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নায়াখালী জলার বগমগ  উপেজলার রাজগে  দইুজন এবং সদর 

উপেজলার দে রহােট এক ব ি র িনহত হবার অিভেযাগ 

তথ ানসু ানী িতেবদন 
অিধকার 

 

২৮ ফ য়াির ২০১৩ আ জািতক অপরাধ াইবনুাল-১ একা র সােল মিু যু কালীন সমেয় মানবতার িবরেু  

সংঘ ত অপরােধর অিভেযােগ জামায়ােত ইসলামীর নােয়েব আমীর দলওয়ার হােসন সাঈদীেক ফাঁিসর আেদশ দয়। 
এ রায়েক ক  কের সারােদেশ জামায়ােতর ঘািষত হরতােল সমথেনর অংশ িহসােব নায়াখালী সদেরর দে র হাট ও 

বগমগ  উপেজলার রাজগে  হরতাল সমথনকারীরা িমিছল বর কের। এই িমিছল গেুলােত পিুলশ গিুল চালােল 

রাজগে  মাছ ব বসায়ী শিহদ উল া ওরেফ িলটন (৩৩) ও দাকান কমচারী নরূ উি ন (১৭) এবং দে রহােটর িপক-

আপ ভ ােনর হলপার খাকন (১৬) িনহত হন। কান রাজৈনিতক দেলর সদস  না হওয়া সে ও তাঁেদর াণ িদেত 

হেয়েছ বেল িনহতেদর পিরবার গেুলার অিভেযাগ। 
 

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

 িভক মেদর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 ময়নাতদ কারী িচিকৎসক এবং 

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 
 

 

িচ :১ খাকন।                 িচ :২ শিহদ উল া ওরেফ িলটন। 

নরূ উি েনর ছিব সং হ করা স ব হয়িন। 
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গালাম মা ফা ওরেফ মা ফা মা ার (নূর উি েনর দাকান মািলক), 

টি রপাড়, আলািদনগর, রাজগ , বগমগ , নায়াখালী:  
গালাম মা ফা অিধকারেক জানান, নরূ উি েনর বাড়ী নায়াখালী সদর উপেজলার খিলফারহােটর রাম-হির-তাল ু

ােম। ২০০৯ সােলর শেষর িদেকর কান এক সময় থেক নরূ উি ন তাঁর বাসায় থেক গহৃ িলর কাজ করেতা ও 

রাজগে র বাজাের অবি ত তাঁর দাকােনর কমচারী িছল। ২৮ ফ য়াির ২০১৩ মানবতািবেরাধী অপরােধর অিভেযােগ 

অিভযু  জামায়ােত ইসলামী এর নােয়েব আমীর দলওয়ার হােসন সাঈদীর িবরেু  দয়া রায়েক ক  কের জামায়ােত 

ইসলামীর ডাকা হরতােলর সমথেন রাজগে র বাজার রােড সকাল থেকই িমিছল চলেত থােক। ২৮  ফ য়াির ২০১৩ 

দপুরু আনমুািনক ১২.৩০ টায় বাজােরর দাকান ব  কের িতিন সাইেকেল ও নরূ উি ন পােয় হঁেট বাসার িদেক রওনা 

দন। িতিন বাসায় চেল আসার আনমুািনক ২০ িমিনট পর তাঁর পিরিচত একজন লােকর মাধ েম জানেত পােরন নরূ 

উি ন রাজগ  বাজােরর স-িমেলর দাকানগেুলার কােছ গিুলিব  হেয়েছ। সখান থেক তােক থেম নায়াখালী সদেরর 

মাদার-ল া  হাসপাতাল ও পের অব ার বশী অবনিত হেল ১ মাচ ২০১৩ নায়াখালী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়া 

হেল সকাল আনমুািনক ৬.০০ টায় নরূ উি ন মারা যায় বেল িতিন জানেত পােরন।  
 

নূর আলম পন( নূর উি েনর বড় ভাই), রাম-হির-তালু, খিলফারহাট, 

নায়াখালী সদর, নায়াখালী: 
নরূ আলম পন অিধকারেক জানান, তাঁর ছাট ভাই নরূ উি ন দাির তার কারেণ রাজগে র মা ফা মা ােরর বাসায় 

থেক তাঁর দাকােন কাজ করেতা। ২৮ ফ য়াির ২০১৩ িবেকল আনমুািনক ৩.৩০ টায় রাজগে র বাজাের পিুলেশর 

গিুলেত নরূ উি ন গিুলিব  হেয়েছ বেল মা ফা মা ার তাঁেক খবর দন। পের িতিন খবর িনেয় জানেত পােরন ানীয় 

িকছু লাক নরূ উি নেক ত িচিকৎসার জন  মাদার-ল া  হাসপাতােল িনেয় িগেয়েছ। িতিন ত হাসপাতােল যান, 

সখােন নরূ উি েনর অব ার অবনিত হেল ১ মাচ ২০১৩ তােক নায়াখালী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়া হেল 

কতব রত িচিকৎসক তােক মতৃ ঘাষনা কেরন। নরূ উি নেক রাম হির তালেুত িনেজেদর বাসার পােশ দাফন করা হয়। 
নরূ উি ন কান রাজৈনিতক দেলর সদস  িছেলা না বা তার িবরেু  কান থানায় কান মামলাও িছলনা বেল িতিন 

জানান। 
 

শফালী বগম(শিহদ উল া ওরেফ িলটেনর ী), আলামপরু, রাজগ , বগমগ , 

নায়াখালী: 

শফালী বগম অিধকারেক জানান, িলটন পশায় একজন মাছ ব বসায়ী িছেলন। ২৮ ফ য়াির ২০১৩ িলটন তাঁর 

বাসার আি নার পােশর পু র থেক ধের আনা মাছ িবি র জন  পিরমাপ করিছেলন। এসময় পােশই তাঁেদর ১২ বছেরর 
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ছেল শাহাদাত হােসন বেস িছেলা। িবেকল আনমুািনক ৪.০০ টায় তাঁেদর বাসার পােশর রাজগ  বাজােরর িদেক যাওয়া 

রা ায় হরতােলর সমথেন ও দলওয়ার হােসন সাঈদীর মিু র দািবেত িমিছল শরু ুহয়। এসময় ছেল শাহাদাত দৗড় িদেয় 

িমিছল দখেত যায়। িলটন ছেল শাহাদাতেক িমিছেলর িদেক যেত িনেষধ কের তােক ফরােত তার িপছু িপছু যান। 
রাজগ  বাজােরর কােছ হওয়া িমিছেলর কােছ িগেয় ছেলর হাত ধরার পর পরই পিুলেশর ছাঁড়া এক  গিুল িলটেনর 

কপােলর ক মাঝখােন লাগেল, িলটন ঘটনা েলই মারা যান। ঘটনার িকছু ন পর পিুলশ গাড়ী িনেয় ঘটনা ল ত াগ 

করেল ানীয়েদর সহায়তায় িলটেনর মরেদহ বাসায় আনা হয়। গাসেলর পর রাত আনমুািনক ৯.০০ টায় যখন বাড়ীর 

পাশ¦বত  কবর ােন িলটেনর মরেদহ দাফেনর িত নয়া হি ল তখন বগমগ  থানার পিুলশ সদস রা বাসায় আেস ও  

িলটেনর মরেদহ থানায় িনেয় যায়। ১ মাচ ২০১৩ দপুরু আনমুািনক ১.০০ টায় বগমগ  থানা থেক িলটেনর মরেদহ 

পিুলশ নায়াখালী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল রেখ িদেয় চেল যায়। পের িলটেনর বাবা মাহমদুু া  ময়নাতদে র পর 

হাসপাতােলর সম  খরচ িম েয় িবেকল আনমুািনক ৫.০০ টায় িলটেনর মরেদহ বাড়ীেত আেনন। স া আনমুািনক 

৬.৩০ টায় িলটনেক বািড়র পােশর কবর ােন দাফন করা হয়। কান রাজৈনিতক দেলর প  হেয় সিদন িমিছেল না 

যাবার পরও তাঁর ামীেক হত া করা হেয়েছ, এমনিক পরবত েত পিুলশ বাদী হেয় য মামলা কেরেছ সখােনও তাঁর 

ামীেক িতন ন র আসামী করা হেয়েছ। িতিন তাঁর ামীর হত ার িবচার দািব কেরন। 
 

মাহা দ ইসমাইল( খাকেনর মামােতা ভাই), পি ম শাহপরু, দে রহাট, 

নায়াখালী সদর, নায়াখালী: 

মাহা দ ইসমাইল অিধকারেক জানান, তাঁর ভাই খাকন পশায় একজন িপক-আপ ভ ােনর হলপার। ২৮ ফ য়াির 

২০১৩ সদেরর দে রহােট হরতােলর সমথেন ও দলওয়ার হােসন সাঈদীর মিু র দািবেত িমিছল হেয়িছল আবার হরতাল 

িবেরাধী িমিছলও হেয়েছ। সিদন দপুেুরর খাবার খাওয়ার পর িবেকল আনমুািনক ৩.০০ টায় িতিন ও খাকন দে রহােটর 

িদদার র ু েরে  চা খেত যান। সসময় র ু েরে র সামেনর রা ায় তাঁরা িমিছেলর শ  শনুেত পান। এরপরই হঠাৎ 

রা ায় গিুলর শ  শেুন কৗতূহেল খাকন র ু েরে র সামেন বর হেল এক  গিুল এেস খাকেনর পেট লােগ। তখন ানীয় 

িকছু লােকর সহায়তায় খাকনেক নায়াখালী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়া হেল কতব রত িচিকৎসক খাকনেক মতৃ 

ঘাষনা কেরন। ময়নাতদ  শেষ রাত আনমুািনক ৮.৩০ টায় খাকনেক বাসার কােছ দাফন করা হয়। 
 

 

 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন / নায়াখালী / ২৮ ফ য়াির ২০১৩/ পাতা- 4 

অিফসার ইনচাজ এস এম আহসানুল ইসলাম, বগমগ  থানা, বগমগ , 

নায়াখালী: 
এস এম আহসানলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ রাজগে  হরতােলর সমথেন ও দলওয়ার হােসন 

সাঈদীর মিু র দািবেত বর হওয়া িমিছল য সিহংস হেয় উঠেব স ব াপাের পিুলেশর কােছ কান তথ  িছল না। সিদন 

সকাল আনমুািনক ৯.৩০ টায় রাজগে  পিুলেশর টহল গাড়ী টহল িদেয়েছ। তখন রাজগ  বাজােরর কােছ হরতাল 

সমথকেদর ফেল রাখা গােছর গুিঁড়র ব ািরেকড সরােত গেল পিুলশ সদস েদর সে  হরতাল সমথকেদর থেম 

কথাকাটাকা  হেলও পরবত েত হরতালকারীরা ব ািরেকড সিরেয় নয় এবং পিলশ থানায় চেল আেস। এরপর দপুরু 
আনমুািনক ২.০০ টায় ানীয় লাকেদর কােছ হরতাল সমথকেদর সিহংস তা েবর খবর পেয় থানা থেক িতন গাড়ী 

পিুলশ সহ উপেজলা িনবাহী অিফসার নরূলু হক ঘটনা েল যান। পিুলশ রাজগ  বাজােরর কােছ গেল হরতাল সমথকেদর 

সিহংস িবেরািধতার মেুখ পেড়ন। হরতাল সমথকরা রা ায় গােছর গুিঁড় ফেল রেখ পিুলেশর গািড়র গিত রাধ কের। 
পিুলশেক ল  কের থেম ইঁট ছুড়েলও পের যখন হরতাল সমথকরা গিুল ছঁুড়েত থােক তখন উপেজলা িনবাহী অিফসার 
নরূলু হেকর িনেদেশ মাইিকং কের পিরি িত িনয় েন আনার চ া কের ব থ হেয় পিুলেশর ও জনগেনর জানমাল র ােথ 

পিুলশ গিুল চালােত বাধ  হয়। এসময় পিুলশ গ াসগান থেক ২৪ রাউ , শটগান থেক ২১৫ রাউ  ও চায়নাগান থেক 

১১ রাউ  গিুল ছাঁেড়। পরবত েত রাজগে র বাজাের ২ জন মারা যাবার খবর পাওয়ার পর এস আই িমজানরূ রহমান 

এ ব াপাের এক  অপমতুৃ র মামলা দােয়র কেরন। যার ন র:১, তািরখ:১-৩-১৩। মামলা র তদ  করেছন বগমগ  

থানার অিফসার ইন চাজ (তদ ) ই ািহম খিলল। 
 

অিফসার ইন চাজ (তদ ) ই ািহম খিলল, বগমগ  থানা, বগমগ , 

নায়াখালী: 
ই ািহম খিলল অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ রাজগে র ঘটনায় এস আই িমজানরূ রহমান বাদী হেয় য 

মামলা  কেরেছন িতিন তার তদ  করেছন। এজাহাের উে িখত ৭১ জেনর মেধ  ৩৪ জনেক এবং সে হভাজন আেরা 

২৯ জনেক ার করা হেয়েছ এবং বাকীেদর ােরর চ া চলেছ। 
 

ফয়সাল, কতব রত িচিকৎসক, মাদারল া  হাসপাতাল, মাইজদী কাট, 

নায়াখালী: 
ফয়সাল অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ িবেকল আনমুািনক ৫.০০ টায় নরূ উি ন নােম গিুলিব  একজনেক 

হাসপাতােল আনা হয়। তাঁেক াথিমকভােব িচিকৎসা দয়া হয়। ১ মাচ ২০১৩ ভার আনমুািনক ৫.৩০ টায় তাঁর 

অব ার অবনিত হেল তাঁেক উ ত িচিকৎসার জন  নায়াখালী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠােনা হয়। 
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এস আই কা  চ  দাস, সুধারাম থানা, নায়াখালী: 
কা  চ  দাস অিধকারেক বেলন, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ দপুরু আনমুািনক ২.০০ টায় নায়াখালী সদেরর দে রহােট 

হরতােলর সমথেন ও দলওয়ার হােসন সাঈদীর মিু র দািবেত িবিভ  বয়েসর আনমুািনক বারশ থেক তরশ লাক 

সশ  অব ায় িমিছল িনেয় নায়াখালী উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অিফেসর রা া িদেয় দে রহােটর িদেক আসেত 

থােক। সসময় তারা রা ার পােশর অসংখ  দাকােন ভাংচুর ও লটুপাট কের এবং সইসােথ উ লপেুরর আল-আিমন 

বােসর িডেপােতও আগনু ধিরেয় দয়। দে রহােট পিুলশ তােদর বাঁধা িদেত গেল তারা পিুলেশর ওপর ইট, লাহার রড, 

দা, িকিরচ ও ব কু িনেয় হামলা চালায়। সসময় অেনক পিুলশ সদস  আহত হেল সে  উপি ত িনবাহী ম ািজে ট 

হাসান সাদীর িনেদেশ আনমুািনক ৩.০০ টা থেক ৬.০০ টা পয  পিুলশ উ ৃ ল জনতােক িনয় েন আনেত ১০১ রাউ  

কাঁদােন গ াস, ১০৩৯ রাউ  শটগােনর গিুল, চায়না গান থেক ৩০ রাউ  গিুল ও তাঁর িনজ িপ ল থেক ১ রাউ  

গিুল ছাঁেড়ন। িতিন পের জানেত পােরন দে রহােট িদদার হােটেলর সামেন খাকন নােম এক  ছেল গিুলিব  হেয় পের 

হাসপাতােল মারা গেছ। এ ব াপাের থানায় এস আই সাইফুল বাদী হেয় য মামলা  কেরেছন, িতিন স মামলার 

তদ কারী কমকতা। যার ন র: ২৫, তািরখ: ২৮/২/১৩। 
 

িনবাহী ম ািজে ট হাসান সাদী, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী: 
হাসান সাদী অিধকারেক বেলন, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ দে রহােট হরতােলর সমথেন ও দলওয়ার হােসন সাঈদীর মিু র 

দািবেত উ ৃ ল জনতা জনগেণর স েদর ব াপক িত সাধন ও পিুলেশর ওপর ধারােলা অ  ও আে য়া  িদেয় হামলা 

চালায়। এেত অেনক পিুলশ সদস  আহত হেল উপায় না পেয় িতিন পিুলশেক গিুল চালােনার িনেদশ দন। এ ব াপাের 

এক  মামলা হেয়েছ। এবং মামলা  তদ াধীন হওয়ায় িতিন এ ব াপাের আর িকছু বলেত চানিন। 
 

ফিরদ উি ন চৗধুরী, আবািসক িচিকৎসা কমকতা, নায়াখালী মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল, নায়াখালী: 
ফিরদ উি ন চৗধরুী অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ সধুারাম থানা পিুলশ দে রহােটর পি ম শাহপরু 

এলাকার খাকন নােমর এক ব ি র লাশ মেগ আেন ময়নাতদে র জন । যার ময়নাতদ  ন র-২৬,তািরখঃ ১/৩/১৩ । 

এরপর বগমগ  থানা পিুলশ আলমপেুরর শিহদ উল া ওরেফ িলটেনর লাশ মেগ আেন ময়নাতদে র জন । যার ন র-

২৮, তািরখঃ ১/৩/১৩। ময়নাতদে  তাঁেক সহায়তা কেরন হাসপাতােলর জররুী িবভােগর িচিকৎসা কমকতা আবলু 

ফেয়জ ভঁুইয়া। ঘটনাগেুলা পিুলিশ মামলার সে  স ৃ  হওয়ায় ও তদ  িরেপাট এখেনা জমা না দয়ায় এ ব াপাের 

িব ািরত আর িকছু িতিন জানান িন। তেব ১ মাচ ২০১৩ ভার আনমুািনক ৬.০০ টায় নরূ উি ন নােম রাজগে র 
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আর একজন ছেলেক গিুলিব  অব ায় হাসপাতােল আনা হেল িচিকৎসা দানরত অব ায় তার মতুৃ  হয় বেল িতিন 

বেলন। 
 

অিধকার এর ব ব : 

িনহতেদর পিরবার ও ানীয়েদর সে  কথা বেল এটা িনি ত হওয়া গেছ য, িনহতরা কউ কান রাজৈনিতক দেলর সে  

জিড়ত িছেলন না, িক  তারপরও তারা সবাই রাজৈনিতক সিহংসতার িশকার হেয়েছন। 
 

অিধকার রাজৈনিতক আে ালনগেুলােত পিুলেশর িনিবচাের গিুল চালােনার তী  িন া জানাে । এক  াধীন গণতাি ক 

রাে  পিুলেশর গিুলেত িনরপরাধ মানেুষর মতুৃ  মানবািধকার ল েনর চূড়া  সীমা অিত ম করেছ বেল অিধকার মেন 

কের। অিধকার সরকােরর কােছ অিবলে  এসব িনরপরাধ নাগিরকেদর মতুৃ র ব াপাের সু ু  তদে র মাধ েম 

অপরাধীেদর িবচােরর আওতায় আনার দািব জানাে  এবং সই সে  িত  পিরবারগেুলার জন  িতপরূন দািব 

করেছ। 
 

-সমা - 


