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র াব-১০ এর সদস েদর িলেত মাঃ রােসল আহে দ ভুে া িনহত হওয়ার 

অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

গত ১১ মাচ ২০১১ রাত ১২.৩০টার িদেক ঢাকা মহানগরীর কাতয়ালী থানাধীন ৪৫/২, 

স  পা ার লন এর বািস া মৃত নািসর উি ন আহে দ নসােরর ছেল মাঃ রােসল 

আহে দ ভুে া (৩৪) ক িজ াবাহার এলাকায় নবাব িসরাজউে ৗলা পােকর ভতের র ািপড 

এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব)-১০ এর াইম ি েভনশন কা ানী (িসিপিস)-৩ লালবাগ 

ক াে র সদস রা িল কের হত া কের বেল িনহেতর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। 

 

রােসেলর পিরবার জানায়, রােসলেক গত ৩ মাচ ২০১১ স া ৭.৩০ টার িদেক ঢাকা শহেরর 

২০, িনউ ই াটন রােডর ই ান টাওয়ার শিপং পেয়ে  তাঁর এক ব ু র দাকােনর সামেন 

থেক সাদােপাশাকধারী র াব সদস রা আটক কের িনেয় যায়। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার  ঘটনা  সরজিমেন 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 । 

 

 

ছিবঃ মাঃ রােসল আহে দ ভুে া 
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রাকসানা আ ার (৩৩), রােসেলর বান 

রাকসানা আ ার অিধকারেক বেলন, তাঁর ভাই রােসল ৩ মা চ ২০১১ িবকাল ৪.০০টার 

িদেক বাড়ী থেক বর হেয় িনউ ই াটন রােড আলাউি ন মাটর পাটস নােম িনজ দাকােন 

যায়। দাকান  রােসল এবং তাঁর কমচারী মাবারক হােসন িমেল চালােতা।   

 

৩ মাচ ২০১১ স া ৭.৪০টায় দাকােনর কমচারী মাবারক হােসন মাবাইল ফােন তাঁেক 

জানান, স া ৭.৩০টার িদেক রােসলেক ২০, িনউ ই াটন রােডর ই ান টাওয়ার শিপং 
পেয়ে র সামেন থেক সাদােপাশাকধারী র াব সদস রা তুেল কের িনেয় গেছ। এ খবর েন 

িতিন আ ীয় জনেক িবষয়  মাবাইল ফােনর মাধ েম জানান। এছাড়া িতিন তাঁর বড় 

বান নাসিরন আ ারেক সে  িনেয় কাতয়ালী থানা, র াব-১০, র াব-৩ এবং র াব 

হডেকায়াটাের িগেয় খাঁজ কেরন। কতব রত পুিলশ ও র াব সদস রা রােসলেক ােরর 

কথা অ ীকার কেরন। এ ব াপাের রাকসানা রমনা থানায় মামলা করেত গেল পুিলশ র াব 

সদস েদর িব ে  মামলা নয়িন। পের িতিন এক  সাধারণ ডায়ির করেত চাইেলও তা 
পুিলশ হণ কেরিন। িতিন জানান, রােসেলর নােম ইিতপূেব দােয়র করা পাঁচ  মামলার মেধ  

িতন  মামলায় রােসল িনেদাষ মািণত হেল আদালত থেক খালাস পান। বািক দইু  

মামলা আদালেত িবচারাধীন অব ায় রেয়েছ বেল িতিন জানান।  

 

রাকসানা বেলন, গত ১১ মাচ ২০১১ রাত ১২.৩০ টার িদেক বাড়ীর পােশ নবাব 

িসরাজউে ৗলা পােকর িদক থেক কেয়ক  িলর আওয়াজ হয়। কেয়ক িমিনট পেরই 

সুইপার কেলানীর জ াৎ া নােম তাঁর পিরিচত এক মেয় এেস তাঁেক জানান য, িতিন নবাব 

িসরাজউে ৗলা পােকর গেট ল া  পাে র িনেচ িপঠা বািনেয় িবি  করিছেলন। এ সময় 

এক  সাদা মাইে াবাস এেস পােকর গেট থােম। মাইে াবাস থেক কােলা কাপেড় চাখ 

এবং মুখ বাঁধা অব ায় এক লাকেক সে  িনেয় সাদােপাশাক পিরিহত এবং র ােবর পাশােক 

কেয়কজন লাক নােম। তখন রা া িদেয় অেনক লাক চলাচল করিছল। র াব সদস েদর 

দেখ সবাই দেুর সের যায়। র াব সদস রা ওই ব ি র মুেখর বাঁধন খুেল এক  পািনর 

বাতল এবং ফল তাঁর হােত দয়। তখন জ াৎ া রােসলেক িচনেত পােরন। রােসল পািন 

খেলও ফল খায়িন। িকছু ণ পের রােসলেক পােকর মেধ  িনেয় িজ াবাহার জােম মসিজেদর 

দয়ােলর সােথ দাঁড় কিরেয় র াব সদস রা িল কের। 

 

জ াৎ ার কথা েন রাকসানা তখন পােকর কােছ যান এবং বশ কেয়কজন র াব সদস েক 

পােকর মেধ  এক  লাকেক িঘের রাখেত দেখন। সখােন িগেয় িতিন দেখন, রােসল 

িলিব  অব ায় িজ াবাহার জােম মসিজেদর দয়ােলর সােথ হলান িদেয় বসা অব ায় 

রেয়েছ। এ সময় িতিন দেখন একজন র াব সদস  রােসেলর হােত অ  িদেয় পােশ দাঁিড়েয় 

ছিব তুলেছ। তত েণ রােসল মারা গেছন বেল িতিন ধারণা কেরন। রােসেলর বাম কােন 

এক  িল লেগ র  ঝরিছল। পের র াব সদস রা তাঁেক সখান থেক সিরেয় দয়। র াব 
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সদস েদর অেসৗজন মূলক আচরেণর কারেণ িতিন বাসায় চেল যান। দপুুেরর িদেক িতিন লাশ 

আনার জেন  স ার সিলমু াহ মিডেকল কেলজ িমটেফাড হাসপাতােল যান। ময়না তদ  

শেষ স া ৭.০০টার িদেক লাশ িনেয় বাসায় ফেরন। ১১ মাচ ২০১১ লােশর জানাযা শেষ 

রাত ৮.০০টার িদেক আিজমপুর কবর ােন রােসলেক দাফন করা হয়। 

 

মাঃ আেতায়ার রহমান (২৭), ত দশ  

মাঃ আেতায়ার রহমান অিধকারেক বেলন, ১১ মাচ ২০১১ রাত ১২.০০টার িদেক িসগােরট 

কনার জেন  নবাব িসরাজউে ৗলা পােকর পাশ িদেয় দাকােন যাি েলন। ায় ৩০ িমিনট 

পের বাসায় ফরার সময় পােকর মেধ  র ােবর পাশাক পরা ৭/৮জন র াব সদস েক ধর ধর 

বলেত শােনন িতিন। এর পরপরই ৪/৫  িলর শ  হয়। িলর শ  হওয়ায় পােকর 

চারিদেকর আবািসক লাকজন এবং দাকান কমচারীরা পােক ছুেট আেস। িতিনও পােকর 

ভতের ঢুেক পেরন। পের র াব সদস রা উপি ত লাকেদর উে েশ  বেলন, র ােবর 

তািলকাভু  স াসী রােসল আহে দ ভুে ার সে  তােদর গালা িল হয়। রােসেলর 

সহেযাগীেদর িলেত রােসল মারা গেছ বেল তারা উপি ত জনসাধারণেক এক  লাশ 

দখায়। িতিন ল া  পাে র আেলােত দখেত পান, লােশর বাম কােন এক  িছ , যা িদেয় 

অনগল র  বর হি ল। এছাড়া লােশর চারপােশ র  িছটােনা রেয়েছ। এক র াব সদস  

আেতায়ার রহমানেক ডেক এক  লখা কাগেজ া র করেত বেলন। িতিন সই 
কাগজ েত া র কেরন। কাগেজ িক লখা িছল র াব সদস েদর ভেয় িতিন পেড় দেখনিন 

বেল জানান। 

 

মাঃ রয়াজ উি ন (৩৬), ত দশ  

মাঃ রয়াজ উি ন অিধকারেক জানান, ১১ মাচ ২০১১ রােত নবাব িসরাজউে ৗলা পাক 

সংল  িনেজর বাড়ীর ি তীয় তলায় ঘুিমেয় িছেলন। রাত ১২.৩০টার িদেক পােকর মেধ  ায় 

৪/৫  িলর শ  হেল তােত তাঁর ঘুম ভে  যায়। িতিন ঘর থেকই জানালা িদেয় তািকেয় 

ল া  পাে র আেলােত কেয়কজন র াব সদস েক দখেত পান। তারা পােকর মেধ  ধর ধর 

শ  কের চারিদেক ছুটাছু  করিছল। িলর শে  আশপােশর বািড়র লাকজন ও দাকান 

কমচারীরা পােকর ভতের ঢুকেত থােক। িতিনও পােকর ভতের ঢুেক তাঁর পূব পিরিচত 

রােসলেক িলিব  অব ায় পেড় থাকেত দেখন। িকছু ণ পেরই র ােবর আেরা িপকআপ 

পােকর কােছ আেস এবং সকােলর িদেক কাতয়ালী থানার পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় চেল 

যায়। 

 

মাঃ দীন ইসলাম (৩৮), রােসেলর পবূ পিরিচত 

মাঃ দীন ইসলাম অিধকারেক বেলন, কাতয়ালী থানাধীন স  পা ার লন এলাকার 

বািস া রােসল আহে দ ভুে া মােঝ মেধ  াইেভট কার মরামত করেত ই ান টাওয়ার 

শিপং পেয়ে র তয়ব কার অেটা স ার নােম তাঁর দাকােন আসেতন। এ কােরেণ রােসল ও 

রােসেলর দাকােনর কমচারী মাবারেকর সে  তাঁর পিরচয় িছল। 
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গত ৩ মাচ ২০১১ স া ৬.০০টার িদেক রােসল ও মাবারক তাঁর দাকােন আেসন। 

াইেভট কােরর িবিভ  য াংেশর দরদাম িনেয় দাকােনর ভতের বেস তাঁরা দজুন 

আেলাচনা কেরন। স া ৭.২০টায় দইুজন তা তাঁর দাকােন আেসন। তারা 
মাইে াবােসর িসট কাভােরর দরদাম কের চেল যান। এ সময় রােসল মাবারকেক পান ও 

িসগােরট আনেত মইন রা ায় পাঠান। মাবারক পান িসগােরট আনেত দরী করায় রােসল 

দাকান থেক বর হেয় মইন রা ায় যান। িকছু ণ পর মাবারক এেস দীন ইসলামেক 

জানান, িতিন পান ও িসগােরট কনার জেন  মইন রা ায় গেল ১২ িসেটর এক  সাদা 
মাইে াবােস ২জন লাক দেখন। রােসল রা ায় যাওয়ার সে  সে  মাইে াবােসর ভতের 

থাকা দইুজন এবং রা ায় দাঁিড়েয় থাকা দইুজন মাট ৪জন িমেল রােসলেক ঝাপেট ধের 

জারপূবক গাড়ীেত তােল। এ সময় রােসল ঐ ব ি েদর সে  ধ াধি  করিছেলন এবং 
তােদর পিরচয় জানেত চেয়িছেলন। ওই চার ব ি  রােসেলর কান কথাই শােনিন। একথা 
েন দীন ইসলাম মইন রা ায় ছুেট িগেয় দেখন সাদা মাইে াবাস  অেনক দেূর চেল 

গেছ।   

 

মাঃ মাবারক হােসন (২৭ ), রােসেলর দাকােনর কমচারী 
মাঃ মাবারক হােসন অিধকারেক বেলন, ৩ মাচ ২০১১ িবকাল ৬.০০টার িদেক রােসেলর 

সে  ২০, িনউ ই াটন রােড ই ান টাওয়ার শিপং পেয়ে  দীন ইসলােমর দাকােন যান। 

দীন ইসলাম ও রােসল দাকােনর ভতের বেস কথা বলিছেলন। এ সময় দইুজন লাক এেস 

দীন ইসলােমর কােছ িসট কভােরর দরদাম কেরন। রােসল মাবারকেক পান-িসগােরট িকেন 

আনেত পাঠান। রােসেলর কথামত িতিন পান আর িসগােরট িকনেত মইন রা ায় যান। 

পােনর দাকােনর সামেন দাঁিড়েয় দেখন, এক  সাদা মাইে াবােস দইুজন লাক। কেয়ক 

িমিনট পেরই রােসল দীন ইসলােমর দাকান থেক বর হেয় মইন রা ায় আেসন। সে  সে  

মাইে াবােসর ভতের থাকা ২জন লাক রা ায় নােম এবং দীন ইসলােমর দাকােন তা 
িহেসেব যাওয়া ওই দইু ব ি সহ ৪জন িমেল রােসলেক ঝাপেট ধের টেন হঁচেড় মাইে াবােস 

তুেল িনেয় চেল যায়। িতিন রােসলেক তুেল িনেয় যাওয়ার ঘটনা দৗঁেড় িগেয় দীন ইসলামেক 

জানান। পের িতিন রােসেলর বান রাকসানা আ ারেক মাবাইল ফােন এ খবর দন। 

মাবারক জানান, রােসলেক র াব সদস রা নবাব িসরাজউে ৗলা পােক িল কের হত া 
কেরেছ বেল ১১ মাচ ২০১১ সকাল ৮.০০টায় রােসেলর বান রাকসানার কাছ থেক জানেত 

পােরন। 

 

এসআই ইয়ািসন, কাতয়ালী থানা, িডএমিপ, ঢাকা 
এসআই ইয়ািসন অিধকারেক জানান, ১১ মাচ ২০১১ কাতয়ালী থানার মাবাইল কমা  

সা িফেকট (এমিসিস) ন র ৬৪৮/১১ অনুযায়ী সকাল ৮.৩০টার িদেক নবাব 

িসরাজউে ৗলা পােক যান। সখােন র াব ও পুিলশ সদস েদর পাহাড়ায় রােসল আহে দ ভুে া 
নােম এক লােকর লাশ দখেত পান। ঢাকা জলা শাসেকর সহকারী কিমশনার ও িনবাহী 
ম ািজে ট মাঃ সিলম হােসেনর উপি িতেত িতিন লােশর সুরতহাল িরেপাট তির কেরন। 
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সুরতহাল িরেপােট িতিন উে খ কেরন, রােসেলর নাক িদেয় র  বর হেয়িছল। বাম কােন 

এক  িলর িছ  িছল। ডান হাঁটুেত পুরাতন কাটা দাগ িছল। পু ষাে  বীয বর হেয়িছল। 

রােসেলর পরেন িছল ছাই রেঙর গি  ও নীল রেঙর িজে র প া । শরীের আর কান 

িনযাতেনর িচ  দেখনিন। কনে বল জিসম উি েনর মাধ েম ময়না তদে র জেন  লাশ  

স ার সিলমু াহ মিডেকল কেলজ িমটেফাড হাসপাতােল পাঠান। িতিন বেলন, ময়না তদ  

শেষ রােসেলর বান রাকসানা হাসপাতাল থেক লাশ িনেয় যান। 

 

উেমশ চ  িসংহ, উপ-সহকারী পিরচালক, র াব-১০, িসিপিস-৩, লালবাগ ক া , 

ঢাকা  
উেমশ চ  িসংহ অিধকারেক জানান, র াব সদস েদর িনেয় িতিন কাতয়ালী থানার 

িজ াবাহার নবাব িসরাজউে ৗলা পাক এলাকায় িবেশষ অিভযােন িডউ  করিছেলন। ১১ 

মাচ ২০১১ রাত ১২.৩০টার িদেক পােকর ভতের িকছু লাকেক সে হজনকভােব 

ঘারােফরা করেত দেখন। র াব সদস রা চ ােল  করেল ওই ব ি রা র াব সদস েদর ল  

কের িল ছঁুেড়। তখন মজর হা ন উর রিশেদর িনেদেশ সরকারী স দ এবং জানমাল 

র ােথ র াব সদস রা পা া িল ছঁুেড়। উভেয়র মেধ  ৪/৫ িমিনট িল িবিনময় হয়। 

দবৃু েদর ছঁুেড় মারা ককেটেল মজর হা ন উর রিশদ বাম হােত আঘাত া  হন। পের 

স াসীরা িল ছঁুড়েত ছঁুড়েত পািলেয় যায়। ককেটল িবে ারেণর শ  এবং হ েগােল 

এলাকাবাসী ঘটনা েল ছুেট আেস। টচ লাইেটর আেলােত নবাব িসরাজউে ৗলা পােকর 

িজ াবাহার জােম মসিজেদর পােশ িলিব  এক ব ি র লাশ দখেত পান। মৃত ব ি র ডান 

হােত ৪রাউ  িলসহ পািক ােনর তির এক  িরভলবার ও এক  িলর খাসা পান। পের 

িতিন এক  জ  তািলকা তির কেরন। এলাকার লাকজন তাঁেক জানান, মৃত ব ি র নাম 

রােসল আহে দ ভূে া। রােসল কাতয়ালী ও বংশাল থানা এলাকার খ াত খুনী এবং 
চাঁদাবাজ বেল পিরিচত।  

 

এ ঘটনায় িতিন বাদী হেয় ১১ মাচ ২০১১ কাতয়ালী থানায় দইু  মামলা দােয়র কেরন। 

মামলা ন র ১৮; তািরখঃ ১১/০৩/২০১১। ধারাঃ ১৮৭৮ সেনর অ  আইেনর ১৯-এ তৎসহ 
১৯০৮ সংেশাধনী ২০০২ সােলর িবে ারক উপাদানবলী আইেনর ৩-ক। মামলা র 

এজাহাের িতিন উে খ কেরেছন, আসামী রােসল আহে দ ভুে া (৩৪), িপতাঃ মৃত নসার 

আহে দ ওরেফ নািসর উি ন সাং ৪৫/১, স  পা ার লন, থানা- কাতয়ালী, ঢাকা, 
একজন পলাতক অপরাধী। রােসেলর নােম ৬  হত া মামলাসহ ১০ রও অিধক মামলা 
রেয়েছ বেল িতিন এজাহাের উে খ কেরেছন। একই ঘটনােক ক  কের িতিন আেরা এক  

মামলা কেরন। যার ন র ১৯; তািরখঃ ১১/০৩/২০১১। ধারাঃ ৩৫৩/৩৩২/৩০৭/৩০২/৩৪ 

দ-িবিধ।   
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মাহা দ সামসু ীন, সাব-ই েপ র, ইনচাজ, নয়া সড়ক পিুলশ ফাঁিড়, 

কাতওয়ালী, িডএমিপ, ঢাকা 
নয়া সড়ক পুিলশ ফাঁিড় ইনচাজ মাহা দ সামসু ীন অিধকারেক জানান, ১১ মাচ ২০১১ 

র াব-১০ এর লালবাগ ক াে র উপ-সহকারী পিরচালক উেমশ চ  িসংহ বাদী হেয় 

কাতয়ালী থানায় দইু  মামলা দােয়র কেরন। মামলা দইু র এজাহাের বাদী উে খ 

কেরেছন, আসামী রােসল আহে দ ভুে া (৩৪), িপতাঃ মৃত নসার আহে দ ওরেফ নািসর 

উি ন সাং ৪৫/১, স  পা ার লন, থানা- কাতয়ালী িডএিপ, ঢাকা সহ ৫/৬জন 

অ াতনামা পলাতক অপরাধী। মামলা দইু  তদ ানাধীন থাকায় িতিন আর িকছু বলেত 

রািজ হনিন।  

 

মজর হা ন উর রিশদ, কা ানী কমা-◌ার, িসিপিস-৩, লালবাগ ক া , র াব-১০, ঢাকা 
অিধকার এর িতিনিধ রােসেলর ব াপাের র াব-১০ এর কা ানী কমা ার মজর হা ন 

উর রিশদ এর সে  কথা বলেত চাইেল িতিন কান কথা বলেত রািজ হনিন। 

 

মজর মাঃ সাখাওয়াত হােসন, উপ-পিরচালক, িলগ াল এ  িমিডয়া উইং, র াব 

হডেকায়াটাস 

মজর মাঃ সাখাওয়াত হােসন অিধকারেক জানান, গত ১১ মাচ ২০১১ র াব-১০ এর 

লালবাগ ক াে র সদস েদর সে  ব ু কযুে  রােসল আহে দ ভুে া মারা গেছন। স 

পুিলেশর তািলকাভু  স াসী িছল। রােসেলর নােম কাতয়ালী ও সূ াপুর থানায় ৮  মামলা 
িছল বেল িতিন জানান। কাতয়ালী থানার মামলা ন র ৬২(৫)২০০২; ১৯(৬)১৯৯১; 

১৫(৩)১৯৯৪; ৮(২)২০০৩; ১১(২)২০০৪; ৪১(৮)২০০৯ এবং সু াপুর থানার মামলা ন র 

১৯(৩)২০০৩ ও ৬৬(৩)২০০৪। িতিন আেরা জানান, রােসলেক র াব সদস রা ার 

কেরিন। 

 

ডাঃ মাঃ সেরায়ার হােসন, রােসেলর ময়না তদ কারী ডা ার 

রােসেলর ময়না তদ কারী ডা ার মাঃ সেরায়ার হােসেনর সে  ময়না তদে র িবষেয় 

জানেত চাইেল িতিন িকছু না বেল স ার সিলমু াহ মিডেকল কেলজ িমটেফাড হাসপাতােলর 

ফেরনিসক মিডিসন িবভােগর িবভাগীয় ধান ডাঃ মাঃ বলােয়ত হােসন খােনর সে  

যাগােযাগ করেত বেলন।  

 

 

ডাঃ মাঃ বলােয়ত হােসন খান, িবভাগীয় ধান, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, 

স ার সিলমু াহ মিডেকল কেলজ িমটেফাড হাসপাতাল, ঢাকা 
ডাঃ মাঃ বলােয়ত হােসন খােনর সে  যাগােযাগ করা হেল িতিন রােসেলর ময়না তদ  

স েক কথা বলেত অপারগতা কাশ কেরন। 
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সুমন, মগ-ইনচাজ, স ার সিলমু াহ মিডেকল কেলজ িমটেফাড হাসপাতাল, 

ঢাকা 
সুমন অিধকারেক বেলন, ১১ মাচ ২০১১ সকােলর িদেক কাতয়ালী থানার পুিলশ কনে বল 

জিসম উি ন িলিব  এক  লাশ মেগ আ নন। পুিলেশর িসিসেত লখািছল লাশ  রােসল 

আহে দ ভুে ার (৩৪)। িপতাঃ মৃত নািসর উি ন আহে দ ওরেফ নসার, কানা-৪৫/১, 

স  পা ার লন, কাতয়ালী, ঢাকা। যার ময়না তদ  কেরন ফেরনিসক মিডিসন 

িবভােগর ভাষক ডাঃ মাঃ সেরায়ার হােসন। ময়না তদ  ন র ৭৯; তািরখ-

১১/০৩/২০১১। ময়না তদ  শেষ িনহেতর বান রাকসানা আ ার লাশ িনেয় যান। 

 

তথ ানুস ান এর িবে ষণঃ 
তথ ানুস ানকােল পুিলশ সদস , র াব এবং ত দশ েদর ব েব র মেধ  অিমল ল  করা 
গেছ। রােসেলর পিরবার এবং ত দশ েদর অিভেযাগ, রােসলেক ৩ মাচ ২০১১ 

বাংলামটর এলাকার িনউ ই াটন রাড থেক সাদােপাশাকধারী র াব সদস রা জারপূবক 

তুেল িনেয় যায় এবং ১১ মাচ ২০১১ কাতয়ালী থানাধীন নবাব িসরাজউে ৗলা পােক এেন 

িল কের হত া কের। িক  র াব সদস রা রােসলেক আটক কের আনার কথা অ ীকার 

কের। র ােবর ভাষ , তারা রােসলেক ার কেরিন। নবাব িসরাজউে ৗলা পাক এলাকায় 

র াব-১০ এর লালবাগ ক াে র এক  ম িবেশষ িডউ  করিছল। এ সময় পােক একদল 

অপরাধীর সে  ব ু কযুে  রােসল মারা গেছ।  

 

এিদেক র াব ও পুিলেশর খাতায় রােসেলর কানা ৪৫/১, স  পা ার লন লখা হ য়েছ। 

িক  রােসেলর কৃত কানা ৪৫/২, স  পা ার লন। অিধকার এই হত াকাে র ব াপাের 

াধীন ও িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর শাি  িবধােনর জেন  সরকােরর কােছ 

দাবী জানাে । 

 

-সমা - 

 


