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পলুিশ হেফাজতে মৃেুু র লিচার: ' ভয়ভীলে হেখাত ার 
পর োরা ২০ িাখ টাকায় আতপাতের প্রস্তাি লেতয়লিি'  

 সাতয়দুি ইসিাম 
 লিলিলস িাাংিা,  ঢাকা 

১৪ সেপ্টেম্বর,  ২০২০ 

িাাংিাতেতশ প্রথমিাতরর মতো পুলিলশ হেফাজতে মৃেুু র ঘট ায় হকা  মামিার রায় েি। 

পলুিতশর লিরুতে মামিা করার পর এতকর পর এক ভয়ভীলে,  প্রতিাভ ,  হুমলক-ধামলকর হভের লেতয় হততে 
েতয়তি িােী ইমলেয়াজ হোতস  রলক ও োর পলরিারতক।  

োরপতরও ভাই েেুার লিচাতরর োলি হথতক োরা সতর আতস ল ।  

অিতশতে সাত়ে িয় িির পর হসই মামিার রায় েতয়তি।  

২০১৪ সাতি পুলিতশর হেফাজতে হমাোম্মে জল   াতম এক িুলির মৃেুু র ঘট ায় োতয়র করা মামিায় গে ৯ই 
হসতেম্বর ৫ জ  আসামীর মতধু লে  জত র তািজ্জীি  কারােণ্ড লেতয়তি আোিে। অপর দুই জ তক সাে 
িিতরর কারােণ্ড হেয়া েতয়তি। 

২০১৩ সাতি ল তযাে  এিাং পুলিশ হেফাজতে মৃেুু  ল িার  আই  প্রণয়ত র পর িাাংিাতেতশ প্রথমিাতরর মতো 
পুলিলশ হেফাজতে মৃেুু র ঘট ায় হকা  মামিার রায় েি। 

রাতয়র লিরুতে আলপি করা েতি িতি জাল তয়তি  আসালমপতের আই জীিী।  

লকন্তু পুলিতশর লিরুতে মামিা করার পর লিচার প্রালিতে লক ধরতণর চুাতিঞ্জ পার করতে েতয়তি ঢাকার ইরাল  
কুাতের এই িালসন্দাতক?  

লিলিলস িাাংিার কাতি হসই িণয া েুতি ধতরতি  মামিার িােী ইমলেয়াজ হোতস  রলক।  

হসলে  তা ঘতটলিি 

২০১৪ সাতির আটই হফব্রুয়ালর লেিাগে রাতে লমরপুর এগাতরা  ম্বতরর ইরাল  কুাতে আমার ভাইতয়র িন্ধু 
লিল্লাতির গাতয় েিুতের অনুষ্ঠা  েলিি। হসখাত  আমরা সিাই লিিাম।  

https://www.bbc.com/bengali/news-54143260


একপতযাতয় হসখাত  পুলিতশর দুইজ  হসাসয এতস মে হখতয় এতস হমতয়তের সতে উশৃঙ্খিা করলিি। েখ  হসখাত  
সিাই লমতি োতের িুলিতয় হির কতর হেয়া েয়। একট ুপতর োরা আিার এতস একই ধরতণর আচরণ কতর। েখ  
হসাসয সুম তক একলট থাপ্প়ে লেতয় োল়েতয় হেয়া েয়। েখ  হস িতি,  একটু পতর এতস হোতের হেলখতয় লেলি।  

এর লকিুেণ পতরই এসআই জালেতের হ েৃতে ২৫ হথতক ৩০জত র মতো পুলিশ সেস্য এতস আমাতের হেজ 
ভাাংচুর করতে শুরু কতর। হসই সময় হিাকজ তক এতিাপাথাল়ে মারধর কতর আমাতের দুই ভাইতক গাল়েতে েুতি 
থা ায় ল তয় তায়। হসখাত  আমাতের লিতয়র আসতরর আরও লে জ তক ধতর এত তি হেখতে পাই।  

হসখাত  আমাতের হিধ়েক মারলপট করা েয়। হোেিার লপিাতরর কিাতমর সাতথ আমাতের হিেঁতধ সাে আটজ  
পুলিশ সেস্য লমতি আ়োই ঘণ্টা ধতর মাতর। কতয়কটা ষ্ট্ুাে হভতে তায়।  

তখ  পাল  চাই,  িুতকর ওপর পা লেতয় মুতখ থুথু লেতয় হেয়।  

মারধতরর একপতযাতয় আমরা অসুস্থ েতয় প়েতি আমাতের কাতির আধুল ক োসপাোতি ল তয় তায়। হসখাত  
পুলিতশর কথায় ডািার িুথার ওেুধ লেতি আমাতের এত  োজতে ভতর রাতখ।  

ভাইয়া িুতকর িুথায় িটফট করলিি। দুই ভাইর এম  অিস্থা লিি হত,  হকউ কাউতক একটু সাোতুও করতে 
পারলিিাম  া। একপতযাতয় োরা ভাইয়াতক হির কতর ল তয় তায়।  

পরলেত  হজােতরর  ামাতজর পর িালক চারজত  োজে হথতক হির কতর একটা গাল়েতে েুতি ল জয  এিাকায় 
ল তয় তায়। েখত া আমরা ভাইয়ার হকা  হখােঁজ জাল   া। আমাতের ল তয় কতয়কটা জায়গায় ঘুরতে থাতক আর 
হফাত  কার কার সতে হত  আতিাচ া করতে থাতক। োরা আমাতের গুম করার হচষ্ট্া করলিি।  

এলেতক আমাতের ধতর ল তয় হগতি,  লকন্তু পুলিশ হসটা স্বীকার কতরল  িতি োজার োজার মানুে রাস্তায় হ তম 
তায়। েখ  গুম করতে  া হপতর আমাতের আোিতে ল তয় তায়। হসখা  হথতক আমাতের কারাগাতর পাঠাত া েয়।  

ভাইতয়র মৃেুু  

কারাগার হথতক এিাকায় এতস হেলখ,  লিেুব্ধ এিাকািাসী চারলেতকর রাস্তা আটতক হরতখতি। িােঁশ সলরতয় আমার 
িাল়েতে তখ  তাই,  হেলখ আমার ভাইতয়র জা াজার প্রস্তুলে চিতি। আমার মাথায় হত  পুতরা লিশ্ব হভতে পত়ে।  

একলেতক ভাইতক কির লেতে ল তয় তাওয়া েয়,  আর আমাতক ল তয় তাওয়া েয় োসপাোতি।  

মামিা 

পতরর লে  আমার মা থা ায় মামিা করতে তা । লকন্তু পুলিশ মামিা হ য়ল । িরাং পুলিশ ল তজরা িােী েতয় 
মামিা কতর হত,  দুই েতির সাংঘতেয আমার ভাই জল  মারা হগতি।  

পতর আমার আম্মু ব্লাতের সেততালগোয় ঢাকার মুখু মো গর আোিতে একলট মামিা কতর ।  

েখ  পুলিশ িােী এিাং আম্মু িােী- দুইটা মামিায় েেতের জন্য হগাতয়ন্দা পুলিশতক (লডলি) হেয়া েয়।  



েখত া আলম অসুস্থ । োরপতরও পুলিশ কলমশ ার,  পুলিশ হেডতকায়াটযার,  স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী,  লডলি অলফস,  এম  
হকা  জায়গা িাে হ ই হতখাত  আলম সােী লেতে তাইল । সিাই সান্ত্ব া লেতে  হত,  হোমার ভাইতয়র লিচার 
েতি।  

পুলিতশর সাতথ আসামী 

একলে  লডলি অলফতস লগতয় হেখতে পাই,  মামিার েেেকারীর সতে িতস একসতে কুালটটত  খািার খাতি 
এসআই জালেে। লতল  েেে কতর লরতপাটয হেতি ,  লেল ই তলে আসামীর সতে িতস খা ,  োেতি কীভাতি লেল  
ল রতপে লরতপাটয হেতি ? 

আিার মামিা 

মলেিা আই জীিী সলমলের সোয়োয় আলম ২০১৩ সাতি ল তযাে  এিাং হেফাজতে মৃেুু  ল িারণ আই লটর কথা 
জা তে পালর। েখ  আলম এই আইত  আোিতে আতরকটা মামিা কলর।  

হসই মামিায় লিচার লিভাগীয় েেতের আতেশ হেয়া েয়।  

হসই েেতে সি সােীরা িিিু হে ।  

২০১৫ সাতির ১৭ হফব্রুয়ালর হসই লিচার লিভাগীয় েেতের প্রলেতিে  োলখি করা েয়। ২০১৬ সাতির ১৭ই 
এলপ্রি অলভততাগ গঠ  করা েয়।  

মামিা প্রেুাোতর চাপ 

লিচার শুরু েওয়ার হত  আমার আসি তেু শুরু েয়।  

প্রথতম এিাকার স্থা ীয় প্রভািশািীতের আমাতের িাল়েতে পাঠাত া েয়। আমাতক োতের অলফতস হডতক পাঠাত া 
েয়। লিলভন্নভাতি হুমলকধামলক,  ভয়ভীলে হেখাত া েয় হত,  আলম তলে পুলিশ সেস্যতের মামিা হথতক িাে  া 
হেই,  আতপাে  া কলর,  োেতি েুলম ভািতে পারতি  া হত কে েলে েতি। িাাংিাতেতশ লক কখত া হেখতিা 
পুলিতশর লিচার েতয়তি?  

োরা িিতো,  হোমার একটা টাকাপয়সার িুিস্থা কতর লেলি। জল র দুইটা সো  আতি,  োতের হত  একটা 
ভলিষ্যৎ েয়।  

মামিার আসামী এসআই জালেে আতপাে করার জন্য আমাতক ২০ িাখ টাকার প্রস্তাি লেতয়লিি। মামিা েতুি 
ল তি এসআই রলশদুি,  লমটটুসে সি আসামী লমলিতয় ৫০ িাখ টাকার প্রস্তাি লেতয়লিি।  

োরা তখ  আমাতক লক তে পাতরল ,  েখ  আমাতের সােীতের লকত  হ য়ার হচষ্ট্া কতরতি।  

এসি লিেতয় আলম গণমাধুতমর সতে হতাগাততাগ করোম। ১০ জত র সতে হতাগাততাগ করতি েয়তো দুইজ  
খির প্রকাশ করতো।  



োরা তখ  আমাতক,  সােীতের লক তে পারতিা  া,  েখ  োরা োইতকাতটয লরট কতর মামিাটা স্থলগে কলরতয় 
লেি। েখ  আলম হো পুতরা হভতে প়েিাম। আমার হো োইতকাতটয তাওয়ার েমো হ ই। োরপতরও সােস ল তয় 
এতগািাম।  

লকন্তু হসখাত  মামিার ফাইলিাং,  উলকি ধরতিই একিাখ টাকা িাতগ। আলম গরীতির সো ,  িাপ হ ই,  থালক 
কুাতের হভের িয় লফট িাই িয় লফট ঘতরর হভের। এর হভের আলম এতো টাকা কই পাতিা? আল্লাের কাতি 
কান্নাকালট করোম।  

োইতকাতটযর আতেশ  

েখ  ব্লাতের মাধুতম সারা আপার ( িুালরোর সারা হোতস ) সতে হতাগাততাগ করিাম। লেল  লি া পয়সায় 
আমাতক আইল  সেততালগো করতি ।  

হে়ে িির হেৌ়োতেৌল়ে করার পর পু রায় মামিার কাতযক্রম চািু েওয়ার রায় হপিাম।  

োইতকাটয আতেতশ িতিলিতি ,  ১৮০ লেত র মতধু হত  মামিার লিচার কাতযক্রম হশে েতয় তায়। লকন্তু চারমাতসও 
োইতকাতটযর হসই আতেতশর কাগজ জজ হকাতটয হক  হত  হপৌেঁিায়ল । পতর আলম এলট গণমাধুতমর ভাইতের 
জা ািাম। লিলভন্ন কাগতজ খির হির েতিা। োর দুইলে  পতরই হসই কাগজটা আোিতে হপৌেঁতি তায়।  

এরপর আিার লিচার শুরু েয়। সােীরা সােু লেতে শুরু কতর । অিতশতে গে  য়ই হসতেম্বর আমার ভাইতয়র 
েেুার লিচাতরর রায় হপিাম।  

েতি একটা কথা িিতে চাই। আলম লকন্তু পুতরা পুলিশ িালে ীর লিরুতে মামিা কলরল । আলম কতরলি েখ কার 
পুলিশ অলফসার এক িুলির লিরুতে,  হত পুলিতশর হপাশাক পতর অপরাধ কতরতি। োতের লিরুতে আলম মামিা 
কতরলি,  লিচার হপতয়লি।  

 


