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মাঃ মাসুদ আলী িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার মা রা 
 

২৫ শ মাচ ২০১২ স া আনুমািনক ৭.৩০ টায় ঢাকা মহানগরীর শাহ আলী মেডল থানার পুিলশ 

সদস রা সাদা পাশােক ৫৮৩, পি ম মিনপুর মা া রােডর বািস া মাঃ দাদন িময়া ও আিছয়া 
বগেমর ছেল মাঃ মাসুদ আলী (২৬) ক িমরপুেরর সিন িসেনমা হেলর সামেন থেক আটক কের।  

মাসুদেক আটক করার পর মাইে াবােস উ েয় িনেয় িমরপুর-১ িচিড়য়াখানা সড়েকর রাইনেখালা 
মােড়র ৫৫ ন র ব  নগের সতু ব মুখী সমবায় সিমিত িলিমেটড এর সামেন িনেয় যায়। 

সখােন পুিলশ সদস রা মাঃ মাসুদ আলীেক িল কের হত া কের বেল পিরবােরর অিভেযাগ। 

 

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

 মাসুেদর আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক 

 মগ-সহকারী 
 লােশর গাসলদানকারী এবং 
 আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর স । 

 

 

ছিব: মাঃ মাসুদ আলী 
 
মাঃ দাদন িময়া (৫৬), মাঃ মাসুদ আলীর িপতা 
মাহা দ দাদন িময়া অিধকারেক জানান, তাঁর ােমর বাড়ী মাদারীপুেরর িশবচর থানার দিুদয়া 
খ  ােম। িতিন  সপিরবাের ঢাকার ৫৮৩, পি ম মিনপুর মা া রােড থােকন। বড় ছেল  মাঃ 
আসাদ মিনপুেরর বরবাগ এলাকায় আজমত গােম স িলিমেটড থেক ঝুট িনেয় িবি  কের 

সংসার চালােতা। 
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বড়বােগর না ু , স ু , সু, আইয়ুব আলী, বুলু ওরেফ িরপন, সিগর এবং শামীম নােমর 

কেয়কজন দবৃু  ঝুট ব বসায় বাধা দয় এবং তােদর বাধা সে ও ব বসা ব  না করায় তারা 
আসাদেক িমথ া মামলায় জিড়েয় দয়।  সই মামলায় আসাদ ার হেয় জল খাটেছ। পের ছাট 

ছেল মাসুদ ব বসা  পিরচালনা করেত থােক। ঝুট ব বসােয়র পাশাপািশ মাসুদ যা ীবাহী বােসর 

হলপার িছল। ঝুট ব বসা করার কারেণ দবৃু রা তােক হত ার মিক িদেত থােক। 

 

২৬ অগা  ২০১০ এ িতিন তাঁর দইুেছেলর িনরাপ া চেয় িমরপুর থানায় সাধারণ ডােয়রী (িজিড) 

কেরন। আবারও জীবন নােশর মিকর কারেণ ১৯ ফ য়ারী ২০১২ িমরপুর থানায় িজিড 

কেরিছেলন। ঐ দবৃু রা এরপর থেক মাসুদেক হত া করার জন  আেরা তৎপর হেয় ওেঠ।  

 

২৫ শ মাচ ২০১২ রােত তাঁর পিরিচত একজন (নাম কােশ অিন কু) তাঁেক জানায় য, ২৫ মাচ 

২০১২ স া আনুমািনক ৭.৩০টায় িমরপুেরর সিন িসেনমা হেলর সামেন থেক তাঁর ছেল মাঃ 
মাসুদ আলীেক সাদা পাশােক শাহ আলী মেডল থানার পুিলশ সদস রা ার কেরেছ। পের 

মাসুদেক মাইে াবােস তুেল িনেয় িমরপুর িচিড়য়াখানা রােডর রাইনেখালা মােড়র ৫৫ ন র 

ব নগেরর সতু ব মুখী সমবায় সিমিত িলিমেটড এর কােছ িনেয় যায়। ঐ ব ি  তাঁেক আেরা 
জানান, পুিলশ সদস রা মাসুদেক মাইে াবাস থেক নািমেয় সামেন দৗঁড়ােত বেল তারপর মাসুেদর 

পেট এবং ঁ চিকেত িল কের। িলিব  হেয় আহত অব ায় মাসুদ িচৎকার করেত থােক। িলর 

শ  নেত পেয় আেশপােশর লাকজন ছুেট মাসুেদর কােছ এেস ভীড় জমায় এবং মাসুদেক 

হাসপাতােল নয়ার জন  পুিলশ সদস েদর অনুেরাধ কের। তখন পুিলশ সদস রা কেয়ক রাউ  

ফাঁকা িল ছাঁেড়। এেত লাকজন দেুর সের যায়। ায় ১ ঘ া পর মাসুেদর মৃতু  িনি ত কের 

পুিলশ সদস রা লাশ মাইে াবােস তােল।  

 

২৬ মাচ ২০১২ িতিন ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল যান এবং রাত ১১.০০টায় মগ থেক 

মাসুেদর লাশ িনেয় মাদারীপুেরর িশবচর থানার দিুদয়া খ  ােম দাফন কেরন। দবৃু রা িনেজরা 
মাসুদেক হত া করেত না পারায় শাহ আলী মেডল থানার পুিলশ সদস েদর ৫ লাখ টাকা ঘুষ িদেয় 

তােদর িদেয় মাসুদেক হত া কিরেয়েছ বেল িতিন অিভেযাগ কেরন। 

 

মাঃ হািনফ খ কার (৪০), মাসুেদর বড় বােনর ামী 
মাঃ হািনফ খ কার অিধকারেক জানান, ২৬ মাচ ২০১২ আনুমািনক সকাল ৭.০০ টায় িতিন 

মাসুেদর ছাট বােনর কােছ জানেত পােরন য, মাঃ মাসুদ আলী ২৫ মাচ ২০১২ রােত বাসায় 

িফেরিন। এ খবর পেয় িতিন িবিভ  জায়গায় মাঃ মাসুদ আলীর খাঁজ কেরন। কাথাও খঁুেজ না 
পেয় িমরপুর থানায় যান, সখােনও খঁুেজ না পেয় শাহ আলী মেডল থানায় যান। শাহ আলী 
মেডল থানার একজন পুিলশ সদস  তাঁেক জানায় য, ২৫ মাচ ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় 

চক শাট ও িজ  প া  পড়া আনুমািনক ২৫ বছর বয়সী এক যুবেকর কান অিভভাবক না পেয় 

অ াত পিরচেয়র ব াি  িহেসেব ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠােনা হেয়েছ। এরপর 

িতিন ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ িগেয় তাঁর শ ালক মাসুেদর লাশ সনা  কেরন। 
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িতিন দেখন, মাসুেদর দইু হােত র  এবং তার পেটর ওপের, ঁ চকীেত এবং দইু হাঁটুর পােশ িলর 

িচ  রেয়েছ।  

 

(নাম কােশ অিন কু) ত দশ    

নাম কােশ অিন কু একজন ত দশ  অিধকারেক জানান, ২৫ মাচ ২০১২ স া আনুমািনক 

৭.৩০টায় রাইনেখালা মােড় অবি ত িনমাণাধীন ভবন সতু হামেসর সামেন িতিন স সমেয় 

চােয়র দাকােন বেস চা পান করিছেলন। এমন সময় এক  মাইে াবাস এেস সখােন থােম। সাদা 
পাশােকর ৭/৮ জন পুিলশ সদস  এক  মাইে াবাস থেক মাঃ মাসুদ আলীসহ নােম। একজন 

পুিলশ সদস  মাঃ মাসুদ আলীেক ডেক িনেয় সতু হামেসর সামেন রাখা ইেটর েপর কােছ িনেয় 

যায়। সখােন দাঁিড়েয় মাসুেদর সে  কেয়কজন পুিলশ সদস  িনচু গলায় কথা বেল এবং মাসুেদর 

হােত ওই লাক েলা  িকছু একটা  িদেত চাি ল যা মাঃ মাসুদ আলী  িনেত চায়িন। িকছু ণ পর 

মাঃ মাসুদ আলী পুিলশ সদস েদর কাছ থেক ছাড়া পাবার জন  পা ধের কা িত-িমনিত কের 

অনুেরাধ করেত থােক এবং সটাও িতিন দেখন। এমন সময় হঠাৎ কেরই মাঃ মাসুদ আলীেক 

একজন পুিলশ সদস  িল কের। দাঁড়ােনা অব া থেক মা েত লু েয় পেড় এরপর ওই পুিলশ 

সদস  আরও এক  িল কের। ঐ সমেয় মাঃ মাসুদ আলী আতিচৎকার করার পরপরই ওই পুিলশ 

সদস  আরও দু  িল কের বেল িতিন জানান। িতিন দৗঁেড় মাসুেদর কােছ যাওয়ার চ া করেল 

পুিলশ তাঁেক সখান থেক ধমক িদেয় তািড়েয় দয়। এ ঘটনায় যারাই তাঁর মত মাসুেদর কােছ 

এিগেয় িগেয়েছ সবার ওপেরই পুিলশ সদস রা উে িজত হেয় চড়াও হয় এবং সবাইেক তািড়েয় 

দয়। পুিলেশর ধাওয়া খেয়ও ানীয় লাকজন ভীড় কের থাকায় পুিলশ সদস রা শাহ আলী মেডল 

থানায় ফান দয়। ফান পেয়  ২০/২৫ জেনর পাশাক পিরিহত পুিলশ দল ঘটনা েল পৗঁেছ 

লাকজনেক ভয়ভীিত দখােনার জন  ফাঁকা িল ছঁুেড় ছ ভ  করার চ া কের। িতিন তখন দেুর 

সের িগেয়ও দখেত পান য, একজন পুিলশ সদ য মাসুেদর প াে র দইু পেকেট দইু  আে য়া  

ঢুিকেয় িদে । এরপর পুিলেশর িনেদেশ সতু হামেসর সাইনেবােডর সে  থাকা বা  িনিভেয় ফেল 

ঘটনা ল েক অ কারা  কের রাখা হয়। মাঃ মাসুদ আলী ায় ১ ঘ া রা ায় পেড় থেক 

িচৎকার কেরিছল। অেনক মানুষ মাসুেদর ওপর িল করার দশৃ  দেখেছন বেলও িতিন জানান। 

 

জািহদরু রহমান খান, এস আই, শাহ আলী মেডল থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, িমরপরু 

ঢাকা 
এসআই জািহদুর রহমান খান মাঃ মাসুদ আলীর িনহত হওয়ার িবষেয় কথা বলেত অপরাগতা 
কাশ কেরন। িতিন এ ব াপাের শাহ আলী মেডল থানার ভার া  কমকতা আিনছুর রহমােনর 

সে  কথা বলার জন  বেলন। 

 

মাঃ মিশউর রহমান, এ এস আই,শাহ আলী মেডল থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এএসআই মাঃ মিশউর রহমান অিধকারেক বেলন, ২৫ মাচ ২০১২ স া ৭.৩০ টায় িমরপুেরর 

িচিড়য়াখানা রােডর রাইনেখালা মােড় অবি ত িনমাণাধীন ভবন সতু হামেসর সামেন পুিলশ ও  

দবৃু েদর মেধ  গালা িলর এক পযােয় িতিন আহত হন। ওই ঘটনায় মাঃ মাসুদ আলী নােমর এক 

দবৃু  আহত হয় এবং তােক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়ার পের তার মৃতু  হয়। এ 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ মাঃ মাসুদ আলী/২৫ মাচ ২০১২/ঢাকা/ তথ ানসু ান ২৭ -৩১ মাচ ২০১২/পৃ া-4 

ব াপাের শাহ আলী মেডল থানার ভার া  কমকতা আিনছুর রহমােনর সে  কথা বলার জন  

িতিন বেলন।  

 

মাঃ আিনছুর রহমান, অিফসার ইনচাজ, শাহ আলী মেডল থানা, ঢাকা মহানগর 

পিুলশ, ঢাকা 
অিফসার ইনচাজ মাঃ আিনছুর রহমান,অিধকারেক জানান, ২৫ মাচ ২০১২ স ায় িমরপুেরর 

িচিড়য়াখানা রােডর রাইনেখালা মােড় দইু দবৃু  মাটর সাইেকেল যাওয়ার সমেয় িডউ রত 

পুিলশ সদস রা চ ােল  করেল দবৃু রা পুিলেশর িদেক িল কের। স সমেয় পুিলশ সদস রাও 

আ র ার জন  িল চালােল মাঃ মাসুদ আলী িময়া নােমর এক দবৃু  িলিব  হয়। আহত 

অব ায় ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়ার পের মাঃ মাসুদ আলীর মৃতু  হয়। িতিন আেরা 
বেলন, এএসআই মাঃ মিশউর রহমান ও এএসআই মায়াে ম হােসন ওই সমেয় দবৃু েদর িলেত 

আহত হেয় রাজারবাগ পুিলশ লাইন হাসপাতােল িচিকৎসাধীন রেয়েছন।  

 

মাসুদ রানা, এসআই, শাহ আলী মেডল থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা,  
এসআই মাসুদ রানা অিধকারেক জানান, ২৫ মাচ ২০১২ রােত অিফসার ইনচােজর কাছ থেক 

খবর পেয় ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ যান এবং মাঃ মাসুেদর লােশর সুরতহাল 

িতেবদন ত কেরন। িতিন  সুরতহাল িতেবদন স েক বলেত অপারগতা কাশ কেরন। 

 

মাঃ মায়ে ম হােসন, এএসআই, শাহ আলী মেডল থানা, ঢাকা 
এএসআই মাঃ মায়াে ম হােসন অিধকারেক মাবাইল ফােন জানান য, ২৫ মাচ ২০১২ স া 
৭.৩০ টায় িমরপুেরর িচিড়য়াখানা রােডর রাইনেখালা মােড় অবি ত িনমাণাধীন ভবন সতু 

হামেসর সামেন পুিলশ ও দবৃু েদর মেধ  গালা িলর কারেণ িতিন রাজারবাগ পুিলশ লাইন 

হাসপাতােল িচিকৎসাধীন আেছন। এ ব াপাের শাহ আলী মেডল থানার ভার া  কমকতা আিনছুর 

রহমােনর সে  যাগােযাগ করার জন  বেলন। 

 

ডা. আ.খ.ম শিফউ ামান, ভাষক, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, ঢাকা মিডেকল 

কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
ডা. আ.খ.ম শিফউ ামান অিধকারেক জানান ২৫ মাচ ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০টার িদেক 

শাহ আলী মেডল থানার পুিলশ সদস রা এক  লাশ মেগ আেনন। িতিন সই লােশর ময়না তদ  

কেরন। িতিন লােশর তলেপেটর ডানপােশ িলর িচ  দখেত পান, যা পছন িদেক কামেড়র বাম 

পােশ িদেয় বর হেয় গেছ এবং যৗনাে র গাড়ার ২ ইি  বাম িদেক িলর িচ ও দখেত পান, যা 
পছন থেক বর হেয় গেছ বেল জানান।  

 

মাহা দ আিরফ (৩০), মাসুেদর লােশর গাসলদানকারী 
মাহা দ আিরফ অিধকারেক জানান, ২৫ মাচ ২০১২ আনুমািনক রাত ১২.০০টায় িতিন মাঃ 
মাসুদ আলীর গাসল স  কেরন। স সমেয় িতিন দেখন, মাসুেদর দইু হােত র , পেটর ওপের, 

ঁ চিকেত এবং দইু হাঁটুর পােশ িলর িচ  রেয়েছ। 

 

-সমা - 


