
 
 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন /শিফ ল/আড়াইহাজার, নারায়ণগ /মতুৃ  ৪ এি ল ২০১১/পৃ া-1 

 

িম ার িততাস থানায় ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক চয়ারম ান মাঃ শিফ ল 

ইসলামেক র াব সদস  কতৃক িল কের হত ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৪ এি ল ২০১১ রাত ২.৩০টার িদেক িম া জলার িততাস থানার িজয়ার কাি  ােমর 

মৃত চাঁন িময়া ও জেবদা খাতুন এর ছেল এবং িজয়ার কাি  ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক 

চয়ারম ান মাঃ শিফ ল ইসলাম (৪৫) ক র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব) ১১ াইম 

ি েভনশন কা ানী (িসিপিস)-১ এর সদস রা িল কের হত া কেরেছ বেল িনহেতর পিরবার 

অিভেযাগ কেরেছ। 

 

শিফ েলর ী বেলন য, িতিন জানেত পেরেছন য, র াব সদস রা শিফ লেক ঢাকার 

ডমরা এলাকা থেক ধের িনেয় নারায়ণগ  জলার আড়াইহাজার থানার ছাট কামােরর চর 

দি ণপাড়া ােম িনেয় িল কের হত া কের। 

 

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

অিধকার কথা বেল-  

 িনহত শিফ েলর আ ীয় জন  

 ত দশ  

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

 

 

ছিবঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম 

 

তাহিমনা আ ার (৩৬), শিফ েলর ী 
তাহিমনা আ ার অিধকারেক জানান, তাঁর ামী মাঃ শিফ ল ইসলাম িততাস থানা 
আওয়ামী লীেগর সদস  এবং িজয়ার কাি  ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক চয়ারম ান। ১৮ 
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নেভ র ২০১০ িজয়ার কাি  ােমর মৃত নিজর আহেমেদর ছেল কারবান আলীেক একদল 

লাক িপেয় জখম কের। তাঁর ামী সংবাদ পেয় িচিকৎসার জেন  কারবানেক ানীয় 

হাসপাতােল িনেয় ভিত কেরন। হাসপাতােল কারবান মারা যান। তাঁর ামী আস  ইউিপ 

িনবাচেন িত ি তা করার িত িনি েলন। িনবাচেন যন িত ি তা না করেত পােরন 

সজেন  িতপ  লাকজেনর চ াে  কারবােনর মােক বাদী কের তাঁর ামীসহ ১৪জনেক 

আসামী কের িম ার দাউদকাি  থানায় এক  হত া মামলা দােয়র করা হয়। তাঁর ামী 
সই মামলায় হাইেকাট থেক জািমেন িছেলন। িতিন তাঁর ামী ও ছেল মেয়েদর িনেয় 

ঢাকার প বী এলাকার সােড় ১১ ন র সকশেন দুয়ারী বাজার ই ান হাউিজং এ থাকেতন। 

৩ এি ল ২০১১ সকাল ৯.৩০টার িদেক জািমেনর সময় বাড়ােনার জেন  তাঁর ামী দয়ুারী 
বাজােরর ই ান হাউিজং এর বাসা থেক হাইেকােট যান। দপুুর ২.০০টার িদেক শিফ ল 

মাবাইল ফােন তাঁেক জানান, জািমেনর নানী হয়িন, অন  িদন হেব। শিফ েলর সে  

একই মামলায় অন  আসামী িছেলন মকবুল নােম একেলাক। শিফ ল মাবাইল ফােন তাঁেক 

জানান, মকবুল তাঁেক পরাম শ িদে ন য, িনহত কারবােনর ভাই আ ুল মিজদ ঢাকার 

ডমরা থানার কাজলা এলাকায় আেছন। আ ুল মিজেদর সে  আেলাচনা কের মামলা  তুেল 

ফলার চ া করেবন। এ জেন  শিফ ল বাসায় না িফের হাইেকাট থেক মকবুেলর সে  

ডমরার কাজলায় যান। রাত ১০.০০টা বেজ গেলও শিফ ল বাসায় না ফরায় িতিন বার 

বার মাবাইেল যাগােযােগর চ া কের মাবাইল ফান ব  পান। ৪ এি ল ২০১১ রাত 

২.০০টার িদেক মকবুল মাবাইল ফােন তাহিমনােক জানান, মকবুল যখন শিফ লেক িনেয় 

কাজলায় িগেয়িছেলন, তখন কারবােনর ভাই আ ুল মিজদেক পানিন। পের মকবুল কাজলা 
িসএনিজ পাে র কােছ শিফ লেক রেখ িজয়ার কাি েত চেল যান। মকবুল তাহিমনােক 

আেরা বেলন, মকবুল কাজলা এলাকার এক লােকর মাধ েম েনেছন য, রাত ১০.০০টার 

িদেক সাদা পাশাকধারী ৬/৭ জন লাক িসএনিজ পাে র কাছ থেক শিফ লেক সাদা এক  

মাইে াবােস তুেল িনেয় গেছ। 

 

৪ এি ল ২০১১ রাত ২.৩০টার িদেক মকবুল আবারও তাঁেক ফােন জানান য, িতিন এক 

লােকর কাছ থেক খবর পেয়েছন য, র াব-১১ এর সদস রা শিফ লেক নারায়ণগ  

জলার আড়াইহাজার থানার ছাট কামােরর চর দি ণপাড়া ােম িনেয় িল কের হত া 
কেরেছ। িতিন তখন মকবুেলর কােছ বার বার জানেত চান, ক এই খবর েলা তাঁেক 

িদে । িক  মকবুল সংবাদদাতার নাম তাঁেক বেলনিন। শিফ েলর ভািতজা শািকল 

আহেমেদর সে  ফােন যাগােযাগ কেরন। শািকলেক িতিন আড়াইহাজার থানা এবং 
হাসপাতােল িগেয় শিফ েলর খবর িনেত বেলন। এছাড়া িতিন ঢাকার মািলবােগ শিফ েলর 

ভািতিজ ফােতমা বগমেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িগেয় শিফ েলর খবর িনেত 

বেলন।  
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৪ এি ল ২০১১ সকাল ১০.০০টার িদেক ফােতমা বগম ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 

মগ থেক মাবাইল ফােন তাঁেক জানান, র াব ও পুিলশ সদস েদর কেঠার পাহারায় তাঁর 

চাচা শিফ েলর লাশ মেগ রেয়েছ। িতিন প বী থেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 

মেগ িগেয় লাশ দেখন। িতিন দখেত পান, লােশর বুেক এবং বাম পাঁজের মাট পাঁচ  িলর 

িচ  রেয়েছ। িতিন লাশ বাড়ী নয়ার জেন  মেগর বাইের অেপ া করেত থােকন। মেগর 

কােছ সাংবািদকরা ভীড় জমােত থােকন। িবকাল ৩.০০টার িদেক র াব সদস রা হঠাৎ এক  

মাইে াবােস কের এেস মগ থেক লাশ  নয়ার চ া কের। িতিন র াব সদস েদর বেলন, 

ময়না তদ  ছাড়া লাশ কাথায় িনেয় যাওয়া হে । র াব সদস রা ি  হেয় তাঁেক বেলন, 

যখােন খুিশ সখােন তারা লাশ িনেয় যােব এবং তাঁেক বিশ বাড়াবািড় না করার জন  

মিক দয়। উপি ত সাংবািদকরা লাশ মগ থেক িনেয় যাওয়ার কারণ র াব সদস েদর 

কােছ জানেত চান। র াব সদস রা সাংবািদকেদর জানান, ঘটনা  নারায়ণগে র 

আড়াইহাজাের হওয়ায় থানা পুিলশ লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরেছ। িক  সই 
সুরতহাল িতেবদন  ম ািজে েটর কােছ িনেয় গেল লাশ না দেখ ম ািজে ট া র 

কেরনিন। তাই লাশ নারায়ণগ  হাসপাতােল িনেয় ম ািজে টেক দিখেয় সুরতহাল 

িতেবদেন া র করােবন। িতিন তখন লােশর সে  যাওয়ার জেন  র ােবর 

মাইে াবাস েত ওেঠন। িক  র াব সদস রা তাঁেক ধা া িদেয় মাইে াবাস থেক নািমেয় 

দয় এবং বেল লােশর সে  যেত হেল অন  এক  গাড়ী িনেয় যেত হেব। িতিন তখন অন  

এক  মাইে াবাস ভাড়া িনেয় লাশ বহনকারী মাইে াবােসর পছেন পছেন যান। িকছু দরু 

যাওয়ার পর র াব সদস েদর বহনকারী মাইে াবাস  অন  রা া চেল যায়। িতিন 

নারায়ণগ  হাসপাতােল িগেয় জানেত পােরন, কান লাশ মেগ আনা হয়িন। তেব যেহতু 

নারায়ণগ  হাসপাতােলর মেগর মরামত কাজ চলেছ, তাই লাশ মু ীগ  নয়া হেত পাের। 

িতিন তখন মু ীগ  সদর হাসপাতােল যান। স া ৬.০০টার িদেক ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােলর মগ থেক পিরচয় িদেত অ ীকৃিত জািনেয় একব ি  ফান কের তাঁেক জানান, 

র াব সদস রা শিফ েলর লাশ মেগ এেনেছ। িতিন তখন মু ীগ  থেক ঢাকা মিডেকল 

কেলজ হাসপাতােলর মেগ আেসন। লােশর ময়না তদ  শষ হেল রাত ১১.০০টার িদেক মগ 

থেক লাশ িনেয় িজয়ার কাি  বাসায় ফেরন। 

 

৫ এি ল ২০১১ িবকাল ৫.০০টার িদেক িজয়ার কাি  ােমর পািরবািরক কবর ােন লাশ 

দাফন কেরন। িতিন অিভেযাগ কেরন, তাঁর ামীর িতপ রা টাকার িবিনমেয় র াব 

সদস েদর ব বহার কের হত া কেরেছ। 

 

ফােতমা বগম (৩০), িনহেতর ভািতিজ 

ফােতমা বগম অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১১ সকাল ৯.৩০টার িদেক তাঁর কাকী 
তাহিমনা মাবাইল ফােন তাঁেক জানান, তাঁর কাকা শিফ লেক রােত র াব সদস রা িল 

কের হত া কেরেছ। লাশ দখার জেন  তাঁেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল যেত 
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বেলন। িতিন কাকীর কথামত সকাল ১০.০০টার িদেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 

মেগ যান। লাশ  দখার জেন  িতিন লােশর কােছ যেত চাইেল র াব এবং পুিলশ সদস রা 
তাঁেক বাঁধা দন। পের এক সাংবািদেকর সহেযািগতায় িতিন লাশ দখার সুেযাগ পান এবং 
লাশ  তার কাকার বেল সনা  কেরন। িতিন মাবাইল ফােন আ ীয় জনেক জানান। 

 

ফা ক আহেমদ (২৯), ত দশ  

ফা ক আহেমদ অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১১ িতিন নারায়ণগে র ছাট কামােরর 

চর দি ণ পাড়ার িনজ বাড়ীেত ঘুিমেয় িছেলন। রাত আনুমািনক ২.১৫টার িদেক বাড়ীর 

পােশ এমআরএম আইএন িমেলর কােছ ডাকাত ডাকাত শে  তাঁর ঘুম ভে  যায়। িতিন 

টচ িনেয় িমেলর িদেক এিগেয় যেত থােকন। তখন ৫/৬  িলর শ  শােনন। িমেলর কােছ 

এেস দেখন, ায় ৭/৮ জন র াব সদস  অ  িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। পােশই একজন লােকর 

লাশ পের আেছ, গলায় এবং বুেক রে র দাগ। লােশর হােতর কােছ এক  অ  এবং এক  

িল পের আেছ। র াব সদস রা জানান, ডাকাত দেলর সে  তােদর িল িবিনমেয়র সময় 

একজন লাক িলিব  হেয়েছ। এসময় একজন র াব সদস  তাঁেক এক  লখা কাগেজ 

া র করেত বেলন। িতিন কান কথা না বেল া র কের বাড়ী চেল যান। পের িতিন 

জানেত পােরন, িনহত ওই ব ি  িছল িম া জলার িততাস থানার িজয়ার কাি  ইউিনয়ন 

পিরষেদর সােবক চয়ারম ান মাঃ শিফ ল ইসলাম। 

 

মাঃ সানা উ াহ (২৩), ত দশ  

মাঃ সানা উ াহ অিধকারেক বেলন, ৪ এি ল ২০১১  রােত নারায়ণগে র ছাট কামােরর 

চর দি ণ পাড়ার িনজ বাড়ীেত ঘুিমেয়িছেলন। রাত ২.১৫টার িদেক ডাকাত ডাকাত শে  

িতিন ঘুম থেক জেগ ওেঠন। িতিন বাড়ীর বাইের বর হওয়ার পর ৫/৬  িলর শ  

শােনন। িতিন িলর শ  েন এমআরএম আইএন িমেলর িদেক এিগেয় যান। িতিন িগেয় 

দেখন, অ  এবং টচ হােত ৭/৮ জন র াব সদস  িলিব  এক  লাশ িঘের দাঁিড়েয় আেছ। 

লােশর হােতর কােছ এক  অ  এবং এক  িল পের রেয়েছ। তাঁেক দেখ একজন র াব 

সদস  িজ াসা কেরন, মৃত লাক েক িচেনন িকনা। িতিন চেনন না বেলন জানােল এক  

লখা কাগেজ একজন র াব সদস  তাঁেক া র িদেত বেল। িতিন র াব সদস েদর কােছ 

জানেত চান তাঁেক কন সা র িদেত হেব। র াব সদস রা জানায়, এখােন গালা িল হেয়েছ 

তা এ কাগেজ লখা আেছ। িতিন বেলন, লখা না পেড়ই র াব সদস েদর ভেয় িতিন সই 

কাগেজ া র কের দন। 

 

এসআই আশরাফু ামান, সেক  অিফসার, আড়াইহাজার থানা, নারায়ণগ   

এসআই আশরাফু ামান অিধকারেক জানান, র াব-১১ িসিপিস-১ এর িডএিড ইউনুস বাদী 
হেয় ৪ এি ল ২০১১ দইু  মামলা দােয়র কেরন। মামলা ন র ১; তািরখঃ ০৪/০৪/২০১১। 

ধারা-১৮৭৮ সােলর অ  আইেনর ১৯-এ। আসামীঃ শিফ লসহ অ াতনামা ৬/৭জন। 
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মামলা ন র ২; তািরখঃ ০৪/০৪/২০১১। ধারা-১৮৬/৩০৭/৩৩২/৩৫৩/৩০২/৪২৭ দ-িবিধ। 

আসামীঃ অ াতনামা ৬/৭ জন। মামলা ২ র তদ কারী কমকতা এসআই জািহ ল 

ইসলাম। এছাড়া শিফ েলর নােম থানায় অন  কান মামলা নই। 

 

এসআই জািহ ল ইসলাম, আড়াইহাজার থানা, নারায়ণগ  

এসআই জািহ ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১১ সকােল থানা থেক জানেত 

পােরন, আড়াইহাজার উপেজলা া  কমে ে  এক  লাশ আেছ। িতিন া  কমে ে  যান 

এবং র াব সদস েদর হফাজেত এক  লাশ দেখন। িতিন লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 

কেরন এবং নারায়ণগ  জলা হাসপাতােল ময়না তদে র ব ব া না থাকায় লাশ  ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠান। িতিন সুরতহাল িতেবদন  ম ািজে েটর কােছ িনেয় 

যান। িতিন বেলন, লাশ ঢাকায় পাঠােনার কারেণ লাশ না দেখ ম ািজে ট সুরতহাল 

িতেবদেন া র কেরনিন। পের ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল থেক লাশ এেন 

ম ািজে টেক দিখেয় সুরতহাল িতেবদেন া র করান। ছাট কামােরর চর দি ণপাড়া 
এলাকায় র াব এবং ডাকাত সদস েদর মেধ  গালা িল হেয়েছ। স ঘটনায় লাক  িলিব  

হেয়েছ বেল র াব-১১ িসিপিস-১ এর িডএিড ইউনুস বাদী হেয় ৪ এি ল ২০১১ দইু  মামলা 
দােয়র কেরন। মামলা ন র ১ এবং ২; তািরখঃ ০৪/০৪/২০১১। িতিন মামলা ২  তদ  

করেছন। 

 

আরমান উি ন চৗধুরী, কা ানী কমা ার, িসিপিস-১, র াব-১১, আদমজী, 
নারায়ণগ  

আরমান উি ন চৗধুরী অিধকারেক বেলন, ৪ এি ল ২০১১ িডএিড মাঃ ইউনুস আলীর 

নতৃে  একদল র াব সদস  নারায়ণগ  জলার আড়াইহাজার থানার গাপালদী রােড 

িবেশষ িডউ  করিছেলন। রাত ২.১০টায় ছাট কামােরর চর দি ণপাড়া এলাকার 

এমআরএম আইএন িমেলর কােছ একদল লাক ডাকািত করার জেন  পিরক না করেছ, 

এখবর পেয়ই র াব সদস রা এিগেয় যায়। র াব সদস রা এলাকা িঘের ফেল এবং ডাকাত 

দেলর সে  তােদর ায় ১৫/২০ রাউ  িল িবিনময় হয়। পের ঘটনা েল এক ব ি েক 

িলিব  অব ায় পাওয়া যায়। এলাকার লাকজন র াব সদস েদর জানায়, ওই লােকর নাম 

শিফ ল ইসলাম, িম া জলার িজয়ার কাি  ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক চয়ারম ান। 

শিফ লেক র াব সদস রা আড়াইহাজার উপেজলা া  কমে ে  িনেয় গেল কতব রত 

ডা ার মৃত ঘাষনা কের। পের আড়াইহাজার থানা পুিলশ লােশর ময়না তদে র জেন  ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় যায়। িতিন বেলন, ঘটনা ল থেক অ  এবং িলর 

খাসা উ র করা হয়। জ  তািলকা তির কের ইউনুস বাদী হেয় আড়াইহাজার থানায় দইু  

মামলা কেরন। িতিন বেলন, শিফ েলর িব ে  িম ার দাউদকাি  এবং িততাস থানায় 

৩৮  মামলা রেয়েছ। মামলা সং া  িবষয় জানার জেন  র াব ফােসস হডেকায়াটাের 

যাগােযাগ করেত বেলন। 
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মজর মাঃ খুরিশদ আলম, িপএসিস,িজ, ডপু  ডাইের র, িলগ াল এ  িমিডয়া 
উইং, র াব ফােসস হডেকায়াটারস, ঢাকা 
মজর মাঃ খুরিশদ আলম অিধকারেক বেলন, শিফ েলর নােম দাউদকাি  এবং িততাস 

থানায় ৩৮  মামলা র য়েছ। িক  অিধকারেক িতিন কান থানায় কয়  মামলা তা 
জানােত অপারগতা কাশ কেরন। 

 

এসআই ভ র ন চাকমা, িততাস থানা, িম া 
এসআই ভ র ন চাকমা অিধকারেক জানান, িজয়ার কাি  ােমর মাঃ হা ােনর ী 
নাজমা বগম বাদী হেয় শিফ ল ইসলামসহ ৯ জনেক আসামী কের এক  মামলা দােয়র 

কেরন। মামলা ন র ৯; তািরখঃ ১৮/১১/২০১০। ধারা-১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪ 

দ-িবিধ। িতিন মামলা  তদ  কেরন। িতিন তদে  এজাহার ভু  কান আসামীেক ঘটনার 

সে  জিড়ত থাকার মাণ পানিন। তেব তদ  করেত িগেয় ৪জন ঘটনার কৃত আসামীর 

নাম খঁুেজ পান। িতিন ওই ৪জেনর িব ে  আদালেত চাজশীট দািখল কেরন। চাজশীট ন র 

০৯(৪); তািরখঃ ২৭/০৩/২০১০। িতিন জানান, এছাড়া িততাস উপেজলা পিরষেদর 

চয়ারম ান মাঃ পারেভজ হােসন সরকার বাদী হেয় শিফ েলর নােম এক  জনােরল 

ডায়রী (িজিড) কেরন। িজিড ন র ৮৯৫; তািরখঃ ২৫/০৮/২০১০। িততাস থানায় 

শিফ েলর নােম আর কান মামলা নই বেল জানান। 

 

এেকএম কাউসার চৗধুরী, অিফসার ইনচাজ, দাউদকাি  থানা, িম া 
এেকএম কাউসার চৗধুরী অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১১ র াব-১১ এর সদস েদর সে  

গালা িলেত শিফ ল মারা গেছন বেল িতিন েনেছন। িতিন জানান, শিফ েলর নােম 

২/৩  রাজৈনিতক মামলা িছল য েলােত িতিন আদালত থেক খালাস পেয়িছেলন। তাঁর 

জানামেত, িজয়ার কাি  ােমর নিজর আহেমেদর ছেল মাঃ আল আিমন িময়া বাদী হেয় 

শিফ েলর নােম এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। মামলা ন র ১৬; তািরখঃ 
২১/১১/২০১০। ধারা-১৪৩/৩৪১/৩০২/৩৪ দ-িবিধ।  মামলায় ১৪জনেক আসামী করা 
হেয়েছ। িতিন বেলন, ওই মামলায় আসামীগণ হাইেকাট থেক জািমেন িছেলন। মামলা র 

তদ কারী কমকতা িহসােব গৗরীপুর তদ  কে র ক া  ইনচাজ এসআই জাহা ীর আলম 

দািয়ে  রেয়েছন। র াব সদস েদর তািলকায় শিফ েলর িব ে  ৩৮  মামলা আ ছ বেল 

জানােল িতিন অিধকারেক বেলন, শিফ েলর নােম ৩৮  মামলা কাথায় আেছ তা র াব 

সদস রাই ভাল জােনন। 

 

এসআই জাহা ীর আলম, গৗরীপরু তদ  ক , দাউদকাি , িম া  
এসআই জাহা ীর আলম অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১১ রাত ২.৩০টার িদেক র াব-১১ 

এর সদস েদর সে  িল িবিনমেয় আসামী শিফ ল মারা গেছন বেল িতিন েনেছন। িতিন 

দাউদকাি  থানার ২১/১১/২০১০ তািরেখর ১৬ ন র মামলা  তদ  করেছন। এই মামলায় 



 
 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন /শিফ ল/আড়াইহাজার, নারায়ণগ /মতুৃ  ৪ এি ল ২০১১/পৃ া-7 

শিফ লসহ সকল আসামী হাইেকাট থেক জািমেন িছেলন। শিফ েলর নােম থানায় আর 

কান মামলা আেছ িকনা তাঁর জানা নই বেল জানান। 

 

ডাঃ খান মাঃ জিহর উি ন, আবািসক মিডেকল অিফসার, আড়াইহাজার 

উপেজলা া  কমে , নারায়ণগ  

ডাঃ খান মাঃ জিহর উি ন অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১১ সকােল র াব-১১ এর 

সদস রা িলিব  এক  লাশ হাসপাতােল আেনন। িতিন তখন ানীয় থানা পুিলশেক 

িবষয়  জানান এবং উপেজলা মিডেকল অিফসার ডাঃ ইসমাইল হােসন মৃেতর সনদপ  

দন। পের পুিলশ সদস রা ময়না তদে র জন  লাশ  ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

িনেয় যায়। 

 

ডাঃ আ খ ম শিফউ ামান, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
ডাঃ আ খ ম শিফউ ামান তথ ানুস ানকােল হাসপাতােল অনুপি ত থাকায় তাঁর সে  কথা 
বলা স ব হয়িন। 

 

বাবুল, মগ-সহকারী, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
বাবুল অিধকারেক বেলন, ৪ এি ল ২০১১ সকােলর িদেক আড়াইহাজার থানার পুিলশ 

সদস রা শিফ ল নােম এক ব ি র লাশ আেনন। িক  লাশ  পাহারায় পুিলশ সদস েদর 

সে  র াব সদস রাও িছেলন। কাগজপে  জ লতার কারেণ ডা ার ময়না তদ  না করায় 

িবকাল ৩.০০টার িদেক র াব সদস রা লাশ  িনেয় চেল যান। িবকাল ৪.০০টার িদেক লাশ 

মেগ আনা হেল ডাঃ আ খ ম শিফউ ামান লােশর ময়না তদ  কেরন। ময়না তদ  ন র 

৫৯২। লােশর বুেক এবং বাম পাঁজের মাট পাঁচ  িলর িচ  িছল বেল িতিন জানান। িতিন 

লােশর গাসল কিরেয় িদেল তাহিমনা নােমর একজন মিহলা মগ থেক লাশ িনেয় যান। 

 

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

জেন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

-সমা - 

 


