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ঢাকা মহানগরীর িমরপরু এলাকায় র াব সদস েদর িলেত িতব ী ও পাশাক 

কারখানার সাবক া র আ লু মািমন মা া িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১ এি ল ২০১২ া ণবাড়ীয়া জলার নবীনগর থানার গাজীরকাি  ােমর মৃত আবু সয়দ ও 

রেজবা খাতুেনর ছেল মাহা দ আবদুল মািমনেক (২৪) ঢাকার করানীগে র পূব চড়াইল 

এলাকায় বাসার সামেন থেক দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় সাদা পাশােক র ািপড এ াকশন 

ব াটািলয়ন (র াব) -৪ এর সদস রা আটক কের। এরপর ২ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ১২.৩০ 

টায়  িমরপুর ১৩ ন র সকশেনর ১২ ন র রােডর নেসড কেলানীর ৩৮৩ ন র বাসার 

সামেন গােছর সে  বঁেধ র াব-৪ এর সদস রা মািমনেক িল কের হত া কের বেল তাঁর 

পিরবােরর অিভেযাগ। 

 

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

 আবদলু মািমেনর আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক  

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

 

 

ছিব: আবদলু মািমন মা া 
 

জাৎ া আ ার পিল (২২), মািমেনর ী 
জাৎ া আ ার পিল অিধকারেক জানান, তাঁর ামী িছেলন একজন িতব ী, ােচ ভর িদেয় 

চলােফরা করেতন। ১ এি ল ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় করানীগে র পূবচরাইল 

এলাকায় অবি ত মাবাইল ফান ি েলােডর দাকােনর মািলক আিমন তাঁেক জানান য, তাঁর 

বাসার গিলর কােছ লাগােনা ‘নবধারা মাি  পারপাস কা ানী িলিমেটড ’ এর সাইনেবােডর সামেন 

থেক সাদা পাশােক ৬/৭ জন র াব সদস  তাঁর ামীেক আটক কের িনেয় গেছ। তখন িতিন তাঁর 

ামীর মাবাইল ফােন ফান কেরন। তাঁর ামী মাবাইল ফান িরিসভ করার পর িতিন নেত 
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পান য, তাঁর ামীর সে  িকছু লাকজেনর কথা হে  এবং তাঁর সে  কথা না বলার জন  তাঁর 

ামীেক ধমক দয়া হে ।  িকছু ণ পরই তাঁর ামীর মাবাইল ফােনর সংেযাগ িবি  হেয় যায়।  

 

২ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টার িদেক র াব-৪ এর সাস এবং কাফ েলর সনপাড়ার 

১ ন র িবি ং এলাকায় ‘ নতা েবল’ নােম পিরিচত কাফ ল থানা ব ব ু  সিনক লীেগর 

সাধারণ স াদক েবল তাঁর মাবাইল ফােন ফান িদেয় তাঁেক ামীর লাশ দখার জন  ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ যেত বেল। েবল আরও বেল য, মািমন েবেলর কথা 
মেন চেলিন এবং অেনক বশী বাড়াবািড় কের ফেলেছ। তাই মািমেনর মৃতু  হেয়েছ। কারণ 

মৃতু র আেগ েবল মািমনেক অেনকিদন বুিঝেয়িছেলা যন েবেলর সে  কান িত ি তা না 
কের। িতিন নেসড কেলানীর এক লােকর কােছ জানেত পােরন, মািমনেক র াব সদস রা 
গােছর সে  বঁেধ িল কের হত া কেরেছ। িতিন আরও জানান, তাঁর ামী িনহত হওয়ার িকছুিদন 

পর অপিরিচত এক লাক তাঁর মাবাইল ফােন ফান িদেয় িজ াসা কের য, তাঁর ামীর মৃতু েত 

িতিন কােরা িব ে  কান মামলা কেরেছন িকনা। িতিন স সমেয় ওইেলােকর পিরচয় িজে স 

করেল ওইেলাক তাঁেক বেল য, স তাঁর ামীর ব ু । এরপর তাঁেক ঐ লাক 

1

 আেরা বেল য, 

শাসেনর লাকজেনর সে  মামলা কের কউ পের ওেঠনা এবং তাঁেক মামলা না করার জন  

উপেদশ দয়। 

 

আ লু হািলম ভঁূইয়া (৩৭ ), মািমেনর মামােতা ভাই 

আ ুল হািলম ভঁুইয়া অিধকারেক জানান, ১ এি ল ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় িতিন 

মািমেনর ী জাৎ া আ ার পিলর কােছ জানেত পােরন য, করানীগে র পূবচরাইল এলাকায় 

বাসার সামেন থেক সাদা পাশােক ৬/৭ জন র াব সদস  মািমনেক আটক কের িনেয় গেছ। ২ 

এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় মািমেনর িনহত হওয়ার খবর পেয় িতিন ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ যান এবং িবকাল আনুমািনক ৫.০০ টায়   মগ থেক 

মািমেনর লাশ হণ কেরন। িতিন দেখন, মািমেনর লােশর কপােলর বাম পােশ এক  িল, 

বুেকর ডান পােশ এবং দইু হাঁটুর উপেরও িলর িচ  রেয়েছ। িতিন বেলন, ৫ বছর বয়েস পািলও 

আ া  হেয় মািমেনর বাম পা অচল হেয় যায়। মািমন প  ুহেলও আয়- রাজগােরর জন  পির ম 

করেতা এবং সৎভােব বাঁচার জন  গােম  এ িজপার লাগােনার ক া  িনেয় কাজ করেতা। ২ 

এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ১১ টায় া ণবাড়ীয়া জলার নবীনগর থানার গাজীরকাি  ােম 

পািরবািরক কবর ােন মািমেনর লাশ দাফন করা হয়। 

 

মাহা দ আিমন (২৭), ত দশ , পবূচরাইল, করানীগ , ঢাকা 
মাহা দ আিমন অিধকারেক জানান, ১ এি ল ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় িতিন দেখন 

য, তাঁর দাকােনর সামেন মািমনেক বহন করা িরকশা  এেস পৗঁছামা ই সাদা পাশােক ৬/৭ 

জন লাক িনেজেদর র াব সদস  পিরচয় িদেয় মািমনেক িঘের ধের এবং হাতকড়া পিরেয় দইুজন 

র াব সদস  িরকশায় বসা মািমেনর দইুপােশ বেস িরকশা েক ঘুিরেয় ঐ এলাকা ছেড় চেল যায়। 

                                                             
1

 আ ার পিল অপিরিচত ঐ লাক র  মাবাইল  ন র  তাঁর  মাবাইল  ফােন সং হ ( সইভ) কের রােখনিন। 
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স সমেয় অন ান  র াব সদস রাও আেশপােশ থাকা িরকশায় চেড় মািমনেক বহন করা িরকশা  

অনুসরণ করেত থােক। 

 

মাহা দ েবল িময়া (৩২), সাধারণ স াদক, ব ব ু  সিনক লীগ, কাফ ল 

থানা,ঢাকা 
মাহা দ েবল িময়া অিধকারেক জানান, ২ এি ল ২০১২ িতিন িবিভ  িভ চ ােনেলর িকং 
িনউেজ র াব-৪ এর সে  ব ুকযুে  মািমেনর িনহত হওয়ার খবর পান। এর আেগ এলাকার 

িবিভ  জেনর কােছ িতিন জানেত পােরন য, ২ এি ল ২০১২ রাত ১২.৩০ টার পের িমরপুর ১৩ 

ন র সকশেন কৃিষ ব াংেকর পছেন নেসড কেলানী এলাকায় র াব-৪ এর সদস েদর সে  

ব ুকযুে  িমরপুর এলাকার দবৃু  মািমন িনহত হয়। িতিন আরও জানান, মািমন কাফ ল 

এলাকার গােম  মািলকেদর কােছ চাঁদা দািব, টিলেফােন মিক দয়াসহ নানা ধরেণর 

অপরােধর সে  জিড়ত িছল। সনপাড়া ১ন র িবি ং এলাকার গােম  মািলকরা মািমনেক 

িতমােস সােড় িতনল  টাকা চাঁদা িদেতা। এছাড়াও মািমন িত মােস কচুে ত এলাকার 

গােম স মািলকেদর কাছ থেক সােড় পাঁচ ল  টাকা চাঁদা িনেতা। এলাকার শাি ি য় মানুেষর 

কােছ মািমন অশাি র কারণ এবং াস িহেসেব পিরিচত িছল বেল মাহা দ েবল িময়া জানান। 

 

অিফসার ইনচাজ মাহা দ আ লু লিতফ, ভার া  কমকতা, কাফ ল থানা, ঢাকা 
মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
অিফসার ইনচাজ মাহা দ আ ুল লিতফ অিধকারেক জানান, মািমেনর সে  র াব-৪ এর 

সদস েদর সে  ২ এি ল ২০১২ িমরপুর ১৩ ন র সকশেন কৃিষ ব াংেকর পছেন নেসড কেলানী 
এলাকায় ব ুকযু  হয়। ব ুকযুে  মািমন মারা যান। মািমেনর সে  থাকা অন ান রা পািলেয় 

যায় বেল িতিন জানান। মািমেনর িব ে  কাফ ল থানা, শের বাংলা নগর থানা ও প বী 
থানায় চাঁদাবািজ, হত া ও মারামািরর মামলা রেয়েছ। িতিন এসআই তাফা ল হােসেনর সে  

যাগােযাগ কের িনহত মািমেনর ব াপাের িব ািরত জানা এবং মািমেনর সুরতহাল িরেপাট 

সং া  িবষেয় তথ  নয়ার জন  বেলন। তাছাড়া মািমেনর িব ে  িবিভ  মামলা ও ব ুকযুে  

িনহত হওয়ার ব াপাের তথ  সং েহর জন  র াব-৪ কাযালেয় যাগােযাগ করেত অনুেরাধ কেরন।  

 

এসআই তাফা ল হােসন, কাফ ল থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই তাফা ল হােসন অিধকারেক জানান, ২ এি ল ২০১২  রাত আনুমািনক ১.৩০ টায় 

র াব-৪ থেক কাফ ল থানায় খবর দয়া হয় য, অ াত দবৃু েদর সে  িমরপুর ১৩ ন র 

সকশেন কৃিষ ব াংেকর পছেন নেসড কেলানীর ১২ ন বর রােড র াব-৪ এর সদস েদর 

ব ুকযু  হয় এবং এই ব ুকযুে র সময় মািমন মারা গেছ ও মািমেনর সে  থাকা অন ান রা 
পািলেয় গেছ। িতিন খবর পেয় রাত ২.০০ টার িদেক ১২ ন র রােডর ৩৮৩ ন র  বাসার 

সামেন িগেয় রা ার ওপের মািমনেক িলিব  অব ায় পেড় থাকেত দেখন। িতিন বেলন, স 

সমেয় মািমেনর কােছ এক  িরভলবার, দইু রাউ  িল, চার  ফি িডেলর বাতল িছল, যার 

মেধ  এক  বাতেল অেধক পিরমান ফি িডল পাওয়া যায়। তাছাড়া পাঁচ  গা িলফ 

িসগােরটসহ এক  গা িলফ িসগােরেটর প ােকট পাওয়া যায়। রাত ৩.৫৫ টায় িতিন মািমনেক 
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ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় গেল কতব রত িচিকৎসক মািমনেক মৃত বেল ঘাষণা 
কেরন। িতিন িনবাহী ম ািজে ট রােসলুল কিবর চৗধুরীর উপি িতেত সুরতহাল িরেপাট ত 

কেরন। স সমেয় িতিন মািমেনর লােশর কপােলর ডান পােশ, বুেকর ডান পােশ, ডান রােনর 

ওপের ঁ চিকেত (এৎড়রহ) িলর িচ  দখেত পান বেল জানান। িতিন অিধকারেক মািমেনর 

লােশর সুরতহাল িরেপাট িদেত অপারগতা কাশ কেরন।   

 

ক াে ন তাহিসন সােলিহন রানা, অপােরশন অিফসার, র াব-৪, পাইকপাড়া, িমরপরু-

১, ঢাকা 
ক াে ন তাহিসন সােলিহন রানা অিধকারেক জানান, ২ এি ল ২০১২ র াব-৪ এর এক  িনয়িমত 

টহল দল রাত ১২.৩০ টায় িমরপুর ১৩ ন র সকশেন কৃিষ ব াংেকর পছেন নেসড কেলানীর 

১২ ন র রাড িদেয় যাওয়ার সমেয় র াব-৪ এর সদস েদর সে  স াসীেদর ব ুকযু  হয়। ওই 
ব ুকযুে   মািমন মারা যায়। িতিন অিধকারেক মািমেনর  সে  র াব-৪ এর ব ুকযুে র 

ব াপাের জানার জন  নীগার সুলতানা, অিতির  পুিলশ সুপার, িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

(িমিডয়া কা-অিডেনটর) া িরত স নাট, যার ারক ন র-৪২২০/িমিডয়া/ স নাট/৪৫ 

এর এক  কিপ দন। যখােন উে খ রেয়েছ য, “রাজধানীর কাফ ল থানাধীন িমরপুর, 

সকশন-১৩ এলাকায় র ােবর সােথ স াসীেদর ব ুকযুে  িমরপুর এলাকার িচি ত স াসী ও 

কাফ ল এলাকার াস বেল পিরিচত িচি ত ও দেশর শীষ স াসী তাজ এর ধান সহেযাগী মাঃ 
মিমন ল াংড়া মিমন (৩০) িনহত। অ  ও িল উ ার। স নােট মািমেনর িব ে  মামলা ও 

িজিডর ব াপাের উে খ কের বলা হয় য, একািধক হত া ও হত ার চ া, অ  আইন, চাঁদাবাজী ও 

িবে ারক ব  আইনসহ িবিভ  অপরােধ কাফ ল থানায় ৬ , প বী থানায় ১  এবং 
শেরবাংলা নগর থানায় ১  মামলা িছল মিমেনর িব ে । এছাড়াও কাফ ল থানায় মািমেনর 

িব ে  ২  িজিডর কথা উে খ করা হেয়েছ।   

 

ড. কাম ল হাসান সরদার, মািমেনর লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক, ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
ড. কাম ল হাসান সরদার অিধকারেক জানান, ২ এি ল ২০১২ কাফ ল থানার এসআই 

তাফা ল হােসন মািমনেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় আসার পর কতব রত 

িচিকৎসক মৃত ঘাষণার পর িতিন ময়না তদ  করার সমেয় লােশর শরীের িলর িচ  দখেত 

পান। িতিন ময়না তদ  িতেবদন ত কেরেছন িক   িতেবদেনর িবষয় বলেত অপরাগতা 
কাশ কেরন। 

 

রামু চ  দাস, মগ-সহকারী, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

রামু চ  দাস অিধকারেক জানান, ২ এি ল ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় িতিন লােশর 

ময়না তদে র সমেয় শরীের িলর িচ  দখেত পান। মািমেনর ময়না তদ  ন র ৫৮০/১২।  
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অিধকােরর ব ব  

বতমান সরকােরর িনবাচনী ইশেতহাের িবচারবিহভূত হত াকা  ব  করার অ ীকার থাকেলও 

আইন-শৃ লা র াকারী বািহনী িবচারবিহভূত হত াকা  ঘ েয়ই চেলেছ। আইন-শৃ লা র াকারী 
বািহনীর সদস রা সাদা পাশােক কাউেক আটক কের িনেয় এরপর হত া করার ঘটনা উে গজনক 

এবং যা দেশর আইন ও িবচার ব ব ার িব ে  অব ান ঘাষনার সািমল। িবচারবিহভূত 

হত াকা  বে  সরকারেক কাযকর ভুিমকা পালন করেত হেব, নইেল দেশর িবচার ব ব া 
অকাযকর করার দায় সরকারেকই বহন করেত হেব। 

 

অিধকার আবদলু মািমন মা ার হত ার স ক তদ  ও িবচােরর দািব জানাে । 

 

-সমা - 


