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ঢাকা মহানগরীর কাফ ল থানা হফাজেত পিুলশ সদস েদর িনযাতেন ফা ক হােসন 

কামােলর মৃতু র অিভেযাগ  

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

 

১৯ ফ য়ারী ২০১২ িবেকল আনমুািনক ৫.০০ টায় ঢাকা মহানগরীর ৫৯১, উ র কাফ েলর বািস া মতৃ 

জামাল হক ও মতৃ সফুরা বগেমর ছেল ফা ক হােসন কামালেক (৩৭) উ র কাফ েলর বউবাজার এলাকার 

িশমুলতলার মাড় থেক কাফ ল থানার পুিলশ সদস রা ার কের। থানা হাজেত পুিলশ সদস রা কামালেক 

িনযাতন কের। ােরর ২ িদন পর অথাৎ ২১ ফ য়ারী ২০১২ থানা থেক ঢাকা এর আদালেত পা েয় 

িরমাে র আেবদন জানােল িব  আদালত  িরমা   না ম রু না কের কামালেক ঢাকা ক ীয় কারাগাের পা েয় 

দয়। জল হাজেত থাকা অব ায় কামাল অসু  হেয় পেড়ন। কারা কতৃপ  ২৮ মাচ ২০১২ কামালেক িচিকৎসার 

জন  ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত করেল ঐিদন সকাল আনমুািনক ১১.৩০ টায় কামাল মারা যান 

বেল পিরবােরর অিভেযাগ।   

 

 

ছিব- ফা ক হােসন কামাল 

 

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

 কামােলর আ ীয়- জন  

 কারাগার কতৃপ  

 ময়না তদ কারী িচিকৎসক এবং 
 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে ।  

 

পারভীন হক (২৮), কামােলর ছাট বান 

পারভীন হক অিধকারেক জানান, তার বাবার বািড় চাঁদপুর জলার ফির  থানার সােহবগ  ােম। িতিন বান 

কিহনরু বগম, ভাই কামাল, ভাইেয়র মেয় সুি  জাহান িমমেক (১২) িনেয় ঢাকার কাফ েল থােকন। িতিন বেলন, 

কামাল হক এ  স  নােম এক  কাদারী িত ােনর মািলক িহসােব সনাবািহনীর এমইএস এ তািলকাভু  

কাদার িছেলন। কাদারী ব বসা করায় কাফ ল থানা পুিলেশর ধারণা িছল য, কামাল অেনক টাকার মািলক। 

যার ফেল এসআই নু ামান চাঁদা িহেসেব কামােলর কােছ ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা চেয়িছল। কামাল চাঁদার 

টাকা না িদেত পারায় এসআই নু ামান মাবাইল ফােন বাতা পা েয় ২৪ ঘ ার মেধ   ার কের মামলায় 

ঢুিকেয় কামালেক িনযাতন করার মিক দয়। এসআই নু ামান পুিলেশর সাস এবং দি ণ ই ািহমপুেরর 

বািস া বাবেুক কামােলর কােছ টাকার জন  বার বার পাঠােতন। কামাল এসআই নু ামােনর দাবীকৃত চাঁদার 

১০,০০০(দশ হাজার) টাকা জাগার করার জন  অেনেকর কােছ ধার চেয়ও পানিন। ১৯ ফ য়ারী ২০১২ রাত 
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আনমুািনক ৮.০০ টায় কামাল পারভীন হকেক মাবাইল ফােন জানান, এসআই নু ামান তােক ার কের 

থানা হাজেত রেখেছ। কামাল তাঁেক থানায় আস ত বেলন।  

 

িতিন তখন তার বান কিহনরু বগম এবং বােনর ামী মাহা দ জামাল উি ন আজাদেক সে  িনেয় রাত 

আনমুািনক ১১.০০টার সময় থানায় যান। িক  পুিলশ সদস রা তাঁেদরেক কামােলর সে  দখা করেত দয়িন। 

কামােলর সােথ দখা করেত না পের তাঁরা তখন থানােতই অেপ া করিছেলন। ২০ ফ য়ারী ২০১২ রাত 

আনমুািনক ১২.৩০ টায় িতিন থানা হাজেত আতিচৎকার ও লা েপটা করার শ  নেত পান। িতিন আবারও 

িডউ  অিফসােরর কােছ যান এবং কামােলর সে  দখা করেত চান। িক  িডউ  অিফসার তাঁেক থানা 
ক াউে র ভতর থেক বর কের দন। 
 

অেনক ণ অেপ ার পর অন  এক পুিলশ সদস েক ১০০ টাকা িদেল ঐ পুিলশ সদস  তাঁেদরেক কামােলর সে  দখা 
করার সুেযাগ কের দয়। কামাল তাঁেক জানান, িতিন িবেকল আনমুািনক ৬.০০ টায় উ র কাফ েলর বউবাজাের 

আ ুর রা াক ভা ারীর চােয়র দাকােন চা পান করিছেলন। চা পান শেষ এসআই নু মােনর সে  আসা দইু 

পুিলশ সদস  তােক কামের ধের গাড়ীেত উ েয় থানায় িনেয় আেস। কামাল এসআই নু ামােনর কােছ ােরর 

কারণ জানেত চাইেল, এসআই নু ামান তােক বেল, তার নােম ারী পেরায়ানা আেছ। কামাল তখন 

পারভীনেক আেরা বেলন, এসআই নু ামােনর কােছ তার মাবাইল ফান  আেছ। িক  এসআই নু ামান 

থানায় না থাকায় িতিন মাবাইল ফান  পানিন। কামাল তাঁেক বেলন, থানায় আনার পর থেকই পুিলশ সদস রা 
কামালেক বধড়ক িপ েয়েছ এবং এসআই নু ামান কামােলর কােছ ৫০,০০০ (প াশ হাজার) টাকা চেয়েছ।  

টাকা না িদেল এসআই নু ামান তােক িনযাতন কের হত া করা হেব বেল মিক িদেয়েছ। কামাল তখন 

পারভীনেক ৫০,০০০ (প াশ হাজার) টাকা সং হ কের এসআই নু ামানেক িদেয় তাঁেক থানা থেক ছািড়েয় িনেত 

বেলন। িক  পারভীন অেনক চ া কেরও টাকা সং হ করেত না পারায় কামালেক থানা হাজত থেক ছািড়েয় 

িনেত পােরনিন। 
 

২০ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনমুািনক ৯.০০টায় িতিন কামালেক না া দয়ার জন  কাফ ল থানায় যান। তখন 

কামাল তােক জানান, ৫০,০০০(প াশ হাজার) টাকা না িদেত পারেল এসআই নু ামান তােক হত া কের ফলেব 

বেল জািনেয়েছ। তখন িডউ  অিফসার পারভীন হকেক থানা খেক বর কের দন এবং আদালেত কামালেক 

চালান িদেব বেল তাঁেক আদালেত যেত বেলন। িচফ ম পিলটন ম ািজে ট আদালেত িগেয় িতিন জানেত পােরন, 

কামালেক সখােন আনা হয়িন। িতিন আদালত থেক িফের স া আনমুািনক ৭.০০টায় আবারও কাফ ল থানায় 

যান িক  পুিলশ সদস রা তাঁর সে  খারাপ ব বহার কের এবং কামােলর সে  দখা করেত দয়িন।  

 

২৮ ফ য়ারী ২০১২  সকাল আনমুািনক ১০.৪৮ টায় অপিরিচত এক লাক তাঁর মাবাইেল ফান কের জানায় য, 

কামাল ভীষন অসু , স ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ২১৮ ন র ওয়ােড িচিকৎসাধীন আেছ। কামালেক 

দখেত হেল দপুুর ১.০০টার মেধ ই হাসপাতােল তাঁেক যেত বেলন। িতিন কািহনরুেক সে  িনেয় দপুুর ১২.০০টার 

িদেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ২১৮ ন র ওয়ােড যান এবং কামােলর খাঁজ কেরন। কামালেক না 
পেয় হাসপাতােলর গেট িগেয় য মাবাইল ন র থেক তাঁেক ফান দয়া হেয়িছল সই ন ের কল কেরন। িক  

িতিন মাবাইল ন র  ব  পান। পুণরায় ২১৮ ন র ওয়ােড িগেয় একজন পুিলশ সদেস র দখা পান। ওই পুিলশ 

সদস  তাঁেক বেলন, কামাল িকছু ণ আেগই মারা গেছ। কামােলর লাশ মেগ আেছ। পুিলশ সদস  তাঁেক মেগ িনেয় 

যান। িতিন মেগ িগেয় কামােলর লাশ শনা  কেরন। িতিন দেখন, লােশর শরীর ফালা, পােয় কােলা দাগ রেয়েছ। 

যা িনযাতেনর কারেণ হেয়েছ বেল িতিন ধারণা কেরন। িতিন কামােলর লাশ নয়ার জন  ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােলর ফেরনিসক মিডিসন িবভােগর একজন িচিকৎসেকর সে  যাগােযাগ কেরন। িচিকৎসক তাঁেক 

কারাগার থেক কেয়িদর কাগজপ  এবং জলােরর অনমুিত আনেত বেলন। িতিন েয়াজনীয় কাগজপ  সং েহর 

জন  ঢাকা ক ীয় কারাগাের কারার ী জাকািরয়া মাসুেদর কােছ যান এবং কামালেক ১৯ ফ য়ারী ২০১২ 
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তািরেখ কারাগাের আনার পের অসু  হেল ২৮ ফ য়ারী ২০১২ হাসপাতােল মারা যান মেম লাশ নয়ার 

অনমুিতপ  চান। 
 

কারার ী জাকািরয়া মাসুদ তাঁেক জানান, কারাগােরর রকেড আেছ য, কাফ ল থানার পুিলশ সদস রা ২১ 

ফ য়ারী ২০১২ কামালেক থানা থেক আদালেত পাঠান। িক  পুিলশ সদস রা কামালেক ২২ ফ য়ারী ২০১২ 

তািরেখ কারাগাের িদেয় গেছন। কামােলর শারীিরক অব া খারাপ দখেত পেয় কারা কতৃপ  ওই সমেয়ই 

কামালেক কারা হাসপাতােল ভিত কের। ২৮ ফ য়ারী ২০১২ থেক কামােলর শারীিরক অব ার অবনিত হেত 

থােক। উ ত িচিকৎসার জন  কারাগার কতৃপ  কামালেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পা েয়িছল। িতিন 

কারাগােরর রকডপ  অনযুায়ী অনমুিতপ  িনেয় ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ আেসন। লােশর 

ময়না তদ  শষ হেল লাশ িনেয় ২৯ ফ য়ারী ২০১২ রাত আনমুািনক ৮ টায়  ােমর বাড়ী চাঁদপুর জলার 

ফিরদগ  থানার সােহবগ  ােম যান। সখােনই পািরবািরক কবর ােন কামােলর লাশ দাফন স  কেরন। 

 

আেনায়া ল আিমন চৗধুরী হা ন (৩৬), কামােলর ব ু   
আেনায়া ল আিমন চৗধুরী হা ন অিধকারেক জানান, কাফ ল থানার পােশই তাঁর বাসা। কামাল িনয়িমত তার 

বাসায় আসা যাওয়া করেতা। একিদন কামাল তাঁেক জানান, এসআই নু ামান তার কােছ ১০,০০০টাকা চাঁদা 
চেয়েছ। 

 

িক  িতিন টাকা সং হ কের িদেত পােরনিন। ২০ ফ য়ারী ২০১২ সকােল কামােলর বান পারভীন তাঁেক ফান 

কেরন। পারভীন তাঁেক জানান, িবকাল আনমুািনক ৬.০০টার িদেক এসআই নু ামান উ র কাফ েলর 

বউবাজার এলাকার িশমুলতলার মােড় ভা ািরর চােয়র দাকান থেক কামালেক ধের িনেয় গেছ। িতিন 

ই ািহমপুেরর পুিলেশর সাস বাবুর কােছ  জানেত পােরন, িবকাল ৬.০০টার িদেক কামােলর সে  বাব ুভা ারীর 

দাকােন চা পান করিছল। তখন এসআই নু ামান কামালেক া◌ার কের। বাব ুআেরা দেখন, কামালেক িকছু 

দেুর িনেয় গাড়ীেত তােল এবং কামােলর গােয়র শাট খুেল কামােলর হাত বেঁধ িনেয় যায়। ২৮ ফ য়ারী ২০১২ 

পারভীন তাঁেক জানান, কামাল হাসপাতােল মারা গেছ। িতিন ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ িগেয় 

দেখন, কামােলর লােশর শরীর ফালা, পােয় কােলা দাগ রেয়েছ। িতিন ধারণা কেরন, কামাল পুিলেশর িনযাতেনর 

কারেণই মারা গেছ। 

 

মাঃ ই ািহম খিলল রিন, (৩০) কামােলর িতেবশী 
মাঃ ই ািহম খিলল রিন অিধকারেক জানান, কামােলর বান কিহনরু তাঁেক জানান, কামালেক কাফ ল থানায় 

ধের  িনেয় গেছ। ১৯ ফ য়ারী ২০১২ রােত থানা হাজেত িগেয় কামালেক দেখ আেসন। 

 

আ রু রা াক ভা ারী (৬০), কামালেক ােরর ত দশ ,  

আ ুর রা াক ভা ারী অিধকারেক জানান, ১৯ ফ য়ারী ২০১২ িবকাল আনমুািনক ৬.০০ টায় কামাল 

িতিদেনর মত তাঁর দাকােন বেস চা পান করিছেলন। িতিন বেলন, তখন তাঁর পােশই  িতিন ৩ জন ছাট ছাট 

চুল ও া বান লাকেক দখেত পান। িকছু ণ পর ওই িতনজন লােকর সে  কামালেক বর হেয় যেত দেখন।  

 

আ লু লিতফ, অিফসার ইনচাজ, কাফ ল থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
আ ুল লিতফ অিধকারেক জানান, ফা ক হােসন কামালেক কেব কখন ার কের থানায় িনেয় আসা হেয়েছ তা 
িতিন বলেত পারেছন না। কামালেক ার করার িবষেয় এসআই নু ামান স ক তথ  িদেত পারেবন বেল 

িতিন জানান। িতিন বেলন, কামােলর িব ে  চাঁদাবািজর মামলা রেয়েছ। স ফান কের িবিভ  মানেুষর কােছ 

চাঁদা দািব করেতা এবং ভয় দখােতা। মানেুষর শাি  বজায় রাখা এবং আইন-শৃ লা র ার জন  কামালেক ার 

কের িনেয় আসা হেয়িছল। একই সে  িতিন আরও বেলন, কামাল এমন কান িচি ত অপরাধী নয় য তােক 
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মারধর কের তথ  আদায় করেত হেব, তেব স কাফ ল থানার তািলকাভু  আসামী িছল। িতিন কামালেক 

িনযাতন করার কথা জােনন না বেল জানান। 

 

এসআই নু ামান, কাফ ল থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই নু ামান অিধকারেক জানান, ফা ক হােসন কামােলর িব ে  চাঁদাবাজী মামলা ছাড়াও ফনিসিডল ও 

মারামািরর মামলা থাকার অিভেযােগ ২১ ফ য়ারী ২০১২ স া আনমুািনক ৭.০০ টায় উ র কাফ েলর 

বউবাজার এলাকা থেক িতিন ার কেরন। আদালেতর মাধ েম কামালেক ২২ ফ য়ারী ২০১২ ঢাকা ক ীয় 

কারাগাের পাঠান। ােরর পর কামালেক িতিন িনযাতন কেরনিন বেল জানান। তেব িতিন দাবী কেরন, কামাল 

িছল মগৃী ও হােটর রাগী। এ রােগর কারেণই কামাল মারা গেছ বেল তার দাবী।  

 

এসআই মাঃ আ ু াহ আল মামুন, শাহবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই মাঃ আ ু াহ আল মামনু অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়ারী ২০১২ দপুুেরর িদেক ঢাকা ক ীয় 

কারাগােরর কারার ী মাঃ রা নু ামান থানায় আেস এবং এক  অপমতুৃ র মামলা দােয়র কেরন। যার ন র 

১৪; তািরখঃ ২৮/০২/২০১২। এজাহাের উে খ কেরন, সকাল আনমুািনক ১১,৩০টার িদেক কামাল নােম একজন 

হাজতী (যার হাজতী ন র ৫৩২৫/১২) িচিকৎসাধীন অব ায় ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল মারা যায়। িতিন 

দপুুর আনমুািনক ২.২০টায় হাসপাতােলর মেগ যান এবং িনবাহী ম ািজে ট মাসা ৎ রােবয়া আ ার, জলা 
শাসক কাযালয় ঢাকা এর উপি িতেত সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। িতিন িতেবদেন উে খ কেরন, লােশর 

বাম কি েত জখম পেটর বাম পােশ কালেচ দাগ, গাপনাে  বীয বর হেয়েছ। কামেরর িনচ থেক পােয়র পাতা 
পয  ফালা এবং কালেচ রেঙর দাগ রেয়েছ। িতিন সুরতহাল িতেবদন শেষ কনে বল মাঃ রমজান আলীেক 

লাশ ময়না তদ  শেষ পিরবারেক হ া েরর দািয়  দন। 

 

ডাঃ মাঃ কাম ল হাসান সরদার, সহকারী অধ াপক, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, ঢাকা মিডেকল 

কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা  
ডাঃ মাঃ কাম ল হাসান সরদার অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়ারী ২০১২ দপুুর আনমুািনক ১২.০০ টায় 

শাহরাগ থানার এসআই মাঃ আ ু াহ আল মামনু ও কনে বল মাঃ রমজান আলী অ াত এক পু ষ ব ি র 

লাশ মেগ আেনন। িতিন লাশ র ময়না তদ  কেরন। যার ন র ৩৬৯/১২। তেব মতুৃ র স ক কারণ জানার জন  

লােশর িবেশষ অংশ িভেসরা িতেবদেনর জন  রাসায়িনক পরী াগাের পাঠােনা হেয়েছ বেল জানান। মতৃৃ র 

াথিমক কারণ স েক বল ত িতিন অপারগতা কাশ কেরন। 

 

িবেশষ ব ঃ  
তথ ানসু ানকােল হাসপাতােলর মগ সহকারী না থাকায় তাঁর সােথ কথা বলা স ব হয়িন। এছাড়া ময়না তদে র 

পের হাসপাতাল এলাকার মসিজেদর ইমাম সােহবেক িদেয় লােশর গাসল করােনা হয়। িক  গাসলদানকারী ইমাম 

সােহেবর সে  এব াপাের কথা বলার জন  যাগােযাগ কের পাওয়া যায়িন। 

 

  

-সমা - 


