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ঢাকার আ িলয়া থেক িমক নতা আিমনুল ইসলামেক আইনশৃ লা র াকারী 
বািহনীর সদস রা অপহরেণর পর িনযাতন কের হত া করার আিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৪ এি ল ২০১২ স া আনুমািনক ৭.০০ টায় গাজীপুর জলার কািলয়াৈকর থানার িহজলহা  

মৃধাপাড়া ােমর মৃত মিফজ উি ন ও তিসরন বগেমর ছেল মাঃ আিমনুল ইসলামেক (৩৯) 

আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস রা অপহরণ কের বেল পিরবােরর অিভেযাগ। ৫ এি ল 

২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.৪৫ টায় টা াইল জলার ঘাটাইল থানার পুিলশ সদস রা া ণ 

শাসন মিহলা মহািবদ ালেয়র ধান গেটর সামেনর রা া থেক আিমনুেলর লাশ উ ার কের। 
পিরবােরর অিভেযাগ আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস রাই আিমনুল ইসলামেক অপহরেণর 

পর িনযাতন কের হত া কেরেছ। 
 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সময় 

অিধকার কথা বেল- 

 মাঃ আিমনুল ইসলাম এর আ ীয় জন 

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

 

  

ছিবঃ ১. মাঃ আিমনুল ইসলাম ২. আিমনুেলর মৃতেদহ। 
 

হাসেন আরা বগম ফািহমা (৩২), আিমনুল ইসলােমর ী 
হাসেন আরা বগম ফািহমা অিধকারেক জানান, তাঁর ামী িমক সংগঠন বাংলােদশ গােম স 

অ া  ই াি য়াল ওয়াকাস ফডােরশন (িব.িজ.আই.ডাি উ.এফ) নতা িছেলন। এছাড়াও 

আিমনুল বাংলােদশ স ার ফর ওয়াকাস সিলডাির  (িব.িস.ডি উ.এস) ত সংগঠক িহেসেব 

চাকরী করেতন। 
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৪ এি ল ২০১২ ঢাকা জলার আ িলয়া থানার মধ গাজীর চট ােমর আবুল কালােমর বাড়ীেত 

িবিসডি উএস এর আ ািলক কাযালেয় অিফস কেরন। স ায় আিমনুল বাসায় না ফরায় 

মাবাইল ফােন যাগােযাগ কের িতিন তাঁর ামীর দইু  মাবাইল ফানই ব  পান। এরপর িতিন 

আিমনুেলর সহকম  লাবনী আ ােরর সে  মাবাইল ফােন যাগােযাগ কের আিমনুেলর খাঁজ 

জানেত চান।  
 

লাবনী আ ার তাঁেক জানান, িবেকেলর িদেক মা ািফুর রহমান নােম আিমনুেলর এক ব ু  
অিফেস আেসন এবং আিমনুলেক রােত এক  িবেয় পড়ােনার জন  অনুেরাধ কেরন 1

 । স া 

আনুমািনক ৬.৩০টায় িতিন, আিমনুল ও মা ািফজরু একই সে  অিফস থেক বর হেয় যান। 
মা ািফজরু এবং আিমনুল এক  ির ায় চেড় চেল যান বেল লাবনী আ ার তাঁেক জানান।  

 

ফািহমা িবিভ  জায়গায় ও আ ীয় জেনর বাসায় খাঁজ কেরও তাঁর ামীেক আর পানিন। ৭ 

এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় তাঁর এক িতেবশী মাঃ মাসেলম উি ন দিনক 

আমার দশ পি কা িনেয় আেসন। সই পি কায় এমন এক  খবর কািশত হয় য, টা াইেলর 

ঘাটাইল থানা পুিলশ অ াত এক পু ষ ব ি র লাশ উ ার কেরেছ। পি কায় কািশত লােশর 

ছিবর িভি েত ফািহমা লাশ  আিমনুেলর বেল অনুমান কেরন। ফািহমা িবষয়  িবিসডি উএস 

এর ব ব াপনা পিরচালক বাবুল আখতারেক মাবাইল ফােন জানান। বাবুল তখন ঘাটাইল থানায় 

যান এবং ফািহমােক জানান য, পুিলশ আিমনুেলর মৃত দহ বওয়ািরশ িহেসেব টা াইল ক ীয় 

গার ােন দাফন কেরেছ। ৯ এি ল ২০১২ আদালেতর অনুমিতেত বাবুল আখতােরর সহেযািগতায় 

টা াইল ক ীয় গার ান থেক আিমনুেলর লাশ তালা হয় এবং লাশ গাজীপুর জলার 

কািলয়াৈকেরর িহজলহা েত আিমনুেলর িনেজর বাড়ীেত পুনরায় দাফন করা হয়। িতিন অিভেযাগ 

কেরন, িমকেদর অিধকার িনেয় কাজ করার কারেণ ২০১০ সােল পুিলশ সদস রা কেয়ক বার তাঁর 

ামীেক ধের িনেয় যেয় িনযাতন কের। 
 

১২ মাচ ২০১২ তািরেখ বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দেলর (িবএনিপ) মহাসমােবশ উপলে  

আিমনুেলর ১০,০০০ লাক পাঠােনার ব াপাের গােয় া পুিলেশর কােছ এক  গাপন খবর িছল 

বেল িতিন েনেছন। যার কারেণ গাজীপুর জলার পুর থানার পুিলশ সদস রাও আিমনুলেক ধের 

িনেয় িনযাতন কের এবং পের ছেড় দয়। এছাড়া ১২ মাচ ২০১২ সাদা পাশােক পুিলশ সদস রা 

সারািদন আিমনুলেক নজরদারীেত রেখিছল বেলও িতিন জানেত পােরন। আিমনুল িনেখাঁজ হবার 

সময় থেক তাঁর ব ু  মা ািফজরু রহমানেকও না পাওয়ায় িতিন ধারণা কেরন, মা ািফজরু 

রহমানেক ব বহার কের আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস রাই তাঁর ামীেক অপহরেণর পর 

িনযাতন কের হত া কের লাশ ঘাটাইেল ফেল গেছ। 
                                                             
1

 আিমনুল ধম য়ভােব িবেয় পড়ােনার কাজও করেতন। 
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লাবনী আ ার (৩৫), আিমনুেলর সহকম  

লাবনী আ ার অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১২ িতিনসহ আিমনুল এবং মা ািফজরু একই সে  

স া আনুমািনক ৬.৩০ টায় আ িলয়ার িবিসডি উএস এর আ ািলক কাযালয় থেক বাসায় 

যাবার উে েশ  বর হন। বর হেয় গেটর সামেন এক  পুিলশ ভ ান দাঁড়ােনা দেখ আিমনুল তাঁেক 

বেলন, আবােরা কান পুিলিশ হয়রািনেত পড়েত হেত পাের। এরপর আিমনুল এক  িরকশায় চেড় 

চেল যান। লাবনী আ ার মাতৃকালীন ছু েত থাকায় িতিন অিধকারেক আেরা িব ািরত জানার 

জন  িবিসডি উএস এর িনবাহী পিরচালক ক না আ ােরর সে  যাগােযাগ করেত বেলন। 
 

ক না আ ার (৪৫), িনবাহী পিরচালক, িবিসডি উএস, ধান কাযালয়, রামপরুা, 
ঢাকা 
ক না আ ার অিধকারেক জানান, আিমনুল ২০০৬ সাল থেক িবিসডি উএস এর সে  কাজ 

করিছেলন এবং িতিন একজন ভাল সংগঠকও িছেলন। ৪ এি ল ২০১২ লাবনী নােম তাঁর অিফেসর 

একজন কমচারী রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় তাঁেক জানান য, আিমনুেলর ী মাবাইল ফােন 

লাবনীেক জািনেয়েছন য, অিফস থেক আিমনুল বাসায় ফেরিন এবং আিমনুলেক কাথায়ও খঁুেজ 

পাওয়া যাে  না। ক না আ ার তখন িবিসডি উএস এর ব ব াপনা পিরচালক বাবুল 

আখতারেক মাবাইল ফােন ব াপার  জানান। িতিন আেরা বেলন, ৪ এি ল ২০১২ এর পূেব 

২০০৬ সােল কেয়কবার এবং ২০১০ সােলর ১৬ থেক ১৮ জনু ন াশনাল িসিকউির  ইন িলেজ  

(এনএসআই) এর সদস রা িজ াসাবােদর নােম আিমনুলেক ধের িনেয় যেয় িনযাতন কেরিছল। 
আইনশৃ লা র কারী বািহনীর  সদস রাই আিমনুলেক ধের িনেয় হত া কেরেছ বেল িতিন মেন 

কেরন। 
 

বাবুল আখতার (৪২), ব ব াপনা পিরচালক, িবিসডি উএস ( ধান কাযালয়), 

রামপরুা, ঢাকা 
বাবুল আখতার অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.৩০টায় িবিসডি উএস 

এর িনবাহী পিরচালক ক না আ ার আিমনুলেক খঁুেজ পাওয়া যাে  না বেল তাঁেক অবিহত 

কেরন। এরপর িতিন পিরিচতেদর মাবাইল ফােন যাগােযাগ কেরও আিমনুেলর খাঁজ না পেয় 

িবিসডি উএস এর ঢাকা অিফস থেক সিলম নােমর একজনেক আিমনুেলর ােমর বাড়ী 
িহজলহা েত পাঠান। িতিন জানান, ৫ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় সিলম 

আিমনুেলর ী ফািহমােক িনেয় আ িলয়া থানায় যান। ফািহমা সাধারণ ডােয়রী (িজিড) করেত 

চাইেল িডউ  অিফসার তখন িজিড না িনেয় আেরা খাঁজখবর িনেত বেলন। ৬ এি ল ২০১২ 

সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় থানায় িজিড নয়া হয়। ৭ এি ল ২০১২ ফািহমা তাঁেক ফােন 

জানান, দিনক আমার দশ পি কায় খবর কািশত হেয়েছ য, আিমনুেলর মৃতেদহ ঘাটাইল থানা 
পুিলশ উ ার কেরেছ। তখন িতিন ঘাটাইল থানায় যান এবং থানা থেক জানেত পােরন লােশর 
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পিরচয় পাওয়া না যাওয়ায় লাশ  ময়না তদ  শেষ ৬ এি ল ২০১২ বওয়ািরশ লাশ িহেসেব 

সরকারী উেদ েগ টা াইল ক ীয় গার ােন দাফন করা হেয়েছ। পুিলশ সদস েদর তুেল রাখা 

কেয়ক  ছিব দেখ িতিন লাশ  আিমনুেলর বেল শনা  কেরন। ৯ এি ল ২০১২ পিরবােরর 

আেবদেনর ি েত আদালেতর অনুমিতেত টা াইল ক ীয় গার ান থেক লাশ তুেল তা 
গাজীপুর জলার কািলয়াৈকেরর িহজলহা েত  আিমনুেলর িনজ বাড়ীেত পুনরায় দাফন করা হয় 

বেল িতিন জানান। 
  

বাবুল আখতার জানান, ২০০৬ ও ২০১০ সােল দুইবার ই াি য়াল পুিলেশর সদস রা আিমনুলেক 

ার কের িজ াসাবােদর পর ছেড় দয়।  
 

৯ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.৩০ টায় ঢাকা জলার সাভার থানার পুের ই াি য়াল 

পুিলশ অিফস-১ এর সদস রা িবিসডি উএস এর আ িলক কাযালয় আেস এবং িজ াসাবােদর 

জন  আিমনুলেক ধের িনেয় যায়। পের িতিন ই াি য়াল পুিলশ অিফস-১ এর পুর কাযালেয় যান 

এবং আিমনুলেক ছািড়েয় িনেত চান। তখন ই াি য়াল পুিলশ অিফস-১ এর পিরচালক এক  

মুচেলকায় া র কের আিমনুলেক ছািড়েয় িনেত বেলন। িতিন দেখন, মুচেলকায় লখা আেছ, ১২ 

মাচ ২০১২ সকাল ৯.০০ টা থেক িবেকল ৫.৩০ টা পয  আিমনুল ই াি য়াল পুিলেশর অিফস-১ 

এ থাকেব। সই শেত িতিন আিমনুলেক ছািড়েয় আেনন।   
 

১২ মাচ ২০১২ তািরেখ িবএনিপর মহাসমােবেশ করার জন  আিমনুল নািক ১০ হাজার লাক দেব 

এমন এক  খবর এনএসআই এর সদস রা ই াি য়াল পুিলেশর অিফস-১ ক িদেয়িছল। যার ফেল 

ই াি য়াল পুিলশ সদস রা আিমনুলেক ধের িনেয় ই াি য়াল পুিলশ অিফস-১ সারািদন আটক 

রেখ িবেকেল ছেড় দয়। 
 

আিমনুলেক কন বার বার ধের িনেয় হয়রািন করা হে  এ ব াপাের জানার জন  বাবুল আখতার 

১০ এি ল ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৪.৩০ টায় ই াি য়াল পুিলশ এর ইিপেজড শাখার সহকারী 
পিরচালক ফিসয়ার রহমােনর সে  ০১৭৩০৭৩৯৬৮১ মাবাইল ফান ন ের যাগােযাগ কেরন। 
ফিসয়ার রহমান তাঁেক জানান, এনএসআই এর দয়া তেথ র িভি েত ই াি য়াল পুিলশ সদস রা 
আিমনুলেক িজ াসাবােদর জন  ার কেরিছল। ােরর িব ািরত জানার জন  তাঁেক 

এনএসআই এর অিতির  পিরচালক, আিমনুল ইসলােমর সে  ০১৮১৯২২৬১৩০ মাবাইল ফান 

ন ের যাগােযাগ করেত বেলন। িতিন ায় ১০ িমিনট পর অথ াৎ িবেকল আনুমািনক ৪.৪০ টায় 

অিতির  পিরচালক, আিমনুল ইসলােমর সে  িমক নতা আিমনুলেক কন বারবার ার করা 
হে  তার কারণ জানেত চান। অিতির  পিরচালক আিমনুল ইসলাম তখন বাবুল আখতারেক এ 

ব াপাের কান রকম তৎপরতা চালােত িনেষধ কেরই ফােনর সংেযাগ িবি  কের দন।  
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৫ এি ল ২০১২ আিমনুেলর অপহরণ এবং মৃতু র ঘটনার সে  আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর 

সদস রাই জিড়ত রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 
 

মাঃ লুৎফর রহমান (৩৮), আিমনুেলর লােশর ত দশ , ঘাটাইল, টা াইল 

মাঃ লুৎফর রহমান অিধকারেক জানান, তাঁর বাসা া ণ শাসন মিহলা মহািবদ ালেয়র পছেন। 
৫ এি ল ২০১২ ভার আনুমািনক ৫.৩০ টায় িতিন বাসা থেক বর হেয় মহািবদ ালেয়র গট 

থেক ১০ গজ সামেনর রা ায় লাকজেনর জটলা দখেত পান। জটলার কােছ িগেয় পায়জামা পরা 

এক  মৃতেদহ পেড় থাকেত দেখন। িতিন দেখন, মৃতেদেহর ডান হাঁটুর িনেচ এক  কাপড় বাঁধা, 

যখােন র  জমাট বঁেধ িছল এবং দইু পােয়র বুেড়া আ লু থঁতলােনা িছল বেল িতিন জানান। 
 

আ লু হা ান (৪০), আিমনুেলর লােশর ত দশ , ঘাটাইল, টা াইল 

আ ুল হা ান অিধকারেক জানান, তাঁর বাড়ী া ন শাসন মিহলা মহািবদ ালেয়র পােশ। ৫ এি ল 

২০১২ ভার আনুমািনক ৪.৩০ টায় িতিন মসিজেদ নামাজ পড়ার জন  যাি েলন। এমন সময় 

মহািবদ ালেয়র গেটর সামেনর রা ায় এক  মৃতেদহ পেড় থাকেত দেখন। মৃতেদেহর ডান হাঁটুর 

িনেচ এবং দইু পােয়র বুেড়া আ েুল থঁতলােনা িছল বেল িতিন জানান। মৃতেদেহর আেশপােশর 

মা েত িতিন জমাট বাঁধা র  পেড় থাকেত দেখন এবং মা েত আঁচেরর দাগ দখেত পান বেল 

জানান। 
 

এসআই শািহন  িময়া, ঘাটাইল থানা, টা াইল 

এসআই শািহন িময়া অিধকারেক জানান, ৫ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.২৫ টায় সােসর 

মাধ েম খবর পান য, া ণ শাসন মিহলা মহািবদ ালেয়র গেটর পােশর রা ায় এক  লাশ পেড় 

আেছ। িতিন সকাল আনুমািনক ৭.৪৫টায় সখােন যান এবং অ াত নামা এক পু ষ ব ি র লাশ 

পেড় থাকেত দেখন। িতিন লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। সুরতহাল িতেবদেন িতিন 

উে খ কেরন, মৃতেদেহর ডান হাটুর িনেচ এক  িছ  িছল। দইু পােয়র বুেড়া আ লু দইু  

থঁতলােনা িছল। িতিন ধারণা কেরন, ৪ এি ল ২০১২ রােত য কান সময় ঐ ব ি েক দবৃু রা 

হত া কের লাশ ফেল রেখ গেছ।  
 

িতিন টা াইল জনােরল হাসপাতােল লােশর ময়না তদ  শেষ তা সরকারী উেদ েগ টা াইল 

ক ীয় গার ােন দাফন স  কেরন। এসআই শািহন িময়া িনেজই বাদী হেয় অ াতনামা 

ব ি েদর আসামী কের ঘাটাইল থানায় এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৪; তািরখঃ 

৫/০৪/২০১২। ধারাঃ ৩০২/২০১/৩৪দ-িবিধ। মামলা র তদ কারী কমকতা এসআই আবুল 

বাশার। 
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এসআই আবুল বাশার, ঘাটাইল থানা, টা াইল 

এসআই আবুল বাশার অিধকারেক জানান, অ াত ব ি র লাশ দাফেনর খবর পি কায় ছাপা হেল 

ঢাকা থেক বাবুল আখতার নােমর এক ব ি  থানায় আেসন এবং ছিব দেখ তাঁর সহকম  

আিমনুেলর লাশ বেল সনা  কেরন। আিমনুেলর ী আিমনুেলর লাশ িনজ বাড়ীেত নয়ার জন  

জলা শাসক বরাবর আেবদন কেরন। এসআই আবুল বাশার আেবদেনর িবষয়  জলা শাসক 

মাঃ বজলুল কিরমেক জানান। ৯ এি ল ২০১২ জলা শাসেকর মাধ েম  টা াইল ক ীয় 

গার ান থেক লাশ তুেল তা গাজীপুেরর কািলয়াৈকর থানার িহজলহা  ােম আিমনুেলর িনজ 

বাড়ীেত পাঠােনা হয়। মামলা র তদে  কান অ গিত না হওয়ায় ১৬ এি ল ২০১২ মামলার 

তদ ভার টা াইল পুিলেশর গােয় া শাখার (িডিব) কােছ হ া র করা হয়। টা াইল পুিলেশর 

গােয় া শাখার এসআই দলুাল িময়া মামলা র তদ  করেছন বেল িতিন জানান। 
 

এসআই দলুাল িময়া, গােয় া শাখা (িডিব), টা াইল 

এসআই দলুাল িময়া অিধকারেক জানান, আিমনুেলর মামলার তদে র দািয়  িতিন ১৬ এি ল 

২০১২  পেয়েছন। িতিন জানান, ২৫ এি ল ২০১২ রা  ম ণালেয় এ ব াপাের আেলাচনা হবার 

পর অিতির  রা  সিচব মইন উি ন খ কারেক ধান কের টা াইল পুিলশ সুপার এেকএম 

হািফজ আ ার ও ই াি য়াল পুিলশ-১ এর পিরচালক, পুিলশ সুপার গালাম রউফ এবং রা  

ম ণালেয়র যু সিচব মাহা দ িসি ক উ াহর সম েয় চার সদেস র এক  তদ  কিম  গঠন 

করা হেয়েছ। তদে র ােথ ঘটনার সে  াথিমকভােব জিড়ত সে েহ আিমনুেলর ব ু  মা ািফজরু 

রহমােনর খাঁজ খবর নয়া হে । গালাম আজম নােম একজন িমক নতােক মা ািফজরু 

রহমান এর আেগ আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর হােত তুেল িদেয়িছল। তাই গােয় া 

শাথা পুিলশ সদস েদর ধারণা করেছ মা ািফজরু এ ঘটনার সে  জিড়ত থাকেত পাের। 
মা ািফজরু রহমানেক ার করেত পারেলই সব জানা যােব বেল িতিন জানান। 

 

এেকএম হািফজ আ ার, পিুলশ সুপার, টা াইল 

এেকএম হািফজ আ ার অিধকারেক জানান, আিমনুেলর ঘটনার সে  মা ািফজরু রহমান নােম 

আিমনুেলর এক ব ু র সংি তার িবষয়  আশ া কেরেছন তাঁরা। মা ািফজরু রহমানেক 

ােরর জন  সব ধরেনর কৗশল অবল ন করেছন বেলও িতিন জানান। 
 

এএসিপ ফিসয়ার রহমান, সহকারী পিরচালক, ই াি য়াল পিুলশ-১, পরু, সাভার, 

ঢাকা 
এএসিপ ফিসয়ার রহমান অিধকারেক বেলন, ১২ মাচ ২০১২ িবএনিপর মহাসমােবেশ িমক নতা 
আিমনুল বশ িকছু িমক সরবরাহ করেবন, ই াি য়াল পুিলেশর িনজ  গােয় া সং ার এমন 

এক  তেথ র িভি েত ৯ মাচ ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় আিমনুলেক ই াি য়াল 

পুিলেশর অিফস-১ এ িজ াসাবােদর জন  িনেয় যাওয়া হয়। ৯ মাচ ২০১২ িবেকল আনুমািনক 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/আিমনলু/আ িলয়া, ঢাকা/৫ এি ল ২০১২/তথ ানুস ােনর তািরখঃ ১৮-২১.৪.২০১২ এবং 
১৫.৫.২০১২/পৃ া-7 

৫.০০ টায় িবিসডি উএস এর ব ব াপনা পিরচালক বাবুল আখতার ই াি য়াল পুিলেশর অিফস-

১ এ এেস আিমনুলেক স কভােব বুিঝয়া পাইলাম এমন এক  মুচেলকায় া র কের আিমনুলেক 

িনেয় চেল যান।  
 

িতিন আেরা জানান, ১২ মাচ ২০১২ আিমনুল িনেজর িনরাপ ার জন  সকাল আনুমািনক ৯.০০ 

টায় ই াি য়াল পুিলেশর অিফস-১ এ আেসন এবং সারািদন অব ান কের িবেকল আনুমািনক 

৫.৩০ টায় তাঁর িনজ বাড়ীর উে েশ  চেল যান। 
 

আিমনুল ইসলাম, অিতির  পিরচালক, এন.এস.আই, সাভার, ঢাকা 
আিমনুল ইসলাম অিধকারেক জানান, িবিসডি উএস এর কম  এবং িমক নতা আিমনুল 

ইসলামেক আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস রা হত া কেরেছ বেল য অিভেযাগ প -পি কায় 

এেসেছ, এর সে  এনএসআই এর কান স ৃ তা নই। 
 

ডাঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম িময়া, আবািসক িচিকৎসা কমকতা, জনােরল হাসপাতাল, 

টা াইল 

ডাঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম িময়া অিধকারেক বেলন, ৫ এি ল ২০১২ ঘাটাইল থানার পুিলশ সদস রা 
িবেকল আনুমািনক ৪.০০টায় ময়না তদে র জন  এক  মৃতেদহ মেগ আেনন। িতিন সই মৃতেদেহর 

ময়না তদ  কেরন। যার ন র- ৯৬১ ; তািরখঃ ৫/০৪/২০১২। ময়না তদে র সময় িতিন 

মৃতেদেহর ডান হাঁটুর একটু িনেচ এক  িছ  দেখন, িছ  কান ধারােলা িকছু িদেয় করা হেয়েছ 

বেল িতিন মেন কেরন। দইু পােয়র বুেড়া আ লু থঁতলােনা িছেলা বেলও িতিন জানান। ময়না 
তদে র িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ য, অিতির  র রেণর কারেণই আিমনুেলর মৃতু  

হেয়েছ। 
 

অিধকার এর ব ব : 

অিধকার িমকেনতা আিমনুেলর হত ার ঘটনা র তথ ানুস ান করেত যেয় পিরবােরর সদস , 

সহকম  ও আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে  কথা বেল। আিমনুেলর সহকম েদর 

ব েব  আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস রাই আিমনুলেক হত া কেরেছ বেল কাশ পায়। 
 

অিধকার আিমনুলেক হত ার ঘটনা র িবষেয় সু ু  তদে র মাধ েম অপরাধীেদর িবচােরর 

মুেখামুিখ কের যথাযথ শাি  দােনর জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে ।  
 

-সমা - 


