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নরিসংদীেত গণিপটুিন ও পিুলেশর িপটুনীর পর পিুলশ হফাজেত নাঈম 

পাঠান এর মতুৃ র অিভেযাগ 

তথ ানসু ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৭ ম ২০১১ তািরেখ নাঈম পাঠান (১৮), সাখাওয়াত হােসন (২০) এবং ই াহীম িময়া (২৫) 

িছনতাই এর অিভেযােগ ানীয় জনসাধারেনর হােত ধরা পড়েল পুিলশ তাঁেদর আটক কের 

থানায় িনেয় যায়। ৮ ম ২০১১ সকাল আনুমািনক ৭:৪০টায় নরিসংদী জলা হাসপাতােল 

নরিসংদী জলার পলাশ থানার িজনারদী ইউিনয়েনর বারারচর ােমর মাকেলস পাঠান ও 

আকিলমা বগেমর ছেল নাঈম পাঠান িচিকৎসাধীন অব ায় মারা যান। পিরবােরর 

অিভেযাগ, নরিসংদীর িশবপুর থানার পুিলশ তাঁেক ফতার কের িনযাতন কেরেছ যার ফেল 

তাঁর মৃতু  হেয়েছ। এ ঘটনায়  িশবপুর মেডল থানায় এক  হত া মামলা দােয়র করা হেয়েছ। 
 

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

অিধকার কথা বেল: 

 নাঈেমর পিরবারবগ 

 ঘটনার ত দশ  

 উপেজলা া  কমে ে র সংি  িচিকৎসক 

 নরিসংদী জলা হাসপাতােলর সংি  িচিকৎসক 

 ময়না তদ কারী ডা ার ও মগ সহকারী 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস  

 সুরতহাল িতেবদন তকারী িনবাহী ম ািজে ট 
 

 

ছিব: নাঈম পাঠান 
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মারেশদ পাঠান (৩০), নাঈেমর বড় ভাই 

মারেশদ পাঠান অিধকারেক জানান, তাঁরা িতন ভাই ও দইু বান। ভাই- বানেদর মেধ  

সবার ছাট নাঈম বািড়র পােশই এক  কীটনাশক ঔষুধ ফ া রীেত কাজ করেতন এবং 

পাশাপািশ নাসারীর ব বসা করেতন। িতিন বেলন, গত ৭ ম ২০১১ িবেকল আনুমািনক 

৪:০০টায় তাঁর বাবা তাঁেক ফান কের বেলন য, নাঈমেক িশবপুর মেডল থানার পুিলশ 

ফতার কের মারধর করায় নাঈম নরিসংদী জলা হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় 

আেছ। এ খবর জানেত পের িতিন স া আনুমািনক ৭:০০টায় ঐ হাসপাতােল যান এবং 

নাঈমেক অেচতন অব ায় দখেত পান। িতিন আরও দখেত পান নাঈেমর ডান হাঁটুর িনেচ 

ব াে জ করা আেছ এবং আঘােতর কারেণ সারা শরীর ফালা। এছাড়াও নাঈেমর কামেড়র 

হাঁড় ভে  িগেয়েছ। রাত আনুমািনক ৯:০০টায় ডা ােরর পরামেশ এসআই িনজামসহ ৪ জন 

পুিলশ নাঈমেক উ ত িচিকৎসার জেন  ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় যায়। ৮ 

ম ২০১১ রাত আনুমািনক ১২:১৫টায় নাঈমেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত 

করা হয়। সখানকার একজন ডা ার নাঈেমর মাথার িস ান কেরন। িস ান করার 

পর নাঈেমর িরেপাট দেখ ডা ার তাঁেক াভািবক বেল অিভিহত কের এক  িচিকৎসা 

ব ব াপ  িদেয় নরিসংদী জলা হাসপাতােল পা েয় দন। ৮ ম ২০১১ রাত আনুমািনক 

৩:০০টায় নাঈমেক আবার নরিসংদী জলা হাসপাতােল িনেয় আসা হয় এবং ৮ ম ২০১১ 

সকাল আনুমািনক ৭:৪০টায় নাঈম িচিকৎসাধীন অব ায় মারা যান। এরপর লাশ 

ময়নাতদে র জেন  নরিসংদী সদর হাসপাতােল পাঠােনা হয়। ময়না তদ  শেষ িবেকল 

আনুমািনক ৫:০০টায় পুিলশ সদস রা নাঈেমর লাশ তাঁর বািড়েত পৗঁেছ দয়। একইিদন 

স া আনুমািনক ৭:০০টায় জানাজা শেষ পািরবািরক কবর ােন নাঈেমর লাশ দাফন করা 

হয়। িতিন আরও জানান, নাঈম কান কার নশা বা অসামািজক কাযকলােপর সে  

জিড়ত িছল না। এছাড়া নাঈেমর নােম কান থানায় মামলা বা সাধারণ ডােয়রী (িজিড) িছল 

না। মারেশদ পাঠান আেরা বেলন, নাঈেমর মৃতু র কারেণ িতিন বাদী হেয় দ িবিধর ৩০২ 

এবং ৩৪ ধারায় িশবপুর মেডল থানায় এক  হত া মামলা দােয়র কেরেছন।  
 

জািকর হােসন (৩৫), ত দশ , খাসমহল দি ণ কারারচর, িশবপরু, নরিসংদী 
জািকর হােসন অিধকারেক বেলন, ৭ ম ২০১১ সকাল আনুমািনক ১১:০০টায় এক  

িসএনিজ চািলত ু টার ভলানগর বাস া  থেক খাসমহেলর িদক িদেয় যাওয়ার সময় 

ভতর থেক হঠাৎ িচৎকােরর শ  নেত পেল এলাকার লাকজন ঐ ু টার েক আটক 
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কের। ু টােরর ভতর াইভারসহ মাট চারজন ব ি  িছল। এঁেদর মেধ  একজন িযিন 

িছনতাইেয়র িশকার তাঁেক অপহরণ কের িছনতাইকারীরা ু টাের তুেলিছল। িছনতাইকারী 
সে েহ এসময় লাকজন িতন ব ি েক আটক কের মারধর করেত থােক এবং একজন এ 

সময় ু টােরর ভতর থেক লািফেয় নেম দৗঁেড় নদীর ওপাের চেল যেত থােক। িকছু ন 

পর িশবপুর মেডল থানার পুিলশ আেস। িছনতাইকারীরা মাঃ িফেরাজ িময়ার কাছ থেক 

১,৩৮,০০০টাকা িছনতাই কেরেছ বেল জানা যায়। িছনতাইকারীেদর আটেকর পর তােদর 

কাছ থেক ছুির, ডও পাওয়া গেছ বেল জািকর হােসন জানান। িতিন আরও জানান, 

এলাকাবাসী এ সময় ঐ এলাকার চয়ারম ান সাইফুল ইসলামেক খবর িদেল তাঁর উপি িতেত 

টাকা এবং িছনতাইকারীেদর  িশবপুর মেডল থানার ওিসর কােছ হ া র করা হয়। 
 

সািমর উি ন (৬০), ত দশ , খাসমহল দি ণ কারারচর, িশবপরু, নরিসংদী 
সািমর উি ন অিধকারেক বেলন, িতিন িচৎকার, হ ে ার শ  নেত পেয় বািড়র বাইের 

আেসন। এ সময় িতিন দেখন অেনক মানুষ িকছু িছনতাইকারীেক পটাে । পের িতিন 

জানেত পােরন িকছু যুবক ১,৩৮,০০০ টাকা িছনতাই কের যাওয়ার সময় এলাকাবাসী 

তাঁেদর আটক কের গণিপটুনী দয়। িছনতাইকারীরা ১,৩৮,০০০ টাকা িছনতাই কের বেল 

িতিন জানেত পােরন। পরবত েত িশবপুর মেডল থানার পুিলশ আসেল তাঁরা ঐ এলাকার 

চয়ারম ােনর উপি িতেত উ ার করা টাকা এবং িছনতাইকারীেদর পুিলেশর কােছ হ া র 

কেরন।  
 

সাখাওয়াত হােসন (২০), অিভযু  িছনতাইকারী, নরিসংদী জলা কারাগার 

নরিসংদী জলা কারাগাের সাখাওয়ােতর সে  কথা বলার সময় িতিন অিধকারেক জানান, 

নাঈম তাঁেক এবং ই াহীমেক ফান কের আসেত বেল। পের নাঈম, ই াহীম এবং িতিন এক 

সে  এই িছনতাই এ অংশ নন, িক  খাসমহল এলাকায় জনতার হােত ধরা পড়েল 

এলাকাবাসী তাঁেদর মারধর কের। এ সময় নাঈম দৗঁেড় পািলেয় যায় ও পুিলশ তাঁেক ধরেত 

সমথ হয়। িতিন আরও জানান, িশবপুর মেডল থানার পুিলশ তাঁেদর থানায় িনেয় িগেয় তাঁেক 

এবং নাঈমেক লা  িদেয় পটায়, িক  ই াহীমেক পটায়িন তেব কন পটায়িন, তা িতিন 

জােনন না। 
 

এসআই, কািসফ ছােনায়ার, নরিসংদী সদর মেডল থানা, নরিসংদী 
এসআই কািসফ ছােনায়ার অিধকারেক বেলন, ৭ ম ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১২:৩০টায় 

িশবপুর মেডল থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) তাঁেক ওয়ারেলেসর মাধ েম জানান য, 
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একজন িছনতাইকারী নদী পার হেয় যাে । ওিস িছনতাইকারীেক ফতার করেত বেলন। 

িতিন ওিসর কথামেতা ছেল েক ফতার কেরন। িতিন আরও জানান, ছেল র শরীর 

ভজা, খুব া  এবং পা কেট র  ঝরিছল। ছেল েক দেখ মেন হল স অ  গণিপটুনী 

খেয় থাকেত পাের অথবা নদী পার হওয়ার সময় পাথের বা অন  িকছুেতও আঘাত া  হেত 

পাের। তাঁেক ফতার করার ১০ িমিনেটর মেধ  িশবপুর মেডল থানার পুিলেশর কােছ িতিন 

তাঁেক হ া র কেরন। 
 

এসআই, মাঃ িনজামুল হক, িশবপরু মেডল থানা, নরিসংদী 
এসআই মাঃ িনজামুল হক অিধকারেক বেলন, নাঈমসহ অন  দইু িছনতাইকারী িছনতাই 

করার সময় ানীয় জনগণ তাঁেদরেক ধের ফেল এবং মারিপট কের। এ সময় অিফসার 

ইনচাজ, এস আই শাহাআলমসহ অন ান  পুিলশ সখােন পৗঁেছ িছনতাইকারীেদর উ ার 

করেত িগেয় তাঁরাও আহত হন। এরপর ওই িছনতাইকারীেদর থেম িশবপুর উপেজলা া  

কমে ে  ভিত করা হয়। তাঁেদর মেধ  সাখাওয়াত ও ই াহীমেক াথিমক িচিকৎসা িদেয় 

জলহাজেত পাঠােনা হয় িক  নাঈেমর অব া ভাল না থাকায় তাঁেক নরিসংদীর জলা 

হাসপাতােল পাঠােনা হয়। সখানকার ডা াররা নাঈমেক দখার পর তাঁর উ ত িচিকৎসার 

জেন  তাঁেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় যেত বেলন। ৭ ম ২০১১ রাত 

আনুমািনক ৮:০০টায় িতিন তাঁর স ীয় ফাসসহ মাট চারজন এবং নাঈেমর বড় ভাই ও 

অন  একজন আতœ◌ীয়সহ নাঈমেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় যান। 
সখানকার একজন ডা ার নাঈমেক দেখ াভািবক বেল নরিসংদীেত িফিরেয় নওয়ার 

জেন  বেলন। ৮ ম ২০১১ রাত আনুমািনক ১২:১৫টায় নরিসংদীর উে েশ  নাঈমসহ তাঁরা 

রওনা হন। ৮ ম ২০১১ সকাল আনুমািনক ৮:০০টায় খবর পান য, নাঈম মারা গেছন। 
এরপর উপেজলা িনবাহী ম ািজে ট হািববুর রহমান নাঈেমর লােশর সুরতহাল িরেপাট তরী 

কেরন। সদর হাসপাতাল থেক ময়নাতদ  শেষ িবেকল আনুমািনক ৫:০০টায় লাশ িনহেতর 

বাসায় পৗঁেছ দওয়া হয়। িতিন আরও বেলন, এ ঘটনায় িনহেতর বড় ভাই মারেশদ পাঠান 

বাদী হেয় এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। যার মামলা ন র ১০(৫)১১, ধারা ৩০২/৩৪ 

দ িবিধ, তািরখ ৮/৫/১১ ইং। বতমােন মামলা  তদ ানাধীন রেয়েছ এবং িতিন এই 

মামলার তদ কারী কমকতা। 
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মাঃ মিজবুর রহমান মজমুদার, অিফসার ইনচাজ, িশবপরু মেডল থানা, 
নরিসংদী 
মাঃ মিজবুর রহমান মজমুদার অিধকারেক বেলন, ৭ ম ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১:৩০টায় 

িতিন তাঁর স ীয় ফাস সহ গাড়ী িনেয় যাি েলন। এক  ু টার ভলানগর বাস া  থেক 

খাসমহেলর িদক িদেয় যাি ল এবং এর ভতর থেক একজন িচৎকার করিছল “বাঁচাও! 

বাঁচাও! আমার সব িনয়া গল র! আমাের মাির ফলল র!” তখন িতিনসহ তাঁর এস আই, 

াইভার এবং আেরা ২৫ জেনর মেতা এলাকার লাকজন দৗঁেড় ঐিদেক যান। তখন ু টার 

থেক িতনজন িছনতাইকারী নেম দৗড়াি ল আর ানীয় লাকজন তােদর মারধর 

করিছল। িতিন তখন সাখাওয়াতেক ফতার কেরন। এ সময় নাঈম দৗঁেড় নদীর িদেক 

পালাি ল। তাঁর পছেন অেনক মানুষ তােক ধরার জেন  ছুটিছল। িতিন ওয়ারেলেসর মাধ েম 

নদীর ওপাের থাকা পুিলশেক ওই ছেল েক ধরেত বেলন। িকছু ণ পর তাঁেক জানােনা হয়,  

‘স ার ওেক ধরিছ’। িতিন নাঈমেক তাঁর কােছ িনেয় আসার জেন  বেলন এবং িকছু েণর 

মেধ  নাঈম এেস পৗঁছায়। এিদেক ১০-১৫ িমিনেটর মেধ  অেনক লাক জড় হেয় গেছ এবং 

য যভােব পারেছ ওেদরেক মারধর করেছ। িতিন যতই ওেদর ফরােত চান জনগণ থামিছল 

না। অব া বগিতক দেখ িতিন তার মাবাইল মেক খবর দন। তখন িতনজন 

িছনতাইকারীেক অেনক ক  কের গািড়েত তােলন। এরা আহত থাকার কারেণ থেম 

এেদরেক িশবপুর উপেজলা া  কমে ে  িনেয় যান। এর মেধ  কতব রত ডা ার 

সাখাওয়াত ও ই াহীমেক াথিমক িচিকৎসা দন এবং নাঈমেক নরিসংদী জলা হাসপাতােল 

পাঠােনা হয়। িতিন অিধকারেক আরও জানান, িছনতাইকারীরা মাট ১,৩৮,০০০ টাকা 

মাঃ িফেরাজ িময়ার কাছ থেক িছনতাই কের। তাঁরা িছনতাইকারীেদর কাছ থেক মাট 

১,২৬,৯০০টাকা উ ার কেরন। এসময় তােদর কাছ থেক ২টা ড এবং তােদর ব ব ত 

িসএনিজচািলত ু টার আটক কেরন। এ ঘটনায় িশবপুর মেডল থানায় দু  মামলা দােয়র 

করা হেয়েছ। 
 

ডাঃ নু ামান, িচিকৎসক, উপেজলা া  কমে , িশবপরু, নরিসংদী 
ডাঃ নু ামান অিধকারেক বেলন, ৭ ম ২০১১ িবেকল আনুমািনক ৩:০০টায় পুিলশ নাঈম, 

সাখাওয়াত ও ই াহীমেক হাসপাতােল িনেয় আেসন। িতিন সাখাওয়াত ও ই াহীমেক াথিমক 
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িচিকৎসা দন ও নাঈেমর অব া তর বেল মেন হওয়ােত তাঁেক নরিসংদীর জলা 

হাসপাতােল পাঠােনা হয়।  
 

ডাঃ এ,এন,এম িমজানুর রহমান, আবািসক িচিকৎসা কমকতা, জলা হাসপাতাল, 

নরিসংদী 
ডাঃ এ,এন,এম িমজানুর রহমান অিধকারেক বেলন, ৭ ম ২০১১ িবেকল আনুমািনক 

৫:২০টায় নাঈমেক িশবপুর উপেজলা া  কমে  থেক এই হাসপাতােল আনা হয়। িতিন 

নাঈমেক  “semi conscious” অব ায় দখেত পান। এছাড়া িতিন নাঈেমর ডান হাঁটুর িনেচ 

সলাই করা এবং শরীেরর িকছু িকছু ােন ফালা দখেত পান। তারপর নাঈেমর উ ত 

িচিকৎসার জেন  তাঁেক ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল পাঠােনার ব ব া কেরন। 
 

ডাঃ মহিসন, আবািসক িচিকৎসা কমকতা, নরিসংদী সদর হাসপাতাল, নরিসংদী 
ডাঃ মহিসন অিধকারেক বেলন, নাঈেমর লাশ হাসপাতােল আসার সােথ সােথই ময়না 

তদে র জন  এক  িতন সদস িবিশ  দল গঠন করা হয়। ময়না তদ  শেষ এর িরেপাট 

এখেনা চূড়া  হয়িন খসড়া অব ায় আেছ।  
 

রতন চ , মগ-সহকারী, নরিসংদী সদর হাসপাতাল, নরিসংদী 
রতন চ  অিধকারেক জানান, ৮ ম ২০১১ দপুুর ২:৪০টার িদেক লাশ তার কােছ দওয়া 

হয় কাটার জেন । তখন িনহেতর শরীের ডান পােয় হাঁটুর িনেচ সলাই করা িছল। এছাড়া 
িনহেতর শরীর আঘােতর কারেণ ফালা িছল।  
 

হািববুর রহমান, সুরতহাল িতেবদন তকারী িনবাহী ম ািজে ট, নরিসংদী 
হািববুর রহমান অিধকারেক জানান, িতিন সদর হাসপাতােল যান এবং নাঈম নােম এক 

ব ি র লােশর সুরতহাল িরেপাট ত কেরন। তেব লােশর সুরতহাল িতেবদন স েক 

িব ািরত িকছু বলেত রািজ হনিন।    
 

িবেশষ ব : অিধকার তথ ানুস ানকােল অপর অিভযু  আসামী ই াহীেমর সােথ 

যাগােযাগ করেত পােরিন। 
 

অিধকােরর ব ব : 

উপিরউ  ব েব র আেলােক দখা যায় য, নাঈম ও তাঁর অন ান  স ীরা িছনতাই করেত 

যেয় ানীয় জনসাধারেনর হােত ধরা পেড় এবং গণিপটুনীর িশকার হয়। িক  
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সাখাওয়ােতর সা াৎকার থেক জানা যায় সংি  থানার পুিলশ তাঁেদর উ ার কের 

হাসপাতােল না িনেয় থানায় িনেয় আবারও মারধর কের। ফেল নাঈম মারা যায় বেল তাঁর 

পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। মূলত: ফৗজদারী িবচার কায েমর িত আ াহীনতার 

কারেণই গণিপটুনীর মত ঘটনা ায়ই ঘটেছ। অিধকার মেন কের িবচার ব ব া াধীন ও 

শি শালী হেল অপরাধীরা পার পােব না ও গণিপটুনীর মত ঘটনাও ঘটেব না। 
 

-সমা  - 

 

 


