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এই িতেবদেন ধষেণর িশকার নারী ও তাঁর আ ীয় জেনর নাম ও কানা গাপন রাখা হেয়েছ। 
 

সাত ীরায় গণধষেণর িশকার এক নারী : পিুলশ কতৃক ভুল তথ  

সি েবিশত করা ও ঘুষ নয়ার অিভেযাগ 

তথ ানসু ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

গত ২৬ ফ য়াির ২০১৩ সাত ীরা জলার আশাশিুন থানার সংখ ালঘ ু (িহ )ু স দােয়র াদশ িণর এক 

কেলজ ছা ী গীতা রাণী1  (১৮) বািড় থেক বামনডা া ােম এক  মলা দখেত যান। রাত আনমুািনক 

৮.৩০টায় িতিন মলার পবূপােশ বেস পবূপিরিচত অনপু ম েলর সে  গ  করিছেলন। এসময় হঠাৎ কের ৭/৮ 

জন দবুৃ  তাঁেদর কােছ এেস অনপুেক মারধর কের তাঁর ও গীতার মাবাইল ফান এবং তাঁর মািনব াগ কেড় 

নয়। তােদর মারধেরর এক পযােয় অনপু অ ান হেয় গেল গীতােক তারা জার কের ধের বামনডা া িবেল 

(সাধারণত ধান ত যখােন বষা মৗসেুম পািন থােক) িনেয় যায়। সখােন চারজন িমেল গীতােক ধষণ কের। 
ধষেণর পর ২৭ ফ য়াির ২০১৩ ভাররাত আনমুািনক ৪.০০ টায় একজন ধষণকারী গীতােক বাইনতলা ােমর 

এক  বািড়েত রেখ চেল যায়। সখােন এক মিহলার কােছ গীতা জানেত পােরন ধষণকারী ছেল র নাম 

আলমগীর।  সখান থেক রাত আনমুািনক ৮.০০ টায় অপিরিচতা এক মিহলা ও পরুষু অসু  অব ায় গীতােক 

মাটরসাইেকেল কের তঁতুলতলা নােমর এক জায়গায় ফেল রেখ চেল যায়। সখান থেক গীতার এক িশ ক 

তাঁেক দখেত পেয় বািড়েত পৗঁেছ দন। তারপর ২৮ ফ য়াির ২০১৩ গীতার পিরবার তাঁেক আশাশিুন উপেজলা 

া  কমে ে  ভিত করান। সখােন িতিন ৩ মাচ ২০১৩ পয  ভিত িছেলন। এ ব াপাের গীতার বাবা এবং মামা 
ছয়বার আশাশিুন থানায় মামলা করেত গেলও অিফসার ইনচাজ (ওিস) মাঃ এমদাদ হােসন তাঁেদর িফিরেয় 

দয়। ৬ মাচ ২০১৩ যখন গীতােক িনেয় তাঁর মামা আশাশিুন থানায় মামলা করেত যান, তখন ওিস গীতার 
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কােছ ঘটনা  শােনন। তখন গীতা ওিস এমদাদ হােসনেক জানান, মলা থেক তুেল িনেয় থেম আলমগীর পের 

অ াত আেরা িতনজন তাঁেক ধষণ কের। ওিসর িনেদেশ মামলার এজাহার কিপ লেখন পিব  মার দাস নােমর 

একজন ব ি । গীতা অিভেযাগ কেরন, এজাহার  তাঁেক পেড় শানােনা হয়িন এবং সখােন তাঁেক া র করেত 

বলা হয়। এজাহাের লখা হেয়েছ য, গীতা পাঁচজন ব ি  ারা গণধষেণর িশকার হেয়েছন এবং অিভযু  ব ি রা 

হে  অনপু মার, িহমাংস,ু মাঃ রা ী, ইয়ািহয়া এবং কমেলশ। এ ব াপাের নারী ও িশশ ুিনযাতন দমন আইন, 

২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ৭/৯(৩)/৩০ ধারায় এক  মামলা দােয়র করা হয়। যার ন র-৬; তািরখ: 

৬/৩/২০১৩ ইং। িক  গীতার অিভেযাগ িছল, িতিন চারজন ব ি  ারা গণধষেণর িশকার হেয়িছেলন যােদর 

কাউেকই িতিন িচনেতননা। পরবত েত িতিন জানেত পােরন, একজেনর নাম আলমগীর এবং িতিন ঐ এলাকার 

একজন সাংবািদক। এই ব াপাের অিধকার তথ ানসু ােনর মাধ েম জানেত পেরেছ য, যিদও আলমগীর িনেজেক 

দিনক কােফলা এবং রিডও নলতার সাংবািদক বেল দািব কের িক  বতমােন স সাংবািদক িহেসেব কমরত নয় 

এবং ভূয়া িভিজ ং কাড ব বহার কের এলাকায় িবিভ  ধরেনর অন ােয়র সে  যু  রেয়েছ। গীতা আরও 

জানান, য পাঁচজেনর নাম এজাহাের িলিপব  করা হেয়েছ তােদর মেধ  অনপু মার, িহমাংস ুএবং কমেলশেক 

িতিন চেনন এবং তারা তাঁেক ধষণ কেরিন। বাকী দইুজনেক িতিন চেনন না। গীতা তাঁর ধষণকারী িহেসেব 

আলমগীর ও অ াত িতন জেনর কথা বলেলও পিবএ মার দাস এজাহাের আলমগীেরর নাম বাদ দন।  উপর  

মামলার এজাহাের ওিস মাঃ এমদাদ হােসেনর িনেদেশ গীতার উ ার কম  িহেসেব আলমগীেরর নাম উে খ করা 

হয়। যিদও আলমগীরই মলূ ধষণকারী বেল গীতার অিভেযাগ িছল। মামলা করার জন  গীতার মামা  

রথী নাথ ম েলর2

  কাছ থেক ওিস পেনর হাজার টাকা দািব করেলও পরবত েত পাঁচ হাজার টাকার িবিনমেয় 

মামলা  নয়। যিদও আইনগতভােব িবনা পয়সায় মামলা িলিপব  করার কথা। 

  

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের।  
তথ ানসু ােনর সময় অিধকার িভি ম, অিভযু  ব ি , িচিকৎসক এবং পিুলশসহ িবিভ  জেনর সে  কথা 

বেল। 
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সা াৎকারসমূহ: 
 

গীতা রাণী (১৮), ধষেণর িশকার 

গীতা রাণী অিধকারেক জানান, িতিন মানিবক িবভােগর াদশ ণীর ছা ী। ২৬ ফ য়াির ২০১৩ সকাল 

আনমুািনক ১০.০০ টায় িতিন বামনডা ায় তাঁর ফুপরু বািড়েত বড়ােত যান। সখান থেক স ায় বামনডা ার 

পাগেলর মলায় যান। রাত আনমুািনক ৮.০০ টায় তাঁর ব ু  অনপু ম েলর সে  তাঁর দখা হয় এবং িতিন 

মলার পবূপােশ বেস অনেুপর সে  গ  করিছেলন। রাত আনমুািনক ৮.৩০ টার িদেক সখােন ৭/৮ জন 

অপিরিচত ছেল এেস তাঁেদর িঘের ধের এবং অনপুেক মারধর কের তাঁেদর মাবাইল ফান ও অনেুপর মািনব াগ 

কেড় নয়। স সমেয় অনপু অ ান হেয় পড়েল তাঁেক জার কের টেন িহঁচেড় বামনডা া িবেলর মাঝখােন িনেয় 

যাওয়া হয়। সখােন চারজন িমেল তাঁেক ধষণ কের। এক পযােয় িতিন অ ান হেয় পেড়ন। ২৭ ফ য়াির ২০১৩ 

ভাররাত আনমুািনক ৪.০০ টায় একজন ধষণকারী তাঁেক বাইনতলা ােমর এক বািড়েত িনেয় যায়। বািড়েত 

থাকা এক মিহলার কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, এটা মা াবািড় এবং য ছেলটা তাঁেক এই বািড়েত িনেয় 

এেসেছ তার নাম আলমগীর এবং তার বািড় বামনডা া। ২৭ ফ য়াির ২০১৩ সারািদন িতিন ঐ বািড়েত 

িছেলন। রাত আনমুািনক ৮.০০ টায় অপিরিচত এক মিহলা এবং একজন পরুষু এেস তাঁেক মাটরসাইেকেল উ েয় 

তঁতুলতলা নােমর এক জায়গায় রেখ যায়। স সময় সখান িদেয় তাঁর এক িশ ক যাি েলন। তখন তাঁর িশ ক 

তাঁেক বািড় পৗঁেছ দন। বািড়েত আসার পর িতিন তাঁর বাবা, মা এবং মামার কােছ ঘটনা  বেলন। ২৮ 

ফ য়াির ২০১৩ থেক ৩ মাচ ২০১৩ পয  িতিন আশাশিুন উপেজলা া  কমে  এ ভিত িছেলন। এ সমেয় 
তাঁর বাবা এবং মামা ছয়বার থানায় মামলা করেত গেলও অিফসার ইনচাজ (ওিস) মাঃ এমদাদ হােসন মামলা 

নয়িন। ৬ মাচ ২০১৩ সাত ীরা সদর হাসপাতােল গীতার ডা ারী পরী া করা হয়। এই ব পাের আশাশিুন 

থানায় নারী ও িশশ ু িনযাতন দমন আইন, ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ৭/৯(৩)/৩০ ধারায় এক  মামলা 

দােয়র হেয়েছ। মামলা করার আেগ ওিস মাঃ এমদাদ হােসন তাঁর কােছ িব ািরত শেুনন। িতিন অিভেযাগ 

কেরন, মলার পাশ থেক তাঁেক জার কের ধের িনেয় যাওয়ার পর আলমগীর তাঁেক থেম ধষণ কের এবং পের 

অ াত আেরা িতনজন তাঁেক ধষণ কের। তারপরও মামলার অিভযেু র তািলকায় আলমগীেরর নাম নই বরং 
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তােক সা ী িহেসেব ধরা হেয়েছ। িতিন যভােব ঘটনার িববরণ িদেয়েছন মামলার এজাহাের সভােব তা লখা 

হয়িন বেল িতিন জানান। 
 

গীতার মামা 

গীতার মামা অিধকারেক জানান, ২৬ ফ য়াির ২০১৩ রাত আনমুািনক ১০.০০ টায় গায়ালডা া ােমর আ লু 

আলীম তাঁেক মাবাইল ফােনর মাধ েম জানায়, বামনডা া পাগেলর মলা থেক ক বা কারা গীতােক তুেল িনেয় 

গেছ। এ কথা শানার পর িতিন তাঁর এক ভাি র ামীেক সে  িনেয় বামনডা া মলা, বামনডা া িবল, 

জলপতুয়া ামসহ িবিভ  জায়গায় গীতােক খাঁজােখাঁিজ কেরন। গীতােক না পেয় ২৭ ফ য়াির ২০১৩ ভাররাত 

আনমুািনক ৪.০০ টায় বািড়েত িফের আেসন। সকাল আনমুািনক ৬.০০ টায় গীতােক খাঁজার জন  িতিন আবার 

বািড় থেক বর হন। এরপর িতিন বড়দল, খাজরা, রাওতারা, পাঁচেপাতা িবিভ  জায়গায় খাঁজ করেত থােকন। 
িবেকল আনমুািনক ৩.০০ টায় কাদাকা  ইউিনয়ন পিরষেদর ৮ নং ওয়ােডর সদস  িমজানরু রহমান ম ু েক 

মাবাইল ফােন গীতার অপহরেণর িবষয়  জানান। সসময় িতিন গীতার বাবা, ফুপাত ভাই, ইউিনয়ন পিরষদ 

সদস  িমজানরু রহমান ম ু সহ আেরা পাঁচজনেক সে  িনেয় খাজরা ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান এসএম 

শাহেনওয়াজ ডািলেমর সে  দখা কেরন। চয়ারম ান তাঁেদর জানান, সবাই িমেল আেগ বামনডা া মলায় যেত 

হেব। রাত আনমুািনক ৯.০০ টায় তারা মলা া েন পৗছঁান। ডািলম চয়ারম ান মলা উদযাপন কিম র 

সভাপিতর কােছ গীতার অপহরেণর িবষয়  জানেত চান। সভাপিত তাঁেক জানান গীতার অপহরেণর িবষয়  

কউ তাঁেদর জানায়িন। িক  লাকমেুখ িতিন ঘটনা  শেুনেছন। মলায় আসার ১০/১৫ িমিনট পর গীতার বািড় 

থেক মাবাইল ফােনর মাধ েম জানেত পােরন গীতা বািড় চেল এেসেছ। এরপর িতিন এবং গীতার পিরবােরর 

লাকজন মলা থেক বািড় িফের আেসন। িতিন বািড়েত এেস গীতার কাছ থেক ঘটনা  শেুনন। ২৮ ফ য়াির 

২০১৩ হরতাল থাকার কারেণ সাত ীরা সদর হাসপাতােল িনেয় গীতার ডা াির পরী া করােনা স ব হয়িন। 

িক  গীতার শািররীক অব া খারাপ থাকার কারেণ আশাশিুন উপেজলা া  কমে ে  তাঁেক ভিত করােনা হয়। 

এসমেয় িতিন ও গীতার বাবা একটানা ছয়িদন আশাশিুন থানায় যান। বারবার থানায় আসা যাওয়া করার পরও 

(ওিস) মাঃ এমদাদ হােসন মামলা িনেত অপরাগতা কাশ কের। এক পযােয় ৬ মাচ ২০১৩ গীতােক িনেয় 
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থানায় মামলা করেত গেল, ওিসর িনেদেশ মামলার এজাহার িলেখন পিব  মার দাস। পিব  মার দাস 

এজাহার  তাঁেদর পেড় শানানিন। পের িতিন জানেত পােরন, এজাহাের ভুল তথ  দয়া হেয়েছ। মামলা করার 
জন  ওিস মাঃ এমদাদ হােসন তাঁর কােছ পেনর হাজার টাকা দািব কের িক  িতিন ওিসেক প◌ঁা◌ঁচ হাজার টাকা 

িদেত পেরেছন বেল িতিন জানান।  
 

গীতার িশ ক 

গীতার িশ ক অিধকারেক জানান, ২৭ ফ য়াির ২০১৩ িবেকল আনমুািনক ৪.০০ টায় িতিন বদুহাটায় িছেলন। 

সখােন এক অপিরিচত লােকর কাছ থেক জানেত পােরন বাইনতলায় গীতা নােমর এক মেয়র লাশ পাওয়া গেছ। 
তখন িতিন ঘটনার সত তা যাচাই করার জন  মাবাইল ফােন তাঁর ব ু  খাজরা ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান 

এসএম শাহেনওয়াজ ডািলেমর সে  কথা বেলন। ডািলম তাঁেক জানান, এ  গীতার লাশ নয়, গীতােক খাঁজা 

হে । িতিন বািড় ফরার জন  বদুহাটা থেক রওনা দন। রাত আনমুািনক ৮.৩০ টায় তঁতুলতলা নামক ান 

থেক ১৫০ গজ উ ের পৗঁছা মা ই মাটর সাইেকেলর আেলােত কােলা ওড়না িদেয় মখু পচােনা এক মেয়েক দখেত 

পান। কােছ আসা মা ই িতিন তাঁর া ন ছা ী গীতােক িচনেত পােরন। গীতা তাঁেক জানান, বাইনতলা থেক 

অপিরিচত একজন পরুষু এবং মিহলা তাঁেক মাটরসাইেকেল কের তঁতুলতলায় নািমেয় িদেয় চেল গেছ। তখন 

িতিন গীতােক মাটরসাইেকেল উ েয় তঁ◌া◌ঁর বািড়েত পৗঁেছ দন। 
 

ডাঃ উৎপল মার সরকার, সহকারী সাজন, উপেজলা া  কমে , 

আশা িন, সাত ীরা 

ডাঃ উৎপল মার সরকার অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ স া আনমুািনক ৬.০০ টায় গীতা রাণী  

নােম এক রাগী হাসপাতােলর জরিুর িবভােগ আেস। রাগীর শরীের জখমসহ দইু উররু পাঁচ থেক ছয় জায়গায় 

চামড়া ছড়া ঁিছল। এরপর তাঁেক মিহলা ওয়ােড ভিত করােনা হয়। ৩ মাচ ২০১৩ গীতােক ছাড়প  দয়া হয়।  
 

অনুপ ম ল (২০), গীতার ব ু   

অনপু ম ল অিধকারেক জানান, িতিন ঢাকায় অবি ত ই ারন শনাল ইউিনভািস  অব িবজেনস এি কালচার 

এ  টকেনালিজ এর ছা । কালী পজূার ছু েত িতিন ােমর বািড়েত বড়ােত যান। ২৬ ফ য়াির ২০১৩ দপুরু 
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আনমুািনক ২.০০ টায় গীতা তাঁেক মাবাইল ফােনর মাধ েম জানায়, স ায় বামনডা া পাগেলর মলায় বড়ােত 

যােব। রাত আনমুািনক ৮.০০ টায় বামনডা া মলায় গীতার সে  তাঁর দখা হয়। মলা া ন থেক আনমুািনক 

১০/১২ হাত দেূর বেস িতিন ও গীতা গ  করিছেলন। এসময় হঠাৎ কের অপিরিচত ৭/৮ জন ছেল তাঁেদর কােছ 

আেস এবং তােদরেক িঘের ধের তারা তাঁর শরীের িকল, ঘিুষ, লািথ মাের এবং তাঁর হােত থাকা মাবাইল ফান, 

মািনব াগ এবং গীতার মাবাইল ফান  কেড় নয়। তারপর হাতুিড় িদেয় শরীের এবং মাথায় আঘাত কের। এক 

পযােয় িতিন অ ান হেয় পেড়ন। ান িফরেল িতিন দেখন তাঁর ব ু  িহমাংশ ুতাঁেক মাটরসাইেকেল উঠাে । 

মাটর সাইেকেল কের তাঁেক দি ণ বড়দল ােমর প ী িচিকৎসক পিরমেলর বািড়েত িনেয় যাওয়া হয়। তাঁর 

মাথায় িতন  সলাই করা হেয়েছ এবং তােক সলাইন দয়া  হেয়েছ। িতিন সারা রাত প ী িচিকৎসক পিরমেলর 

বািড়েত িছেলন বেল জানান।  
 

কমল কাি  ম ল, প ী িচিকৎসক, তায়ারডা া বাজার, আশা িন, 

সাত ীরা 

কমল কাি  ম ল অিধকারেক বেলন, ২৭ ফ য়াির ২০১৩ সকাল আনমুািনক ৭.০০ টায় মাবাইল ফােনর 

মাধ েম বামনডা া ােমর মাঃ আলমগীর হােসন তাঁর কােছ জানেত চান, একজন মেয় ধষণ হওয়ার পর তােক 

কী ধরেনর ঔষধ দয়া হয়। তখন িতিন তােক কেয়ক  ঔষেধর নাম বেল দন। এর চেয় বশী িকছু বলেত 

িতিন রািজ হনিন। 
 

এস এম মা ফ হাসান, আবািসক মিডেকল অিফসার, সদর হাসপাতাল 

সাত ীরা 

এস এম মারফু হাসান অিধকারেক জানান, গত ৬ মাচ ২০১৩ গীতা রাণী সদর হাসপাতােল আেসন। িতিন 

গীতার ডা াির পরী া স  কেরন। মিডেকল িরেপাট িতিন আশাশিুন থানায় রণ কেরেছন। গীতার ধষেণর 

িবষেয় জানেত চাইেল িতিন কান উ র দনিন। 
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আলমগীর হােসন (২৪), অিভযু কারী 

আলমগীর হােসন অিধকারেক জানান, িতিন সাত ীরা জলার ানীয় দিনক কােফলা এবং রিডও নলতা 

(এফএম) এর সাংবািদক। এছাড়া িতিন বািড়েত কৃিষকাজ কেরন। ২৭ ফ য়াির ২০১৩ সকাল আনমুািনক 

৮.০০ টায় গর ুআনার জন  বামনডা া মলার পবূপােশ বামনডা া িবেল যান। সখােন একজন 

 

ছিবঃ আলমগীেরর ভূয়া িভিজ ং কাড 
 

মেয়েক মা েত অ ান অব ায় পেড় থাকেত দেখ বািড়েত িনেয় আেসন। এরপর বািড়েত ডা ার এেন মেয় র 

িচিকৎসা করান। এরপর ওই মেয়টার বাবােক মাবাইল ফােনর মাধ েম িবষয়  জানােনা হয়। িকছু ণ পর 

মেয়র বাবা এবং মামা বািড়েত এেস মেয়টােক িনেয় যায়। গীতােক জার কের তুেল িনেয় ধষণ করার িবষেয় 

জানেত চাওয়া হেল িতিন তা অ ীকার কেরন। 
 

এ এম রিফক উ ল, স াদক দিনক কােফলা 

এ এম রিফক উ ল অিধকারেক জানান, বড়দল িকংবা খাজরায় আলমগীর হােসন নােম তােদর কােনা 

সাংবািদক নই। িতিন বেলন দিনক কােফলা পি কার সাংবািদক পিরচেয় যিদ কউ ভাব িব ার কের তাহেল 

তাঁরা তার িবরেু  ব ব া নেবন।    
 

িদদা ল ইসলাম (১৬), এজাহার অনুযায়ী ধষক 

িদদারলু ইসলাম এর ডাকনাম রা ী । িতিন অিধকারেক জানান, ২৬ ফ য়াির ২০১৩ িবেকল আনমুািনক 

৫.০০ টায় ব ু  মা াকীম, িরপন, শওকত ও আ রু রহমান িমেল বামনডা া মলায় যান।  রাত আনমুািনক 
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৮.০০ টায় িতিন মলার পােশ হৈচ এর শ  শনুেত পান। িকছু ণ পর দইুজন ব ি  তাঁর কােছ আেস এবং তাঁেক 

জানায়, কেয়কজন ছেল অনপু নােম একজনেক মের এক  মেয়েক জার কের তুেল িনেয় গেছ। িতিন সখােন 

িগেয় দখেত পান য, অনেুপর মাথা িদেয় অনবরত র  ঝরেছ। তখন মেয় েক উ ার করার জন  দইু ব ি  

তাঁেক অনেুরাধ কের। িক  িতিন কান সাহায  না কের রাত আনমুািনক ৯.০০ টায় বািড়েত িফের আেসন। 

 

ছিবঃ িদদারলু ইসলাম এর দািখল পরী ার রিজে শন কাড যখােন কােডর িহসাব অনযুায়ী তার বয়স ১৬ 

বছর 

 

আেসন। এ ঘটনা মলা েন জানাজািন হেয় যায়।  ৭ মাচ ২০১৩ রাত আনমুািনক ৭.০০ টায় তায়ারডা া 

দািখল মা াসায় এক ইসলামী মাহিফেল আলমগীর হােসন তাঁেক জানায়, গীতার ধষেনর িবষেয় রা ীর নােম 

মামলা হেয়েছ। আলমগীেরর নােমও মামলা হেয়িছল িক  আশাশিুন থানার অিফসার ইনচাজ মাঃ এমদাদ হােসন 

আলমগীেরর কাছ থেক পেনর হাজার টাকা িনেয় ধষণ মামলা থেক আলমগীর হােসেনর নাম বাদ িদেয়েছন। 
আলমগীর রা ীেক আেরা জানায়, ২৬ ফ য়াির ২০১৩ রােত মলা থেক গীতােক তুেল িনেয় আলমগীর, 

তায়ারডা ার একজন ছেল এবং গায়ালডা ার দইুজন ছেল িমেল গীতােক ধষণ কের।  

িবঃ ঃ মামলার এজাহাের তাঁর নাম মাঃ রা ী ও বয়স ২০ বছর উে িখত রেয়েছ । 
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এনামুল হক, িদদা ল ইসলাম রা ীর বাবা 

এনামলু হক অিধকারেক জানান, ২৬ ফ য়াির ২০১৩ িবেকল আনমুািনক ৫.০০ টায় রা ী কেয়কজন ব ুর 

সে  বামনডা া মলায় যায়। রাত আনমুািনক ৯.০০ টার িদেক বািড় িফের আেস। কউ শ তা কের গীতার 

ধষেণর ব াপাের তাঁর ছেলর নাম যু  কেরেছ বেল িতিন ধারণা কেরন। িতিন এ ঘটনার সু ু  িবচার দািব 

কেরন।   
 

মাঃ এমদাদ হােসন, অিফসার ইনচাজ (ওিস) আশা িন থানা, সাত ীরা 

মাঃ এমদাদ হােসন অিধকারেক জানান, ২৭ ফ য়াির ২০১৩ দপুেুর গীতার মামা এক  অপহরেনর অিভেযাগ 

িনেয় এেসিছেলন। িতিন সই অিভেযাগ হণ কেরনিন। ৬ মাচ ২০১৩ গীতা রাণী বাদী হেয় আশাশিুন থানায় 

পাঁচজনেক আসামী কের নারী ও িশশ ুিনযাতন দমন আইন, ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ৭/৯(৩)/৩০ ধারায় 

এক  মামলা দােয়র কের। যার ন র-৬; তািরখ: ৬/৩/২০১৩ ইং। মামলা দােয়র করার আেগ িতিন গীতার 

কাছ থেক সম  ঘটনা শােনন। গীতা তােক জানায়, দিনক কােফলা পি কার সাংবািদক আলমগীর হােসন 

তােক ধষণ কেরেছ। মামলায় আলমগীর হােসেনর নাম না আসার কারণ জানেত চাইেল ওিস জানান, আলমগীর 

সাংবািদক হওয়ার কারেণ এজাহাের তার নাম বাদ িদেয়েছন। মামলার এজাহাের কৃত ঘটনা না আসার কারণ 

জানেত চাইেল িতিন এ ে র কান উ র দনিন।  
 

অিধকার এর ব ব  ◌ঃ 
 

তথ ানসু ান িতেবদন থেক দখা যায় য,  

 

1. আশাশিুন থানার অিফসার ইনচা জ মাঃ এমদাদ হােসন গীতা রাণীর পিরবােরর কাছ থেক ১৫ হাজার 

টাকা দািব কের অবেশেষ ৫ হাজার টাকার িবিনমেয় মামলা িলিপব  কেরেছ ও মামলার ধান আসামী 

আলমগীেরর কাছ থেক পেনর হাজার টাকা িনেয় তার নাম এজাহার থেক বাদ িদেয়েছ।  
 

2. তথ ানসু ােন আলমগীেরর ব ব  পযােলাচনা কের দখা যায়, আলমগীর ২৭ ফ য়াির ২০১৩ সকাল 

আনমুািনক ৮.০০ টায় গর ুআনার জন  বামনডা া িবেল যায় এবং একজন মেয়েক পেড় থাকেত দেখ 
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ঐ মেয়েক বািড়েত এেন িচিকৎসা করায়। িক  প ী িচিকৎক কমল কাি  ম েলর ব ব  অনযুায়ী 

সকাল ৭.০০ টায় আলমগীর তােক মাবাইল ফােন ফান কের জানেত চায় একজন মেয় ধিষতা হওয়ার 

পর তােক কী ধরেনর ঔষধ দয়া হয়। এছাড়াও গীতােক তাঁর এক িশ ক বািড়েত পৗঁেছ দয়।  িক  

আলমগীর বেলেছ য, গীতােক তার বাবা ও মামা এেস িনেয় যায়। এখােন দখা যাে  তথ ানসু ােন 

পাওয়া তেথ র সে  আলমগীেরর ব েব র অসাম স তা রেয়েছ।  
 

3. অিধকার তথ ানসু ােনর মাধ েম আেরা জানেত পাের য, যিদও আলমগীর িনেজেক দিনক কােফলা 

এবং রিডও নলতার সাংবািদক বেল দািব কেরেছ িক  বতমােন আলমগীর সাংবািদক িহেসেব কমরত 

নয় এবং ভূয়া িভিজ ং কাড ব বহার কের িবিভ  অন ায় অপকেম িনেয়ািজত আেছ।  

4. মামলার এজাহাের কৃত তথ  গাপন করা হেয়েছ এবং কৃত আসামীেদর নাম বাদ  দয়া হেয়েছ।  
 

এই অব ায় মামলা র সু ু  তদ  সােপে  কৃত অপরাধীেদরেক ধের এেন িবচােরর মেুখামখুী করা এবং আশাশিুন 

থানার অিফসার ইনচাজ মাঃ এমদাদ হােসেনর িবরেু  যথাযথ ব ব া নবার জন  অিধকার সংি  কতৃপে র 

কােছ দািব জানাে । 
 

-সমা - 


