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হাজবি নপটটবয হিযা

৩ পুলিশসহ ৫ জনের লিরুনে মামিা চিনি
প্রায পাাঁচ েছি আবে পল্লেী এলাকাি ইশনিযাক ফহাবেিবক (জনি) থািায এবি নির্ািি
য
কবি
হিযাি অনিবর্াবে কিা মামলাটট চলবি আি আইিেি োধা ফিই। নির্ািবিি
য
অনিবর্াবে পল্লেী
থািাি িৎকালীি নিি পুনলশ কমকিয
য ােহ অিযবদি নেুবে মামলাটট কিা হয।
ওই মামলা োনিল ফচবয দুই আোনমি (পুনলশ কমকিয
য া) কিা আবেদি খানিজ (ুল নেেচাজয)
কবি আজ েুধোি নেচািপনি এম. ইিাবযিু ি িনহম ও নেচািপনি ফমা. ফমাস্তানেজুি িহমাবিি
েমন্ববয েটিি হাইবকাটয ফেঞ্চ এ িায ফদি।
একই েবে ওই মামলাি কার্ক্রবম
য
ইনিপূবে ফদওযা
য
স্থনেিাবদশ প্রিযাহাি কবি হাইবকাটয
েবলবছি, আইবি নিধানিি
য
১৮০ নদবিি মবধয মামলাটটি নেচািকাজ ফশষ কিবি হবে।
হাইবকাবটয মামলা োনিল ফচবয আবেদি কবিি পল্লেী থািাি িৎকালীি এএেআই িাবশদুল ও
কামুজ্জামাি। আদালবি িাাঁবদি পবে শুিানি কবিি আইিজীেী এে এম শাহজাহাি। োদী
পবে শুিানিবি নছবলি আইিজীেী এে এম ফিজাউল কনিম ও েনদউজ্জামাি িপাদাি।
মামলাি োদী নিহবিি িাই ইমনিযাজ ফহাবেিবক আইিেি েহাযিা নদবে োাংলাবদশ নলেযাল
এইে অযান্ড োনিযবেে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।
আইিজীেী েনদউজ্জামাি িপাদাি প্রথম আবলাবক েবলি, অনিবর্াে েিবিি পি মামলাটট
োনিল ফচবয পল্লেী থািাি িৎকালীি এএেআই িাবশদুল ও কামুজ্জামাি হাইবকাবটয আবেদি
কবিি। এি শুিানি নিবয েি েছবিি মাবচয হাইবকাটয ুল নদবয মামলাটটি কার্ক্রম
য
স্থনেি
কবিি। আজ হাইবকাটয ুল খানিজ কবি মামলাি কার্ক্রবম
য
ফদওযা স্থনেিাবদশ প্রিযাহাি

কবিবছি। েবল পুনলবশি ওই কমকিয
য ােহ পাাঁচ আোনমি নেুবে নেচানিক আদালবি মামলাি
কার্ক্রম
য
চলবি আইিেি ফকাবিা োধা ফিই। মামলাটট েিযমাবি োেযগ্রহণ পর্াবয
য িবযবছ েবল
জািাি নিনি।
মামলাি নেেিবণ জািা র্ায, ২০১৪ োবলি ৮ ফেেরুযানি েন্ধ্যায ফেকশি-১১, ব্লক-নে ইিানি
কযাবেি োনেন্দা ফমা. োবদবকি ফছবল ফমা. নেল্লাবলি োবয-হলুবদি অিুষ্ঠাি নছল। অিুষ্ঠাবি
পুনলবশি ফোে েু
য মি ফমবযবদি েবে অশালীি আচিণ কবিি। এ েময ফেখাবি থাকা ইশনিযাক
ফহাবেি ও িাাঁি িাই ইমনিযাজ ফহাবেিবক চবল ফর্বি েবলি। এ নিবয েুমবিি েবে দুই িাইবযি
োেরনেিণ্ডা হয। পবি েুমবিি ফোি ফপবয পুনলশ এবে দুই িাইবক থািায নিবয র্ায। থািায
নিবয দুই িাইবক নির্ািি
য
কিা হয। এ েময ইশনিযাবকি অেস্থা খািাপ হবল িাাঁবক িযাশিাল
হােপািাবল িনিয কিা হয। অেস্থাি অেিনি হবল ঢাকা ফমনেবকল কবলবজ নিবয ফেবল
কিযেযিি নচনকৎেক িাাঁবক মৃি ফ াষণা কবিি।
ওই টিায ২০১৪ োবলি ৭ আেস্ট ঢাকা মহািেি দাযিা জজ আদালবি নির্ািি
য
ও ফহোজবি
মৃিুয (নিোিণ) আইবি ইশনিযাবকি িাই ইমনিযাজ পল্লেী থািাি িািপ্রাপ্ত কমকিয
য া (ওনে)
জজযাউি িহমািেহ আটজবিি নেুবে মামলা কবিি। মামলায আোনম কিা হয িৎকালীি
পল্লেী থািাি এেআই জানহদুি িহমাি জানহদ, আেদুল োবিি, িাবশদ, ফশািি কুমাি োহা ও
কিবস্টেল িজুল, ফোে েু
য মি ও িাবেলবক। আদালি নেচাি নেিােীয িদবেি আবদশ ফদি।
নেচাি নেিােীয িদে ফশবষ ২০১৫ োবলি ১৭ ফেেরুযানি ঢাকা মহািেি হানকম মাুে ফহাবেি
িদে প্রনিবেদি ফদি। োেযপ্রমাবণি নিনিবি প্রনিবেদবি পাাঁচজিবক অনির্ুক্ত এোং
পাাঁচজিবক অেযাহনিি েুপানিশ কিা হয। িদেকাবল পুনলবশি এএেআই িাবশদুল ও
কামুজ্জামািবক িিু ি কবি অেিুক্ত
য কিা হয।
ওই মামলায ২০১৬ োবলি ১৭ এনপ্রল ঢাকাি মহািেি দাযিা জজ কামুল ফহাবেি ফমাল্লা পাাঁচ
আোনম নেুবে অনিবর্াে েিি কবিি। অনিবর্ােপত্রিুক্ত আোনমিা হবলি পল্লেী থািাি
িৎকালীি উপপনিদশক
য (এেআই) জানহদুি িহমাি (জানহদ), এএেআই িাবশদুল ও
কামুজ্জামাি (নমিরটু) এোং পুনলবশি িথযদািা (ফোে)য েুমি ও িাবশদ। আোনমিা এখি
জানমবি আবছি েবল জািাি আইিজীেী েনদউজ্জামাি িপাদাি।
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থািায নপটটবয হিযা : ৩ পুনলশেহ ৫ জবিি নেুবে মামলা চলবে
ইশনিযাক ফহাবেি জনি িাবম একজিবক থািায নিবয নির্ািি
য
কবি হিযাি অনিবর্াবে নমিপুবিি
পল্লেী থািাি িৎকালীি নিি পুনলশ কমকিয
য ােহ পাাঁচজবিি নেুবে কিা মামলা োনিবলি
আবেদি খানিজ কবি নদবযবছি হাইবকাটয ।
একইেবে ওই মামলাি কার্ক্রবম
য
ইনিপূবে ফদযা
য
স্থনেিাবদশ প্রিযাহাি কবি নিবযবছি আদালি।
েবল আোনমবদি নেুবে মামলা চলবি আি ফকাবিা োধা ফিই েবল জানিবযবছি আইিজীেীিা।
মামলাি দুই আোনমি জানমি নিবয জানি কিা ুবলি শুিানি ফশবষ েুধোি হাইবকাবটয ি নেচািপনি
এম. ইিাবযিু ি িনহম ও নেচািপনি ফমা. ফমাস্তানেজুি িহমাবিি েমন্ববয েটিি ফেঞ্চ এই িায
ফ াষণা কবিি।
আদালবি আোনমপবে শুিানি কবিি আইিজীেী এে এম শাহজাহাি। অিযনদবক োদীপবে
শুিানিবি নছবলি আইিজীেী এে এম ফিজাউল কনিম ও েনদউজ্জামাি িপাদাি।
মামলাি নেেিণ ফথবক জািা র্ায, ২০১৪ োবলি ৮ ফেেরুযানি েন্ধ্যায পল্লেীি ফেকশি-১১, ব্লক-নে
ইিানি কযাবেি োনেন্দা ফমা. োবদবকি ফছবল ফমা. নেল্লাবলি োবয-হলুবদি অিুষ্ঠাি নছল। অিুষ্ঠাি
চলাকালীি পুনলবশি ফোে েু
য মি ফমবযবদি েবে অশালীি আচিণ কবিি। এ েময ফেখাবি থাকা
ইশনিযাক ফহাবেি ও িাি িাই ইমনিযাজ ফহাবেিবক চবল ফর্বি েলা হয। এ নিবয েুমবিি েবে
দুই িাইবযি োেনেিণ্ডা োবধ।
পবি েুমবিি ফোি ফপবয পুনলশ এবে দুই িাইবক ধবি থািায নিবয র্ায। থািায দুই িাইবযি ওপি
চবল অমািনেক নির্ািি।
য
ইশনিযাবকি অেস্থা ফেেনিক ফদবখ িাবক একটট হােপািাবল িনিয কিা
হয। অেস্থাি অেিনি হবল ঢাকা ফমনেবকল কবলবজ নিবয ফেবল কিযেযিি নচনকৎেক মৃি ফ াষণা
কবিি।
ওই টিায ২০১৪ োবলি ৭ আেস্ট ঢাকা মহািেি দাযিা জজ আদালবি নির্ািি
য
ও ফহোজবি
মৃিুয (নিোিণ) আইবি ইশনিযাবকি িাই ইমনিযাজ পল্লেী থািাি িািপ্রাপ্ত কমকিয
য া (ওনে)
জজযাউি িহমািেহ আটজবিি নেুবে মামলা কবিি। মামলায অপি আোনমিা হবলি- পল্লেী
থািাি িৎকালীি এেআই জানহদুি িহমাি জানহদ, আেদুল োবিি, িাবশদ, ফশািি কুমাি োহা ও
কিবস্টেল িজুল, ফোে েু
য মি ও িাবেল।
এিপি আদালি মামলাটটি নেচািনেিােীয িদবেি আবদশ ফদি। নেচািনেিােীয িদে ফশবষ
২০১৫ োবলি ১৭ ফেেরুযানি ঢাকা মহািেি হানকম মাুে ফহাবেি িদে প্রনিবেদি দানখল
কবিি। োেযপ্রমাবণি নিনিবি প্রনিবেদবি পাাঁচজিবক অনির্ুক্ত এোং পাাঁচজিবক অেযাহনিি
েুপানিশ কিা হয। এিপি িদেকাবল পুনলবশি এএেআই িাবশদুল ও কামুজ্জামািবক িিু ি
কবি অেিুক্ত
য কিা হয।

ওই মামলায ২০১৬ োবলি ১৭ এনপ্রল ঢাকাি মহািেি দাযিা জজ কামুল ফহাবেি ফমাল্লা পাাঁচ
আোনম নেুবে অনিবর্াে েিি কবিি। অনিবর্ােপত্রিুক্ত আোনমিা হবলি পল্লেী থািাি
িৎকালীি উপপনিদশক
য (এেআই) জানহদুি িহমাি (জানহদ), এএেআই িাবশদুল ও
কামুজ্জামাি (নমিরটু) এোং পুনলবশি ফোে েু
য মি ও িাবশদ। আোনমিা এখি জানমবি আবছি
েবল জািাি আইিজীেী েনদউজ্জামাি িপাদাি।
অনিবর্াে েিবিি পি মামলাটট োনিল ফচবয পল্লেী থািাি িৎকালীি এএেআই িাবশদুল ও
কামুজ্জামাি হাইবকাবটয আবেদি কবিি। এি শুিানি নিবয েি েছবিি মাবচয হাইবকাটয ুল
নদবয মামলাটটি কার্ক্রম
য
স্থনেি কবিি।
এিপি েুধোি (২৭ ফেেরুযানি) হাইবকাটয ুল খানিজ কবি মামলাি কার্ক্রবম
য
ফদযা স্থনেিাবদশ
প্রিযাহাি কবিি। েবল, পুনলবশি ওই কমকিয
য ােহ পাাঁচ আোনমি নেুবে নেচানিক আদালবি
মামলা চলবি আইিেি ফকাবিা োধা ফিই। মামলাটট েিযমাবি োেযগ্রহণ পর্াবয
য িবযবছ।
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হাজনে লপটিনে হেযা: লেে পুলিশসহ ৫ জনের লিরুনে মামিা চিনি
ঢাকা, ২৭ ফেেরুযানি (ইউএিনে)- প্রায পাাঁচ েছি আবে পল্লেী এলাকাি ইশনিযাক ফহাবেিবক
(জনি) থািায এবি নির্ািি
য
কবি হিযাি অনিবর্াবে পল্লেী থািাি িৎকালীি নিি পুনলশ
কমকিয
য ােহ পাাঁচ জবিি নেুবে কিা মামলাটটি নেচাি চলবি আি আইিেি োধা ফিই।
ওই মামলা োনিল ফচবয দুই আোনমি (পুনলশ কমকিয
য া) কিা আবেদি খানিজ কবি েুধোি
নেচািপনি এম. ইিাবযিু ি িনহম ও নেচািপনি ফমা. ফমাস্তানেজুি িহমাবিি ফেঞ্চ এ িায ফদি।
একই েবে ওই মামলাি কার্ক্রবম
য
ইনিপূবে য ফদযা স্থনেিাবদশ প্রিযাহাি কবি হাইবকাটয েবলবছ,
আইবি নিধানিি
য
১৮০ নদবিি মবধয মামলাটটি নেচািকাজ ফশষ কিবি হবে।
জািা র্ায, ২০১৪ োবলি ৮ ফেেরুযানি েন্ধ্যায ফেকশি-১১, ব্লক-নে ইিানি কযাবেি োনেন্দা ফমা.
োবদবকি ফছবল ফমা. নেল্লাবলি োবয-হলুবদি অিুষ্ঠাি নছল। অিুষ্ঠাবি পুনলবশি ফোে য েুমি
ফমবযবদি েবে অশালীি আচিণ কবিি।
এ েময ফেখাবি থাকা ইশনিযাক ফহাবেি ও িাি িাই ইমনিযাজ ফহাবেিবক চবল ফর্বি েবলি। এ
নিবয েুমবিি েবে দুই িাইবযি োক-নেিণ্ডা হয। পবি েুমবিি ফোি ফপবয পুনলশ এবে দুই
িাইবক থািায নিবয র্ায। থািায নিবয দুই িাইবক নির্ািি
য
কিা হয।এ েময ইশনিযাবকি অেস্থা

খািাপ হবল িাবক িযাশিাল হােপািাবল িনিয কিা হয। অেস্থাি অেিনি হবল ঢাকা ফমনেবকল
কবলবজ নিবয ফেবল কিযেযিি নচনকৎেক িাবক মৃি ফ াষণা কবিি।
ওই টিায ২০১৪ োবলি ৭ আেস্ট ঢাকা মহািেি দাযিা জজ আদালবি নির্ািি
য
ও ফহোজবি
মৃিুয (নিোিণ) আইবি ইশনিযাবকি িাই ইমনিযাজ পল্লেী থািাি িািপ্রাপ্ত কমকিয
য া (ওনে)
জজযাউি িহমািেহ আটজবিি নেুবে মামলা কবিি। ওই মামলায ২০১৬ োবলি ১৭ এনপ্রল
ঢাকাি মহািেি দাযিা জজ কামুল ফহাবেি ফমাল্লা পাাঁচ আোনমি নেুবে অনিবর্াে েিি
কবিি।
অনিবর্ােপত্রিুক্ত আোনমিা হবলি- পল্লেী থািাি িৎকালীি উপপনিদশক
য (এেআই) জানহদুি
িহমাি (জানহদ), এএেআই িাবশদুল ও কামুজ্জামাি (নমিরটু) এোং পুনলবশি িথযদািা (ফোে)য
েুমি ও িাবশদ।
অনিবর্াে েিবিি পি হাইবকাবটয মামলা োনিল ফচবয আবেদি কবিি পল্লেী থািাি িৎকালীি
এএেআই িাবশদুল ও কামুজ্জামাি। েুধোি িাবদি আবেদি খানিজ কবি িায ফদয হাইবকাটয ।
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৩ পুনলশেহ ৫ জবিি নেুবে মামলা চলবি োধা ফিই
হাজনে লপটিনে হেযা:

প্রায পাাঁচ েছি আবে পল্লেী এলাকাি ইশনিযাক ফহাবেিবক (জনি) থািায এবি নির্ািি
য
কবি হিযাি
অনিবর্াবে কিা মামলাটট চলবি আি আইিেি োধা ফিই। নির্ািবিি
য
অনিবর্াবে পল্লেী থািাি
িৎকালীি নিি পুনলশ কমকিয
য ােহ পাাঁচজবিি নেুবে মামলাটট কিা হয। ওই মামলা োনিল ফচবয
দুই আোনমি (পুনলশ কমকিয
য া) কিা আবেদি খানিজ (ুল নেেচাজয) কবি েিকাল েুধোি
নেচািপনি এম. ইিাবযিু ি িনহম ও নেচািপনি ফমা. ফমাস্তানেজুি িহমাবিি েমন্ববয েটিি ফেঞ্চ এ
িায ফদি। একইেবে মামলাি কার্ক্রবম
য
ইবিাপূবে য ফদযা স্থনেিাবদশ প্রিযাহাি কবি হাইবকাটয
েবলবছি, আইবি নিধানিি
য
১৮০ নদবিি মবধয মামলাটটি নেচািকাজ ফশষ কিবি হবে।
হাইবকাবটয মামলা োনিল ফচবয আবেদি কবিি পল্লেী থািাি িৎকালীি এএেআই িাবশদুল ও
কামুজ্জামাি। আদালবি িাাঁবদি পবে শুিানি কবিি আইিজীেী এে এম শাহজাহাি। োদী পবে
শুিানিবি নছবলি আইিজীেী এে এম ফিজাউল কনিম ও েনদউজ্জামাি িপাদাি। মামলাি োদী
নিহবিি িাই ইমনিযাজ ফহাবেিবক আইিেি েহাযিা নদবে োাংলাবদশ নলেযাল এইে অযান্ড
োনিযবেে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। আইিজীেী েনদউজ্জামাি িপাদাি েবলি, অনিবর্াে েিবিি পি মামলাটট
োনিল ফচবয পল্লেী থািাি এএেআই িাবশদুল ও কামুজ্জামাি হাইবকাবটয আবেদি কবিি। এি
শুিানি নিবয েি েছবিি মাবচয হাইবকাটয ুল নদবয মামলাটটি কার্ক্রম
য
স্থনেি কবিি। হাইবকাটয
ুল খানিজ কবি মামলাি কার্ক্রবম
য
ফদযা স্থনেিাবদশ প্রিযাহাি কবিবছি। েবল পুনলবশি ওই
কমকিয
য ােহ পাাঁচ আোনমি নেুবে নেচানিক আদালবি মামলাি কার্ক্রম
য
চলবি আইিেি ফকাবিা
োধা ফিই।
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DEATH IN POLICE CUSTODY

No bar to resume trial of Jonny murder case: HC
The High Court (HC) yesterday cleared the way for the lower court concerned to resume the trial
against all accused including two suspended police officers in connection with Ishtiaq Ahmed
Jonny murder case filed in February 2014.
The suspended police officers are then Assistant Sub-inspectors (ASI) of Pallabi Police Station
Md Kamruzzaman Minto and Rashedul Hassan.
The bench of Justice M Enayetur Rahim and Justice Md Mostafizur Rahman also ordered the
trial court to finish the proceedings within 180 days, as mentioned in Torture and Custodial
Death (Prevention) Act, 2013.
The bench also rejected a petition filed by the accused Kamruzzaman and Rashedul seeking
cancellation of proceedings against them.
According to the case statement, in February 2014, Jonny, his brother Imtiaz Hassan Rocky and
three others were detained at Irani camp in Pallabi by a team of Pallabi police, led by SI Jahidur
Rahman Khan. Jonny, 28, was allegedly tortured to death in police custody.
His brother Rocky filed a murder case against nine persons, including SI Jahidur on August 7,
2014.
Meanwhile, a metropolitan magistrate conducted judicial inquiry and found Jahidur and four
others' involvement in Jonny's death.

