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রংপরু জলার বদরগ  থানা হফাজেত িনযাতেনর পর মাছ ব বসায়ী মাঃ আ রু 

রিহম শেখর মৃতু র অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় রংপুর জলার বদরগ  পৗরসভার ৮ ন র 

ওয়ােডর সাহাপুর িম ীপাড়ার বািস া মাঃ মেয়জ উি ন শখ ও মৃত কামরন নছার ছেল মাঃ 
আ ুর রিহম শখেক (৬০) বদরগ  থানার পুিলশ সদস রা আটক কের িনযাতন চালায় বেল 

পিরবােরর অিভেযাগ। পুিলশ সদস রা রিহম শখেক ২৯ ফ য়াির ২০১২ াম মাণ আদালেত 

হািজর করেল আদালত তাঁেক ১ বছেরর িবনা েম কারাদ- দন। 
 

২ মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.৫০টায় রংপুর ক ীয় কারা হফাজেত রংপুর মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল আইিসইউ (ইনেভিসভ কািডওলজী ইউিনট) িবভােগ িচিকৎসাধীন অব ায় রিহম 

শখ মারা যান। 

  

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

 িনহেতর আ ীয় জন 

 রিহেমর িচিকৎসক ও লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক 

 মগ-সহকারী এবং 
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ মাঃ আ ুর রিহম শখ 

 

মনিজলা খাতুন (৪৫), রিহম শেখর ী 
মনিজলা খাতুন অিধকারেক জানান, তাঁর ামী একজন মাছ ব বসায়ী। এক ছেল এবং চার মেয় 

িনেয় তাঁর সংসার। তাঁর ামী মােঝ মােঝ বাড়ীর বাইের থেক মদ বা নশা জাতীয় ব  সবন 

কের এেস বাড়ীর লাকজেনর সে  খারাপ আচরণ করেতন। তাই িতিন ২৯ ফ য়াির ২০১২ 

িবেকেলর িদেক বদরগ  থানায় িগেয় অিফসার ইনচাজ পৃ ীশ মার সরকারেক তাঁর ামীর 

আচরণ স েক জানান। মৗিখক অিভেযােগর িভি েত রাত আনুমািনক ৮.০০টায় থানা থেক 

তাঁর পূব পিরিচত এসআই িমজানুর রহমান এবং কনে বল জাহান আলী মাটর সাইেকল িনেয় 

বাসায় আেস। পুিলশ সদস রা তাঁর ামীেক ার কের হাতকড়া পড়ায় এবং থানায় িনেয় যেত 

চায়। িক  রিহম শখ পুিলশ সদস েদর কােছ জানেত চান, তাঁেক কন থানায় যেত হেব? পুিলশ 

সদস রা রিহম শখ এর কথার কান জবাব না িদেয় তাঁেক টেন বাড়ী থেক বর কের িনেয় 
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যাওয়ার চ া করেল স হাত িদেয় বড়ার খঁু  টেন ধেরন। পুিলশ সদস রা বড়ার খঁু  ভেঙ 

রিহমেক বাড়ীর বাইের বর কের আেন। তখন এসআই িমজানুর তার হােত থাকা টচ লাইট িদেয় 

রিহম শেখর বুেক আঘাত কের এবং গােল ও িপেঠ িকল ঘুিস মাের। এরপর পােয় কেয়ক  লািথ 

মারার সে  সে  রিহম শখ মা েত পেড় যান। তখন দইু পুিলশ সদস  রিহম শখেক টেন তুেল 

মাটর সাইেকেলর মাঝখােন বিসেয় িকল, ঘুিষ,মারেত মারেত িনেয় চেল যায়। 
 

িতিন এলাকার লাকজেনর কােছ আেরা জানেত পােরন য, ােমর ওপর িদেয় যাবার সময় রিহম 

শখেক ঘুিষ মারেত মারেত নয়া হেয়েছ। রােতই এলাকার লাকজন তাঁেক জানায়, মাদক সবেনর 

কারেণ পুিলশ সদস রা রিহমেক উপেজলা া  কমে ে  িনেয় তাঁর ‘ ামাক ওয়াশ ’ করায়। যার 

ফেল রিহম শেখর শারীিরক অব ার বশ অবনিত হয়। 
 

১ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় িতিন ামীর খাঁজ িনেত থানায় িগেয় জানেত পােরন, 

ভােরই থানা থেক তাঁর ামীেক রংপুর ক ীয় কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ।  

 

২ মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ৩.০০টায় তাঁর ভািতজা এবং ৮ ন র ওয়ােডর কিমশনার নুর 

মাহা দ হােসন বাবু তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, রিহম শখ মারা গেছন। লাশ রংপুর 

মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ আেছ। ২ মাচ ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৫.০০টায় নুর 

মাহা দ হােসন বাবু লাশ বাড়ীেত িনেয় আসার পেথ এলাকার লাকজন লাশ িনেয় িনযাতনকারী 
পুিলশ সদস েদর িবচােরর দাবীেত িমিছল কের। পের থানা থেক অিফসার ইনচাজ পৃ ীশ মার 

সরকার আ াস দন য, রিহম শেখর িতন মেয়র িবেয় এবং ১০ শতক জিম জলা শাসেনর 

প  থেক অনুদান দয়া হেব। ৩ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় সাহাপুর কেলজপাড়া 
কবর ােন রিহম শেখর লাশ দাফন করা হয়। 

 

মুহেছনা খাতুন (৩৫), রিহেমর িতেবশী 
মুহেছনা খাতুন অিধকারেক বেলন, ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় মাটর 

সাইেকেল কের দইুজন পুিলশ সদস  রিহম শখ এর বািড়েত আেস। এেদর একজন এসআই িমজানুর 

রহমান এবং অন জন কনে বল জাহান আলী বেল িনেজেদর পিরচয় দয়। পুিলশ সদস রা রিহম 

শখেক ার কের এলাকার লাকজেনর সামেন িকল, ঘুিষ ও লািথ মারেত থােক। িতিন পুিলশ 

সদস েদর কােছ জানেত চান রিহম শখেক তারা কন মারেছ? রিহম মদ পান কেরেছ এবং স 

কারেণ তােক আদালেত সাপদ করা হেব বেল পুিলশ সদস রা জানায়। রিহম পুিলশ সদস েদর সে  

যেত না চাইেল তার সামেনই এসআই িমজানুর টচ লাইট িদেয় রিহেমর বুেক আঘাত করেত থােক। 

এছাড়া কনুই িদেয় আঘাত কের এবং গােল থা র মাের। এভােব মারেত থাকেল একটু পেরই রিহম 

শখ িনে জ হেয় পের। তখন পুিলশ সদস রা রিহম শখেক মাটর সাইেকেল তুেল িনেয় চেল যায়।   

 

জাহা ীর আলম (২৮), রিহেমর মেয়র ামী 
জাহা ীর আলম অিধকারেক জানান, রিহম শখ তাঁর র। ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত 

আনুমািনক ৮.০০টায় িতিন লাক মারফত জানেত পােরন, পুিলশ সদস রা তাঁর রেক ধের 
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থানায় িনেয় গেছ। িতিন রাত আনুমািনক ১১.০০টায় থানায় যান এবং রিহম শখেক অসু  

অব ায় থানা হাজেত পেড় থাকেত দেখন। পুিলশ সদস রা তাঁর রেক মারধর করায় নড়াচড়া 
করার শি  হািরেয় ফেলিছেলন। িতিন হাজেতই অসু  রিহম শেখর সে  কথা বেল চেল আেসন। 

িতিন অিভেযাগ কেরন য, পুিলশ সদস েদর িনযাতেনর কারেণই রিহম শখ মারা গেছন। 

 

নুর মাহা দ হােসন বাবু, ৮ ন র ওয়ােডর কিমশনার, বদরগ  পৗরসভা, রংপরু 

নুর মাহা দ হােসন বাবু অিধকারেক জানান, ২ মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০০টায় রংপুর 

ক ীয় কারাগার থেক মাবাইল ফােন জানােনা হয় য, তাঁর আ ীয় রিহম শখ মারা গেছন। 

িতিন খবর  রিহম শেখর ী মনিজলােক জানান। পের িতিন হাসপাতােলর মেগ িগেয় লাশ 

বািড়েত িনেয় আেসন। িক  এলাকার লাকজন উে িজত হেয় িনযাতন কের মারা হেয়েছ বেল 

পুিলশ সদস েদর িব ে  রিহেমর লাশ িনেয় িমিছল কের। পের িডিবর ই েপ র রওশন মা ফা 
এবং ওিস পৃ ীশ মার সরকার লাকজেনর সে  িম ং কেরন। রিহম শেখর িতন কন ােক িবেয় 

দয়া হেব এবং ীেক ১০ শতাংশ জিম দয়া হেব এই শেত রিহম শেখর লাশ দাফন করা হয়। িতিন 

িনেজ পুিলশ সুপার বরাবর এই ব াপাের এক  িলিখত অিভেযাগ দােয়র কেরেছন য, এসআই 

িমজানুর রহমান িনযাতন কের রিহম শখেক হত া কেরেছ।  

 

ডাঃ জিুথ ভৗিমক, মিডেকল অিফসার উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না 
কমকতা, বদরগ , রংপরু 

ডাঃ জিুথ ভৗিমক অিধকারেক জানান, ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.১৫টায় বদরগ  

থানার পুিলশ সদস রা মাদকেসবী রিহম শখেক হাসপাতােল ভিত করান। যার রিজে শন ন র 

িছল ৩৮০/৮০।  

 

রিহম শখ অিতির  মদ পান করার কারেণ িচিকৎসক তাঁর ামাক ওয়াশ ’ কের এলেকাহল 

রােধর ঔষধ দন। এরপর রিহম শখ সু  হেল রাত আনুমািনক ৯.০০টায় তাঁেক থানায় িনেয় 

যাওয়া হয়। 
 

মাঃ মুিন ামান, উপেজলা িনবাহী অিফসার, বদরগ  উপেজলা, রংপরু 

মাঃ মুিন ামান অিধকারেক জানান, ২৯ ফ য়াির ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০টায় জানেত 

পােরন য, বদরগ  থানার এসআই িমজানুর রহমান পৗরসভার ৮ ন র ওয়ােডর সাহাপুর 

িম ীপাড়ার একজন মাদক সবনকারীেক আটক কেরেছ। িতিন তখন থানার অিফসার ইনচাজ 

পৃ ীশ মার সরকারেক সে  িনেয় সখােন যান এবং াম মাণ আদালত বিসেয় মাদক ব  

আইেনর ১৯৯০ এর (১০) ধারা এবং ২২(ঘ) মাতােবক মাদকেসবী মাঃ আ ুর রিহম শখেক ১ 

বছেরর সাজা দান কেরন। িতিন আেরা বেলন, সিদন রাত হওয়ায় এবং জলহাজেত পাঠােনার 

জন  েয়াজনীয় কাগজপ  না থাকায় রিহম শখেক থানা হাজেত রাখার িনেদশ দন। ১ মাচ 

২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.৩০টায় আসামীেক জলহাজেত পাঠােনা হয়। িতিন আেরা জানান, ২ 

মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০০টায় জলা শাসেনর সংবাদ মাধ েম জানেত পােরন, কারা 
হফাজেত িচিকৎসাধীন অব ায় রিহম শখ মারা গেছন। 
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৩ মাচ ২০১২ ময়না তদ  শেষ লাশ ােম আনা হয়। 

 

মাঃ িমজানুর রহমান, িসিনয়র জল সুপার, রংপরু ক ীয় কারাগার  

মাঃ িমজানুর রহমান অিধকারেক জানান, ১ মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.৩৫টায় বদরগ  

থানার দইু পুিলশ সদস  াম মাণ আদালেতর রােয়র পেরায়ানাসহ রিহম শখ নােম এক আসামীেক 

কারাগাের আেনন। দািয়ে  থাকা জল পুিলশ সদস  ফরদাউস এবং মািসউর আসামীেক বুেঝ 

নন। যাঁর কেয়দী ন র িছল ৯৪৭৩/এ। তািরখঃ ১/০৩/২০১২। িতিন জানান, আদালেতর 

পেরায়ানায় আসামীর ১ বছেরর িবনা ম কারােদশ িছল। রােত তাঁেক রিহম শখ জানান, তার 

শরীের র এবং মাথা ব থা করেছ। তখনই রিহম শখেক কারাগােরর হাসপাতােল পাঠােনা হয় 

এবং াথিমক িচিকৎসা দয়া হয়।  

 

২ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় আসামী পিরদশনকােল িতিন জানেত পােরন, রিহম 

শখ অি রতা অনুভব করেছ এবং তার র কমেছ না। িতিন তখনই তােক উ ত িচিকৎসার 

জন  রংপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ি জনেসেল পা েয় দন। সখােন িচিকৎসা দয়া 
অব ায় দপুুর আনুমািনক ১.৫০টার সময় রিহম শখ মারা যান। িতিন তখন কাতয়ালী থানায় 

এক  অপমৃতু  মামলা দােয়র কেরন। এরপর িনবাহ  ম ািজে ট কমল মার বমন থানার 

এসআই উ লেক সে  িনেয় সখােন উপি ত হন এবং লাশ হফাজেত িনেয় সুরতহাল িতেবদন 

ত কেরন। 

 

ডাঃ শািকল গফুর, সহেযাগী অধ াপক এবং িবভাগীয় ধান, কািডওলজী িবভাগ, 

রংপরু মিডেকল কেলজ হাসপাতাল  

ডাঃ শািকল গফুর অিধকারেক জানান, কারাগার থেক সকাল আনুমািনক ৯.৩০টায় ি জন সেল 

রিহম শখ নােম একজন রাগীেক জল পুিলশ সদস রা জ রী িবভােগ ভিত করান। েমই 

রাগীর অব া খারাপ হেত থােক। সকাল আনুমািনক ১১.৩০টায় রাগীেক আইিসইউেত আনা হেল 

ডাঃ রিব নাথ ব ন এবং ডাঃ হির সাদ  তাঁেক িচিকৎসা দন। থেম তাঁেক কািডওলিজেত 

িচিকৎসা  কের রােগর িব ািরত কারণ িনণেয় পরী া-িনরী া এবং ঔষধ দয়া  করা 
হয়। িক  পরী া িনরী া করেত থাকা অব ায় দপুুর আনুমািনক ১.৫০টায় রাগীর হাটেফল 

কের এবং মারা যায়। িতিন বেলন, ময়না তদ  িতেবদেন রাগীর মৃতু র মূল কারণ জানা যােব। 

 

এসআই িমজানুর রহমান, বদরগ  থানা, রংপরু 

এসআই িমজানুর রহমান অিধকারেক জানান, ২৯ ফ য়াির ২০১২ িবেকেলর িদেক মনিজলা নােম 

এক মিহলা আেরকজন মিহলােক সে  িনেয় থানায় এেস অিফসার ইনচাজ এর কােছ অিভেযাগ 

কেরন। তখন ওিস তাঁেক ডেক জানান, মনিজলার ামী রিহম শখ মাদক সবন কের পিরবােরর 

লাকজনেক অিত  কের ফলেছ। ওিস এ িবষেয় ব ব া িনেত বেলন। রাত আনুমািনক ৮.০০টায় 

কনে বল জাহান আলীেক সে  িনেয় িতিন ঐ মিহলার বাসায় যান এবং দখেত পান রিহম শখ 

মদ পান কের ঘেরর চােলর ন খুেল ফলেছ আর পিরবােরর সবাইেক গািলগালাজ করেছ। িতিন 

তখন রিহম শখেক তাঁর হফাজেত নন। অিতির  মদ পান করায় রিহম শখ ভারসাম  হািরেয় 
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ফেলিছল বেল তােক উপেজলা া  কমে ে  িনেয় যান। সখােন কতব রত মিডেকল অিফসার 

ডাঃ আেশ ল আেরিফন রিহম শখেক াথিমক িচিকৎসা দন। িচিকৎসা শেষ রিহমেক িনেয় 

াম মাণ আদালেত হািজর কেরন। াম মাণ আদালত এক বছেরর িবনা েম কারাদ- দয়। তখন 

রাত হওয়ায় এবং আসামী জলখানায় রেণর পেরায়ানার কাগজপ  না থাকায় রিহম শখেক 

থানা হাজেত রােখন।  

 

১ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.১৫টায় ি জন ভ ােন কের অন ান  আসামীর সে  রংপুর 

ক ীয় কারাগাের পাঠান। ২ মাচ ২০১২ রিহম শখ মারা গেছ বেল িতিন জানেত পােরন। িতিন 

বেলন, রিহম শখেক কান ধরেণর িনযাতন করা হয়িন। এ ব াপাের িব ািরত জানার জন  ওিসর 

সে  যাগােযাগ করেত বেলন। 

 

পৃ ীশ মার সরকার, অিফসার ইনচাজ, বদরগ  থানা, রংপরু 

পৃ ীশ মার সরকার অিধকারেক বেলন, ২৯ ফ য়াির ২০১২ িবকােলর িদেক মনিজলা নােম এক 

মিহলা ামী রিহম শেখর িব ে  মৗিখক অিভেযাগ কেরন। এ িবষেয় ব ব া িনেত এসআই 

িমজানুর রহমানেক দািয়  িদেয়িছেলন। এসআই িমজানুর রিহম শখেক ার কের। াম মাণ 

আদালত রিহম শখেক ১ বছেরর সাজা িদেল কারাগাের রিহম শেখর মৃতু  হয়। ২ মাচ ২০১২ 

িনহত রিহেমর ভািতজা নুর মাহা দ হােসন বাবু এক  িলিখত অিভেযাগ দােয়র কেরন। এেত ৩ 

মাচ ২০১২ পুিলশ সুপার আবু সােল  মাহা দ তানভীর ঘটনা  তদ  করার জন  অিতির  

পুিলশ সুপার মাঃ রিশদুল হক, িডআই ওয়ান (িডি ক ইনেটিলেজ  অিফসার-১) মাঃ দেলায়ার 

হােসন এবং িমঠাপু র থানার অিফসার ইনচাজ মাঃ আরমান হােসনেক িনেয় িতন সদস  িবিশ  

তদ  কিম  গঠন কেরন। কিম  তদ  কের িরেপাট জমা দেবন। তেব এসআই িমজানুর রিহম 

শখেক িনযাতন কেরিন বেল িতিন জানান।  

 

কমল মার বমন, িনবাহ  ম ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়,  রংপরু 

কমল মার বমন অিধকারেক জানান, কাতয়ালী থানা থেক খবর পেয় জলা শাসন 

কতৃপে র অনুমিত েম এসআই উ লেক সে  িনেয় রংপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 

আইিসইউেত যান এবং রিহম শখ নােম এক কেয়দীর লাশ দখেত পান। িতিন লােশর সুরতহাল 

িতেবদন ত কেরন। িতিন বেলন, লােশর শরীের বািহ ক কান আঘােতর িচ  পিরলি ত 

হয়িন। তেব বাম হােতর কবি েত কেয়ক  ু  িচ  িছল যা দেখ মেন হেয়েছ য, হােত হয়েতা 
ইনেজকশন দয়া হেত পাের। 

 

এসআই উ ল, কাতয়ালী থানা, রংপরু 

এসআই উ ল অিধকারেক জানান, ২ মাচ ২০১২ দপুুেরর িদেক রংপুর ক ীয় কারাগার থেক 

িসিনয়র জল সুপার এক  অপমৃতু র মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৭৭; তািরখঃ 
২/০৩/২০১২। জল সুপার জানান, রংপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ি জন সেল 

িচিকৎসাধীন অব ায় রিহম শখ নােম এক কেয়দী মারা গেছন। িতিন িবষয়  অিফসার ইনচাজ 

এবং জলা শাসকেক জানান। পের জলা শাসেকর কাযালয় থেক িনবাহ  ম ািজে ট কমল 
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মার বমন তাঁেক সে  িনেয় হাসপাতােল যান এবং লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। 

পের বদরগ  থানায় বাতা পাঠােল পুিলশ সদস  এবং িনহেতর আ ীয় জন আেস। ২ মাচ ২০১২ 

দপুুের ময়না তদ  শেষ লাশ িনেয় তারা বদরগে  িফের যান। 

  

রনিজত মার বমন, ভাষক, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, রংপরু মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল 

রনিজত মার বমন অিধকারেক বেলন, ২ মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০টায় রিহম শখ 

নােম এক ব ি র মৃতেদেহর ময়না তদ  কেরন। যার ন র ৩৯/০২। িতিন বেলন, িনহেতর শরীের 

িতিন কান আঘােতর িচ  পানিন। রিহম শখ দযে র ি য়া ব  হেয় মারা গেছন বেল িতিন 

মেন কেরন। মৃতু র িবষয়  আেরা িনি ত হওয়ার জন  লােশর িকছু অংশ িভেসরা করেত 

পা েয়েছন। িভেসরা িরেপাট পেল িতিন ময়না তদ  িরেপাট কাশ করেবন বেল জানান। 

 

রাজ,ু মগ-সহকারী, রংপরু মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

রাজ ুঅিধকারেক জানান, ২ মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০টায় ডাঃ রনিজত মার বমন 

এক  লােশর ময়না তদ  কেরন। মৃত ব ি র নাম িছল রিহম শখ। িতিন জানান, লাশ ময়না 
তদে র সময় ডা ারেক সহেযািগতা কেরেছন। িক  লােশর গােয় কান আঘােতর িচ  িছল িকনা 
স ব াপাের িজ াসা করা হেল িতিন িন ু প থােকন। 

 

মাঃ ফজলু মু ী (৪৮), লােশর গাসলদানকারী 
মাঃ ফজলু মু ী অিধকারেক বেলন, ৩ মাচ ২০১২ এলাকার লাকজেনর কােছ খবর পেয় রিহম 

শেখর বাসায় যান এবং আনছার আলী নােম আেরকজন ব ি েক সে  িনেয় সকাল আনুমািনক 

৯.০০টায় রিহম শেখর মৃতেদেহর গাসল করান। িতিন জানান, কিথত ধম য় িবিধিবধােনর 

কারেণ দাফন করা মৃতেদেহর িবষেয় কাউেক বলা যােব না বেল লােশর গােয় িনযাতেনর িচ  

স েক িতিন িকছু বলেত রািজ হনিন। 

 

মাঃ রিশদলু হক, অিতির  পিুলশ সুপার, রংপরু 

মাঃ রিশদলু হেকর সে  ২২ ম ২০১২ অিধকার এর কথা হয়। িতিন জানান, রিহম শখ মারা 
যাওয়ার িবষেয় পুিলিশ িনযাতেনর অিভেযাগ উঠেল পুিলশ সুপার সােল  মাহা দ তানভীর িতন 

সদস  িবিশ  তদ  ম গঠন কেরন। েম িছেলন িতিনসহ িডআইওয়ান মাঃ দেলায়ার হােসন 

এবং িমঠাপু র থানার অিফসার ইনচাজ মাঃ আরমান হােসন। তদ  শষ কের ২৬/০৪/২০১২ 

িতেবদন পুিলশ সুপার বরাবর জমা িদেয়েছন। িতেবদেন উে খ কেরন, রিহম শখ দ যে র 

ি য়া ব  হেয় মারা গেছ বেল িতয়মান হেয়েছ। 

 

অিধকার রিহম শেখর মৃতু র িবষেয় সু ু  তদে র মাধ েম অপরাধীেদর শাি  দান এবং 
পিরবােরর িত পূরেণর জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

-সমা - 


