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ি য়া জলার িমরপরু থানার পিুলশ সদস  কতৃক মাঃ রাহাত আলীেক িল কের 

হত া করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৬ সে র ২০১২ ি য়া জলার িমরপুর থানার বাঁশবািড়য়া ােমর মৃত 
নওয়াব আলী ও মাসা ৎ রােমছা বগেমর ছেল মাঃ রাহাত আলীেক (৫৩) 
ি য়ার িমরপুর থানার পুিলশ সদস রা ঢাকা মহানগরী শাহআলী থানার শাহআলীর 

মাজার মােকট এলাকা থেক ার কের। ১৮ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক 
৩.৪৫টায় রাহাতেক ি য়ার িমরপুেরর শা ঈদগাহ ময়দােন িনেয় মা েত চেপ 
ধের িল কের হত া কের বেল পিরবােরর অিভেযাগ।  

পুিলশ সদস রা জানায়, রাহাত িছেলন পূব বাংলা কিমউিন  পা র (এমএল লাল 
পতাকা) আ িলক নতা। িক  পিরবােরর দািব রাহাত িছেলন একজন কৃষক এবং 
ােম জারী গান কের সংসার চালােতন।  

 

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

 রাহােতর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 লােশর ময়না তদ কারী ডা ার 

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

 

 

ছিবঃ মাঃ রাহাত আলীর জাতীয় পিরচয়প । 

 

রািজয়া বগম (৪০), রাহােতর ী 
রািজয়া বগম অিধকারেক জানান, রাহাত একজন কৃষক িছেলন এবং িতিন ােম জারী 
গান গাইেতন। রাহাত ২০০২ সােলর এক  হত া মামলায় ার হেয় ১০ বছর জল 
খেট ২০১২ সােলর জলুাই মােস ছাড়া পান। জেল থাকার সময় রাহাত আলী হােটর 
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রােগ আ া  হেয়িছেলন। জল থেক মুি  পেয় হােটর িচিকৎসার জন  রাহাত 
ভারেতর মা াজ যান। ৮ সে র ২০১২ রাহাত ভারত থেক িফের ঢাকােতই িছেলন। 
মাবাইল ফােন তাঁর সে  রাহােতর যাগােযাগ হেতা। ১৬ সে র ২০১২ রাহাত 
মাজার িজয়ারত করার জন  ঢাকা মহানগরীর শাহআলী থানার শাহআলীর মাজাের 
যান। রাত আনুমািনক ৮.০০টায় মাবাইল ফােন এক লাক তােক (নাম কাশ না 
করার শেত) জানান, মাজােরর পােশর রা া থেক িডিব পুিলশ সদস  পিরচয় িদেয় 
কেয়কজন লাক রাহাতেক ধের িনেয় গেছ। রােতই পুিলশ রাহাতেক িনেয় ি য়ায় চেল 
যােব। এখবর েন িতিন তাঁর িতেবশী এবং ানীয় সাংবািদক মাঃ আ ুল হািলেমর 
সে  যাগােযাগ কেরন। সাংবািদক মাঃ আ ুল হািলম তাঁেক জানান, স পুিলেশর সে  
যাগােযাগ কেরেছ, পুিলশ বেলেছ রাহাতেক ঢাকা থেক ি য়ার িমরপুর থানায় আনা 
হেব। রাহাতেক পুিলেশর কাছ থেক ছািড়েয় আনেত পুিলশেক টাকা িদেত হেব বেল 
জানান। িতিন ১৭ সে র ২০১২ স া আনুমািনক ৭.০০টায় হািলেমর সে  দখা 
কের হািলমেক ১৪,০০০ ( চৗ  হাজার) টাকা দন। িমরপুর থানা এবং পুিলশ সুপােরর 
কাযালেয় িতিন িনেজসহ অেনক লাকেক িদেয় যাগােযাগ কেরন। িক  পুিলশ সদস েদর 
তরফ থেক বলা হয় রাহাত পুিলেশর কােছ নই। ১৮ সে র ২০১২ রাত 
আনুমািনক ৩.৪৫টায় বাড়ীর পােশ শা ঈদগাহ ময়দােন িতিন কেয়ক  িলর শ  
েন ঘুম থেক জেগ ওেঠন। তখন তাঁর ভাসুর মাহাতাব আলী শ  েন মােঠ যান। 

মাহাতাব আলী মাঠ থেক িফের জানান, িমরপুর থানার পুিলশ সদস রা রাহাতেক িল 
কের হত া কেরেছ। িতিনও সখােন যাওয়ার চ া কেরন। িক  মােঠর একটু কােছ 
গেলই পুিলশ সদস রা তাঁেক লােশর কােছ যেত দনিন। পের পুিলশ সদস রা ভ ান 
গাড়ীেত লাশ তুেল িনেয় চেল যায়। ১৮ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় 
এক পুিলশ সদস  তাঁর বাসায় এেস তাঁেক জানায়, রাহােতর লাশ থানা থেক ময়না 
তদে র জন  ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতােল িনেত হেব এবং ময়না 
তদ  শেষ লাশ বাড়ীেত আনেত হেব। এেত ভ ান ভাড়া িদেত হেব। িতিন ভ ান ভাড়া 
বাবদ ৩,০৭০ টাকা পুিলশ সদস েক দন। তখন ঐ পুিলশ সদস  মাহাতাব আলীেক সে  
কের থানায় িনেয় যান। িবেকল আনুমািনক ৩.০০টায় মাহাতাব আলী হাসপাতাল থেক 
রাহােতর লাশ িনেয় বাসায় ফেরন। তারপর লাশ পািরবািরক কবর ােন দাফন করা 
হয়। িতিন অিভেযাগ কেরন, পুিলশ সদস রা বেলেছ তাঁর ামী পূব বাংলা কিমউিন  
পা র (এমএল লাল পতাকা) সদস  এবং তাঁর নােম অেনক মামলা িছল। যা স ূন 
িমথ া কথা বেল জানান। 
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ছিবঃ এ  রাহােতর বাড়ী, রাহােতর বৃ া মা ছেলর অেপ ায় হর নেছ। 

 

মাহা দ আিমর হােসন (৩৬), দাকানদার, শাহ আলী মাজার মােকট, ঢাকা 
মহানগর, ঢাকা 
মাহা দ আিমর হােসন অিধকারেক জানান, ১৬ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক 
৮.৩০ টায় শাহ আলী মােকেটর ১৫ এবং ১৬ ন র চােয়র দাকােন তাঁর পিরিচত 
ি য়ার মাঃ রাহাত আলীেক চা পান করেত দেখন। এরপর সখােন সাদা পাশােকর 

িতনজন লাক এেস রাহাতেক পছন থেক জাপেট ধের শরীের ত াশী চালায়। একটু 
পের সাদা পাশাকধারী আেরা ৫জন লাক আেস। উপি ত লাকজন জানেত চায়, তারা 
কারা? রাহাতেক কন ধেরেছ? 

 

তােদর একজন িনেজেদরেক িডিব পুিলশ সদস  বেল পিরচয় দয়। পের তারা রাহাতেক 
মােকেটর রা ার িবপরীেত মা হােটল এ  িবিরয়ানী হাউস এর সামেন িনেয় যায়। 
িতিন দেখন, সখােন আেগ থেকই এক  ছাই রেঙর মাইে াবাস দাঁড়ােনা িছল। তারা 
রাহাতেক মাইে াবােস িনেয় চেল যায়। 

 

মাঃ সিলমু ামান, অিফসার ইনচাজ, শাহআলী থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
মাঃ সিলমু ামান অিধকারেক জানান, ১৬ সে র ২০১২ মাজার মােকট থেক রাহাত 
নােম কান লাকেক িডিব পুিলশ কতৃক ােরর ব াপাের িতিন জােনন না। 

 

মিন ল ইসলাম (২৫), ত দশ  

মিন ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ১৮ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.৪৫টায় 
গাড়ীর আওয়ােজ তার ঘুম ভাে । িতিন ঘেরর বাইের এেস টচ লাইট ািলেয় দেখন, 

বাড়ীর পােশ শা ঈদগাহ ময়দােনর রা ায় ৩  পুিলশ ভ ান। রা ায় টচ লাইট এবং 
অ  হােত কেয়কজন পুিলশ সদস  দাঁিড়েয় আেছ। দইুজন পুিলশ সদস  একজন লাকেক 
ধের এিদক সিদক টানাটািন করেছ। এক পযায় লাক েক ঈদগাহ ময়দােন িনেয় পুিলশ 
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সদস রা মা েত চেপ ধের। এর কেয়ক িমিনট পেরই  হয় িলর শ । িতিন 
দেখন, পুিলশ সদস রা লাক েক িল কের হত া করার পর িনেজরাই বাঁচাও বাঁচাও, 

স াসীরা মের ফলল বেল িচৎকার চচােমিচ করেত থােক। িলর শ  এবং পুিলশ 
সদস েদর ডােক এলাকার লাকজন জমা হেয় মােঠর মেধ  রাহােতর লাশ দখেত পায়। 
িতিন বেলন, রাহাতেক মা েত ইেয় িল করার কারেণ িল দহ ভদ কের মা েত 
ায় অধহাত গভীের ঢােক। পের পুিলশ সদস রাই লাশ ভ ােন তুেল িনেয় চেল যায়। 

 

 

ছিব-১ এক যুবক পাটকা  িদেয় মা েত িলর গত  দখাে । ছিব-২ একজন ত দশ  দখান, 

মা েত িলর গত। 

 

িমনা ল ইসলাম (২৭), ত দশ  

িমনা ল অিধকারেক বেলন, ১৮ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.৪৫টায় বাড়ীর 
পােশ শা ঈদগাহ ময়দােন বশ কেয়ক  িলর শ  পান। িতিন ঘুম থেক জেগ 
মােঠর িদেক এিগেয় যান। িতিন টচ লাইেটর আেলােত দেখন, রা ায় পুিলশ ভ ান এবং 
পুিলশ সদস রা চারিদেক টচ লাইট মারেছ। পুিলশ সদস রা একজন লাকেক মা েত 
চেপ ধের আেছ। পের আেরা কেয়ক  িলর শ  হয়। তাঁর পূব পিরিচত মািঝহাট 
পুিলশ ক াে র আইিস (ক াে র ইনচাজ) এসআই খায় ল আলমেক সখােন দখেত 
পান। িমনা ল ইসলামেক দেখই একজন পুিলশ সদস  কােছ ডােকন। িতিন িলিব  
ব ি েক চেনন িকনা তার কােছ জানেত চান। িতিন বেলন, এ ব ি  তার িতেবশী 
রাহাত আলী। পের রাহােতর লাশ দেখই িতিন সখান থেক চেল যান। 

 

এসআই খায় ল আলম, আইিস, মািঝহাট পুিলশ ক া , িমরপরু থানা, ি য়া 
এসআই খায় ল আলম অিধকারেক বেলন, বাঁশবািড়য়া ােমর রাহাত পুিলেশর সে  
সফায়াের মারা গেছ। তেব িব ািরত জানেত িমরপুর থানায় যাগােযাগ করেত 

বেলন। 

 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ মাঃ রাহাত আলী/িমরপুর, ি য়া/১৮ সে র ২০১২/পৃ া-5 

এসআই হায়াৎ মাহমুদ খান, িমরপরু থানা, ি য়া 
এসআই হায়াৎ মাহমুদ খান অিধকারেক জানান, ১৮ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক 
১.৩৫টায় গাপেন সংবাদ পান য, শা ঈদগাহ ময়দােন ৮/৯জন দবৃূ  অৈবধ অ  
িনেয় নাশকতামূলক কমকা- ◌র জন  বঠক করেছ। িতিন তখন অিফসার ইনচাজ 
িসকদার মাঃ মিশউর রহমােনর সে  কথা বেলন। অিফসার ইনচাজেক সে  িনেয় রাত 
আনুমািনক ৩.৪৫টায় সখােন পৗঁছান। দবৃূ রা পুিলেশর উপি িত টর পেয় তােদর 
উপর িল ছুড়ঁেত থােক। সরকারী স দ ও িনেজেদর জানমাল র ােথ িতিনসহ তার 
সে  থাকা পুিলশ সদস রা পা া িল ছােড়। ায় ১৫/২০ িমিনট উভয়পে  িল 
িবিনময় হয়। পুিলেশর প  থেক মাট ৩৫ রাউ  িল ছাড়া হয়। পের দবৃূ রা 
পািলেয় যায়। িলর শে  ানীয় লাকজন ছুেট আেস। তখন টচ লাইেটর আেলােত 
ত াসী চািলেয় এক ব ি েক বুেক ও িপেঠ র া  অব ায় পেড় থাকেত দেখন। 
ানীয় লাকজন জানান, িলিব  ব ি  পূব বাংলা কিমউিন  পা  (এমএল লাল 

পতাকা) দেলর আ িলক নতা এবং বাঁশবািড়য়া ােমর রাহাত আলী।    
 

 

িতিন রাত আনুমািনক ৪.৩৫টায় জ  তািলকা তির কেরন। সখান থেক রাহাতেক 
িনেয় িমরপুর উপেজলা া  কমে  এ যান। হাসপাতােলর ডা ার রাহাতেক মৃত 
ঘাষণা কেরন। িতিন লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। িতেবদেন িতিন উে খ 
কেরন, লােশর বুেকর বােম, মােঝ এবং ডান পােশ মাট ৩  িলর িচ  িছল। শরীের 
আর কান আঘােতর িচ  পানিন। িতিন কনে বল িসরাজলুেক িদেয় লাশ ময়না 
তদে র জন  ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতােল পাঠান। ময়না তদ  শেষ 
রাহােতর লাশ তাঁর পিরবােরর কােছ হ া র কেরন। পের িতিন থানায় এেস িনেজই 
বাদী হেয় অ াতনামা ৮/৯জনেক আসামী কের সরকারী কােজ বাধাদােনর জন  দ-
িবিধর ৩৩২/৩৫৩/৩০২/৩৪ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১৮; 

তািরখঃ ১৮/০৯/২০১২। মামলার তদ কারী কমকতা হেলন, অিফসার ইনচাজ (তদ ) 
মাঃ আকতা ামান। দবৃূ রা অৈবধ িল, অ  ও িবে ারক ব  রাখার অপরােধ 
১৮৭৮ সােলর অ  আইেনর ১৯(এ) তৎসহ ১৯০৮ সােলর িবে ারক ব ািদ আইেনর 
৪ ধারায় আেরা এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১৯; তািরখঃ ১৮/০৯/২০১২। 
মামলার তদ কারী কমকতা হেলন, চািকলাদহ পুিলশ ক াে র আইিস এসআই মুকাররম 
হােসন। 

 

 

মাঃ আকতা ামান, অিফসার ইনচাজ (তদ ), িমরপরু থানা, ি য়া 
মাঃ আকতা ামান অিধকারেক বেলন, এসআই হায়াৎ মাহমুদ খান বাদী হেয় 
১৮/০৯/২০১২ তািরেখর দােয়র করা ১৮ ন র মামলা  িতিন তদ  করেছন। 
মামলা  তদ াধীন থাকায় িতিন আর িকছু বলেত রািজ হনিন। 
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এসআই মুকাররম হােসন, আইিস, চািকলাদহ পিুলশ ক া , িমরপরু থানা, ি য়া 
এসআই মুকাররম হােসন অিধকারেক বেলন, এসআই হায়াৎ মাহমুদ খােনর 
১৮/০৯/২০১২ তািরেখর দােয়র করা ১৯ ন র মামলা  িতিন তদ  করেছন। 
মামলা  তদ  করেত িগেয় িতিন িলফেলট, পা ার বা অন ান  আলামেতর িভি েত 
িনি ত হেয়েছন য, রাহাত পূব বাংলা কিমউিন  পা র (এমএল লাল পতাকা) 
আ িলক নতা িছেলন। িতিন এ িবষেয় আর িকছু বলেত অপারগতা কাশ কেরন। 

 

অিফসার ইনচাজ িসকদার মাঃ মিশউর রহমান, িমরপরু থানা, ি য়া 
অিফসার ইনচাজ িসকদার মাঃ মিশউর রহমান অিধকারেক বেলন, বাঁশবািড়য়া ােমর 
রাহাত আলী িছেলন পূব বাংলা কিমউিন  পা র (এমএল লাল পতাকা) আ িলক 
নতা এবং পুিলেশর খাতায় তািলকাভূ  অপরাধী। দীঘিদন জল খাটার পর ছাড়া পেয় 
আবারও অপরাধ কমকা- ◌ জিড়েয় পেড়ন। রাহাতেক ার করা হয়িন, িতিন পুিলশ 
সদস েদর এনকাউ াের মারা গেছন। 

 

ডাঃ মাঃ ফা ক আহেমদ, মিডেকল অিফসার, িমরপরু উপেজলা া  কমে , 

িমরপরু, ি য়া 
ডাঃ মাঃ ফা ক আহেমদ অিধকারেক বেলন, ১৮ সে র ২০১২ ভােরর িদেক 
িমরপুর থানার পুিলশ সদস রা রাহাত নােম এক ব ি েক হাসপাতােল আেন। িতিন 
পরী া কের দেখন, রাগী হাসপাতােল আনার আেগই মারা গেছ। িতিন তখন মৃতু  
ঘাষনা কের পুিলশ সদস েদরেক মৃতু র সনদপ  দন। পের পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় 
চেল যায়। 

 

ডাঃ মাঃ মাতাহা ল ইসলাম, মিডেকল অিফসার, ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  

জনােরল হাসপাতাল, ি য়া 
ডাঃ মাঃ মাতাহা ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ১৮ সে র ২০১২ দপুুর আনুমািনক 
১২.২০টায় ি য়ার িমরপুর থানার কনে বল িসরাজলু ইসলাম এক  লাশ মেগ 
আেনন। িতিন পুিলশ সদেস র কাছ থেক জানেত পােরন, মৃত ব ি র নাম মাঃ রাহাত 
আলী। িতিন রাহােতর লােশর ময়না তদ  কেরন। যার ময়না তদ  ন র ১৫৫। 
রাহাত িলেতই মারা গেছ বেল ম ব  কের আর িকছু বলেত অপারগতা কাশ 
কেরন। ময়না তদ  শেষ পুিলশ লাশ িনেয় চেল যায়। 

 

ল ণ লাল, মগ-সহকারী, ি য়া ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল, ি য়া 
ল ণ লাল অিধকারেক জানান, ১৮ সে র ২০১২ দপুুের িমরপুর থানার পুিলশ 
সদস রা রাহাত নােম এক ব ি র লাশ মেগ আেনন। ডাঃ মাঃ মাতাহা ল ইসলাম 
লােশর ময়না তদ  কেরন। িতিন বেলন, লােশর বুেকর বােম, মােঝ এবং ডান পােশ 
মাট ৩  িলর িচ  িছল। ময়না তদ  শেষ পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় যায়। 
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মাঃ শওকত আলী (৪৩), রাহােতর লােশর গাসলদানকারী 
মাঃ শওকত আলী অিধকারেক জানান, রাহাতেক পুিলশ সদস রা িল কের হত া কেরেছ 
বেল খবর পেয় বাসায় যান এবং ১৮ সে র ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৪.০০টায় 
লােশর গাসল করান। িতিন দেখন, লােশর বুেকর বােম, মােঝ এবং ডান পােশ মাট 
৩  িলর িচ  িছল। িতিন ধারণা কেরন, হত া করার আেগ রাহােতর হাত বাঁধা 
হেয়িছল এবং হাত ভা া িছল। 

 

-সমা -  


