বাসার উঠােন বিড়েয় আেসন এবং আেশ পােশর 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/কারবান ও আেমনা/ সানাইমুড়ী/ নায়াখালী /১ মাচ ২০১৩/ পাতা- 3 

মানুেষর কােছ জানেত পােরন য, মসিজেদর সামেন একজন ব ি  াবএর গুিলেত মারা গেছ। তখন হঠাৎ এক  গুিল তাঁর বাম 

পােয়র হাঁটুর িনেচ লােগ। িতিন সানাইমুড়ীর বজরা হাসপাতােল িচিকৎসা িনেয়েছন। 
 

এডেভােকট কাজী কিবর আহেমদ, সাধারণ স াদক, আইনজীবী সিমিত, নায়াখালী 

( কারবােনর বাবার দােয়র করা মামলা পিরচালনাকারী আইনজীবী): 

কাজী কিবর আহেমদ অিধকারেক জানান, ১ মাচ ২০১৩ সানাইমুড়ীর মুটবীেত াব কারবােনর হত ােক িভ  খােত পিরচালনার 

জন  কারবােনর মতৃেদহ িচিকৎসার নােম িবিভ  হাসপাতাল নয় এবং িমথ া মামলা দােয়র কের। িতিন বেলন এর মাণ পাওয়া 

যায় কারবােনর িচিকৎসার ব াপাের াবএর করা মামলার এজাহােরর ব েব । যখােন বলা হেয়েছ য, কারবােনর অব ার 

অবনিত হেত থাকেল তাঁেক থেম িম ার লাকসাম উপেজলা া  কমে ে  ও পের উ ত িচিকৎসার জন  আবার িম া 

মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ও ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ানা র করা হয়। অথচ কারবান ঘটনা েলই মারা 

িগেয়িছেলন। যার মান পাওয়া যায় লােশর সে  থাকা াব-১১ এর এসআই িবমেলর ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল লাশ 

ানা েরর সনদ পে । যখােন িতিন উে খ কেরেছন কারবােনর মতৃেদহ াবএর-১১ এর এএসিপ কামরুল ইসলােমর িনেদেশ 

িতিন িম া মিডেকল কেলজ হাসপাতাল থেক এ া ুেল  (ঢাকা মে া: চ ৭১-৬৩৪) যােগ ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

ানা র কেরন।  
 

এছাড়া ২ মাচ ২০১৩ র◌্যােবর করা মামলায় ঘটনার সমেয়র উে খ করা হেয়েছ ১ মাচ ২০১৩ িবেকল ৩.০৫ থেক ৪.১৫ 

পয । যখােন ২ মাচ ২০১৩ রাত ১২.৩৫ টায় আবার ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ময়না তদে র আেগ শাহবাগ থানার 

উপ-পুিলশ পিরদশক রিকবুল হাসােনর তকৃত সুরতহাল িতেবদেন ঘটনার সমেয়র উে খ করা হেয়েছ ১ মাচ ২০১৩ দপুুর 

১.৪৫টা। আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর তকৃত কাগেজ কারবানেক হত ার ব াপাের তােদর ব েব র গড়িমল মান িহসােব 

িতি ত  হেয়েছ। 
 

মা: জিসম উি ন, উপ সহকারী পিরচালক, র াব-১১, আদমজীনগর, নারায়ণগ : 

মা: জিসম উি ন অিধকারেক জানান, ১ মাচ ২০১৩ নায়াখালীর আইন শৃ লা পিরি িত িনয় েন রাখেত আইন শৃ লা 

র াকারী বািহনীেক সহায়তা করার জন  জলা শাসক, নায়াখালী থেক াব-১১ ক িনেদশনা দয়া হয়। স অনুযায়ী ১ মাচ 

২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১২.৩০ টায় াবএর টহল গাড়ী নায়াখালী সদের টহেল যায়। সখান থেক িবেকল আনুমািনক ৩.০৫ 

টায় সানাইমুড়ীর মুটবীেত পৗঁছােল একদল উ ৃ ল জনতা তাঁেদর ল  কের ইট-পাথর ছাঁেড় ও পের এক পযােয় গুিল ছাঁেড়। 

তখন আত œর ােথ াবএর উধ ¦তন কতৃপে র সে  যাগােযাগ কের উ ৃ ল জনতােক ছ ভ  করেত াব সদস েদর নােম 
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ইসু কৃত শটগান থেক ১২০ রাউ  গুিল ও গ াসগান থেক ১৭ রাউ  য়ার সল ছুেড় পিরি িত িনয় েন আনা হয়। পরবত েত 

মুটবী নামক ােন এক ব ি র র া  দহ পেড় থাকেত দেখ তাঁেক থেম লাকসাম উপেজলা া  কমে ে  নয়া হেল 

কতব রত িচিকৎসেকর পরামেশ তাঁেক উ ত িচিকৎসার জন  িম া মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ও পের ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল ানা র করা হয়। ঢাকা মিডেকল কেলেজর িচিকৎসক তােক মতৃ ঘাষনা কেরন এবং ময়না তদ  শেষ তাঁর লাশ 

এ া ুেল  যােগ তাঁর বাসায় পা েয় দয়া হয়। এ ব াপাের ২ মাচ ২০১৩ রাত আনুমািনক ২.০৫ টায় সানাইমুড়ী থানায় িতিন 

িনেজ বাদী হেয় ৫০০/৬০০ জন অ াত নামা লাকেক আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১,  তািরখ 

২.৩.১৩। মামলা র তদ  করেছন সানাইমুড়ী থানার এস আই মিফজলু ইসলাম। 
 

এসআই মিফজলু ইসলাম, সানাইমুড়ী থানা, নায়াখালী: 

এসআই মিফজলু ইসলাম অিধকারেক বেলন, িতিন মামলা র তদ  কর ছন। তদ  শষ হবার পূেব এ ব াপাের িব ািরত জানােনা 

স ব নয় । 
 

হািসনা বগম, উপেজলা িনবাহী অিফসার, সানাইমুড়ী, নায়াখালী: 

হািসনা বগম অিধকারেক জানান, ১ মাচ ২০১৩ মুটবীেত াবএর কান অিভযােনর ব াপাের তাঁর কােছ কান তথ  িছল না। 

এমনিক সিদন াব সানাইমুড়ী রােড য টহল িদেয়িছল, স ব াপােরও িতিন িকছু জানেতন না। সানাইমুড়ী উপেজলা িনবাহী 
অিফেস সিদন মানবতািবেরাধী অপরােধর অিভেযােগ অিভযু  জামায়ােত ইসলািমর নােয়েব আমীর দলওয়ার হােসন সাঈদীর 

রায়েক ক  কের িবে াভ করেত করেত িকছু উ ৃখল জনতা হামলা চালায়। সানাইমুড়ী থানা পুিলশ থেম কাঁদােন গ াস ও 

পের রাবার বুেলট ছুেড় পিরি িত িনয় েন আেনন। সই িদনই স া আনুমািনক ৭.৩০ টায় াব-১১ এর ায়াডন িলডার 

শােহদ আহেমদ খান উপেজলা িনবাহী অিফেস আেসন ও আইন শৃ লা র ায় কান ধরেনর সহেযািগতা লাগেল তাঁেক জানােত 

বেলন। 
 

িসরাজলু ইসলাম, জলা শাসক, নায়াখালী: 

িসরাজলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ১ মাচ ২০১৩ নায়াখালীর আইন শৃ লা পিরি িত িনয় েন রাখেত আইন শৃ লা র াকারী 

বািহনীেক সহায়তা করার জন  াব-১১ ক িনেদশনা দয়া হেয়িছল। িতিন জানান ১ মাচ ২০১৩ াব কাউেক গুিল কের মেরেছ 

িকনা এ ব াপাের তাঁর কােছ কান তথ  নাই। 
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অিধকার এর ব ব : 

এক  াধীন দেশ াবএর গুিলেত িনরপরাধ মানুেষর মতুৃ  মানবািধকার ল েনর চূড়া  সীমা অিত ম কেরেছ বেল অিধকার 

মেন কের। অন িদেক শাসেনর উ তন কমকতা যথা জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী কমকতা তাঁেদর দািয় া  এলাকায় 

াব-১১ এর ারা সংঘ ত এই গুিল কের হত াকাে র ব াপাের জােনন না- এই ব ব  তাঁেদর দায়মুি র সং ৃ িতেকই পুন: 

িতি ত কেরেছ। এছাড়া ৫০০/৬০০ জন অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের াব-১১ য মামলা কেরেছ তা মানবািধকােরর 

চরম ল ন কারণ এর মাধ েম অেনক িনরপরাধ মানুেষর হয়রািন হবার স বনা রেয়েছ। অিধকার সরকােরর কােছ অিবলে  

কারবান আলীর মতুৃ  ও আেমনাসহ অন ান  আহতেদর ব াপাের সু ু  তদে র মাধ েম অপরাধীেদর িবচােরর আওতায় আনার 

দািব জানাে । 

 

সুরতহাল িতেবদেনর কিপ: 
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লাশ ানা েরর সনেদর কিপ: 

 

 

 

-সমা - 


