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খুলনার জাহানাবাদ ক া নেম  এলাকা থেক ি য়ার জাসদ নতা মাহা দ 

আলী মহ তেক র াব সদস  কতৃক ম করার অিভেযাগ 

তথ ানসু ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

২৫ জানয়ুাির ২০১৩ রাত আনমুািনক ৮.৩০টায় ি য়া জলার মারখালী উপেজলার আদাবািড়য়া ােমর মতৃ ই াজ 

আলী ও রািহমা খাতুেনর ছেল মাহা দ আলী মহ ত (৩৪) খলুনা মহানগরীর খানজাহান আলী থানার জাহানাবাদ 

ক া নেম  এর শহীদ ক াে ন বাশার মােকেটর গ ািরসন িসেনমা হেলর সামেন যান। সখান থেক র ািপড এ াকশন 

ব াটািলয়েনর (র াব) সদস  পিরচেয় মহ তেক ার করার পর তাঁেক গমু করা হেয়েছ বেল তাঁর পিরবােরর 

অিভেযাগ। 
 

মহ ত িছেলন একজন কৃষক এবং জাতীয় সমাজতাি ক দল (জাসদ) এর মারখালী থানা শাখার চার স াদক। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানসু ান কের। অনসু ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 ম ¦তর আ ীয়- জন 

 ােরর ত দশ  এবং 

 আইন শংৃখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
 

 

ছিব: মাহা দ আলী মহ ত 

 

মাছাঃ ময়না খাতুন (৩২), মহ েতর ী 

মাছাঃ ময়না খাতুন অিধকারেক জানান, তাঁর ামী বাড়ীেত গররু ফাম পিরচালনা এবং কৃিষ কাজ কের সংসার 

চালােতন। পাশাপািশ িতিন জাতীয় সমাজতাি ক দল মারখালী থানা শাখার চার স াদেকর পেদ থেক রাজনীিত 

করেতন। 
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১৭ জানয়ুাির ২০১৩ দপুরু আনমুািনক ৪.০০টায় মহ ত মাটর সাইেকল িনেয় বাড়ী থেক বর হেয় বাঁশ াম বাজাের 

যান এবং িবেকল আনমুািনক ৫.৩০টায় মাটর সাইেকল িনেয় বাড়ীেত চেল আেসন। মহ ত তােক জানান য বাঁশ াম 
বাজার থেক দইু  মাটর সাইেকল যােগ কেয়কজন লাক তাঁেক ধরার জন  ধাওয়া কেরিছল। তাঁর সে  কথা বেলই 

মহ ত বাড়ী থেক পািলেয় যেত চান। িতিন মহ েতর কােছ জানেত চান, কারা তােক ধাওয়া করেছ? মহ ত তাঁেক 

বেলন, শাসেনর লাক হেত পাের। সিদন স া ৬টা ২৭ িমিনট ২৭ সেক-◌ তাঁর মাবাইল ফােন ০১৭১১২৬৮৪৪৬ 

মাবাইল ন র থেক এক  ম ােসজ আেস। যােত লখা িছল- Mohobbot ar wife mob.no.........। িতিন এই 
ন ের কথা বলার চ া কেরন িক  অপর া  থেক একজন পরুষু লাক কথা বলেলও পিরচয় দয়িন। িতিন ধারণা 

কেরন, যারা মহ তেক ধরার জন  ধাওয়া কেরিছল ন র  তােদরই হেত পাের।   

 

মহ ত তখন একই ােম তার বান িনলফুা বগেমর বাড়ীেত যান এবং দইুিদন সখােন পািলেয় থােকন। মহ ত 

িনয়িমত মাবাইল ফােন তাঁর সে  যাগােযাগ রাখিছেলন। িনলফুার বাড়ী থেক রাজবাড়ী জলার পাংশা থানার বহলা 

ডা ী ােম তাঁর পিরিচত ম জা আলীর বাড়ীেত যেয়ও পািলেয় থােকন।  

 

২৫ জানয়ুাির ২০১৩ দপুেুরর িদেক মহ ত সখান থেক খলুনায় আেরক বান লাইলী রহমােনর বাসায় যাওয়ার জন  

রওনা দন। পের মহ ত মাবাইল ফান  ব  কের দন। রাত আনমুািনক ৯.০০টায় লাইলী রহমােনর ামী 

সনাবািহনীর সােজ  হািববরু রহমান তাঁেক মাবাইেল ফান কেরন। হািববরু তাঁেক জানান, মহ ত রাজবাড়ী থেক 

খলুনা মহানগরীর খানজাহান আলী থানার জাহানাবাদ ক া নেম  এর শহীদ ক াে ন বাশার মােকেটর গ ািরসন 

িসেনমা হেলর সামেন তাঁর বাসায় যাওয়ার জন  বাস থেক নামার পরই র াব সদস  পিরচয় িদেয় কেয়কজন লাক 

মহ তেক ার কের িনেয় গেছ বেল ানীয় দাকানদাররা জািনেয়েছ।  

 

এখবর শানার পর িতিন মারখালী থানা এবং ি য়া র াব ক াে  িগেয় মহ েতর খাঁজ খবর নন। িক  সবাই 

মহ তেক আটেকর কথা অ ীকার কেরন। মহ তেক কাথাও খুেঁ◌জ না পেয় ২৭ জানয়ুাির ২০১৩ ি য়া শহেরর 

দিনক সমেয়র কাগজ পি কা অিফেস এক সংবাদ সে লন কেরন। সংবাদ সে লন িতিন তাঁর ামীর স ান দািব 

কেরন। 

 

মাছাঃ লাইলী রহমান (২৩), মহ েতর বান 

মাছাঃ লাইলী রহমান অিধকারেক জানান, তাঁর ামী হািববরু রহমান সনাবািহনীর সােজ , িতিন ামীেক িনেয় খলুনা 

মহানগরীর খানজাহান আলী থানার জাহানাবাদ ক া নেম  এর সরকাির বাসভবেন থােকন। ২৫ জানয়ুাির ২০১৩ 

মহ ত তাঁেক মাবাইল ফােন জানান য, মহ ত রাজবাড়ীেত এক আ ীেয়র বাসায় আেছন এবং সখান থেক তাঁর 

কােছ আসেত চান। িতিন মহ তেক বেলন, শহীদ ক াে ন বাশার মােকেটর গ ািরসন িসেনমা হেলর সামেন এেস 

লাইলীেক ফান িদেলই িতিন এেস বাসায় িনেয় যােবন। 
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রাত আনমুািনক ৮.০০টায় মহ ত মাবাইল ফােন তাঁেক বেলন, িকছু েণর মেধ ই িতিন গ ািরসেন নামেবন। একথা 

শেুন িতিন তাঁর ামী হািববরুেক এিগেয় িগেয় মহ তেক বাসায় িনেয় আসেত বেলন। তাঁর ামী বাসা থেক বর হেয় 

যান এবং রাত আনমুািনক ৮.৩৫টায় তাঁেক জানান, গ ািরসেনর সামেন থেক র াব সদস  পিরচেয় মহ তেক তুেল 

িনেয় যাওয়া হেয়েছ। তারপর িতিনও সখােন আেসন এবং ানীয় লাকজেনর কােছ িব ািরত শেুন স ব  ােন খাঁজ 

খবর কেরও মহ তেক পানিন। ২৬ জানয়ুাির ২০১৩ িতিন খানজাহান আলী থানায় যান এবং এক  জনােরল ডায়রী 

(িজিড) কেরন। যার ন র ৯৯৮; তািরখঃ ২৬/০১/২০১৩। িতিন িজিডেত উে খ কেরন, ৫/৬ জন ব ি  র াব সদস  

পিরচেয় িসলভার রং এর পাজােরা জীপ (ঢাকা ঘ-১১-৭৮০৯) মহ তেক তুেল িনেয় যায়। িতিন আেরা বেলন, 

ক া নেমে র কাছ থেক র াব সদস  ছাড়া কান দবুেৃ র পে  মহ তেক তুেল নয়া স ব নয়। িতিন তাঁর ামীর 

মাধ েম খলুনা র াব-৬ এর কাযালেয় যাগােযাগ কেরন। িক  র াব-৬ থেক জানােনা হয় য, তারা কান আসামী 

ার কেরিন। িতিন তাঁর ভাইেয়র স ান চান। 

 

মাঃ নািসর আলী (৩৫), ফল ব বসায়ী, শহীদ ক াে ন বাশার মােকট, 

জাহানাবাদ ক া নেম , খুলনা 

মাঃ নািসর আলী অিধকারেক বেলন, ২৫ জানয়ুাির ২০১৩ রাত আনমুািনক ৮.০০টার িদেক িতিন এন,এইচ, খান 

লাইে িরর সামেন দাঁিড়েয় দেখন য, মাথা ও মেুখ মাফলার িদেয় ঢাকা অব ায় একজনেক সাদা পাশাকধারী ২ জন 

লাক দইু পােশ ধের সামেনর িদেক িনেয় যাে । হঠাৎ লাক  মা েত হাঁচট খেয় পেড় যাওয়ার উপ ম হয় তখন তারা 

দইুজন লাক েক উচঁু কের িনেয় যেত চায়। লাক  যােব না বেল পছন িদেক টানেত থােক। িতিন িবষয়  লাইে িরর 

মািলক এসএম হলাল খান এবং মােকেটর সভাপিত বাবলু আ ারেক জানান। িতিনসহ অন রা তখন এিগেয় যান এবং 

লাকগেুলােক দাঁড়ােত বেলন। িতিন এিগেয় িগেয় জানেত চান, তারা কারা, তখন ঐ ব ি  বেলন, ‘‘আমােক বাঁচান, ওরা 

আমােক মের ফলেব’’। একথা শেুন িতিন তােদরেক লাক েক ছেড় িদেত বেলন। িক  তারা না ছাড়ায় িতিন তােদর 

কাছ থেক লাক েক জার কের ছািড়েয় নন। লাক  জানায়, তার নাম মহ ত, ক া নেমে র ভতের তাঁর বােনর 

বাসা, সনাবািহনীর সােজ  হািববরু রহমান তাঁর বােনর ামী।   

 

িতিন দেখন, সামেনই এক  িসলভার রংেয়র পাজােরা জীপ। যার ন র ঢাকা মে া-ঘ-১১-৭৮০৯। পাজােরা জীপ থেক 

ফসা, ল া এবং পাতলা গড়েনর এক লাক এেস তাঁেক িকল ঘিুস মােরন এবং িনেজেক র ােবর ক াে ন মেহদী বেল 

পিরচয় দন। িতিনও ক াে ন মেহদীেক ঘিুস মােরন এবং তােদর পিরচয়প  দখেত চাইেল ক াে ন মেহদী তখন তাঁর 

পিরচয়প  দখান। িতিন দেখন, দইুজেনর কামেড় িপ ল গাঁজা রেয়েছ। িতিন লাক েক না ছাড়ায় ক াে ন মেহদী 

তাঁেক গিুল করার হুমিক দন। এছাড়া ক াে ন মেহদী বেলন, আসামী দধূষ। যিদ আসামী ছুেট যায় তাহেল নািসরেক 

জবাব িদিহ করেত হেব। পের িতিন লাক েক তােঁদর কােছ ছেড় দন। ৫ জন র াব সদস  লাক েক বার বার পাজােরা 

জীেপর পছেনর ডালােত তুলেত চায়। িক  লাক  পছেনর ডালার ভতের যেত বাধা দন। এভােব ায় ৩০ িমিনট 

ধ াধি  হয়। পের লাক র পড়েনর কাপর খেুল গেল তারা মাফলার গলায় পিঁচেয় লািথ িকল ঘিুস মের তাঁেক আহত 

কেরন। লাক  িনে জ হেয় গেল তাঁেক ডালার ভতের ঢুিকেয় তারা িনেয় যায়। এিদেক লাকজন হািববরু নােম কউ 
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আেছ িকনা জানেত চায়। িক  হািববরুেক কউ চেন না বেল জানােল তারা মহ তেক িনেয় চেল যায়। কেয়ক িমিনট 

পর একজন লাক আেসন এবং িনেজেক সােজ  হািববরু রহমান বেল পিরচয় দন, তখন িতিন মহ তেক তুেল নয়ার 

খবর  জানান। 

 

এসএম হলাল উি ন খান, এন.এইচ. খান লাইে িরর মািলক ও ত দশ  

এসএম হলাল উি ন খান অিধকারেক জানান, ২৫ জানয়ুাির ২০১৩ রাত আনমুািনক ৮.০০টায় তাঁর পিরিচত নািসর 

আলী দাকােন এেস তাঁেক দখান, সাদা পাশাকধারী দইুজন লাক আেরকজন লাকেক ধের নয়ার চ া করেছ। সামেনই 

রা ায় এক  িসলভার রংেয়র পাজােরা জীপ রাখা আেছ। পাজােরা জীপ থেক আেরা দইুজন লাক এিগেয় আেস। মাট 

চারজন িমেল একজনেক টেন িনেয় যাওয়ার চ া কের। িতিন নািসর ও মােকেটর সভাপিত বাবলু আ ারেক িনেয় 

এিগেয় িগেয় তােদর কােছ জানেত চান লাক েক কন টানা ◌ঁে◌হচড়া করা হে । তােদর একজন তাঁেক জানায়, লাক  

আসামী তােক ধের িনেয় যাওয়া হেব। িতিন জানেত চান, তারা কারা? তখন ফসা, ল া পাতলা গড়েনর একজন লাক 

পাজােরা জীপ থেক নেম আেস এবং িনেজেদরেক র াব সদস  পিরচয় দয়। ল া লাক  িনেজেক র ােবর ক াে ন মেহদী 

বেল পিরচয় দয়। লাক র কােছ িতিন জানেত চান, িতিন ক? তােক কন র াব সদস রা ধের িনেয় যাওয়ার চ া 

করেছ। লাক  জানান, তাঁর নাম মহ ত। মহ ত তাঁেক আেরা বেলন, ঐ লাকগেুলা তাঁেক ধের িনেয় যেয় হত া 

করেব। তােদর হাত থেক মহ তেক ছাড়ােনার জন  মহ ত আ িত জানান।  

 

তখন ক াে ন মেহদী মহ তেক জার কের পাজােরা জীেপর ডালার ভতের তালার চ া চািলেয় যাি েলন। তখন 

নািসর িগেয় ক াে ন মেহদীর কাছ থেক মহ তেক ছািড়েয় নন। ক াে ন মেহদী তখন নািসরেক িকল, ঘিুস মােরন। 

নািসরও ক াে ন মেহদীেক ঘিুস মােরন। দইুজেনর হাতাহািত শরু ুহেল এলাকার ায় ২০/২৫ জন লাক জমা হেয় যায়। 

তখন ক াে ন মেহদী অন  সব র াব সদস েদর অ  বর করেত বেলন এবং উে িজত কে  হলাল খানেক বেলন য, 

মহ ত দদুষ স াসী। যিদ কান কারেণ মহ ত ছুেট পািলেয় যায়, তাহেল তাঁেক র াব সদস রা ার করেব। হলাল 

খান তখন মহ েতর কােছ জানেত চান, এখােন তাঁর কান আ ীয় জন আেছ িকনা। মহ ত বেলন, সনািসবােস 

লাইলী রহমান নােম তার বান থােক এবং বােনর ামী হািববরু রহমান সনাবািহনীর সােজ । মহ ত তখন 

হািববরুেক ডেক িদেত বেলন। 

 

িতিন উপি ত ানীয় লাক এবং সনািনবােসর আবািসক বািস ােদর কােছ জানেত চান, সােজ  হািববরু নােম কউ 

সখােন আেছন িকনা। উপি ত লাকজন হািববেুরর কথা বলেত পােরনিন। এভােব ায় আধা ঘ া অিত ম হয়। হলাল 

খান তখন ক াে ন মেহদীর কােছ জানেত চান, তােদর কান পিরচয়প  (আইিড কাড) আেছ িকনা। ক াে ন মেহদী 

তখন া েকর তির এক  আইিড কাড দখান। িতিন তখন অেহতুক জােমলায় জড়ােত না চেয় আর িকছু বেলনিন। 

হািববরু নােম কাউেক যখন পাওয়া গল না। তখন মহ েতর কথার গরুু  আর কউ দয়িন। র াব সদস রা মহ তেক 

পাজােরা জীেপর ডালার ভতের ভরার চ  করেত থােক। এভােব মহ েতর সে  তােদর িকছু ণ ধ াধি  হয়। এক 

পযায় র াব সদস রা মহ তেক িকল ঘিুস চর থা র এবং লািথ মারেত মারেত ডালােত ভরার চ া করেত থােক এবং 

মহ ত বাধা িদেত থােক। এেত মহ েতর শরীেরর মাফলার, জ ােকট, গি  এবং প া  খেুল যায়। এরপর র াব 
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সদস রা জার কের মহ তেক ডালার ভতের তুেল ঢালা লািগেয় দয় এবং পাজােরা জীপ িনেয় চেল যায়। ায় আধা 

ঘ া পর সনািনবাস থেক এক লাক মানেুষর জটলা দেখ এিগেয় আেসন। মানেুষর মেুখ মেুখ মহ ত নােম একজনেক 

ধের নয়ার খবর শেুন িনেজেক হািববরু বেল পিরচয় দন। িতিন হািববরুেক িব ািরত জানান। িতিন বেলন, 

সনািনবােসর গট থেক সাধারণ দবুৃ রা কখনই একজন লাকেক এভােব তুেল নয়ার মতা রােখ না। 

 

এসআই মাঃ সজীব রহমান, খানজাহান আলী থানা, খুলনা মহানগর পিুলশ, 

খুলনা 

এসআই মাঃ সজীব রহমান অিধকারেক জানান, ২৬ জানয়ুাির ২০১৩ জাহানাবাদ ক া নেম  এর সরকারী পািরবািরক 

বাস ান ২৮/৩, িশমলু ভবন থেক লাইলী রহমান নােম একজন মিহলা থানায় আেসন এবং এক  িজিড কেরন। 

িজিডেত িতিন বেলন, র াব সদস  পিরচেয় কেয়কজন লাক তাঁর ভাইেক আটক কের িনেয় গেছ। ঘটনা েল িগেয় ানীয় 

দাকানীেদর কাছ থেকও জানেত পােরন, ৫/৭ জন লাক র াব সদস  পিরচয় িদেয় মহ ত আলীেক তুেল িনেয় গ েব  

চেল যায়। 

 

এই ঘটনার সময় ানীয় ফল ব বসায়ী মাঃ নািসর আলী বাধা দন। তখন একজন িনেজেক র ােবর ক াে ন মেহদী বেল 

পিরচয় িদেয় তােক কেয়ক  িকল ঘিুস মাের। িতিন লাইলী রহমােনর অিভেযােগর সত তা পান। পের িতিন খলুনায় 

দািয় রত র াব সদস েদর সে  যাগােযাগ কেরন। িক  র াব কাযালয় থেক তাঁেক জানােনা হয়, মহ ত নােম কাউেক 

তারা আটক কেরিন। িতিন িজিডর তদ  করেছন িবধায় আর িকছু বলেত অপারগতা কাশ কেরন।  

 

অিতির  িডআইিজ মাহা দ লাকমান হািকম, কমাি ং অিফসার, র াব-৬, 

খুলনা 

অিতির  িডআইিজ মাহা দ লাকমান হািকম অিধকারেক জানান, ২৫ জানয়ুাির ২০১৩ রাত আনমুািনক ৮.৩০টায় 

র ােবর ক াে ন মেহদী পিরচয় িদেয় জাসদ নতা মহ তেক তুেল িনেয় গেছ এমন খবর িতিন সােসর মাধ েম 

পেয়েছন।   

 

িতিন বেলন, ক াে ন মেহদী নােম কান র াব কমকতা র াব-৬ এ নই। তাছাড়া সিদন কান অিভযান িতিন চালানিন। 

যিদ এ িবষেয় কান মামলা হয় তখন তদ  হেল বর হেয় আসেত পাের ক বা কারা মহ তেক আটক কেরেছ। 

 

ক াে ন মেহদী হাসান, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন-১২, সদর দ র, চক 

িশয়ালেকাল, িসরাজগ  

ক াে ন মেহদী হাসান অিধকারেক জানান, ২৫ জানয়ুাির ২০১৩ এর পর থেক অেনক লাক মাবাইল ফােন বা সরাসির 

এেস তাঁর কােছ জানেত চান িতিন ি য়ার জাসদ নতা মহ তেক খলুনা থেক ধের গমু কেরেছন িকনা? িক  িতিন 
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খবর  জানার পর র াব হডেকায়াটাসেক িবষয়  জািনেয়েছন এবং তাঁর িবরেু  অিভেযাগ  য অসত  তা মােণর 

দাবী কেরন এবং বেলন য, িতিন এ নােম কাউেক ধেরনিন বা িতিন ঘটনার িদন খলুনা শহের যানিন। 

 

এসআই জয়নাল আেবদীন, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন-১২, াইম ি েভনশন 

কা ানী-১, ি য়া 

এসআই জয়নাল আেবদীন অিধকারেক জানান, িতিন ০১৭১১২৬৮৪৪৬ মাবাইল ফান ন েরর মািলক। িতিন র াব-১২ 

ত কমরত আেছন। তাঁর মাবাইল ন র থেক মহ েতর ী মাছাঃ ময়না খাতুনেক ১৭ জানয়ুাির ২০১৩ কন ম ােসজ 

দয়া হেয়েছ তা জানেত চাইেল িতিন অিধকারেক এ িবষয় জােনন না বেল জানান। তেব িতিন শেুনেছন, ক বা কারা 

র াব পিরচয় িদেয় খলুনা থেক মহ তেক ধের িনেয় গেছ। িতিন আর কথা বলেত রািজ হনিন।     

 

মাঃ মাসুদ আলম, সহকারী পিরচালক, ইি িনয়ার, বাংলােদশ রাড া েপাট 

অথির  (িবআর এ), ঢাকা সােকল উ র, িমরপরু-১৩, ঢাকা 

২৫ ফ য়াির ২০১৩ রােত র াব সদস  পিরচয় িদেয় য গাড়ীেত মহ তেক তুেল নয়া হেয়েছ, সই গাড়ী স েক জানেত 

অিধকার থেক িচ  িদেয় মাঃ মাসদু আলম এর সে  যাগােযাগ করা হয়। যার িবআর এ অথির  রিজে শন ন র-

১৫৯৬; তািরখঃ ৬/২/২০১৩। 

 

২০ মাচ ২০১৩ িতিন অিধকারেক জানান, পাজােরা জীপ ন র ঢাকা মে া-ঘ-১১-৭৮০৯। চিসস নং- KMHNM 81 
CR 5U-166611, ইি ন নং G6CU4043953। পাজােরা জীেপর মািলক ই েপ র জনােরল অব পিুলশ, পিুলশ 

হডেকায়াটাস, ঢাকা। 

 

গালাম মহিসন, সভাপিত, জাসদ, ি য়া জলা শাখা, ি য়া 
গালাম মহিসন অিধকারেক জানান মারখালী থানা শাখার চার স াদক মাহা দ আলী মহ তেক র াব সদস  

পিরচেয় খলুনা থেক ধের িনেয় গমু করা হেয়েছ বেল িতিন শেুনেছন। িতিন বেলন, মহ ত কান রাজৈনিতক 

িতিহংসার িশকার হেয় থাকেত পােরন; ঘটনা যাই ঘটুক স ক তথ  উ াটন কের েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  

িতিন আইন শৃ লা র াকারী বািহনীেক অনেুরাধ জানান। 

 

-সমা - 


