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টা াইল মেডল থানা হফাজেত পিুলেশর িনযাতেন ঔষধ ব বসায়ী মাঃ মিন ামান 

েবেলর মৃতু র অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২০ এি ল ২০১১ টা াইল সদর উপেজলার হাজী মধু রােডর আিদ টা াইল মহ ার বািস া 
দেলায়ার হােসন ও বগম রািজয়া দেলায়ােরর ছেল মাঃ মিন ামান েবল (২৮) ক 

ার কের টা াইল মেডল থানা পুিলশ িরমাে  িনেয় িনযাতন কের। ফেল ২১ এি ল ২০১১ 

সকাল আনুমািনক ৯.৪৫টায় িদেক েবল টা াইল জনােরল হাসপাতােল মারা যান বেল তাঁর 

পিরবার অিভেযাগ কেরেছন। 
 

েবলেক িনযাতেন অিভযু  এসআই মাশারফ ও এএসআই মাঃ শাহজাহান বতমােন টা াইল 

জলা কারাগাের আটক রেয়েছ। 
 

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

অিধকার কথা বেল- 

 েবেলর আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 সুরতহাল িতেবদন তকারী 
 ময়না তদ কারী ডা ার 

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 
 

 

ছিবঃ মাঃ মিন ামান েবল 

 

ইকবাল হােসন রােসল (৩০), েবেলর ভাই 

ইকবাল হােসন রােসল অিধকারেক জানান, েবল িছেলন একজন ঔষধ ব বসায়ী। শহেরর 

মাতৃসদন হাসপাতােলর দি েণ আদন মিডেকল হল’নােম তাঁর এক  ঔষেধর দাকান রেয়েছ। 
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িতিনও েবেলর ঐ দাকােন বেসন। ২০ এি ল ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় েবল 

দাকােন বেসিছেলন। সকাল আনুমািনক ১০.৩০ টায় টা াইল মেডল থানার এসআই মাশারফ 

হােসন দাকােন আেসন এবং তাঁর সামেনই কান অিভেযাগ ছাড়াই েবলেক আটক কেরন। 

পােশই িছেলন ঔষধ তা শিরফুল ইসলাম। শিরফুলেকও এসআই মাশারফ আটক কেরন এবং 

হাতকড়া লািগেয় থানায় িনেয় যান। িতিন এসআই মাশারেফর কােছ এই দইুজনেক ােরর 

কারণ জানেত চান। এসআই মাশাররফ ােরর কারণ জানেত তাঁেক থানায় যেত বেলন। পের 

িতিন তাঁর মামা আবুল হক ও মামা গালাম মা ফােক সে  িনেয় থানায় যান। এসআই মাশারফ 

তাঁেক জানান, এক  মাটর সাইেকল চুির হেয়েছ। এ কারেণ িতিন েবল ও শিরফুলেক 

িজ াসাবাদ করার জেন  থানায় এেনেছন। এ সময় হাজেতর ভতের িতিন েবেলর কা া নেত 

পান। িতিন েবেলর সে  দখা করেত চাইেল এসআই মাশারফ অেশাভন আচরণ কের তাঁেদরেক 

থানা থেক বর কের দন। ২১ এি ল ২০১১ সকাল ৭.৩০টার িদেক িতিন আবার থানায় যান।  
 

িডউ  অিফসার এএসআই মাঃ শাহজাহােনর সে  দখা কের েবলেক দখেত চান। এএসআই 

মাঃ শাহজাহান তাঁেক অ ীল ভাষায় গািলগালাজ কের জানায় য, িপ েয় হেলও েবেলর কাছ 

থেক মাটর সাইেকল উ ার করা হেব। িতিন তখন েবলেক থানা থেক ছািড়েয় নয়ার জেন  

পিরিচত অেনক লােকর সে  যাগােযাগ কের তাঁেদরেক িদেয় অিফসার ইনচাজসহ এসআই 

মাশারফেক অনুেরাধ করান। ২১ এি ল ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯.৫০টায় তাঁর এক ব ু  তাঁেক 

মাবাইল ফােন জানান, পুিলশ সদস রা েবলেক অসু  অব ায় টা াইল জনােরল হাসপাতােল 

িনেয় গেছ। িতিন তখন ত হাসপাতােলর জ ির িবভােগ খাঁজ নন। কতব রত ডা ার মাঃ 

মুজািহদলু ইসলাম তাঁেক জানান য, পুিলশ সদস রা ায় মৃত অব ায় েবলেক তাঁেদর কােছ 

আেন। এর িকছু ণ পেরই েবল মারা যান এবং লাশ মেগ আেছ। িতিন মেগ িগেয় চাের 

েবেলর লাশ দখেত পান। িতিন দেখন, লােশর শরীেরর িবিভ  জায়গায় আঘােতর িচ  রেয়েছ। 
িতিন বেলন, এসআই মাশারফ ও এএসআই মাঃ শাহজাহান িনরপরাধ েবলেক িনযাতন কের 

হত া কেরেছ।   
 

বগম রািজয়া দেলায়ার (৪৫),  েবেলর মা 

বগম রািজয়া দেলায়ার অিধকারেক বেলন, ২০ এি ল ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় 

েবল দাকােন যায়। তাঁর বড় ছেল রােসেলর কােছ জানেত পােরন, সিদনই পুিলশ েবলেক 
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দাকান থেক ধের িনেয় যায়। িতিন বেলন, ২১ এি ল ২০১১ সকাল ৬.৫৩ িমিনেট তাঁর 

০১৯১৩৪৯৭২৫৬ মাবাইল ন ের ০১৭১১০০৬৮৩৪ ন র থেক এক  কল আেস। িতিন কল 

িরিসভ করেল অপর া  থেক গাংড়ােনা এবং অ  কে  ‘আ া আিম, আ া আিম েবল’ 

বেল সাড়া দয়। িতিন তখন েবেলর কােছ জানেত চান, স কাথা থেক মাবাইেল কথা বলেছ। 
েবল তাঁেক জানান, এক পুিলশ সদস  তাঁেক থানা হাজত থেক মাবাইল ফােন কথা বলেত 

িদেয়েছ। েবল তাঁেক আেরা জানান, পুিলশ সদস রা েবেলর কােছ মাটর সাইেকল চায়। মাটর 

সাইেকল না িদেল েবলেক তারা হত া করার মিক িদেয়েছ। িতিন সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় 

রােসেলর কােছ জানেত পােরন, হাসপাতােল েবল মারা গেছ। িতিন বেলন, তাঁর ছেল িনেদাষ, 

পুিলশ সদস রা িনযাতন কের েবলেক হত া কেরেছ। 
 

শিরফুল ইসলাম (২৬), েবেলর সে   ার  হওয়া ব ি  

শিরফুল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ২০ এি ল ২০১১ সকােল িতিন আদন মিডেকল হেল ঔষধ 

িকনেত যান। আদন মিডেকল হেলর পােশই এসআই মাশারেফর বাসা। এসআই মাশারফ বাসা 

থেক বর হেয় আদন মিডেকল হেল আেস এবং তাঁেক ও দাকােনর ভতের থাকা েবলেক 

ার কের হাতকড়া পিড়েয় থানায় িনেয় যায়। 
 

িতিন বেলন, তাঁেদর দইুজনেক থানা ভবেনর ি তীয় তলার এক  কে  িনেয় রােখ। পের এসআই 

মাশারফ কােঠর লা  িদেয় দইুজনেক চ ভােব পটায় এবং বেল য, এক  মাটর সাইেকল চুির 

হেয়েছ এবং সই মাটর সাইেকল কাথায় তারা রেখেছ তা জানেত চায়। এক পযােয়, এসআই 

মাশারফ েবেলর হাতকড়ার িভতর িদেয় লা  িদেয় ঝুিলেয় পােয় আঘাত করেত থােক। 

পটােনার সময় এসআই মাশারফ তাঁেদর অকথ  ভাষায় গািলগালাজ কের। শিরফুল বেলন, 

িকছু ণ পর এসআই মাশারফ েবলেক রেখ তাঁেক থানা হাজেত িনেয় যায়। িবেকেল েবলেক 

অসু  অব ায় ি তীয় তলা থেক হাজত খানায় িনেয় তাঁর সে ই রাখা হয়। ২০ এি ল ২০১১ রাত 

আনুমািনক ৯.০০টায় েবলেক হাজেত রেখ তাঁেক ছেড় িদেল িতিন বাসায় যান। 
 

জিসম উি ন সরকার, অিফসার ইনচাজ, টা াইল মেডল থানা, টা াইল 

জিসম উি ন সরকার অিধকারেক বেলন, েবেলর িব ে  এক  মাটর সাইেকল চুিরসহ থানায় 

দু  মামলা রেয়েছ। ২০ এি ল ২০১১ মাটর সাইেকল চুিরর অিভেযােগ েবলেক আটক করা হয়। 
িতিন বেলন, থানা হাজেত িজ াসাবােদর সময় েবল মাটর সাইেকল চুিরর ঘটনায় কেয়ক জন 
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লােকর নাম বেলিছল। পের পুিলশ েবলেক িনেয় সখীপুর উপেজলাসহ িবিভ  জায়গায় অিভযান 

চালায়। িতিন এসআই মাশারেফর কােছ জানেত পােরন, ওই সময় েবল অসু  হেয় পেড়। পের 

টা াইল জনােরল হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় েবল মারা যায়। িতিন বেলন, এসআই 

মাশারফ এবং এএসআই মাঃ শাহজাহান েবলেক িনযাতন কের হত া কেরেছ বেল অিভেযাগ 

কের েবেলর ভাই বাদী হেয় এক  মামলা দােয়র কেরেছন। পের এসআই মাশারফ এবং 

এএসআই মাঃ শাহজাহানেক ার কের আদালেতর মাধ েম টা াইল জলা কারাগাের পা েয়েছন 

বেল জানান। 
 

ডাঃ মাঃ মুজািহদলু ইসলাম, টা াইল জনােরল হাসপাতাল, টা াইল   

ডাঃ মাঃ মুজািহদুল ইসলাম বেলন, ২১ এি ল ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯.৪০টায় মেডল থানার 

এসআই মাশারফ অেচতন অব ায় েবলেক হাসপাতােল আেনন। যার ভিতর রিজে শন ন র 

৩০৩৪/৮; তািরখঃ ২১/০৪/২০১১। তখনই িতিন েবলেক অি েজন দন। ায় পাঁচ িমিনট পর 

েবল মারা যান। িতিন েবেলর মৃত দেহর িবিভ  জায়গায় আঘােতর িচ  দখেত পান। 
 

মাঃ রিবউল ইসলাম, িনবাহী ম ািজে ট, টা াইল 

মাঃ রিবউল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২১ এি ল ২০১১ জলা শাসেকর িনেদেশ িবকাল 

৩.০০টার িদেক টা াইল জনােরল হাসপাতােল িগেয় েবেলর লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 

কেরন। িতিন বেলন, লােশর শরীেরর িবিভ  জায়গায় কােলা জখম িছল। হাঁটু, কনুই এবং 

গাড়ালীেত আঘােতর িচ  িছল বেল িতিন জানান। 
 

ডাঃ রিফ ল ইসলাম িময়া, আবািসক মিডেকল অিফসার, টা াইল জনােরল 

হাসপাতাল, টা াইল 

ডাঃ রিফ ল ইসলাম িময়া বেলন, েবেলর মৃতু র কারণ িতিন ময়না তদ  িতেবদেন উে খ 

কেরেছন।  
  

ারী আেনায়ার হােসন (৮৫), েবেলর লােশর গাসলদানকারী 

ারী আেনায়ার হােসন অিধকারেক বেলন, েবেলর মৃতু র খবর পেয় িতিন ওই বাড়ীেত যান 

এবং লােশর গাসল করান। িতিন লােশর শরীের র  এবং অেনক ােন আঘােতর িচ  দেখেছন 

বেল জানান। 
 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/টা াইল/ েবল/ ২১ এি ল ২০১১/পৃ া-5 

তথ ানুস ান এর িবে ¬ষণঃ 

তথ ানুস ানকােল অিধকার পুিলশ সদস  ও ত দশ সহ সংি েদর ব ব  হণ কের। 
েবেলর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ, এসআই মাশারেফর এক  মাটর সাইেকল চুিরর কিথত 

ঘটনায় সে হজনকভােব ২০ এি ল ২০১১ কম ল থেক েবলেক কান অিভেযাগ ছাড়াই ার 

কের িনেয় যায় এসআই মাশারফ। সই সে  একই ােমর শমেসর আলীর ছেল শিরফুল 

ইসলামেকও ার কের িনেয় যায়। এসআই মাশারফ থানা হফাজেত েবলেক অমানুিষক 

িনযাতন কের। ফেল ২১ এি ল ২০১১ হাসপাতােল নয়ার পরপরই েবল মারা যান। েবেলর 

ভাই বাদী হেয় মামলা দােয়র করেল আসামী এসআই মাশারফ এবং এএসআই মাঃ শাহজাহানেক 

ার কের আদালেতর মাধ েম জলহাজেত পাঠােনা হেয়েছ। 
   

ায়ই িরমাে  িনেয় িনযাতেনর যসব অিভেযাগ আসেছ, সই াপেট েবেলর িনযাতেন 

মৃতু র ঘটনা  আেরক  সংেযাজন। অিধকার েবল হত ার ব াপাের তদ  সােপে  দাষী 

ব ি েদর শাি  িবধােনর জেন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 
 

-সমা - 

 


