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চ ােমর িব কেলানী এলাকার বািস া মিন বগমেক সীতা  থানায় 
িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

চ ােমর িব কেলানী এলাকার বািস া গৃহবধু মিন বগম (৩৮) ক ১৮ জলুাই 
২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় তাঁর িনজ বািড় বনফুল-৩৪৩/৩৪৪, ক-িজ, 

িব কেলানী থেক সীতা  থানার সেক  অিফসার এসআই খােলদ হােসেনর নতৃে  
একদল পুিলশ সদস  ধের িনেয় যায়।২৯ জলুাই ২০১২ বলা আনুমািনক ২.০০ টায় 
এসআই মাঃ খােলদ কারাগার থেক মিন বগমেক িরমাে  এেন িনযাতন কের বেল 
মিন বগম ও তাঁর পিরবােরর সদস রা অিভেযাগ কেরেছ। 

 

মিন বগেমর িপতা মৃত আ ুল মিতন, মা েমর নছা এবং ামী মৃত শহীদ। ামঃ 
সনা াম, পা ঃ বািকলা বাজার, থানাঃ হাজীগ , জলাঃ চাঁদপুর। মিন বগেমর দুই মেয়, 

শারিমন আ ার এবং শাবরীন আ ার। 

 

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

 িনযািতত মিন বগম 

 মিন বগেমর মেয়, শারিমন আ ার ও শাবরীন আ ার 

 চ াম মিডেকল কেলেজর িচিকৎসক 

 ত দশ  ( জল পুিলশ) 

 মামলা পিরচালনাকারী আইনজীবী এবং 
 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস  
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মিন বগম (৩৮), িনযািতত নারী  
মিন বগম অিধকারেক জানান, ১৮ জলুাই ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় তাঁর 
বাসার িনচ তলার গেট কেয়কজন লাক কড়া নােড়। িতিন িনেচ গেল তারা 
িনেজেদরেক পুিলেশর লাক বেল পিরচয় দয় এবং দরজা খুলেত বেল। দরজা খালার 
পর তাঁরা মিন বগম এর পিরচয় জানেত চায়। মিন বগম তাঁর পিরচয় িদেল পুিলশ 
সদস রা তাঁর ব ব ত মাবাইল ফান র খাঁজ কের। ফানটা আনেল পুিলশ সদস রা 
মিন বগমেক তাঁেদর সে  যেত বেল। মিন বগম তাঁর যেত চাওয়ার কারণ জানেত 
চাইেল পুিলশ সদস রা মিন বগমেক জানায় তাঁর নােম সীতা  থানায় মামলা হেয়েছ। 
তখন তাঁেদর মেধ  একজন সাদা পাষাকধারী িনেজেক সীতা  থানার সেক  
অিফসার এসআই খােলদ হােসন বেল পিরচয় দয়। থানায় িগেয় মিন বগম জানেত 
পােরন তাঁেদর এলাকায় ই াহীম সুমন নােম তাঁর এবং তাঁর মৃত ামী শহীেদর পুব 
পিরিচত এক ব ি  খুন হেয়েছন এবং সীতা  থানা এলাকায় তাঁর লাশ পাওয়া গেছ। 
সুমেনর ী মিন বগেমর িব ে  মামলা দােয়র কেরেছন। সই মামলায় পুিলশ তাঁেক 
ধের এেনেছ। রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় এসআই খােলদ থানা হাজােত এেস মিন 
বগমেক বেল, " আপনার ফােনর কলিল  থেক ই াহীম সুমন হত াকাে র সে  
আপনার সংি তার তথ  পাওয়া গেছ, আপিন সব িশকার ক ন।" িকছু সময় পর 
এসআই খােলদ চেল যায়। ২০ জলুাই ২০১২ রাত আনুমািনক ১২.০০ টায় এস আই 
খােলদ আবােরা হাজেত এেস মিন বগেমর হাত বাঁেধ এবং ভয়ভীিত দশন কের 
হত াকাে র সে  জিড়ত থাকার কথা িশকার করেত বেল। এক পযােয় এসআই খােলদ 
তাঁেক বশ কেয়ক  চর-থা র মাের। তারপর িরমাে  এেন পটােনার মিক িদেয় চেল 
যায়। মিন বগম বেলন, ২০ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় তাঁেক িসিনয়র 
জিুডিশয়াল ম ািজে ট আদালত (২) এর িবচারক ফিরদা ইয়াসিমেনর আদালেত িনেয় 
পুিলশ ৭ িদেনর িরমা  চায়। আদালত ২ িদেনর িরমা  ম রু কের এবং তাঁেক চ াম 
ক ীয় কারাগাের িনেয় আসা হয়। ২৯ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় 
এসআই খােলদ তাঁেক চ াম ক ীয় কারাগার থেক সীতা  থানায় িনেয় আেস। 
রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় তাঁেক হাজত থেক বর কের দইু হােত হাতকড়া পিড়েয় 
আেরক  ঘের িনেয় যাওয়া হয়। মিন বগম বেলন, সখােন এসাআই খােলেদর নতৃে  
৮/১০ জন পু ষ পুিলশ সদস  (কেয়কজন পুিলেশর পাষােক ও কেয়কজন সাদা 
পাষােক) তাঁর ওপর চড়াও হয়। এসময় ১ জন মিহলা পুিলশ পােশর ঘের দাঁিড়েয় 
িছল। তারা তাঁেক ই াহীম সুমন হত াকাে র সে  জিড়ত থাকার কথা ীকার করেত 
বেল। িতিন িকছু জােনন না বলেলই তাঁরা সবাই িমেল লা  িদেয় তাঁেক পটােত থােক। 
কেয়ক িমিনট পটােনার পর এক  চয়াের বিসেয় হােতর কনুইেত ইেলকি ক শক দয়। 
এেত িতিন মেঝেত পেড় গেল সবাই িমেল আবার পটােনা  কের। বুট িদেয় বুেক, 

িপেঠ ও তলেপেট লািথ মারেত থােক। িকছু ন পর মেঝ থেক তুেল দু ’পােয়র হাটুর 
উপের উ েত ইেলকি ক শক দয় এবং হােত ও িপেঠ জল  িসগােরেটর ছ াকা দয়। 
এভােব ায় কেয়ক ঘ া ধের তাঁর উপর িনযাতন চালায়। িনযাতেনর একপযােয় িতিন 
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ান হািরেয় ফেলন। পরিদন ৩০ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় ান 
ফরার পর িতিন তাঁেক সীতা  হাসপাতােল দখেত পান। তাঁর সারা শরীের তখন 
ব াথায় নড়াচড়া করার শি টু ও িছল না। িতিন দেখন সীতা  হাসপাতােলর 
ডা ার তাঁেক রাখেত চাে  না আর পুিলশ ভিত িনেত জার করেছ। িকছু সময় পর 
সীতা  হাসপাতাল থেক তাঁেক চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল সুপািরশ কের 
দওয়া হয়। ৩০ জলুাই ২০১২ বলা আনুমািনক ১.০০ টায় তাঁেক চ াম মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােলর ক াজয়ুািল  িবভােগ ভিত করা হয়।  

 

শারিমন আ ার (১৯),মিন বগেমর বড় মেয় 

শারিমন আ ার অিধকারেক জানান, ১৮ জলুাই ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় 
তাঁর মা মিন বগমেক সীতা  থানার পুিলশ সদস রা ার কের। ২৯ জলুাই ২০১২ 
পয  মােয়র সে  তাঁরা কান দখা সা াৎ করেত পােরনিন। ৩০ জলুাই ২০১২ তাঁর 
খালু আবু তােলেবর মাধ েম মােক চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় আসা 
হেয়েছ জানেত পের ওই িদন িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় ছাট বান শাবরীন 
আ ারেক িনেয় মিডেকেল িগেয় দেখন হাতকড়া পরা অব ায় মিন বগম হাসপাতােলর 
বেড েয় আেছন। পের অবশ  ডা ারেদর অনুেরােধ পুিলশ মােয়র হাত থেক 
হাতকড়া খুেল দয়। িতিন জানান, তাঁর মা মিন বগেমর সারা শরীর ও মুখ 
অ াভািবক ভােব ফালা িছল। পের তাঁর কাপড় পা ােনার সময় সারা শরীের 
িনযাতেনর িচ  দখেত পান। হােতর কনুইেয়র ওপের, আ েুলর মেধ , উ েত ও পােয়র 
িনেচ ইেলকি ক শক, িসগােরেটর ছ াকা ও পটােনার দাগ এবং িপেঠ, বুেক ও তলেপেট 
দাগ িছল। ৩ অগা  সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় সীতা  থানার ওিস আিমনুল 
ইসলামসহ ৩/৪ জন পুিলশ সদস  হাসপাতােল এেস তাঁর মােক িনেয় যেত চায়। িক  
মা তখেনা অসু  থাকায় হাসপাতােলর িচিকৎসেকরা তাঁেক ছােড়নিন। 

 

ইমাম হােসন (৩২) মিন বগেমর ভািগনা  
ইমাম হােসন অিধকারেক জানান, ১৯ জলুাই ২০১২ িতিন এসআই খােলেদর সে  
যাগােযাগ কেরন। ওই িদন আদালেত না পাঠােনায় হয়রািনর আশংকায় ২০ জলুাই 
২০১২ রাত আনুমািনক ২.০০ টায় এসআই খােলদেক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা 
দন। পের মিন বগমেক িরমাে  িনেয় এস আই খােলদ হােসনেক িনযাতন না করার 
অনুেরাধ জািনেয়, িতিন এসআই খােলদ হােসনেক আেরা ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা 
দন এবং বেলন য, তাঁর খালা যিদ দাষী হয় তেব আদালেতর মাধ েম িবচার 
হেব,তাঁরা যন কান িনযাতন না কের। টাকা নওয়ার পর এসআই খােলদ বেলেছ 
আপনারা হত াকাে র একটা ু িদন, আিম িকছু বলব না। " িক  আমরা িক ু  
দব?" এধরেনর  করেল দােরাগা চুপ কের থােকন। ২৯ জলুাই ২০১২ িরমাে  
িজ াসাবােদর নােম রাতভর িনযাতেনর পর ৩০ জলুাই ২০১২ থেক ৭ অগা  ২০১২ 
পয  চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় পুিলেশর িপড়ািপিড়েত 
৭ অগা  ২০১২ খালা স ুণ সু  হবার আেগই চ াম মিডেকল কেলজ কতৃপ  তাঁেক 
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িরিলজ কের িদেত বাধ  হয়। তেব ছাড়পে  খালার শরীেরর ১১  ােন িনযাতেনর 
কথা উে খ কেরন িচিকৎসক। ওই ছাড়পে র ফেটাকিপ তাঁরা সং হ কেরন। ৭ অগা  
২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.৩০ টায় হাসপাতাল থেক িরিলজ করেলও পুিলশ 
হাসপাতােলর ছাড়প  ছাড়াই িবেকল আনুমািনক ৩.০০ টায় তাঁেক িসিনয়র জিুডিশয়াল 
ম ািজে ট ফিরদা ইয়াসিমেনর আদালেত হািজর করা হয়। তেব এিদন এস আই খােলদ 
হাসপাতােল বা আদালেত আেসিন। সীতা  থানার ৩/৪ জন পুিলশ সদস  মিন 
বগমেক হাসপাতাল থেক িরিসভ কের আদালেত িনেয় যায়। িক  মামলার নিথেত 
হাসপাতােলর ছাড়প  না থাকায় এবং মিন বগেমর শারীিরক অব া দেখ আদালত 
পিরদশক তাঁেক হণ না কের হাসপাতােলর ছাড়প  সহ িনেয় আসেত বেল। তখন 
পুিলশ আদালত থেক তাঁর খালা মিন বগমেক কােতায়ালী থানায় িনেয় যায়। পরিদন 
৮ অগা  ২০১২ এসআই খােলদ আদালেত এেস আেরকটা জাল ছাড়প  সহ তাঁর 
খালােক আদালেত তােল। এসময় মিন বগম এর আইনজীবী আসল ছাড়প টা 
আদালেতর নজের আনেল আদালত আসল ছাড়প  িনি ত করেত হাসপাতাল কতৃপ েক 
িনেদশ দয় এবং সই সে  তাঁর খালােক কারা হাসপাতােল রেখ িচিকৎসা করােনার 
িনেদশ দয়। পুিলেশর দািখল করা ওই ছাড়পে  উে খ আেছ ডায়ােব স থাকায় িরমা  
চলাকােল মিন বগম অসু  হেয় পেড়। এ কারেণ ৮ িদন তাঁেক হাসপাতােল 
িচিকৎসাধীন থাকেত হয়। িক  মিন বগেমর ডায়ােব স নই। আর তাঁেক য 
ক াজয়ুািল  ওয়ােডর ১৭ নং বেড িচিকৎসা দয়া হেয়েছ সখােন কান ডায়ােব স 
রাগীর িচিকৎসা করােনা হয় না। কারা হাসপাতােল রেখ িচিকৎসা করােনার জন  
আদালেতর িনেদশনা থাকেলও কারা কতৃপ  তাঁেক হাসপাতােল ভিত না কের সাধারণ 
ওয়ােড রােখ।  

 

লুতফু াহার বগম, মিহলা জল পিুলশ, ত দশ  

চ াম কারা পুিলেশর সদস  লুতফু াহার অিধকারেক জানান, মিন বগমেক কারাগার 
থেক ২৯ জলুাই ২০১২ সীতা  থানায় িরমাে  নয়ার সময় িনয়মানুযায়ী জল পুিলশ 
সদস  িহেসেব জল কতৃপে র িনেদেশ িতিন মিন বগেমর সে  িগেয়িছেলন। িক  মিন 
বগমেক থানা হাজত থেক বর কের িজ াসাবােদর জন  পৃথক ঘের নওয়ার সময় 
তাঁেক সই ঘের ঢুকেত দওয়া হয় িন। এসআই খােলদ হােসন তাঁেক দােরাগােদর ঘের 
বসেত বেলিছেলন। আনুমািনক ১ ঘ া পর অসু  অব ায় মিন বগমেক ওই ঘর থেক 
বর কের সীতা  হাসপাতােল নয়া হয়। পরিদন ৩০ জলুাই ২০১২ আনুমািনক 
১২.০০ টায় তাঁেক চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় আসা হয়। িতিন জানান 
৩১ জলুাই ২০১২ পয  চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িতিন মিন বগেমর িডউ  
কেরেছন। 

 

িবধু ভূষণ ভৗিমক, উপেজলা া  কমকতা, সীতা  হাসপাতাল  
িবধু ভূষণ ভৗিমক অিধকারেক জানান, ৩০ জলুাই সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় 
সীতা  থানা পুিলশ তর অব ায় মিন বগমেক সীতা  উপেজলা া  কমে ে  
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িনেয় আেস। তখন মিন বগম তী  াসকে  ভুগিছেলন। এ কারেণ সে  সে  তাঁেক 
চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠােনা হয়। তার অব া দেখই মেন হেয়িছল 
তার উ ত িচিকৎসা েয়াজন, এ কারেণ তাঁর শরীের কান আঘােতর িচ  আেছ িকনা 
ভাল ভােব দখা হয় িন।  

 

ডা. শ ু দাশ, িচিকৎসক ক াজুয়ািল  ইউিনট, চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 
(মিন বগেমর িচিকৎসা দানকারী) 
ডা. ু দাশ অিধকারেক জানান, ক াজয়ুািল  িবভাগ অত  শকাতর িবভাগ। এই 
িবভােগ িচিকৎসা নওয়া কান রাগী বা অন  য কান ধরেনর তথ  বাইের দওয়ার 
িবধান নই। এ কারেণ কান তথ  জানােত িতিন অপারগ। 

 

মাহা দ হলাল উি ন, এডভােকট, জজ কাট, চ াম (মিন বগেমর আইনজীিব) 
এডেভােকট হলাল উি ন অিধকারেক জানান, সীতা  থানায় দােয়র করা মৃত ই ািহম 
সুমেনর ী রহানা আ ােরর দােয়র করার (মামলা নং-১৯, ধারা-৩০২/৩৪, তািরখ 
১৮ জলুাই ২০১২) মামলা জ ু হওয়ার কেয়ক ঘ ার মেধ ই পুিলশ মিন বগমেক 
ফতার কের এবং আইন বিহভূতভােব ২ িদন থানায় আটেক রােখ। এরপর আদালেতর 

মাধ েম িরমাে  িনেয় ৮/১০ জন পু ষ পুিলশ সদস  একজন মিহলার উপর অমানুিষক 
িনযাতন চালায়, যা দেশর চিলত আইন এর পিরপি । পুিলশ ধু তাঁেক িনযাতন 
কেরই া  হয় িন। হাসপাতােলর ছাড়প  পয  জাল কের তারণার মাধ েম 
অিভযু েক কােট তুেলেছ। ২৯ জলুাই ২০১২ িরমাে  িনেয় িনযাতেন অসু  হেয় পরেল 
৩০ জলুাই ২০১২ থেক ৭ অগা  ২০১২ পয  মিন বগম চ াম মিডেকল কেলজ 
হাসপাতােলর ক াজয়ুািল  ইউিনেট িচিকৎসাধীন িছেলন। ৭ অগা  ২০১২ সকাল 
আনুমািনক ১০.৩০ টায় হাসপাতাল কতৃপ  মিন বগেমর শরীেরর ১১  জায়গায় 
িনযাতেনর িচ  পাওয়া গেছ উে খ কের ছাড়প  দন। িক  এসআই খােলদ সারা 
িদন মিন বগমেক অ াত ােন রেখ কাট শষ হওয়ার আগ মু েত আদালেত িনেয় 
আেস এবং হাসপাতােলর ছাড়প  ছাড়াই তাঁেক আদালেতর মাধ েম কারাগাের পাঠােনার 
চ া কের। িক  কাট ইনে র মিন বগেমর শারীিরক অব া দেখ তাঁেক হন 
করেত অ ীকৃিত জািনেয় পর িদন হাসপাতােলর ছাড়প  সহ আদালেত তুলেত বেলন। 
এই অব ায় এসআই খােলদ মিন বগমেক ৭ অগা  ২০১২ রােত কােতায়ালী থানায় 
রােখ। িক  িনয়ম হল; কান কারেণ কাট অিভযু েক না িনেল সংি  থানায় িনেয় 
যাওয়া এে ে ও আইেনর অবমাননা হেয়েছ। পরিদন ৮ অগা  ২০১২ সকাল 
আনুমািনক ১১.৩০ টায় এক  জাল ছাড়প  (এই ছাড়পে  উে খ িছল মিন বগম 
আেগ থেকই ডায়ােব কসহ নানা রােগ ভুগিছল এ কারেন তােক িচিকৎসা িদেত 
হেয়েছ) সহ মিন বগমেক িসিনয়র জিুডিশয়াল ম ািজে ট আদালত (২) এর িবচারক 
ফিরদা ইয়াসিমেনর আদালেত উপ াপন কের। িক  মিন বগমেক য ক াজয়ুািল  
িবভােগ িচিকৎসা দয়া হেয়েছ সখােন ডায়ােব েকর িচিকৎসা দওয়া হয় না। িবষয়  
তুেল ধের কৃত ছাড়প  মিন বগেমর আইনজীিব িহসােব িতিন আদালেতর নজের 
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আনেল আদালত মিন বগমেক কারাগাের পা েয় কারা হাসপাতােল িচিকৎসা দওয়ার 
পাশাপািশ ১৪ অগা  ২০১২ একই আদালেত হাসপাতােলর কৃত ছাড়প  উপ াপেনর 
জন  পুিলশেক িনেদশ দন। িক  ১৪ অগা  ২০১২ তািরেখ পুিলশ অন  কান ছাড়প  
উপ াপন কেরিন। এই অব ায় আদালত কৃত ছাড়প  আদালেত উপ াপন করার জন  
চ াম মিডেকল কেলজ কতৃপ েক িনেদশ দয়।   

 

মা: ফিরদ উি ন, উপ-সহকারী পিুলশ কিমশনার (উ র), চ াম 

মা: ফিরদ উি ন অিধকারেক জানান, িরমাে  িনেয় মিন বগেমর ওপর িনযাতন করা 
হেয়েছ এ ধরেনর এক  অিভেযাগ আিম পেয়িছ। িক  অিভেযােগর পে  তমন কান 
তথ  মাণ পাইিন। এছাড়া মামলা  স েক যতটু  জািন, মিন বগম ই ািহম সুমন 
হত াকাে র মুল পিরক নাকারী এবং িতিনই মামলার ধান অিভযু । এ কারেন 
হত াকাে র রহস  উদঘাটেন পুিলশ তাঁেক িজ াসাবাদ করেব এবং িতিন িনেজ বাঁচেত 
পুিলেশর িব ে  অিভেযাগ করেবন এটাই াভািবক।   

 

মাহা দ আিমনুল ইসলাম, ওিস, সীতা  থানা, চ াম  
সীতা  থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) আিমনুল ইসলাম অিধকারেক জানান, মিন 
বগেমর বাসা সীতা  থেক িব কেলানীর দরু  অ ত ৫০ িকেলািমটার হেলও ১৭ 
জলুাই ২০১২ রােত তাঁর মাবাইল সীতা ে র টাওয়াের অব ান করিছল। এছাড়া 
ই াহীম সুমেনর সে  তাঁর বশ কেয়কবার কথা হেয়িছল। াথিমক তদে  ই ািহম সুমন 
হত াকা  স েক মিন বগেমর জিড়ত থাকার িবষেয় সব ধরেনর তথ  তাঁেদর কােছ 
আেছ বেল িতিন জানান। িতিন বেলন, মিন বগম ডায়ােব কসসহ নানান রােগ 
ভুগিছেলন িরমাে  আনার পরপরই টনশেন িতিন অসু  হেয় পেরন। এ কারেণ তাঁেক 
হাসপাতােল ভিত করা হেয়িছল। তাঁেক মা  কেয়ক ঘ া থানায় রাখা হেয়িছল। এত 
অ  সমেয়  িনযাতন করা স ব নয় বেল িতিন দািব কেরন। 

 

মু. খােলদ হােসন,এসআই ও সেক  অিফসার, সীতা  থানা, চ াম (অিভযু  
পিুলশ কমকতা)  
এসআই খােলদ হােসন অিধকারেক জানান, ১৮ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০ 
টায় সীতা  থানার পৗরসভা এলাকার শখপাড়া  কসাইখানা সংল  ঢাকা-চ াম 
মহাসড়েকর পুবপাে  হাত, পা ও মুখ বাধা অব ায় অ াত এক ব াি র লাশ উ ার 
করা হয়। দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় খুলশী থানার িজ ক িব  কেলানীর ১ নং 
েটর রহানা আ ার থানায় এেস মৃতেদহ  তার ামী ই ািহম সুমন এর বেল শনা  

কের। ওই িদন রাত আনুমািনক ৮.০০ টায় উ  রহানা আ ার বাদী হেয় মিন 
বগম, ামী মৃত শহীদুর রহমান, ট নং ৩৪৩/৩৪৪ বনফুল বািড়, িজ ক িব কেলানী 
খুলশীেক অিভযু  কের হত া মামলা দােয়র কেরন (মামলা নং-১৯, ধারা-৩০২/৩৪, 

তািরখ জলুাই ১৮, ২০১২)। বাদী তার মামলায় উে খ কেরন, মিন বগেমর সে  
হত াকাে র িশকার ই ািহম সুমেনর আিথক লনেদন সং া  িবেরাধ িছল। ১৭ জলুাই 
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২০১২ স া আনুমািনক ৬.০০ টায় মিন বগম ই ািহম সুমেনর মাবাইেল ফান কের 
টাকা দওয়ার কথা বেল পাহাড়তলী থানার অলংকার মােড় ডেক িনেয় যায়। এরপর 
ই াহীম সুমন আর িফের আেসিন। ১৮ জলুাই ২০১২ সীতা ে  তাঁর লাশ পাওয়া যায়। 
এরপর বাদী মিন বগেমর সে  ফােন এসব িবষয় িনেয় কথা বেল। িক  তাঁর কথায় 
বাদীর সে হ হেল স মিন বগমেক অিভযু  কের মামলা কেরন। ওই িদন রােতই 
িব কেলানী  মিন বগেমর িনজ বািড় থেক মিন বগমেক ার কের। তাঁর কাছ 
থেক বশ িকছু পুণ তথ  পাওয়া গেছ। তেব তদ  এখেনা স ুণ হয় িন। মিন 
বগেমর উপর িনযাতেনর অিভেযাগ সে  এসআই খােলদ বেলন, মিন বগেমর ভাব 
চির  খারাপ, স একজন ধুত ও িহং  কৃিতর মানুষ। তাঁর সােথ দধুষ স াসী ও 
অ ধারী খুনী চে র যাগােযাগ আেছ বেল তদে  মািনত হেয়েছ। িরমাে  এেন 
িজ াসাবােদর েতই স অসু  হবার অিভনয়  কের।  

 

িবেশষ ব  

৩১ জলুাই ২০১২, সীতা  মেডল থানার এস আই মুঃ খােলদ হােসন কাট পুিলশ 
পিরদশক, সদর কাট চ াম এর মাধ েম িব  চীফ জিুডিশয়াল ম ািজে ট, আদালত, 

চ াম বরাবর উপেজলা া  কমে   সীতা , চ াম এর ব াব াপে র কিপ ১ 
পাতা সংযু  কের এক  িতেবদন দািখল কেরন। িতেবদেন উে খ করা হয়, ৩০ 
জলুাই ২০১২ সকােল আসামী িনেজেক হাপানী, উ  র চাপ, ডায়ােব স, ইত ািদ রােগর 
অসু েবাধ করেছ জানােল থানার কতব রত িচিকৎসক াথিমক িচিকৎসা ও ব াব াপ  
দান কের উ ত িচিকৎসার জন  চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতাল-এ িনেয় গেল 

জ রী িবভােগর কতব রত িচিকৎসক তাঁর িচিকৎসা কের পযেব েনর জন  আসামীেক 
ক াজয়ুািল  ওয়ােডর শয া নং-১৭ ত িচিকৎসাধীন রােখন। উ  আসামীর হাপানী, 
উ  র চাপ, ডায়ােব স ইত ািদ রােগ ভুগেছন িবধায় তাঁেক সু  িহসােব ছাড়প  
দােনর লে  পযেব েন রাখা হেয়েছ মেম হাসপাতাল সূে  জানা যায়। িক  

অিধকােরর তথ ানুস ােন, চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এর ক াজয়ুািল  িবভােগর 
দু  ব াব াপ  পাওয়া গেছ। যার এক েত মিন বগমেক ডায়ােব স এর রাগী 
িহসােব দখােনা হেয়েছ এবং অপর েত ইনজিুর নাট দয়া আেছ। 
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ছিবঃ চেমক হাসপাতােলর মূল ব াব াপ , ইনজিুর নাটসহ 

তথ সূ ঃ অিধকার 
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ছিবঃ চেমক হাসপাতােলর জাল ব াব াপ  

তথ সূ ঃ অিধকার 

 

সবেশষ অব া  
৩০ অে াবর ২০১২, মামলার তদ কারী কমকতা এসআই মু. খােলদ হােসন অিধকারেক 
জানান, মামলা  বতমােন সু ীম কােটর হাইেকাট িবভােগর এখিতয়ারাধীন আেছ 
(মামলা নং-১৯, ধারা-৩০২/৩৪, তািরখ জলুাই ১৮, ২০১২) এবং মিন বগম বতমােন 
চ াম ক ীয় কারাগাের আটকাব ায় আেছন। খােলদ হােসন আেরা জানান, ই ািহম 
সুমন হত ার ঘটনায়  সীতা  থেক পুিলশ সদস রা মাহা দ জােবদ ও কালাম 
হােসন নােমর দুই জনেক সে হভাজন িহসােব ার কেরেছ। ১৬৪ ধারার 
জবানব ীেত তারা ই াহীম সুমন হত াকাে র সে  মিন বগেমর জিড়ত থাকার কথা 
ীকার কেরেছ। 

 

অিধকােরর ব ব  

িনযাতন বাংলােদেশর সংিবধােনর ৩৫(৫) অনুে দ এর ল ন। তারপর ও দীঘিদেনর 
দায়মুি র সং ৃ িতর ফলাফল প িনযাতন চেল আসেছ। ফেল দেশ আইেনর শাসন 

িব  হে । অিধকার, মিন বগেমর উপর পুিলশী হফাজেত চালােনা িনযাতেনর সু ু  
তদ  ও িবচার দাবী করেছ।   


