
 ফাাংরাদদ ুপ্রীভ ক াটট 

আীর বফবাগ 

 

উবিত: 

 

বফচাযবত জনাফ সয়দ ভাভুদ কাদন 

     -প্রধান বফচাযবত 

বফচাযবত জনাফ কভা: নরুুজ্জাভান 

বফচাযবত জনাফ ফায়দুর াান 

 

কপৌজদাযী আবর নাং ০২/২০১২ 

(াইদ াটট বফবাদগয কপৌজদাবয আবর নাং-৩৭৯/২০০০ এয ০৭.০৫.২০০৭ তাবযদেয যায়  

আদদ দত উদ্ভতূ) 

 

বপ ুর ইরাভ      :     ............ আীরযান্ট               

-ফনাভ- 

যাষ্ট্র       :  .............. কযনদডন্ট 

আীরযাদন্টয দে :  জনাফ কভা: নয়াফ আরী, অ্যাডদবাদ ট-অ্ন-কয ডট (ভৃত) 

কযনদডদন্টয দে :  জনাফ বফশ্ববজৎ কদফনাথ, কডবুট অ্যাটবনট কজনাদযর, 

জনাফ কভাোঃ াভুর আরভ, অ্যাডদবাদ ট অ্ন কয ডট এয 

বনদদটনায়। 

যাদয়য তাবযে  :  ১৩ ই জানয়ুাযী, ২০২১ 

 

যায় 

সয়দ ভাভুদ কাদন, প্রধান বফচাযবত: এই বিবভনার আবর ফাই বরব, াইদ াটট বফবাগ 

 তৃট  ২০০০ াদরয বিবভনার আবর নাং-৩৭৯, তাবযে: ০৭.০৫.২০০৭ এ প্রদান ৃত যায় 

এফাং আদদদয বফরুদে দাদয়য  যা দয়দে, কমোদন াইদ াটট বফবাগ আবরবট োবযজ  দয 

এফাং বফজ্ঞ অ্বতবযক্ত দায়যা জজ, প্রথভ আদারত, মদায  তৃট  ১৯৯৮ াদরয দায়যা ভাভরা 

নাং-৩৫, তাবযে ১৪.০২.২০০০ এ প্রদান ৃত যায় এফাং আদদদয ভাধযদভ আদযাবত দন্ডাদদ 

এফাং াজা ফার যাদে। বফজ্ঞ অ্বতবযক্ত  দায়যা জজ, প্রথভ আদারত মদায, আবর াযী এফাং 



অ্নয দুই অ্ববমুক্তদ  দন্ডবফবধয ধাযা ৩০২/৩৪ এয অ্ধীদন কদালী াফযস্ত  দয এফাং তাদদয 

মাফজ্জীফন শ্রভ  াযাদন্ড  প্রদতয দ  ৫০০০/- টা া জবযভানা প্রদান  দয, অ্নাদাদয় আদযা 

৩ (বতন) ফেদযয শ্রভ  াযাদন্ড কবাদগয আদদ প্রদান  দয।  

       াংদেদ কম ঘটনাভূ দত এই বববর আবরবটয ূত্রাত দয়দে কগুদরা দরা:  

যাষ্ট্রদেয ভাভরাবট াংদেদ দরা, কভাোঃ াজাান নাভ  ফযবক্ত কভৌবে বাদফ 

২২.১২.১৯৯৬ তাবযে আনভুাবন  ৯.৪৫ টায ভয় াটা থানায অ্বপায ইনচাজটদ  

জাবনকয়বেদরন কম তায ফড কেদর কভা: যন আরী ২১.১২.১৯৯৬ তাবযে কথদ  বনদোোঁজ বেদরন 

এফাং তায ভৃতদদ ২২.১২.১৯৯৬  তাবযে  াদর নরুু কভাল্লায কেোঁজুয ফাগাদন ায়া মায়। ফরা 

কয়বের কম বব বটভ যন আরী ঘটনায যাদত ব েু ঘুদভয টযাফদরট কেদয় ফাগাদন মান এফাং 

কোদনই ভাযা মান। তদনুাদয, ১৯৯৬ াদরয াটা থানা ইউ.বড ভাভরা নাং-৩৯, তাবযে 

২২.১২.১৯৯৬ দাদয়য  যা য়। যন আরীয ভৃতদদ উোদযয ভয় তায যীদযয বফববন্ন 

অ্াংদ ব েু আঘাদতয বচহ্ন ায়া মায় এফাং ধাযণা  যা য় কম বব বটভদ  ববটকয় তযা  যা 

কয়বের। এবদদ  বনত যন আরীয বতা াজাান আরী ২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে অ্ববমুক্ত 

কভাোঃ বপ ুর ইরাভদ  থানায় কাদট  দযন এফাং জানান কম, অ্ববমুক্ত বপ ুর ইরাভ 

২১.১২.১৯৯৬ তাবযে ন্ধ্যায় বব বটভ যন আরীদ  তায ফাবড কথদ  কডদ  বনকয় মায়। ই 

যাদত বব বটভ যন আরী আয ফাবড  বপদয মানবন যবদন  াদর কেোঁজুয ফাগাদন এ াবধ  

জেভ অ্ফিায় যন আরীয ভৃত কদ ায়া মায়। এই তদথযয বববিদত ২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে 

বজবড নাং ৯৭৮ দাদয়য  যা কয়বের এফাং আাবভ কভা: বপ ুর ইরাভদ  কপৌজদাবয 

 ামটবফবধয ৫৪ ধাযায় কেপ্তায  দয আদারদত কপ্রযণ  যা কয়বের। ২৬.১২.১৯৯৬ তাবযদে, 

মদায কজনাদযর াাতার কথদ  তদন্ত  ভট তটা ভৃত যন আরীয ভয়নাতদদন্তয বযদাটট 

ান কমোদন ডাক্তায অ্ববভত কদন কম ভৃতুয   এফাং ইন্ট্রািাবনয়ার যক্তেযদণয  াযদণ কয়কে 

মা ভৃতুয ফূটফতটী আঘাতজবনত এফাং নযতযা প্র ৃবতয। বজজ্ঞাাফাদদ অ্ববমুক্ত বপ ুর ইরাভ, 



কভাোঃ নাবয  কভাোঃ নরুুজ্জাভান জানান, ঘটনায বদন ন্ধ্যায় তাযা বব বটভ যন আরীদ  ফাবড 

কথদ  কডদ  বনকয় মায় এফাং ক অ্নমুায়ী এ বট বনয়বভত এপআইআয দাদয়য  যা য়।  

তদদন্তয দয বুর দণ্ডবফবধয ৩০২/৩৪ ধাযায় অ্ববমুক্ত বপ ুর ইরাভ, আফদুর 

োদর   নাবদযয বফরুদে অ্ববদমাগত্র দাবের  দয। অ্ববমুক্ত াভজায আরী, নরুুজ্জাভান  

বযজাউদরয বফরুদে অ্ববদমাগত্র কদয়া য়বন। 

 বফচাদযয জনয ভাভরায কয ডট দায়যা জজ আদারত, মদায এ কপ্রযণ  যা য়। 

০৯.০৭.১৯৯৮ তাবযদে অ্ববমুক্ত বপ ুর ইরাভ, আফদুর োদর   নাবদযয বফরুদে 

দণ্ডবফবধয ৩০২/৩৪ ধাযায় অ্ববদমাগ গঠন  যা য় এফাং অ্ববদমাগবট দে শুনাদনায য তাযা 

বনদজদদয বনদদটাল দাবফ  দয । 

 বফজ্ঞ অ্বতবযক্ত দায়যা জজ, প্রথভ আদারত, মদায, উবয় দেয শুনাবন কদল, 

১৪.০২.২০০০ তাবযদেয কদালী াফযস্ত যণ  াজায যায়  আদদদয ভাধযদভ আবর াযী 

এফাং অ্নযানয দুই আাবভদ  দণ্ডবফবধয ৩০২  ৩৪ ধাযায় কদালী াফযস্ত  দয এফাং তাদদযদ  

মাফজ্জীফন শ্রভ  াযাদন্ড প্রদতয দ  ৫০০০/- টা া জবযভানা প্রদান  দয, অ্নাদাদয় আদযা 

৩ (বতন) ফেদযয মাফজ্জীফন শ্রভ  াযাদন্ড কবাদগয আদদ প্রদান  দয। 

বফচাবয  আদারত  তৃট  প্রদি দূফটাক্ত যায়  আদদদয বফরুদে অ্ন্তুষ্ট  েুে দয় 

আবর াযী বপ ুর ইরাভ াইদ াটট বফবাদগ ২০০০ াদরয কপৌজদাবয আবর নাং-৩৭৯ 

দাদয়য  দযন। ০৭.০৫.২০০৭ তাবযদে াইদ াটট বফবাদগয বফজ্ঞ বফচায গণ আবরবট োবযজ 

 দযন এফাং বফচাবয  আদারত  তৃট  প্রদি কদালী াফযস্ত যদণয আদদ  াজা ফার যাদেন। 

       াইদ াটট বফবাগ  তৃট  প্রদি যায়  আদদদয প্রবত অ্ন্তুষ্ট  েুে দয় আবর াযী 

বপ ুর ইরাভ আবর বফবাদগ বিবভনার ববটন পয বরব টু আবর নাং-৮১/২০১০  দাকয়য 

 দযন এফাং ১৬.১০.২০১১ তাবযদে আীরবট বযচারনায অ্নভুবত প্রাপ্ত ন, মায পদর 

বিবভনার আবর নাং-০২/২০১২ এয উদ্ভফ ঘদট।  



এই কপৌজদাবয আবরবট দাদয়য  দযবেদরন প্রয়াত কভা: নয়াফ আরী, বফজ্ঞ 

অ্যাডদবাদ ট-অ্ন-কয ডট। বফজ্ঞ অ্যাডদবাদ ট-অ্ন-কয দডটয ভৃতুযয য আবর াযীদ  তায 

ভৃতুযয বফলয়বট অ্ফবত  দয কনাবট প্রদান  যা কয়বের, ব ন্তু বতবন নতুন ক ান বফজ্ঞ 

অ্যাডদবাদ ট-অ্ন-কয ডট বনকয়াগ  দযনবন। 

কমদতু আবর াযীয দে ক উ এই আবরবট শুনাবন  যদত উবিত য়বন এফাং এবট 

এ বট দীঘট বফচাযাধীন ভাভরা, ুতযাাং আভযা বনদজযাই শুনাবনয জনয আবরবট েণ  দযবে। 

বফজ্ঞ অ্যাডদবাদ ট  তৃট  প্রদি বনম্নবরবেত তদথযয বববিদত রীব ভঞু্জয  যা দয়বের। 

 “াইদ াটট বফবাগ অ্মথাথটবাদফ বডবিউ ৫ ক  এই ঘটনায প্রতযেদটী বাদফ বফশ্বা 

 দযবের। াইদ াটট বফবাগ এবট রেয  যদত ফযথট য় কম ঘটনায ১৫ (দনয) বদন দয কম 

এপআইআয দাকয়য  যা কয়বের তাদত তথযদাতা অ্ববদমাগ  দযনবন কম বতবন (বডবিউ-৫) 

ঘটনায প্রতযেদটী বেদরন। বফজ্ঞ অ্যাডদবাদ ট-অ্ন-কয ডট আভাদদয বডবিউ-৪  তৃট  প্রদি 

প্রভাণ কদবেদয়দেন, বুক্তদবাগীয ফাফা বমবন এই ঘটনায় বজবড এবন্ট্র  দযবেদরন, বতবন বজবডদত 

অ্ববদমাগ  দযনবন কম ববটনায বনদতয তযায াদথ জবডত বেদরন ফা তাদ  ক াদনা  াযদণ 

বুক্তদবাগীয আিভণ াযী বাদফ দে  যা দে। ঘটনায ভয় টচট রাইট দ্বাযা 

আদফদন াযীদ  তাদদয নাক্ত যণ এফাং ঘটনািদর আদফদন াযীদ  আট াদনায  বথত গল্প 

ম্পদ ট বডবিউ-৪ এফাং ৫ এয কফভানান ফক্তফয যদয়দে। বফজ্ঞ অ্যাডদবাদ ট-অ্ন-কয ডট  এয 

ফক্তফয অ্নুাদয, এই গল্পবট যফতটী াদর চারু  যা কয়বের,  াযণ মবদ আদফদন াযীদ  

ঘটনািদর আিান্ত ফযবক্তয তযা াযী বাদফ কেপ্তায  যা য়, তদফ প্রাথবভ বাদফ ইউবড ভাভরা 

দাকয়য  যায এফাং যফতটীদত আদফদন াযীয নাভ উদল্লে োোই এ বট বজবড  যায ক াদনা 

প্রদয়াজন বের না।  

াইদ াটট বফবাদগয বফজ্ঞ বফচায গণ স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবেদ  তয এফাং 

স্বত:প্রফৃি বদদফ েণ এয উয বববি  দয ববটনাযদ  দন্ডাদদ বদদয়বেদরন এটা বফদফচনা 



না  দযই কম, স্বী াদযাবক্তভূর  ফক্তফযবট কদালোরনভূর  এফাং এবট ববটনাদযয কদালী 

াফযস্ত যদণয বববি দত াদয না।   

উদযাক্ত বফদফচনায়, বফজ্ঞ অ্যাডদবাদ ট-অ্ন-কয ডট কজাোদরাবাদফ ফদরবেদরন কম এই 

কদালী াফযস্ত যদণয আদদবট ম্পণূট অ্বফশ্বস্ত এফাং ভনগডা গদল্পয উয বববি  দয প্রদি এফাং 

ুতযাাং, মুবক্তমুক্তবাদফ আদফদন াযী বনদদটাল প্রভাবণত য়ায অ্বধ াযী, তদফ াইদ াটট বফবাগ 

এ বফলয়বটদত ভদনাবনদফ  দযবন।”  

অ্নযবদদ  যাষ্ট্রদেয  বফজ্ঞ কডবুট অ্যাটবনট কজনাদযর জনাফ বফশ্ববজৎ কদফনাথ ফদরন 

কম, আবর াযীয কদয়া স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে তয এফাং কস্বো ৃত এফাং ট্রায়ার ক াদটটয 

াাাব াইদ াটট বফবাগ মথামথবাদফ আীর াযীয স্বী াদযাবক্তভূর  ফক্তদফযয উয বনবটয 

 দয এফাং তাদ  দণ্ডবফবধয ৩০২ ধাযায অ্ধীদন কদালী াফযস্ত  দয। বতবন আয ফদরন কম 

বডবিউ-৪ এফাং ৫ এয ােযভূ অ্বফশ্বা  যায  যায ক ান  াযণ কনই এফাং তাযা ফদচকয় 

উমুক্ত ােী এফাং তাদদয প্রভাণভূ ফাবতর  যা উবচত দফ না, ক ননা এগুদরায সফধ বববি 

যদয়দে। বফজ্ঞ কডবুট অ্যাটবনট কজনাদযর অ্ফয ইউবড ভাভরায় প্রদি বফফৃবত, এপআইআয এফাং 

তদদন্তয ভয় প্রবব উন দেয তযপ দত কম গল্প উদমাবচত দয়দে, কগুদরায ভদধয 

ভন্বয় াধন  যদত ফযথট দয়দেন। মেন আভযা এবট বফজ্ঞ কডবুট অ্যাটবনট কজনাদযদরয নজদয 

আবন কম অ্ববদমাগ গঠদনয ভয় আবর াযীক  বশু ফদর ভদন কয়বের এফাং মেন তাদ  

আদারদত াবজয  যা দয়বের তেন আদারত তায ফয় বনধটাযদণয ক াদনা প্রদচষ্টা  দযবন, 

তেন বফজ্ঞ কডবুট অ্যাটবনট কজনাদযর আভাদদযক  ক াদনা দন্তালজন  ফযােযা প্রদান  যদত 

াদযনবন।  

আভযা কম মুবক্তত টভূদয উয বনবটয  দয রীব ভঞু্জয  যা দয়বের কগুদরা, বফজ্ঞ 

কডবুট অ্যাটবনট কজনাদযদরয মুবক্ত-ত টভূ, তব টত যায় এফাং কয ডটবুক্ত তথযাবদ মটাদরাচনা 

 দযবে।  

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBsnjwsDK4wcA-hfTh1QFCuzo06piA:1644998267138&q=%22%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95%22++%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6&sa=X&ved=2ahUKEwjcm_mK4IP2AhVASGwGHaixBRAQ5t4CegQIKBAB


  ভৃত যন আরীয ভৃতুয াংিান্ত ফতটভান আবরবট ১৯৯৬ াদরয ২২.১২.১৯৯৬ 

তাবযদেয াটা থানায ইউ.বড ক  নাং ৩৯ দত উদ্ভতূ কয়বের মা দন্ডবফবধয ৩০২ ধাযায 

অ্ধীদন এ বট বনয়বভত ভাভরায় রূান্তবযত দয়বের ০৫.০১.১৯৯৭ তাবযদে ভয়নাতদন্ত 

প্রবতদফদদনয উয বববি  দয এ বট বনয়বভত এপ.আই.আয দাদয়য  যায য। 

 বনত যন আরীয ভৃতদদদ ুযতাদরয ভয় তায কদদয বফববন্ন অ্াংদ ব েু 

আঘাদতয বচহ্ন ায়া মায় এফাং ধাযণা  যা য় কম বব বটভদ  ববটকয় তযা  যা কয়বের।  

ইদতাভদধয, াজাান আরী, ভৃত যন আরীয বতা অ্ববমুক্ত কভা: বপ ুর ইরাভদ  

২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে বুরদয বন ট কাদট  দয এফাং বুরক  অ্ফগত  দয কম, বপ ুর 

ইরাভ ২১.১২.১৯৯৬ তাবযে ন্ধ্যায় ভৃত যন আরীদ  তায ফাবড কথদ  কডদ  বনকয় মায় 

এফাং তাযদয ভৃত যন আরী ই যাদত আয ফাবড বপদয আদবন এফাং দযয বদন  াদর 

যন আরীদ  এ াবধ  আঘাত কেোঁজুে ফাগাদন ভৃত অ্ফিায় ায়া মায়। এই তদথযয 

বববিদত, ২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে বজবড নাং ৯৭৮  যা কয়বের এফাং অ্ববমুক্ত বপ ুর 

ইরাভদ  কপৌজদাবয  ামটবফবধয ৫৪ ধাযায় কেপ্তায  দয আদারদত কপ্রযণ  যা কয়বের। 

২৬.১২.১৯৯৬ তাবযদে ভৃত যন আরীয ভয়নাতদন্ত। বযদাটট মদায কজনাদযর াাতার 

কথদ  তদন্ত াযী  ভট তটা ককয়বেদরন, কমোদন ডাক্তায অ্ববভত কদন কম ভৃতুয   এফাং  

ইন্ট্রািাবনয়ার যেেযদণয  াযদণ দয়দে মা  ভৃতুয  ফূটফতটী আঘাতজবনত এফাং নযতযা 

প্র ৃবতয। তদদন্তয ভয় অ্ববমুক্ত বপ ুর ইরাভ, কভাোঃ নাবয  কভাোঃ নরুুজ্জাভান প্র া  দয 

কম, ঘটনায বদন ন্ধ্যায় তাযা বনত যন আরীদ  তায ফাবড কথদ  কডদ  বনকয় মায় এফাং ক 

অ্নমুায়ী এপআইআয দাদয়য  যা য়। 

         বুর ভাভরাবট তদন্ত  দয দণ্ডবফবধয ৩০২/৩৪ ধাযায অ্ধীদন আবর াযী কভাোঃ 

বপ ুর ইরাভ  -অ্ববমুক্ত আফদুর োদর   নাবদযয বফরুদে অ্ববদমাগত্র জভা কদয়। 



প্রবব উন ১০জদনয ভত ােীদ  যীো  দয মাদদযদ  বডদপন্স  তৃট  কজযা  যা 

দয়বের।  

প্রবব উদনয ভাভরায ভূর ােী দরন বডবিউ ৫, আব্দরু াফ, বমবন ভৃদতয  বতা 

কভাোঃ াজাান, বডবিউ-৪,  তৃট  তযাবয়ত ন।  

বনত যন আরীয বতা কভাোঃ াজাান তায জফানফবেদত জানান, ঘটনায  যাদত 

অ্ববমুক্ত নাবয  বপ  তায কেদর যন আরীদ  কেোঁজুদযয য োয়ায জনয কডদ  বনকয় 

মায় এফাং তায কেদর ঐ যাদত আয ফাবড বপদয আদবন। এয ব েুেণ য  বডবিউ-৫ আফদুর 

য়াাফ,  প্র ৃবতয ডাদ  াডা কদয়ায জনয ভাদঠ বগকয়বেদরন এফাং বপদয এদ বতবন বডবিউ 

৪ ক  ফদরবেদরন কম বতবন ভাদঠ বব বটভ যন আরীয  ান্না শুদনবেদরন। এযয বডবিউ ৪ 

বনদজ, তায স্ত্রী, তায কফান  চাচা আব্দরু য়াাফ (বডবিউ ৫) টচট রাইট াদথ বনকয় কেোঁজুয 

ফাগাদন বগকয় কদদেন কম, অ্ববমুক্ত নাবয, বপ ুর  োদর  কেজুয-ফাগাদন দাোঁবডকয় আদেন। 

তাযা অ্ববমুক্ত োদর দ  দাোঁ াদত দাোঁবেদয় থা দত  এফাং বব বটভ যন আরীদ  ভাবটদত দড 

থা দত কদদেন। াফ তায টচট রাইটবট অ্ববমুক্তদদয বদদ  তাদ   যদর অ্ববমুক্ত ফযবক্তযা 

বিভ বদদ  াবরকয় মায়, তদফ বডবিউ-৪ এয াদথ বডবিউ-৫ য়াাফ ঘটনািদর অ্ববমুক্ত 

বপ ুরদ   আট   যদত ভথট ন এফাং এ াবধ  আঘাত বব বটভ যন আরীদ  ভৃত 

অ্ফিায় কদেদত ান। িানীয় করা জদনয বজজ্ঞাাফাদদ বপ ুর স্বী ায  দযন, বতবন বনত 

যন আরীয া কচদ ধদযন এফাং আাবভ নাবয যন আরীদ  শ্বাদযাধ  দয তযা  দয। 

বডবিউ ৪  অ্নযযা অ্ববমুক্ত বপ ুরদ  থানায় কাদট  দযন। কজযায়, বডবিউ-৪ জানায় 

কম আীর াযী বপ ুর োভফাীয  াদে তায অ্যাধ স্বী ায  দয এফাং বব বটভ যন 

আরীদ  তযায বফলদয় ভযাবজদেদটয   াদে স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে কদয়। কজযায় বতবন 

ফদরন কম, বতবন বনবিত  দয ফরদত াযদেন না কম, এরা ায করা জন অ্ববমুক্ত বপ ুরদ  

২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে আট   দযদে এটা বতবন ফদরবেদরন  ীনা।  কজযায় বতবন ফদরন কম, 



ঘটনায দযয বদন বতবন বুরদয  াদে ভৃতুযয  াযণ প্র া  যদত াদযনবন, এ  থা তয নয়। 

বতবন আয ফদরবেদরন কম তযা ান্ড াংঘটন াযী ৩ আাবভয নাভ বতবন প্র া  দযবেদরন।      

       বডবিউ ৫, আফদুর য়াাফ তায জফানফবেদত ফদরদেন কম বতবন যাত ৯.৩০ টায বদদ  

প্র ৃবতয ডাদ  াডা বদদত বগকয়বেদরন তেন বতবন  াদেয কেোঁজুয ফাগাদন এ টা স-হুদল্লাড 

শুনদত ান। ফাবড বপদয বতবন তায প্রবতদফী াজাান,  াদভ  অ্নযানযদদয  াদে বফলয়বট 

জানান এফাং টদচটয আদরা বনকয় ঘটনায িাদনয বদদ  এবগকয় বগকয় কদদেন অ্ববমুক্ত বপ  

ভাবটদত দড থা া যন আরীয  া কচদ ধদয আদেন। অ্ববমুক্ত নাবয  োদর  াবরকয় 

কগদর অ্ববমুক্ত বপ ুরদ  আট   দয বুর। অ্ববমুক্ত বপ ুরদ  বন টি বুর পাোঁবেদত 

স্তান্তয  যা য়। কজযায ভয়, বতবন জানান কম, মেন তাযা অ্ববমুক্ত বপ ুরদ   বন টি 

বুর পাোঁবেদত স্তান্তয  দযন তেন কফরা ১১.৩০ বভবনট। বতবন  আয ফদরন, আাবভ বপ ুর 

তায অ্যাদধয  থা জনগদণয াভদন স্বী ায  দযদেন এফাং দুযা ঘটনায প্র া  দযদেন। 

কজযায় এরূ াদজন কদয়া কয়বের কম অ্ববদমাগ বাদফ এ জাতীয় ক ান ঘটনা ঘদটবন। 

বডবিউ ৬, এআই কভাোঃ আফদুয যবদ, কজযায় ফদরবেদরন কম ২২.১২.১৯৯৬ তাবযদে 

যাত ৯:৪৫ এয বদদ  বতবন াটা থানায় বুরদয উ-বযদট  দদ বনকয়াগ ককয়বেদরন। এই  

তাবযদে বডবিউ-৪, কভাোঃ াজান, কভৌবে বাদফ জানান কম তায  কেদর ভৃত যন আরী তায 

ফাবডয বেদনয কেোঁজুয ফাগাদন ভাযা বগকয়কে এফাং তায ভৃতদদ কোদন দড আদে। দূফটাক্ত 

তদথযয বববিদত ২২.১২.১৯৯৬ তাবযদে াটা থানা ইউবড ক   নাং ৩৯ দাকয়য  যা কয়বের 

এফাং াফ-ইন্সদক্টয  ত আরীদ  তদদন্তয দাবমত্ব কদয়া কয়বের। ০৫.০১.১৯৯৭ তাবযদে 

প্রায় বফ ার ৫.১৫ এয বদদ   ত কাদন তথযদাতা বদদফ এজাায দাকয়য  দযন এফাং 

অ্বপায ইনচাদজটয  াদে এবট জভা কদন। এজাায ায়ায দয, এই ােী দণ্ডবফবধয ৩০২ 

ধাযা অ্নুাদয ০৫.০১.১৯৯৭ তাবযদে াটা থানায় ক  নাং ১২ দাদয়য  দযবেদরন। তদন্ত 

 ভট তটা তাোঁয াদত তদন্তবায তুদর কদন। বতবন ঘটনাির বযদটন  দযন এফাং তদন্ত াদর কেচ 

ভযা প্রস্তুত  দযন। বতবন আবর াযী বপ ুর  নাবযদ  কেপ্তায  দয কপৌজদাবয  ামটবফবধয 



১৬৪ ধাযায় স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে কয ডট  যায জনয ভযাবজদেদটয াভদন াবজয  দযন 

এফাং তাযা ভযাবজদেদটয াভদন স্বী াদযাবক্ত প্রদান  দয। বতবন কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৬১ 

ধাযায় ৬ জন ােীয ফক্তফয কয ডট  দযবেদরন। যফতটী াদর, তাদ  ফদবর  যা য় এফাং বতবন 

ক  ডদ টবট অ্বপায ইনচাজট  ক  প্রদান  দযন এফাং াফ-ইন্সদক্টয আফদুয যফ ফা ী তদন্ত 

কল  দযন। কজযায় এই ােী স্বী ায  দযদেন কম ভৃদতয বতা, বমবন ইউ.বড. ভাভরাবট দাদয়য 

 দযবেদরন, বতবন ফদরবেদরন কম তায কেদর ঘুদভয ফবড বনকয়বেদরন। 

       বতবন অ্স্বী ায  দযদেন কম এজাদয ফরা কয়কে আবর াযী অ্নযানয আাবভযা 

ভৃতদ  ফাবড কথদ  কডদ  বনকয় মায়, ব ন্ত ইউ.বড. ভাভরায় এটা ফরা য়বন। বতবন আয স্বী ায 

 দযদেন কম কপৌজদাবয  ামটবফবধয ৫৪ ধাযায অ্ধীদন বুর বপ ুরদ  ২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে 

কেপ্তায  দযবের। যফতটী াদর, এই ােী (বডবিউ ৬) ফতটভান ভাভরায় বপ ুরদ  কেপ্তায 

 দয। বতবন প্রথদভ ০৬.০১.১৯৯৭ তাবযদে  ঘটনায িানবট বযদটন  দযবেদরন। ঘটনায িানবট 

বডবিউ-৪ এয ফাবড কথদ  প্রায় আধা ব দরাবভটায দদূয বের। নরুু কভাল্লা কেজুয ফাগাদনয 

ভাবর  দর তাদ  এই ভাভরায় ােী  যা য়বন। বতবন কজযায় স্বী ায  দযদেন কম, 

ােীদদয ক উই ফদরনবন কম তাযা বনত যন আরীদ  তযা  যদত কদদেদেন। ক াদনা ােী 

ফদরনবন কম বপ ুরদ  করা জন আট   দযদে। বতবন আয স্বী ায  দযদেন কম 

প্রতযেদটীদদয ভদধয ক উ ফদরবন কম বব বটভদ  ফাবড কথদ  কডদ  আনা কয়বের।  

বডবিউ ৭, এ.আই আব্দযু যফ ভাভরায তদন্ত কল  দযদেন এফাং আবর াযী ৩ 

আাবভয বফরুদে অ্ববদমাগত্র দাবের  দযদেন।  

       বডবিউ ৮, ভবফুর  , ১ভ কশ্রণীয ভযাবজদষ্ট্রট,  নববক্ট আীরযান্ট বপ ুর ইরাদভয 

স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে কয ডট  দযদেন। জফানফেীকত বতবন ফদরন, আাবভ বপ ুরদ  

বফলয়বট বনদয় বাফায  স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফেী প্রদাদনয বযণবত বনকয় বচন্তা  যায জনয 

মটাপ্ত ভয় কদয়া কয়বের এফাং অ্ত:য বতবন আইকনয ভস্ত বফধান কভদন আাবভ বপ ুদরয 



স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে কয ডট  দযন এফাং উবল্লবেত স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবেবট কস্বোয় 

প্রদণাবদত এফাং তয। 

 কয ডটবূক্ত উাদানগুবর বফদফচনা  যায দয, আভযা বফবিত কয়বে এফাং ট্রায়ার ক াটট 

 াইদ াটট বফবাগ উবয়  তৃট  প্রদি যায় ম্পদ ট আভাদদয ম্পণূট অ্দন্তাল ফযক্ত  যবে। 

ক াদনা আদারতই বডবিউ  তৃট  জফানফেী এফাং কজযায় প্রদি প্রভাণগুদরায মথামথ ভূরযায়ন 

 দযবন। এভনব  ক াদনা আদারতই ব.ডবিউ. ১, এ.এ.আই. ভীয  ত কাদন, াটা 

বুর কষ্টন,  তৃট  ০৫.০১.১৯৯৭ তাবযদে দাদয়য ৃত এপআইআযবট বফদফচনা  দযবন। 

এপআইআয-এ ফরা কয়দে কম, ২২.১২.১৯৯৭ তাবযে  ার ৯.৪৫ এয বদদ  বডবিউ ৪ 

াজাান কভৌবে বাদফ জাবনকয়বেদরন কম তাোঁয ১৬ ফেয ফয়ী ফড কেদর কভাোঃ যন আরীয 

২১.১২.১৯৯৬ তাবযদেয দযয যাত দত  ক াদনা ন্ধ্ান ায়া মাবের না। দযয বদন 

(২২.১২.১৯৯৬) তাদ  নরুু কভাল্লায কেোঁজুয ফাগাদন ভৃত অ্ফিায় ায়া মায়। এপআইআয-এ 

আয ফরা কয়কে কম ইচই শুদন করা জন ঘটনািদর আদন এফাং তাদদয বজজ্ঞাাফাদদ, 

বডবিউ ৪ তাদদয জানায় কম ২১.১২.১৯৯৬ তাবযদেয দযয যাদত ভৃত যন আরী ম্ভফত  

শ্রীদুয সতযী ঘুদভয ফবে ফা টযাফদরট কেকয়বেদরন এফাং বতবন যাত ১১.৩০ টায বদদ  ফাবে কথদ  

কফয দয় মান এফাং কেোঁজুয ফাগাদন ভাযা মান। প্রাথবভ বাদফ াটা থানায উ-বযদট  কভাোঃ 

আব্দযু যাদদ ২২.১২.১৯৯৬ তাবযদে ভৃদতয বতা বডবিউ ৪ কভাোঃ াজাাদনয কভৌবে  

ফক্তদফযয উয বববি  দয ১৯৯৬ াদরয ভাভরা নাং-৩৯ কয ডট  দযন। এজাাদয আয ফরা 

কয়কে কম ুযতাদর কদো কগদে কম ভৃদতয যীদয আঘাদতয বচহ্ন যকয়কে এফাং ঘুদভয লধু 

কেকয় বতবন ভাযা মানবন। বনদতয ফাফা-ভা ফা তাদদয প্রবতদফী  আত্মীয়স্বজন ক উই ভৃতুযয 

প্র ৃত  াযণ জানাদত াদযনবন। ২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে  িানীয় করা জন আবর াযীদ  আট  

 দয তাক  থানায় কাদট  দয। এপআইআয-এ আয ফরা কয়কে কম কই ভকয় 

আবর াযীদ  ভৃত ফযবক্তয তযা াযী বাদফ দে  যা কয়বের এফাং কই অ্নমুায়ী, 

২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদে বজবড নাং- ৯৭৮ দাদয়য  যা কয়বের এফাং আীর াযীদ  কপৌজদাবয 



 ামটবফবধয ৫৪ ধাযায অ্ধীদন কেপ্তায  যা কয়বের। ০৫.০১.১৯৯৭ তাবযদে এপআইআয দাকয়য 

 যা কয়বের, মবদ ঘটনাবট ২১.১২.১৯৯৬ তাবযদেয দযয যাদত ঘদটবের। 

 

       কয ডট মটাদরাচনায ভাধযদভ আভযা কদেদত াই কম াইদ াটট বফবাগ বডবিউ-৫ আব্দরু 

য়াাফদ  ঘটনায এ জন প্রতযেদটী বাদফ বফশ্বা  দযবের, মবদ ঘটনায ১৫ বদন দয  কম 

এপআইআয ফা বজবড দাকয়য  যা কয়বের তাদত, অ্থফা বডবিউ-৪  তৃট  ২২.১২.১৯৯৬ 

তাবযদে  যা বজবড ফা কভৌবে  অ্ববদমাদগ অ্ববদমাগ  যা য়বন কম বডবিউ-৫ ঘটনায 

প্রতযেদটী বের। এেন বডবিউ ৪ এয প্রভাদণয বদদ  আা মা , বনদতয বতা কভাোঃ 

াজাান, মায কভৌবে  অ্ববদমাদগয বববিদত ১৯৯৬ াদরয ২২.১২.১৯৯৬ তাবযদেয ইউবড 

ক  নাং-৩৯ দাকয়য  যা কয়বের, তাদত বতবন অ্ববদমাগ  দযনবন কম আীর াযী বব বটভদ  

তযায াদথ জবডত বের ফা তাদ  কম ক ানবাদফ বব বটভদদয তযা াযী বাদফ দে  যা 

কয়বের। 

 বডবিউ-৪ এফাং ৫ এয ভবন্বত প্রভাণগুবরয ভাধযদভ আভযা কদেদত াই কম ঘটনায 

ভয় টচট রাইট দ্বাযা আীর াযীদ  নাক্ত  যায বফলকয় অ্াভঞ্জযণূট বফফৃবত যকয়কে এফাং 

ঘটনািদর আীর াযীয আটদ য  বথত গল্পবট র ম্পণূট বভথযা। যফতটী াদর এ বট নতুন 

গল্প সতবয  যা কয়বের এফাং মবদ আীর াযীদ  বব বটভদদয তযা াযী বাদফ ঘটনািদরই 

কেপ্তায  যা য়, তদফ প্রাথবভ বাদফ এ বট ইউ.বড ভাভরা এফাং তাযয তযা াযী বাদফ 

আীর াযীয নাভ উদল্লে না  দয এ বট বজবড এবন্ট্র  যায ক াদনা প্রদয়াজনীয়তা বের না। 

অ্তএফ, বডবিউ-৪ এফাং বডবিউ-৫ এয প্রভাণ ম্পণূট বভথযা।  

আভযা কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৬৪ ধাযায অ্ধীদন আবর াযীয স্বী াদযাবক্তভূর   

জফানফবে বফদফচনা  দযবে। াইদ াটট বফবাগ স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবেবটদ  তয  



কস্বো ৃত ফদর েণ  দয এফাং এয য বনবটয  দয আবর াযীদ  কদালী াফযস্ত  দয। 

আদফদন াযীয স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে বনম্নরূ:  

 

 “The statement of ম ো: শফিকুল ইসলো  

Aged about 16 years made in the evsjv language 

My Father’s name is †gvt P›`vjx †gvoj 

I am by caste gymwjg 

My home is at Mouza-e„wËAvPo 

and by occupation-QvÎ 

Police Station-h‡kvi 

I reside at-e„wË AvPov 

 

আবভ গত ২১/১২/৯৬ তাবযে অ্নভুান যাত ৮.০০ টায ভয় ফাবে দত োদভয 

কদা ানদায ারুদনয কদা াদন মাই। কদা াদন যন এয াদথ আভায কদো য়। আভযা দুইজন 

ফা বেরাভ। ব েুেন দয নাকয বতা আোঃ োদর  উক্ত কদা াদন আদ। যন বফবে   রা 

ব দন আভাদ  এ বট  রা কদয়। যাত ৮.৩০ টায ভয় আভযা ৩ জন ফাবেয বদদ  আবদত 

থাব । ব েুদুয আায য নাবয আভাদ  ফদর কম, নরুু কভারযায কেজুয ফাগান দত কেজুদযয 

য ইদত চর। নাবদযয  থাভত আভযা কেজুয ফাগাদন মাই। আবভ যদয বায েবুরয়া নাভাইদর 

নাবয আভাদ  ফদর কম, যনদ  ধয। াদথ াদথ যন নাবদযয গরা চাবয়া ধবযয়া 

ভাবটদত কপবরয়া কদয়। ঐ ভয় নাবদযয ফাফা আোঃ োদর  আদ। োদর  আভাদ  যনদ  

চাবয়া ধবযদত ফদর। আবভ বদয় যনদ  ভাবটদত চাবয়া ধবয। োদর  চাবয়া ধদয। নাবয 

তেন যদনয গরা চাবয়া ভাবযয়া কপদর। নাবয  তায ফাফা োদর  ফদর কম, এই  থা 



আাভীদ  তায প্রদি জফান ফবে দে কানাদনা য়। তায স্বী াদযাবক্ত আভায বন ট তয  

কস্বো প্রদনাবদত ফদর আভায ভদন য়।” 

স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবেয ভাধযদভ আভযা কদেদত াই কম এই বফফৃবতবট 

২২.১২.১৯৯৬ তাবযদে দাদয়য ৃত ইউ.বড ক  নাং ৩৯ এফাং ২৫.১২.১৯৯৬ তাবযদেয  বজবড 

নাং- ৯৭৮ কত প্রদি বফফৃবতয ম্পণূট বফযীত। বডবিউ ৪ এফাং ৫ ফদরবের কম ঘটনা কমবদন 

ঘদটবের কবদন গবীয যাদত তাযা উবয়ই আবর াযীক  আট   দযবের। তদফ তাদদয 

প্রভাণগুবর ইউ.বড ভাভরায় কদয়া বফফৃবত এফাং বডবিউ-৪ এয দাকয়য  যা বজবড দ্বাযা বভথযা 

প্রবতন্ন য়। কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৬৪ ধাযায অ্ধীদন প্রদি আবর াযীয স্বী াদযাবক্তভূর  

জফানফবে মবদ কয দডট থা া অ্নযানয প্রভাদণয াদথ বফদফচনা  যা য় তদফ তায 

স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে তয এফাং কস্বোয় প্রদি ফরা মাদফ না। স্বী াদযাবক্তভূর  

জফানফবেদত প্র াবত য় কম আবর াযীয ফয় ১৬ ফেয বের এফাং বতবন ফদরবেদরন কম বতবন 

এ জন োত্র বেদরন। স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবেদত আবর াযী ফদরন, নাবদযয বকয় বতবন 

বনতদ  জাদট ধদয বেদরন। স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে দত আয জানা মায়, বনত যন 

আরীদ  অ্ববমুক্ত নাবয শ্বাদযাধ  দয তযা  দযবের। এোদন রেণীয় বফলয় করা কপৌজদাবয 

 ামটবফবধয ৩৪২ অ্নদুেদদয অ্ধীদন প্রদি বফফৃবতদত, মা ২৭.১০.১৯৯৯ তাবযদে কয ডট  যা 

দয়বের, আবর াযীয ফয় ৪২ ফেয উদল্লে  যা কয়বের। এই অ্ঙ্গবত ক ান আদারত  তৃট  

বফদফচনায় কনয়া য়বন। অ্ববদমাগ গঠদনয ভয় আীর াযীয ফয় ১৬ ফেদযয  ভ দয় 

থা দর বশু আইন,  ১৯৭৪ এয বফধান অ্নমুায়ী তায বফচায বঠ  য়বন।  

ভাভরায ভস্ত বদ  বফদফচনা  দয আভযা ভদন  বয কম এই স্বী াদযাবক্তভূর  

জফানফবে তয ফা স্বত:প্রদি নয়। তাই অ্ববমুক্ত অ্যাদধ আবর াযীদ  মুক্ত  যায ক াদনা 

প্রভাণ কয দডট কনই। এপআইআদয অ্াংগবত প্রবব উন  তৃট  প্রদি প্রভাণ এফাং কপৌজদাবয 

 ামটবফবধয ১৬৪ ধাযায অ্ধীদন কয ডট ৃত স্বী াদযাবক্তভূর  জফানফবে এটাই বনদদট  দয কম 

প্রবব উন ভস্ত মুবক্তঙ্গত দেদয ফাইদয তায ভাভরা প্রভাণ  যদত ফযথট কয়কে।   



তদনুাদয, এই কপৌজদাবয আবরবট ভঞু্জয  যা দরা এফাং আবর াযীক  তায বফরুদে 

আদযাবত অ্ববদমাগ কথদ  োরা প্রদান  যা দরা, বমবন ইবতভদধয ৩১.০১.২০২১ তাবযদেয 

অ্বেভ আদদদয ভাধযদভ  াযাগায দত ভুবক্ত ককয়কেন। 

দায়ফজটন বফফৃবত (DISCLAIMER) 

শুধভুাত্র ভাভরায দুই দেয এফাং জনাধাযদণয কফাঝায ুবফধাদথট ‘আভায বালা ’ পটয়যায 

ফযফায  দয ফাাংরায় এই যায়বট অ্নফুাদ  যা দয়দে। ফাাংরায় অ্নবূদত এ যায়দ  অ্নয ক ান 

উদেদয ফযফায  যা মাদফ না। ফযফাবয   য াবয  াদজ শুধভুাত্র ভাননীয় আদারদতয 

প্র াবত ইাংদযবজ যায়বটদ  মথাথট ফদর গণয  যা দফ এফাং যায় ফাস্তফায়দনয জনয ইাংদযজী 

বালায় প্রদি যায়বটদ ই অ্নুযণ  যদত দফ।  

 


