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ঢাকা মহানগরীর প বী থানা পিুলেশর িলেত কাজী মাঃ  ইমিতয়াজ হােসন আবীর 

িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.৩০টার িদেক ঢাকা মহানগরীর প বী থানার পনগর আবািসক 

এলাকার কাজী গালাম ফা েকর ছেল কাজী মাঃ ইমিতয়াজ হােসন আবীর (১৬) প বীর 

সকশন ১২/ই েকর বড়ী বাঁেধর িনেচ বালুর মাঠ বি েত প বী থানা পুিলেশর িলেত িনহত 

হন বেল আবীেরর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। 

 

আবীর এর পিরবার জানায়, আবীর কখনই কান অপরাধী কায েমর সে  জিড়ত বা নশা  

িছেলন না। তাঁরা বেলন, পুিলশ সদস রা আবীরেক হত া কেরেছ। পুিলশ সদস েদর দাবী- আবীর 

িছেলন নশা  এবং ঘটনা েল পুিলেশর সে  গালা িলেত সফায়াের আবীর মারা গেছন। 

  

মানবািধকার সংগঠন অিধকার  ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল 

অিধকার কথা বেল 

 িনহেতর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 ময়না তদ কারী ডা ার 

 মগ-সহকারী এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিব: ইমিতয়াজ হােসন আবীর 

 

কাজী মা: গালাম ফা ক (৫৬), িনহেতর বাবা 
কাজী মা: গালাম ফা ক অিধকারেক বেলন, িতন স ান ও ী মেনায়ারা বগমেক িনেয় প বীর 

পনগর আবািসক এলাকার ২১ ন র রােডর ৩১ ন র বাড়ীর তৃতীয় তলায় িতিন ভাড়া 
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থাকেতন। িতিন িততাস গ াস এর িফন া  িডপাটেমে র ডপু  জনােরল ম ােনজার িহেসেব 

কমরত আেছন। িতিন বেলন, আবীর িছল মাহা দপুর নদান কেলেজর বািণজ  িবভােগর থম 

বেষর ছা । ১০ জানুয়ারী ২০১১ স া ৭.০০টার িদেক আবীর বাসার কােছ ২২ ন র রােড 

ব াডিম ন খলা দখার জেন  বাসা থেক বর হেয় যায়। রাত ৮.৩০টার িদেক তাঁর ী 
মেনায়ারা বগম আবীরেক বাসায় ফরার জেন  মাবাইল ফােন কল কেরন। তখন অপিরিচত 

এক লাক আবীেরর মাবাইল ফান িরিসভ কের। তাঁর ী তখন আবীেরর সে  কথা বলেত চান। 

িক  অপর া  থেক তাঁর ীর কথার জবাব না িদেয় উে া ঐ ব ি   কের, আবীেরর বাসার 

কানা িক, আবীেরর কান আ ীয় জন আেছ িকনা। আবীেরর মা রাত ৯.০০টা পয  কেয়ক 

বার আবীেরর মাবাইেল কল কের কথা বলেত ব থ হন। এক পযােয় আবীেরর মাবাইল ফান  

ব  পাওয়া যায়। রােত আবীর বাসায় না ফরায় িতিন ফান কের আ ীয় জনেদরেক িবষয়  

জানান এবং খাঁজখবর িনেত বেলন।  

 

কাজী মা: গালাম ফা ক অিধকারেক আেরা বেলন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ সকাল ৭.০০টার িদেক 

িবিভ  টিলিভশন চ ােনেলর ক াপশন িনউেজ দখেত পান, ‘প বীেত পুিলেশর সফায়াের আবীর 

নােম এক যুবক িনহত ’। িতিন তখন এই িবষয়  তাঁর ছাট ভাই কাজী আবু জাফর িসি কীেক 

জানান। কাজী আবু জাফর িসি কী মাবাইল ফােন প বী থানায় যাগােযাগ কের জানেত পােরন, 

আবীর নােম এক  ছেল পুিলেশর সফায়াের মারা গেছ ও তাঁর লাশ ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােলর মেগ আেছ। সকাল ৮.০০টার িদেক কাজী আবু জাফর িসি কী মেগ যান এবং 
আবীেরর লাশ সনা  কের মাবাইল ফােন তাঁেক এটা িনি ত কেরন। 
 

িতিন বেলন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ স া ৬.০০টার িদেক কাজী আবু জাফর িসি কী মগ থেক 

আবীেরর লাশ িনেয় আেসন ও স া ৭.০০টার িদেক িমরপুের শহীদ বুি জীিব কবর ােন লােশর 

দাফন স  হয়। িতিন আেরা জানান, আবীেরর নােম কান থানায় কান মামলা বা িজিড নই 
এবং আবীেরর কান নশার িতও আসি  িছল না। অথচ পুিলশ সদস রা আবীরেক হত া 
কেরেছ। তেব িতিন পুিলিশ হয়রািনর ভেয় পুিলেশর িব ে  থানা অথবা আদালেত কান 

অিভেযাগ দােয়র কেরনিন। 

 

কাজী আবু জাফর িসি কী (৫২), আবীেরর চাচা 
কাজী আবু জাফর িসি কী অিধকারেক বেলন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ সকাল ৭.০০টার িদেক 

মাবাইল ফােন আবীেরর মা মেনায়ারা বগেমর কাছ থেক জানেত পােরন, িবিভ  টিলিভশন 

চ ােনেলর সংবােদ দখােনা হে  য, প বী থানায় আবীর নােম এক  ছেল পুিলেশর িলেত মারা 
গেছ। এখবর েন তখন িতিন এক আ ীেয়র মাধ েম প বীেত থানায় খবর নন এবং িতিন 

থানা থেক জানেত পােরন, আবীর নােম য ছেল  মারা গেছ, তাঁর লাশ ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােলর মেগ আেছ। িতিন সকাল ৮.০০টার িদেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ 

যান এবং মেগর ি েজ রাখা আবীেরর লাশ সনা  কেরন। িতিন লােশর ডান হাঁটুেত িলিব  

হওয়ার দইু  িচ  দখেত পান। িবেকল ৩.০০টার িদেক িনবাহী ম ািজে ট শিমলা আফিরন মেগ 
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আেসন এবং লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। িবেকল ৪.০০টার িদেক ডা: দীপ িব াস 

লােশর ময়না তদ  কেরন। িবেকল ৫.০০টার িদেক ময়না তদ  শষ হেল মগ থেক িতিন লাশ 

বুেঝ নন। ১১ জানুয়ারী ২০১১ স া ৭.০০টার িদেক িমরপুের শহীদ বুি জীিব কবর ােন লােশর 

দাফন স  হয়।  

 

মাঃ জয়নাল (৪৮), ত দশ , প বী বালুর মাঠ বি  কিম র চয়ারম ান  

মাঃ জয়নাল অিধকারেক বেলন, িতিন প বী বড়ী বাঁেধর িনেচ বালুর মাঠ বি েত থােকন। ১০ 

জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.৩০টার িদেক িতিন বড়ী বাঁেধর ওপর দাকান থেক চা খেয় বাসায় 

িফরিছেলন। হঠাৎ বড়ী বাঁেধর িনেচর িদেক অথাৎ তাঁর বাসার িদেক বালুর মােঠ দইু  িলর 

আওয়াজ পান। িতিন বাসার িদেক এিগেয় যেত থােকন। ঘন য়াশার মেধ  ৩/৪ জন পুিলশ 

সদস েক দখেত পান। একজন পুিলশ সদস  তাঁেক বেলন, আবীর নােম এক স াসী িলিব  

হেয়েছ। িতিন দখেত পান, অ  বয়সী এক  ছেল মা েত িচৎ হেয় গা াে  এবং ডান হাঁটু িদেয় 

চুর র  গিড়েয় মা েত পড়েছ। তার ডান হােতর কােছ মা েত এক  অ  পেড় রেয়েছ। িতিন 

বুঝেত পােরন য, একটু পেরই গা ািন থেম যায় এবং ছেল  মারা যায়। 
   

িতিন বেলন, ায় ৩০ িমিনট পের র াব এবং পুিলেশর কেয়ক  িপকআপ ভ ান বড়ী বাঁেধ আ স। 

পুিলশ সদস রা লাশ  বাঁেধর ওপের িনেয় যায়। প বী থানার ইসমাইল নােম এক পুিলশ সদস  

তাঁর সামেনই এক  জ  তািলকা তির কের। িতিন এবং িতেবশী আিজজ ও সাহাবুি ন জ  

তািলকােত সা ী িহেসেব া র কেরন। পের িতিন জানেত পােরন, রাত ৮.০০টার িদেক ছেল  

গাঁজা কনার জেন  তাঁর বাসা সংল  মাদক িবে তা বাবুেলর কােছ এেসিছল। ছেল  ১০০ 

টাকার গাঁজা ৮০ টাকা িদেয় িকনেত চাইেল বাবুল তা দয়িন। এর ফেল ছেল  পেকট থেক 

িপ ল বর কের বাবুলেক িল করার মিক দয়। তখন বাবুল সুেকৗশেল ছেল েক বিসেয় রেখ 

প বী থানা পুিলশেক সংবাদ দয়। রাত ৮.৩০টার িদেক প বী থানার টহল পুিলেশর দল বাবুেলর 

বাসা ঘরাও করেল ছেল  পুিলেশর িদেক িপ ল তাক কের বালুর মােঠ যেত থােক। তখন পুিলশ 

সদস রা ছেল র িদেক িল ছাঁেড়। এেত ঘটনা েলই ছেল  িলিব  হয় এবং মারা যায়। 

 

আ লু আিজজ (৫০), ত দশ , প বী বালুর মাঠ বি  কিম র ভাই  চয়ারম ান 

আ ুল আিজজ অিধকারেক বেলন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.৩০টার িদেক তাঁর বাসা সংল  

বড়ী বাঁেধর ওপের চােয়র দাকােন চা খাি েলন। এসময় বাসার উ র পােশ পরপর দইু  িলর 

আওয়াজ হয়। 
 

িতিন িলর আওয়াজ েন ঘটনা েলর িদেক এিগেয় যান। িতিন ২/৩ জন পুিলশ সদস েক সখােন 

দখেত পান। পুিলশ সদস রা তাঁেক বেলন, বি েত ডাকাত এেসিছল। ডাকাতেদর সে  তােদর িল 

িবিনময় হেয়েছ। এেত একজন ডাকাত িলিব  হেয় পেড় আেছ। পুিলশ সদস রা তাঁেক ডেক িনেয় 

িলিব  ব ি েক দখায়। িতিন দেখন, অ  বয়সী এক  ছেল, ডান হাঁটুেত িলিব  অব ায় 

মা েত পেড় আেছ। িতিন ওই ছেল েক কান িদনই এই বি েত দেখনিন। পুিলশ সদস রা তাঁেক 
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বেল, িলিব  ডাকােতর নাম আবীর। পের বি র অেনক লাক এেস ভীড় জমােল এক পুিলশ 

সদস  লাশ  টেন িনেয় বড়ী বাঁে◌ধর ওপের তােল।  ায় ১০/১৫ িমিনট পের র াব ও পুিলেশর 

কেয়ক  িপকআপ ভ ান আেস। পুিলশ সদস রা জ  তািলকা তির করেল িতিন তােত সা ী 
িহেসেব া র কেরন। 

 

এএসআই মা: ইসমাইল হােসন, ব াচ ন র ৭৬৯৫০১৬৩৯২, প বী থানা, ঢাকা 
মহানগর পিুলশ, ঢাকা  
এএসআই মা: ইসমাইল হােসন অিধকারেক জানান, ১০ জানুয়ারী ২০১১ িপিসিস ন র ১৫০/১১; 

িজিড ন র ৭০১ মূেল টহল দল িনেয় প বী থানার বড়ী বাঁধ এলাকায় িডউ  করিছেলন। টহল 

দেল িছেলন িতিন, কনে বল মাঃ মুিজবুর রহমান আইিড ন র ২৫৫৭ ও কনে বল মাঃ সাইদুর 

রহমান আইিড ন র ১৯৮৮৩। রাত ৮.৩৫টার িদেক প বী থানার অিফসার ইনচাজ মা: 
ইকবাল হােসন মাবাইল ফােন তাঁেক জানান, প বী ১২/ই েক বড়ী বাঁেধর িনেচ বালুর মাঠ 

বি েত ৫/৬ জন ডাকাত ডাকািত করার িত িনে । এখবর পেয় িতিন রাত ৮.৫৫টার িদেক 

ঘটনা েল পৗঁেছন। পুিলশ সদস েদর উপি িত টর পেয় ডাকাত দল পুিলশেক ল  কের 

এেলাপাতাির িল ছঁুড়েত থােক। পুিলশও পা া িল ছঁুড়েল দবৃু রা ঘন য়াশা এবং রােতর 

অ কাের পালােত থােক। িতিন বেলন, িল ছাঁড়া অব ায় সামেনর িদেক এিগেয় িগেয় দেখন, 

ডান হােত িরভলবার এবং তর জখম অব ায় এক দবৃু  মা েত পেড় আেছ। িতিন ওই 

দবৃু েক ার কেরন। দবৃুে র নাম জানেত চাইেল স তার নাম আবীর বেল জািনেয়ই ান 

হািরেয় ফেল। িতিন আবীরেক িচিকৎসার জেন  ত জাতীয় অেথােপিডক হাসপাতাল ও পূনবাসন 

িত ােন (প  ুহাসপাতাল) পাঠান। রাত ৯.২৫টার সময় িতিন ঘটনা ল থেক এক  িরভলবার, 

দইু রাউ  িল ও দইু  খািল কাতুজ উ ার কের তার এক  জ  তািলকা তির কেরন। জ  

তািলকায় সা ী িহেসেব বি র বািস া মাঃ জয়নাল (৪৮), সাহাবুি ন (৪৫) এবং আিজেজর (৫০) 

া র নন। িতিন জানান, িতিন এবং সাইদুর রহমান নােম অপর এক পুিলশ সদস  এই ঘটনায় 

জখম হন এবং প বীর আধুিনক হাসপাতােল তাঁরা িচিকৎসা নন। িতিন সু  হেলও পের সাইদরুেক 

রাজারবাগ পুিলশ লাইন হাসপাতােল রফার করা হেয়েছ বেল জানেত পােরন। িতিন জানান, 

এঘটনােক ক  কের িতিন বাদী হেয় আবীরসহ ৪/৫ জন অ াতনামা দবৃু েক আসামী কের 

ডাকািতর উে েশ  সমেবত হওয়া, অৈবধ আে য়া  িনজ হফাজেত রাখা, খুন করার উে েশ  িল 

ছাঁড়া এবং সরকারী কােজ বাধাদােনর অপরােধ িতন  মামলা দােয়র কেরন। 
 

১। প বী থানার মামলা ন র ২৭; তািরখ-১০/০১/২০১১। ধারা ১৮৭৮ সােলর অ  আইেনর 

১৯(ক)। 
 

মামলা  তদে র দািয়ে  রেয়েছর এসআই মা: হকমত আলী। 

 

২। প বী থানার মামলা ন র ২৮; তািরখ-১০/০১/২০১১। ধারা ৩৫৩/৩৩২/৩৩৩ দ িবিধ। 

সরকারী কােজ বাধাদান এবং সরকারী কমচারীেক জখম করার অপরাধ। মামলা র তদ  

করেছন এসআই ইয়ািসন মু ী। 
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৩। প বী থানার মামলা ন র ২৯; তািরখ-১০/০১/২০১১। ধারা ৩৯৯/৪০২/৩০২ দ িবিধ। 

ডাকািত করার উে েশ  ডাকাতেদর সমেবত হওয়া এবং হত া চ ার অপরাধ। মামলা  তদে র 

দািয়ে  রেয়েছন এসআই এজাজলু ইসলাম। 

 

মা: ইকবাল হােসন, অিফসার ইনচাজ, প বী থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
মা: ইকবাল হােসন অিধকারেক বেলন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.০০টার িদেক এক  খবর 

পান য, প বী ১২/ই েক বড়ী বাঁেধর িনেচ বালুর মাঠ বি েত মাদক ব বসায়ী বাবুেলর আখড়ায় 

৫/৬ জন ডাকাত ডাকািত করার িত িনে । িতিন তখন টহল পুিলেশর েম থাকা এএসআই 

ইসমাইলেক মাদেকর আখড়া ব  এবং ডাকাত দলেক ােরর জ ন  িনেদশ দন। 
 

তাঁর িনেদেশ এএসআই ইসমাইল পুিলশ সদস েদর িনেয় ঘটনা েল যায় এবং পুিলশ ও দবৃু েদর িল 

িবিনমেয় আবীর নােম এক ডাকাত িলিব  হয়। আবীরেক িচিকৎসার জেন  থেম জাতীয় 

অেথােপিডক হাসপাতাল ও পূনবাসন িত ােন পাঠােনা হয়। সখােন কতব রত ডাঃ দওয়ান 

নু ল ইসলাম আবীরেক মৃত ঘাষণা কেরন। এরপর পুিলশ সদস রা আবীরেক ঢাকা মিডেকল 

কেলজ হাসপাতােলর ফেরনিসক মিডিসন িবভােগ িনেয় যায়। সখােনও কতব রত িচিকৎসক 

আবীেরর মৃতু  িনি ত কেরন। িতিন বেলন, এঘটনার পের পুিলেশর িমরপুর জােনর 

উপকিমশনার ইমিতয়াজ আহেমদ এক  তদ  কেরন। িতিন উপকিমশনার ইমিতয়াজ আহেমদ 

এর সে  যাগােযাগ করেত বেলন। 

 

ইমিতয়াজ আহেমদ, উপকিমশনার, িমরপরু জান, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা  
ইমিতয়াজ আহেমদ অিধকারেক বেলন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ১০.০০টার সময় প বী থানার 

পুিলশ সদস েদর সে  দবৃু েদর সফায়ােরর ঘটনায় আবীর নােম এক  ব ি  হাসপাতােল 

িচিকৎসাধীন অব ায় মারা যায়। িতিন এ িবষেয় এক  তদ  কেরন। তদ  িতেবদন  িতিন 

ইিতমেধ  পুিলশ হডেকায়াটাের জমা িদেয়েছন।  

 

িতিন বেলন, আবীর বাবুল নােমর এক মাদক ব বসায়ীেক হত া করার জেন  প বী ১২/ই েক 

বড়ী বাঁেধর িনেচ বালুর মাঠ বি েত িগেয়িছল এবং মদ পান করার পর তারা  ৫/৬ জন িমেল 

ডাকািত করার িত িনেয়িছল। তখন পুিলেশর টহল ম ঘটনা েল গেল উভয়পে র মেধ  িল 

িবিনময় হয়। এেত আবীর িলিব  হেয় হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় মারা যায়। 

 

ডাঃ দওয়ান নু ল ইসলাম, জাতীয় অেথােপিডক হাসপাতাল ও পনূবাসন িত ান, 

ঢাকা  
ডাঃ দওয়ান নু ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ১০ জানয়ারী ২০১১ রাত ১০.০০টার সময় প বী 
থানার দইু পুিলশ সদস  আবীর নােম এক যুবেকর লাশ হাসপাতােল আেনন। পুিলেশর িপিসিসেত 

লখা িছল, আবীর, িপতা ও সাং অ াত, বয়স-২৪ বছর। এক পুিলশ সদস  তাঁেক বেলন, পুিলেশর 

সে  সফায়াের আবীর িলিব  হেয়েছ। িতিন দখেত পান, আবীেরর ডান হাঁটুর িনেচ সামেন 

িদেয় িল ঢুেক পছন িদেয় বিরেয় যাওয়ায় ধান র নালী  িছঁেড় গেছ। এছাড়া আবীেরর 
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শরীেরর কাথাও কান িনযাতেনর িচ  পাওয়া যায়িন এবং স নশা  িছল না। িতিন সে  সে  

মৃতু র মাণ প  তির কের িদেল তারা লাশ  ময়না তদে র জেন  ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল িনেয় যায়। 

 

শিমলা আফিরন, িনবাহী ম ািজে ট, জলা পিরষদ, ঢাকা   
শিমলা আফিরন অিধকারেক বেলন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ সকাল ১১.০০টার িদেক জলা শাসেকর 

এক আেদশপে  তাঁেক জানােনা হয় য, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ সফায়াের 

িনহত আবীর নােম এক যুবেকর লাশ রেয়েছ। িতিন আেদশপ  িনেয় িবকাল ৩.০০টার িদেক 

মেগ যান এবং আবীেরর লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। িতিন জানান, লােশর ডান 

হাঁটুর িনেচ দইু  িলর িচ  িছল। যা সামেন িদেয় ঢুেক পছন িদেয় বিরেয় গেছ। এছাড়া মৃতু র 

কারণ িহেসেব আর কান আলামত িতিন পানিন বেল অিধকারেক জানান। 

 

ডাঃ দীপ িব াস, ভাষক, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল, ঢাকা 
ডাঃ দীপ িব াস অিধকার এর সে  আবীেরর ময়না তদে র িবষেয় কথা বলেত রািজ হনিন। 

 

সেক ার, মগ-সহকারী, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
সেক ার অিধকারেক বেলন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ায় ১১.০০টার িদেক কেয়ক জন পুিলশ 

সদস  প বী থানার মামলা ন র ২৯, তািরখ ১০/০১/২০১১ িসিস মূেল আবীর নােম এক যুবেকর 

লাশ আেনন। আবীর পুিলশ সদস েদর সে  সফায়াের মারা গেছ বেল তাঁেক জানােনা হয়। 

পুিলশ সদস েদর অনুেরােধ লাশ  মেগর ি েজ রােখন। ১১ জানুয়ারী ২০১১ িবেকল ৩.০০টার 

িদেক িনবাহী ম ািজে ট শিমলা আফিরন মেগ এেস আবীেরর মৃত দেহর সুরতহাল িতেবদন 

ত কেরন। পের ডাঃ দীপ িব াস লােশর ময়না তদ  কেরন। ময়না তদ  ন র ৫৭। তািরখ 

১১ জানুয়ারী ২০১১। িতিন বেলন, লােশর ডান হাঁটুর িনেচ িল ঢুেক পছন িদেয় বিরেয় গেছ। 

লােশর শরীের অন  কান আঘােতর িচ  বা মাদেকর কান আলামত দখা যায়িন বেল জানান। 

িতিন মেগই লাশ ধুেয় কাফেনর কাপড় পিরেয় দন। িবকাল ৫.০০টার িদেক আবীেরর চাচা কাজী 
আবু জাফর িসি কী লাশ বুেঝ িনেয় যান। 

 

তথ ানুস ান এর িবে ষণঃ 
তথ ানুস ানকােল অিধকার পুিলশ সদস , হাসপাতােলর িচিকৎসক এবং ত দশ েদর ব েব র 

অিমল ল ্ য কের। পুিলশ সদস েদর ব েব  জানা যায়, প বীর সকশন ১২/ই েকর বড়ী 
বাঁেধর িনেচ বালুর মাঠ বি েত একদল দবৃু  ডাকািত করার িত হন করিছল। এসময় সংবাদ 

পেয় পুিলেশর টহল দল এলাকা িঘের ফেল। দুবৃ রা পুিলশেক ল  কের িল ছঁুড়েল পুিলশও 

পা া িল চালায়। তখন পুিলশ সদস  এবং দবৃু েদর মেধ  গালা িল হয়। এেত আবীর নােম এক 

যুবক িলিব  হন। পের পুিলশ সদস রা আহত ও নশা  আবীরেক হাসপাতােল িনেয় গেল 
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িচিকৎসাধীণ অব ায় আবীর মারা যান। পুিলশ সদস েদর দােয়র করা মামলার এজাহাের 

আবীেরর বয়স ২৮ বছর লখা হেয়েছ। 
 

িক  হাসপাতােলর িচিকৎসক জানান, আবীরেক মৃত অব ায় হাসপাতােল আনা হেয়িছল এবং 
িতিন নশা  িছেলন না। িচিকৎসক মৃতু র মাণপে  িলেখেছন আবীেরর বয়স ২৪ বছর। 

অপরপে  আবীেরর মাধ িমক ু ল সা িফেকট অনুযায়ী তার বয়স ১৬ বছর। ত দশ েদর 

ব েব  পাওয়া যায়, আবীর পুিলশ সদস েদর িল কেরিন। এঘটনার পর বাবুলেক খঁুেজ পাওয়া 
যাে  না। 
 

অিধকার এই হত াকাে র ব াপাের িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর শাি  িবধােনর জেন  

সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

 

-সমা - 


