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িঝনাইদেহর হিরণা ু  থানায় র াব ও পিুলশ সদস েদর িলেত িব বী কিমউিন  

পা র সদস  মাঃ মু ল ম ল িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৫ অে াবর ২০১১ রাত ৩.১০টায় চুয়াডা া জলার আলমডা া থানার আসাননগর ােমর মৃত 

ফিকর চাঁদ ম ল ও মৃত আেমনা খাতুেনর ছেল মাঃ মু ল ম লেক (৩২) িঝনাইদহ জলার 

হিরণা ু  থানার পুিলশ সদস  ও র াব-৬ এর সদস রা পায়রাডা া ােমর িমছাখালী মােঠ িনেয় 

িল কের হত া কের বেল তাঁর পিরবােরর অিভেযাগ। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 মু েলর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
 

 

ছিবঃ মাঃ মু ল ম ল 

 

মাছা ৎ নািছমা খাতুন (৩০), মু েলর ী 
মাছা ৎ নািছমা খাতুন অিধকারেক জানান, িতিন তার ামীেক িনেয় হিরণা ু  থানার দািবলা 
ােম বাস করেতন। তার ামী িব বী কিমউিন  পা র সদস  িছেলন এবং তাঁর নােম থানায় 

কেয়ক  মামলা থাকায় পুিলশ তাঁেক ৩/৪ বার ার কের ছেড় দয়। ঘটনার িদন হেত ২ স াহ 

পূেব একিদন িবকাল আনুমািনক ৩.০০টায় তার ামী আবদালপুর এলাকায় যান। রাত 

আনুমািনক ৯.০০টায় সাদা পাশােক ১৫/১৬ জন পুিলশ সদস  তাঁেদর বাড়ীেত আেস এবং 
িনেজেদর হিরণা ু  থানার পুিলশ সদস  বেল পিরচয় দয়। একজন পুিলশ সদস  তােক জানায়, 

তার ামীেক আবদালপুর এলাকা থেক ধের এেন পুিলশ তােদর ভ ােন বিসেয় রেখেছ। স সময় 

তােকও পুিলশ ভ ােন উঠেত বেল, িক  িতিন কন যােবন তা িতিন পুিলশ সদেস র কােছ জানেত 

চান। পুিলশ সদস রা তার ঘর ত াশী কের। তখন তােক পুিলশ সদস রা ধের িনেয় যেত চাইেল 

এলাকার লাকজন এেস অনুেরাধ কের তােক ছািড়েয় নয়। পরবত েত  হিরণা ু  থানা এবং র াব 

কাযালেয় িগেয় িতিন তার ামীর খাঁজ নন। িক  পুিলশ ও র াব সদস রা তােক জানান, মু ল 
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নােম কাউেক তারা ার কেরনিন। ৫ অে াবর ২০১১ সকােল তার ভাসুর মাবাইল ফােন 

তােক জানান, রােত পুিলশ সদস রা তার ামীেক িল কের হত া কেরেছ। 

 

আ রু রিশদ (৪৫), নািছমার চাচােতা ভাই 

আ ুর রিশদ অিধকারেক জানান, ৫ অে াবর এর ২ স াহ পূেব একিদন আনুমািনক রাত 

৯.০০টায় হিরণা ু  থানার পুিলশ সদস রা মু লেক ধের ভ ােনর মেধ  রােখ। পের পুিলশ সদস রা 
নািছমােক ধের িনেয় যেত চাইেল িতিন এবং এলাকার অন  লাকজন এেস পুিলশ সদস েদর 

অনুেরাধ কেরন য, তার দইু  িশ  স ান রেয়েছ, সেহতু তােক, যন না নয়া হয়। তখন পুিলশ 

সদস রা ধু মু লেক িনেয় যান। ৫ অে াবর ২০১১ নািছমা তােক জানান, পুিলশ সদস রা 
মু লেক িল কের হত া কেরেছ। 

 

মাঃ নজ ল ইসলাম (৫০), মু েলর চাচােতা ভাই 

মাঃ নজ ল ইসলাম অিধকারেক জানান, মু েলর নােম থানায় মামলা থাকায় পুিলশ সদস রা 
ায়ই তাঁেদর বাড়ীেত আসেতা। পুিলশ সদস রা তােকও একবার ধের িনেয় িগেয়িছল। িতিন 

িনেদাষ মািণত হওয়ায় তােক আদালত খালাস দয়। এরপর থেকই মু ল দািবলা ােম র 

বাড়ীেত ী ও ছেল মেয় িনেয় থাকেতন। ৫ অে াবর ২০১১ আনুমািনক সকাল ১০.০০টায় 

আলমডা া থানা থেক এক পুিলশ সদস  তার বাড়ীেত আেস এবং জানায়, হিরণা ু  থানা থেক 

খবর এেসেছ, হিরণা ু  থানার পুিলশ সদস েদর সে  ‘ সফায়াের ’ মু ল মারা গেছ। মু েলর লাশ 

হিরণা ু  থানায় আেছ। িতিন হিরণা ু  থানায় িগেয় ভ ােন মু েলর লাশ পেড় থাকেত দেখন। 

িতিন দেখন, মু েলর বুেক এবং বাম পাঁজের ৫  িল লেগ পছন িদেয় বিরেয় গেছ। পের 

থানার পুিলশ সদস রা তাঁর কােছ লাশ ময়না তদে র জন  ৪,০০০টাকা ভ ান ভাড়া চায়। িতিন 

পুিলশ সদস েদর টাকা িদেল লাশ ময়না তদে র জন  িঝনাইদহ সদর হাসপাতােল পাঠােনা হয়। 

ময়না তদ  শেষ পুিলশ সদস রা মু েলর লাশ থানায় িনেয় এেল িতিন লাশ িনেয় বাড়ীেত চেল 

আেসন। িতিন িনেজই মু েলর লােশর গাসল করান এবং রাত ৮.০০টার িদেক আসাননগর কবর 

ােন দাফন কেরন। 

 

সিহরন নছা (৩৮), ত দশ  

সিহরন নছা অিধকারেক জানান, ৫ অে াবর ২০১১ আনুমািনক রাত ৩.০০টায় এক  গাড়ীর 

শে  তার ঘুম ভে  যায়। িতিন ঘেরর বাইের এেস দেখন য, রা ায় ৩/৪  পুিলেশর ভ ান। 

ভ ান থেক র াব ও পুিলশ সদস রা একজন লাকেক নামায়। পের ৩৫/৪০  িলর শ  হয় এবং 
র াব ও পুিলশ সদস রা ‘ধর ধর গল গল ’ বেল হৈচ কের। িকছু ণ পের পুিলশ সদস রা চারাতলা 
বাজার থেক কেয়কজনেক ডেক আেন এবং িলিব  একজন লাকেক ভ ােন তুেল িদেত বেল। 

পুিলশ সদস রা এক  কাগেজ কেয়কজেনর া র নয় এবং িলিব  লাক েক িনেয় চেল যায়। 

 

মাঃ আসাদলু (৩৪), ত দশ  

মাঃ আসাদলু অিধকারেক বেলন, িতিন ৫ অে াবর ২০১১ রােত চারাতলা বাজাের পাহাড়াদার 

িহেসেব দািয়  পালন করিছেলন। আনুমািনক ভার রাত ৩.০০টায় তার পিরিচত হিরণা ু  



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/হিরণা ু , িঝনাইদহ/ মাঃ মু ল ম ল /মৃতু  ৫ অে াবর ২০১১/পৃ া- 3 

থানার এসআই নািসর উি ন পুিলশ সদস েদর িনেয় পায়রাডা া মােঠর িদেক যায় এবং তাঁেক বেল 

সতকতার সে  পাহারা িদেত। একটু পেরই র াব সদস েদর গাড়ীও একই প থ মােঠ যায়। 

আনুমািনক ভার রাত ৩.১০টায় মােঠ িলর শ  হয়। আনুমািনক ভার রাত ৩.৩০টায় পুিলশ 

সদস রা তােক ডেক িনেয় ঘটনা েল যায়। িতিন িগেয় দেখন িলিব  এক ব ি  উপুড় হেয় পেড় 

আেছ। পের সখােন থাকা অ  ও টাকা িনেয় এক  জ  তািলকা তির করা হয় এবং সুরতহাল 

িতেবদন ত কের তাঁর া র নয়া হয়। পুিলশ সদস েদর কথামত লাশ ভ ান গাড়ীেত তুেল 

িদেল তাঁরা চেল যায়। 

 

মাঃ আবুল খােয়র, অিফসার ইনচাজ, হিরণা ু  থানা, িঝনাইদহ 

মাঃ আবুল খােয়র অিধকারেক জানান, ৫ অে াবর ২০১১ আনুমািনক ভার রাত ২.০০টায় 

সােসর মাধ েম জানেত পােরন, চালাতলা বাজােরর িনকেট পায়রাডা া ােম এক  মােঠর মেধ  

কেয়কজন দবৃু  অপকম করার জন  িম ং করেছ। িতিন তখন এসআই নািসর উি নেক এবং 
র াব-৬ এর িডএিড খ কার হােসন আহেমদেক জানান। আনুমািনক ভার রাত ৩.১০টায় র াব 

ও পুিলশ সদস েদর যৗথ অিভযােন ‘ সফায়াের’ মু ল নােম এক তািলকাভু  দবৃু  মারা যায়। 

িতিন বেলন, মু েলর িব ে  চুয়াডা ার আলমডা া, ি য়া সদর িমরপুর, িঝনাইদহ সদর 

হিরণা ু  এবং কাটচাঁদপুর থানায় মাট ৭  মামলা রেয়েছ। মু ল পুিলশ ও িডএসিবর 

তািলকাভু  দবৃু । 

 

উপ-পিরদশক (এসআই) নািসর উি ন, হিরণা ু  থানা, িঝনাইদহ 

এসআই নািসর উি ন অিধকারেক জানান, ৫ অে াবর ২০১১ িতিন িডউ  করাকালীন 

আনুমািনক ভার রাত ২.০০টায় অিফসার ইনচাজ মাঃ আবুল খােয়র মাবাইল ফােন তােক 

জানান, পায়রাডা া ােমর িমছাখালী মােঠ একদল দবৃু  অ সহ অপরাধ মূলক কমকা  করার 

জন  িম ং করেছ। িতিন র াব এর টহল দলেক জািনেয় ব ব া হণ করেত বেলন। িতিন 

আনুমািনক ভার রাত ২.৪৫টায় চারাতলা বাজাের গেল র াব-৬ এর টহল দল এর িডএিড 

খ কার হােসন আহেমেদর সে  তার দখা হয়। র াব ও পুিলশ সদস রা যৗথভােব িমছাখালী 
মােঠর িদেক যান। আনুমািনক ভার রাত ৩.১০টায় তারা িমছাখালী মােঠ মিহউি ন মু ীর 

শ ােলা মিশেনর কােছ যান। দবৃু রা র াব ও পুিলশ সদস েদর উপি িত টর পেয় তাঁেদর িদেক 

িল বষণ কের। পুিলশ ও র াব সদস রাও পা া িল ছাঁেড়ন। উভয় দেলর মেধ  ায় ১৫/২০ 

িমিনট িল িবিনময় হয় এবং দবৃু রা িপছু হেট যায়। র াব ও পুিলশ সদস রা মাট ৪৮ রাউ  

িল ছাঁেড়ন বেল জানান। 

 

িতিন আেরা বেলন, িলর শ  পেয় ানীয় লাকজনও ঘটনা েল আেস। তারা ঘটনা ল ত াশী 
কের এক  সাটার গান, ওয়ান টার গান, এক  ব ুক, িতন  রাইেফেলর তাজা িল, িতন  

কাতুজ, দইু  হাত বামা, এক  ছারা, ৮ জাড়া স াে ল, ৮৪৩ টাকা, ম াচ এবং িসগােরেটর 

প ােকট পান। পােশই িলিব  একজন লাকেক দখেত পান। ভার রাত ৩.৪৫িমিনেট এক  জ  

তািলকা তির কেরন। িলিব  লাক েক িচিকৎসার জন  িঝনাইদহ সদর হাসপাতােল পাঠান। 

ভার ৪.০৫িমিনেট হাসপাতােলর কতব রত ডা ার িলিব  ব ি েক মৃত ঘাষণা কেরন। 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/হিরণা ু , িঝনাইদহ/ মাঃ মু ল ম ল /মৃতু  ৫ অে াবর ২০১১/পৃ া- 4 

উপি ত লাকজন জানান, মৃত ব ি র নাম মু ল ম ল। িতিন িব বী কিমউিন  পা র 

মায়াে ম েপর কমা ার। িতিন তখন পুিলিশ বাতায় বাড়ীেত সংবাদ পাঠােল পিরবােরর 

লাকজন এেস লাশ িনেয় যায়। িতিন বাদী হেয় ১০/১২জন অ াতনামা ব ি েক আসামী কের 

দইু  মামলা দােয়র কেরন। 

 

(১) মামলা ন র ০৪; তািরখঃ ৫/১০/২০১১। ধারা-১৮৭৮ সােলর অ  আইেনর (সংেশাধনী) 
২০০২ এর ১৯-ক তৎসহ ১৯০৮ সােলর িবে ারক উপাদানাবলী আইেনর ৪/৬। 

 

(২) মামলা ন র ৫; তািরখঃ ৫/১০/২০১১। ধারা-৩৫৩/৩০৭/৩০২/৩৪ দ িবিধ। িতিন বেলন, 

মামলা দইু র তদ কারী কমকতা এসআই মাঃ শাহাবুি ন গাজী। 

 

উপ-পিরদশক (এসআই) মাঃ শাহাবুি ন গাজী, হিরণা ু  থানা, িঝনাইদহ 

এসআই মাঃ শাহাবুি ন অিধকারেক বেলন, এসআই নািসর উি েনর ৫ অে াবর ২০১১ তািরেখ 

দােয়র করা ৪ ও ৫ ন র মামলা দইু  তদ াধীন রেয়েছ। িতিন আর িকছু বেলনিন। 

 

িডএিড খ কার হােসন আহেমদ, র াব - ৬, িঝনাইদহ ক া  

িডএিড খ কার হােসন আহেমদ অিধকারেক বেলন, ৫ অে াবর ২০১১ মু ল সফায়াের িনহত 

হেয়েছ। এ িবষেয় িতিন িব ািরত িকছু বলেত অপরাগতা কাশ কেরন। 

 

ডাঃ রােশদ আল মামুন, আবািসক মিডেকল অিফসার, িঝনাইদহ সদর হাসপাতাল, 

িঝনাইদহ 

ডাঃ রােশদ আল মামুন অিধকারেক বেলন, ৫ অে াবর ২০১১ হিরণা ু  থানার পুিলশ সদস রা 
মু ল নােম এক ব ি র িলিব  মৃত দহ মেগ আেনন। িতিন িনেজই লােশর ময়না তদ  কেরন। 

িতিন বেলন, লােশর বুেক ৪  ও পাঁজের এক  মাট পাঁচ  িলর িচ  িছল। িলর কারেণ 

লাক  র রণ হেয়ই মারা গেছ বেল িতিন ময়না তদ  িতেবদেন উে খ কেরেছন। 

 

সুিধর, মগ-সহকারী, িঝনাইদহ সদর হাসপাতাল, িঝনাইদহ 

সুিধর অিধকারেক বেলন, ৫ অে াবর ২০১১ হিরণা ু  থানা পুিলশ সদস রা মু ল নােম এক 

ব ি র লাশ মেগ আেনন। িতিন ময়না তদে র সময় ডা ারেক সহেযাগীতা কেরন। িলিব  

হেয়ই মু ল মারা গেছন বেল িতিন ধারণা কেরন। 

 

 

-সমা - 


