
 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/শা  আলম/প বী, ঢাকা/৩১ িডেস র ২০১২/পৃ া-1 

 

ঢাকা মহানগরীর প বীেত পিুলেশর িলেত মাঃ শা  আলম িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৩১ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.১৫ টায় ঢাকা মহানগরীর প বী থানার িম িভটা 
রােডর িঝলপাড় বি র বািস া মাঃ আলী আকবর ও মরিজনা বগেমর ছেল মাঃ শা  

আলমেক (২৮) প বী থানার পুিলশ সদস রা সকশন-৭, রাড নং ৭, পা  অিফস গিলর ১/৬ 

েটর এইচ এ  এস পিলিথন কারখানার সামেন িল কের হত া কের বেল তথ ানুস ােন জানা 
যায়। মাঃ শা  আলম এক  ওয়াকসেপ গাড়ী ধায়া মাছার কাজ করেতন। তাঁর নােম কান 

থানায় কান মামলা বা সাধারণ ডােয়রী (িজিড) িছল না। জাতীয় পিরচয়প  অনুযায়ী শা  

আলেমর বয়স ২৮ বছর। িক  শা  আলেমর মৃতু র পর প বী থানা পুিলশ অ  এবং িবে ারক 

আইেন দু  মামলা দােয়র কের। মামলার এজাহাের শা  আলেমর বয়স ৩০ বছর লখা হয়। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। অনুস ােনর সময় অিধকার কথা বেল- 

 িনহত শা  আলেমর আ ীয়- জন 

 লােশর ময়না তদ কারী ডা ার 

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

 

  

ছিবঃ মাঃ শা  আলম এবং তাঁর জাতীয় পিরচয়প । 

 

উিম আ ার কিল (২০), শা  আলেমর ী 
উিম আ ার কিল অিধকারেক জানান, শা  আলম িমরপুেরর এক  ওয়াকসেপ গাড়ী ধায়া 
মাছার কাজ করেতন ও কিল িনেজ এক  গােমে স এ চা রী কেরন। তাঁেদর আড়াই বছেরর এক 

কন া িশ  রেয়েছ। 
 

৩১ িডেস র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় শা  আলমেক বাসায় রেখ িতিন তাঁর কম েল 

চেল যান। রাত আনুমািনক ৮.০০টায় িতিন বাসায় ফেরন এবং শা  আলম বাজার কের আনেবন 

বেল িতিন অেপ া করেত থােকন। গভীর রাত পয  শা  আলম বাসায় না ফরায় িতিন একই 

বি েত বসবাসকারী তাঁর ড় আলী আকবর ও া ড়ী মরিজনা বগমেক খবর দন। তাঁর 

র  ও া ড়ী  িবিভ  জায়গায় খাঁজ িনেয়ও তাঁর ামীর কান খাঁজ পানিন। 
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পরিদন ১ জানুয়ারী ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১২.০০টায় তাঁর র তাঁেক তাঁর কম ল থেক 

ডেক এেন জানান য, তাঁর ামীেক পুিলশ সদস রা িল কের হত া কেরেছ। লাশ ঢাকা মিডেকল 

কেলজ হাসপাতােলর মেগ আেছ। িক  কাথায়, িকভােব পুিলশ তাঁর ামীেক হত া কেরেছ তার 

িকছুই িতিন জানেত পােরনিন। ২ জানুয়ারী ২০১৩ তাঁর ড়  হাসপাতােলর মগ থেক তাঁর 

ামীর লাশ বাড়ী আেনন। িতিন তার ামীর হত াকারীেদর িবচার দাবী কেরন। 

 

মাঃ আলী আকবর (৫৫), শা  আলেমর বাবা 
মাঃ আলী আকবর অিধকারেক বেলন, শা  আলম িমরপুেরর এক  ওয়াকসেপ গাড়ী ধায়া 
মাছার কাজ করেতন। ৩১ িডেস র ২০১২ িতিন রাত আনুমািনক ১১.৩০টায় শা  আলেমর ী 
উিম আ ার কিলর কাছ থেক জানেত পােরন, শা  আলম সিদন বাসায় বাইের িগেয় আর 

ফেরিন। িতিন আ ীয় জেনর বাসাসহ অেনক জায়গায় খাঁজ কেরও শা  আলমেক পানিন। 
 

১ জানুয়ারী ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় শামীম আহেমদ নােম শা  আলেমর এক ব ু  
তাঁেক জানায়, অপিরিচত এক ব ি  মাবাইল ফােন ফান কের তাঁেক বেলেছ য, শা  আলম ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল আেছ। একথা বেলই সংেযাগ  কেট িদেয় মাবাইল ফান ব  কের 

দয়।   

 

মাঃ আলী আকবর আেরা জানান, িতিন শামীম আহেমদ এবং তাঁর ী মরিজনা বগমেক িনেয় 

সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল যান। হাসপাতােল শা  আলমেক 

খঁুেজ না পেয় মেগ যান। মেগর মেঝেত শা  আলেমর লাশ পেড় থাকেত দেখন। িতিন দেখন, 

লােশর বাম উ েত ১  এবং বুেকর বামপােশ ১  িলিব  হওয়ার িচ  রেয়েছ। স সময় 

একজন পুিলশ সদস  তাঁেক বেলন, লােশর ময়না তদ  শষ হেল লাশ ফরত দয়া যােব। িতিন 

সারা িদন মেগর পােশই বেস থােকন। স া আনুমািনক ৫.০০টায় ঐপুিলশ সদস  তাঁেক জানান, 

ডা ার না থাকায় ময়না তদ  স ব নয়। সিদন িতিন বাসায় িফের যান। ২ জানুয়ারী ২০১৩ 

সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় লাশ নয়ার জন  আবারও মেগ যান। সিদন দপুুের লােশর ময়না 
তদ  হয়। লাশ দয়ার িমথ া আ াস িদেয় মগ-সহকারী তার কাছ থেক ৫০০টাকা নন। িবেকল 

আনুমািনক ৩.৩০টায় পুিলশ সদস রা তাঁেক লাশ িদেল িতিন ১৬০০টাকা িদেয় এ া ুেল  ভাড়া 
কের লাশ বাসায় িনেয় যান। লাশ বহনকারী এ া ুেলে র সে  সে  প বী থানার দইু  পুিলশ 

ভ ােন অেনক পুিলশও তাঁর সে  যায়। বাসায় লােশর গাসল স  হেল স া আনুমািনক 

৬.০০টায় প বীর ১১ ন র সকশন এর জা াতুল মাওয়া কবর ােন িনেয় জানাযা শেষ স া 
আনুমািনক ৭.০০টায় লােশর দাফন স  কেরন। দাফন শষ হেল পুিলশ সদস রা চেল যায়। 

িতিন বেলন, িতিন দির  মানুষ, বি েত ঠাঁই িনেয় ফুটপােত সি র ব বসা কের দমুুেঠা খাবার 

সং হ কেরন। িতিন তাঁর ছেল হত াকারীেদর িব ে  মামলা করেত চান এবং িবচার দাবী 
কেরন।  

 

িজয়াসিমন আ ার (১৮), শা  আলেমর ভাি  ও িতেবশী 
িজয়াসিমন আ ার অিধকারেক জানান, ৩১ িডেস র ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৫.২০টায় একজন 

লাক শা  আলেমর মাবাইল ফােন কের তাঁেক কান এক  জায়গায় যেত বেল। তখন শা  
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আলম মাবাইল ফােন কথা বলেত বলেত বাসা থেক বর হেয় যান। িতিন জানান, ১ জানুয়ারী 
২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১২.০০টায় শা  আলেমর বাবা মাঃ আলী আকবেরর কােছ জানেত 

পােরন, পুিলশ শা  আলমেক িল কের হত া কেরেছ। িজয়াসিমন আ ােরর ধারণা, শা  আলমেক 

মাবাইল ফােন কল িদেয় ডেক িনেয়ই পুিলশ সদস রা তাঁেক হত া কের থাকেত পাের।  

 

সাইদরু রহমান (৪৮), চােয়র দাকানদার, পা  অিফেসর গিল, সকশন-৭, রাড-৭, 

িমরপরু আবািসক এলাকা, প বী, ঢাকা 
সাইদুর রহমান অিধকারেক জানান, ৩১ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় তার 

দাকােনর পি ম পােশ এক  িলর শ  শােনন। িতিন দখেত পান, এইচ এ  এস পিলিথন 

কারখানার সামেন ায় ৫জন পুিলশ সদস  ও এক  সাদা মাইে াবাস দাঁিড়েয় আেছ। পুিলশ 

সদস রা এক যুকবেক টেন মাইে াবােস তােল এবং মাইে াবােসর দরজা ব  কের দয়। িকছু 

লাক তখন এিগেয় এেল পুিলশ সদস রা থেম বাধা দয়। পের পুিলশ সদস রা উপি ত 

লাকজনেক জানায়, িছনতাইকারীেদর সে  পুিলশ সদস েদর িল িবিনময় হেয়েছ এবং একজন 

িছনতাইকারীেক তারা আটক কেরেছ। পের মাইে াবাস  িনেয় পুিলশ সদস রা ত চেল। 

 

এসআই মাঃ এনামুল হক, প বী থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই মাঃ এনামুল হক অিধকারেক জানান, ৩১ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ৭.৫৫টায় 

অিফসার ইনচাজ মাঃ আ ুল লিতফ শখ সােসর মাধ েম খবর পেয় তাঁেক জানান, এক  

গােম স এর মািলকেক হত া করার উে েশ  প বীর সকশন-৭, রাড নং ৭, পা  অিফস গিলর 

১/৬ েটর এইচ এ  এস পিলিথন কারখানার সামেন অ াতনামা স াসীরা অব ান নেব। িতিন 

এখবর পেয় স ীয় ফাস িনেয় রাত আনুমািনক ৮.১৫টায় সখােন উপি ত হন। রাত 

আনুমািনক ৮.২৫টায় ৩ যুবকেক এইচ এ  এস পিলিথন কারখানার সামেন আসেত দেখ িতিন 

তােদর থামেত বেলন। তখন ৩ যুবক পুিলশ সদস েদর উপি িত টর পেয় পুিলশ সদস েদর ল  

কের িল বষন ও বামা িনে প করেত থােক। এসময় িতিনও যুবকেদর ল  কের পা া িল 

ছাঁেড়ন। এক পযােয় স াসীরা পািলেয় যায়। িতিন সামেনর িদেক এিগেয় িগেয় দেখন, একজন 

স াসী ডান হােত এক  িরভলবার সহ র া  অব ায় মা েত পেড় আেছ। িতিন তখন তার নাম 

জানেত চান, িলিব  স াসী তার নাম শা  আলম বেলই ান হািরেয় ফেল। িতিন তখন এক  

জ  তািলকা তির কের আটককৃত শা  আলমেক িচিকৎসার জন  ঢাকা মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল পাঠান। িতিন থানায় এেস মাঃ শা  আলম (৩০), িপতা ও কানা অ াতসহ আেরা 
২জনেক আসামী কের ২  মামলা দােয়র কেরন। 
 

থম মামলা ন র ৫৪; তািরখঃ ৩১/১২/২০১২। ধারা-১৮৭৮ সােলর অ  আইেনর ১৯-ক। 

ি তীয় মামলা ন র ৫৫; তািরখঃ ৩১/১২/২০১২। ধারা-৩৫৩/৩৩২/৩৩৩/৩০২ দ-িবিধ তৎসহ 

১৯০৮ সােলর িবে ারক উৎপাদনাবলী আইেনর ৩/৪ ধারা। িতিন জানান, মামলা ২ র 

তদ কারী কমকতা এসআই আ ুল আিজজ। 

 

 

 

 

 

 



 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/শা  আলম/প বী, ঢাকা/৩১ িডেস র ২০১২/পৃ া-4 

এসআই আ লু আিজজ, প বী থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা  
এসআই আ ুল আিজজ অিধকারেক জানান, ৩১ িডেস র ২০১২ তািরেখ এসআই মাঃ এনামুল হক 

প বী থানায় দু  মামলা দােয়র কেরন। মামলা দইু র ন র ৫৪ এবং ৫৫। িতিন মামলা দু র 

তদ কারী কমকতা িহেসেব শা  আলেমর খাঁজ িনেয় জানেত পােরন, হাসপাতােলর িচিকৎসক শা  

আলমেক মৃত ঘাষনা কেরেছ। িতিন লােশর সুরতহাল িতেবদন ◌ুত কেরন। িতেবদেন 

িতিন উে খ কেরন, লােশর বুেকর বাম পােশ এক  এবং বাম উ েত এক  িলর িচ  িছল। 

লােশর ময়না তদ  শেষ িতিন লাশ পিরবােরর কােছ হ া র কেরন। িতিন জানান, শা  আলেমর 

নােম কান থানায় বা আদালেত কান মামলা বা জনােরল ডােয়রী নই। মামলা দু  তদ াধীন 

থাকায় িতিন আর িকছু বেলনিন। 

 

শা  আলেমর লােশর ময়না তদ কারী ডা ার (নাম কাশ না করার শেত), সহকারী 
অধ াপক, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
শা  আলেমর লােশর ময়না তদ কারী ডা ার অিধকারেক জানান, ২ জানুয়ারী ২০১৩ শা  আলম 

নােম এক ব ি র লােশর ময়না তদ  কেরন। িলেতই শা  আলেমর মৃতু  হেয়েছ বেল িতিন ময়না 
তদ  িতেবদেন উে খ কেরেছন। িতিন আর িকছু বলেত চানিন। 

 

সেক ার, মগ-সহকারী, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
সেক ার অিধকারেক বেলন, ৩১ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.৩০টায় প বী থানার 

পুিলশ সদস রা শা  আলম নােম এক মৃত ব ি র লাশ মেগ আেনন। ১ জানুয়ারী ২০১৩ 

হাসপাতােল ডা ার উপি ত না থাকায় ২ জানুয়ারী ২০১৩ দপুুের লােশর ময়না তদ  হয়। যার 

ন র ৮। িতিন দেখন, লােশর বাম উ েত এবং বুেকর বামপােশ মাট ২  িলর িচ  রেয়েছ। 

িবেকল আনুমািনক ৩.৩০টায় শা  আলেমর বাবা মাঃ আলী আকবর লাশ িনেয় চেল যান। 

 

হািফজ নূর উ াহ, জা াতুল মাওয়া কবর ান, সকশন-১১, ক-এ, ধান সড়ক নং 
৩, প বী, িমরপরু, ঢাকা 
হািফজ নূর উ াহ অিধকারেক জানান, ২ জানুয়ারী ২০১৩ িবেকেল আলী আকবর নােম এক লাক 

তাঁেক ডেক নন। িতিন শা  আলম নােম মৃত ব ি র লােশর গাসল করান। িতিন দেখন, লােশর 

বাম উ েত ১  এবং বুেকর বামপােশ ১  িলিব  হওয়ার িচ  রেয়েছ। বাম র কােছও 

আঘােতর িচ  িছল। এছাড়া আর কান িচ  িছল না বেল িতিন জানান।  

 

অিধকার এর ব ব ঃ 
সরকার িবচার বিহভূত হত াকা- বে র িত িত িদেলও ২০১২ সােল ৭০  িবচার বিহভূত 

হত াকা- ◌র ঘটনা ঘেট। িবচার বিহভূত হত াকা- ◌র সে  জিড়ত আইন েয়াগকারী সং ার 

সদস রা দায়মুি  ভাগ করায় এই ধরেণর হত াকা- ঘেটই চেলেছ। যার ফেল আইন ও িবচার 

ি য়ায় িবশৃংখলার সৃি  হেয়েছ এবং সমােজ দায়মুি র সাং ৃ িত চালু হেয়েছ। অিধকার মাঃ শা  

আলমেক হত ার সে  জিড়ত পুিলশ সদস েদর িবচার ও শাি র দাবী জানাে ।   

 

-সমা - 


