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Abstract 
Crime is an Eternal Phenomena underlying beneath human civilization. It develops around human 

interest. It changes according to the evolution of society, culture and norms. As the civilization grows 

the relation between crime and punishment leads to a complex equation. But to punish anyone for a 

particular criminal act we need to detect his/her involvement in that crime at first. Police are the 

administrative instrument for that work. The first authority to conduct any legal investigation. Police 

may be get a confession from a suspect under police custody for a crime and according to all the 

evidence they prepare a charge sheet and produce him/her to the court for final punishment. To 

collect all that evidences they must get a clue or some important information to go through with the 

investigation. Born criminals are hard to crack. They are not willing to confess anything that goes 

against them. For this there are so many unique methods invented to break them. But sometimes it 

could be fatal for the suspect. There are not any fix rule or manuals for applying these and couple of 

baneful occasion it becomes a black mark on police administration. 

In this article we are trying to find such examples and explore what are the possible reason behind 

this rigorous methodology? Are any worthy aspect or specific criminological background present 

against its defence?  

We used several bengali article, novel and memoirs from nineteenth and twentieth century’s bengali 

literature to collect necessary proofs in respect of this article.     

____________________________________________________ 

Discussion  
১ 

আেক মাটেই ফােক েয়! ফােক মাটেই কটয়ি েয়। কটয়ি মাটেই িালি েয়। এবং িালিটযই সসায়ালি েয়। কারণ 
অপরাধী িাটয়িা িটিই সব চুটকবুটক সেি এমেো েয়, প্রকৃয যিটের অলিমুখ থাটক অপরাটধর উৎটসর লিটকও। 
অপরাধীরা সস অলেম েেটবের অটমাঘ পথ প্রিিডক িটিও সপোি সকাি লেধডালরয সপোলি সিওয়ার িটেে সকস সালিটয় 
আিািটয চািাে লিটয় িারপ্রাপ্ত যিেকালরর কাি সমটে ো। একথা যাটির িাটিামযেই িাো ছুটো-ফুটো সকটসর িয় 
িায অপরাধীর কাটছ লিমূিযুটিার সচটয়ও পিকা। এক ফুুঁটয়ই যা উধাও িটয় যাটব। সিি-সিফািটয বরং অটেটকর 
মাসকাবালর বটদাবি চটি। উলেি িযটকর এক মিাখলিফা ইিা সিািা সযমে লেটির িীবটের অটধডকই কালেটয় 
লিটয়লছি সিটির সচৌিলিটয। প্রটযেকবার ছুলের সময় সস সিবদীটির উটিটিে একোই কথা বিয,  
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“িাই সিলখস, সযারা সযে আমার িাটযর িাুঁলিো েষ্ট কলরস  ো, আলম িীঘ্রই লফলরয়া আলসটযলছ।”১  
 

এবং লিে কটয়টকর লিযরই আবার যার িাুঁলিটয চাি ফুেটয শুরু করয। সসকাটির সাটয়ব সছাকরারা বাবুয়ালের সিো 
শুধটয ো পারটি িলরণবালির বালসদা িটয় সিিীয় অপরাধীটির যুিোয় রীলযময রািার িাটি লিে কালেটয় আসটযে। 
সুযরাং লেছক সািা খালেক মিাও বটে। যা ছািা আিািটযর এিিাটস সকােও সকস যখেই সপৌঁছটব যখে পাকাটপাক্ত 
প্রমাণ পুলিটির িাটয আসটব, অথবা এমে সকােও যথে যার যথেসূটেই ঘেীিূয রটয়টছ িুেডীলযর খাসমিি। অপরাধী 
যলি যার িলিি ো সিয়, যটব যামাম খােলে সবকার। যিটে যযই অপরাধী সটদটি কাউটক আেক করা সিাক ো 
সকে, আসামী একরার করটয োরাি িটি যাটক সছটি লিটযই িটব। মাথার ঘাম পাটয় সফিা লিটেকিে-লিিাকিটের 
আর সকাটো িাম থাকটব ো। যাই সসািা আঙুটি লঘ ো উঠটি আঙুি সবুঁকাটয িয়। সিরার সুবাটি ইটে-অলেটেয় 
এমে লকছু পদ্ধলযর সািাযে লেটয িয় যার সবোই সািা সচাটখ িয়য লঠক েয়। পলরলিলয সাটপটে উলচয মটে িটিও 
আসটি যা লিটেকিটের কাটিা লিক। 
 

২ 
‘সোপাি বি সুটবাধ বািক।’ লঠকই। লকন্তু অপরাধীরা সকউ ‘সোপাি’ েয়, ‘রাখাি’-ও েয়। োোে ক্রাইটমর িটরক 
ধরে। লক্রলমেোটিরও। অপরাধমেিটের কারবালররা বটিে, সবলিরিাে সেটেই অপরাধ যাৎেলণক উটেিোর ফসি 
েয়। িীঘড লিে ধটর সুলেলিডষ্ট পলরকল্পোয় েটি সযািা বীিযিা। মাটঠ োমার আটেই সম্ভাবে প্রলযটরাটধর লবরুটদ্ধ সেে 
প্রোকলেস সসটর সেয় সচার-ছোুঁচটি। যয ‘লছিৎ’ই করা িয়, সিটি েসকায় ো। িাটরাোর সচাটখ সচাখ সরটখ বুক ঠুটক 
বটি,  

“এই সিখুে যটিার সিিার এক পালপষ্ঠ মুসিমাে িাটরাো যামাটকর গুি সপািাইয়া আমার িােুটয চালপয়া 
ধলরয়ালছি।আমার িােুর মাংস চড়  চড়  কলরয়া পুলিয়া িুেডন্ধ বালির িইি, আলম চীৎকার কলরয়া ক্রদে 
কলরয়ালছিাম বটে লকন্তু একরার কলর োই। পাবোর লবখোয সমৌিবী ওয়াসফউিীে িাটরাো …আমার িটির 
েটখর লিযর কাুঁো ফুোইয়া সিলখয়াটছে; যািাটযও লযলে কৃযকাযডে িইটয পাটরে োই”২  

এয অটল্প ‘িলব’ সিাটি ো। যা উলেি িযটক িাটরাোরাও এটযা অটল্পর উপর লিটয় সযটযে ো। সসটকটি লবশ্বাস বটি 
‘বিমাএস িব্দ’ করটয িটি িালির লিটয়টে কিাপাটকর প্রাধােে থাকা চাই। সিাষী সযে বুঝটয পাটর, সয িাটির 
আিায় এ পটথ সস সেটমলছি সস িাি সযা িূর অি বািলয সুটির মাশুি গুণটয গুণটয প্রাণপালখও সিরবার িটয় যাটব। 
যটব এটযা সকােড-কাছালরর আটিি িালরর পটরর অবিা। যার আটের ধকিও কম েয়।  
          সকাটযায়ালিটয ঢুটক কপাটির ঘাম মুটছ সটবমাে একেু বটসটছে লক বটসেলে, বি কযডা বিটিে, সিাটো 
সি! অমুক িাটমর অমুক িায়োয় কী সযে সোিমাি িটয়টছ খবর সপিাম। লিেলের সবলরটয় পটিা। একেু যিারক কটর 
এটসা সিলখ। অল্পলিটেই কাি সসটরা। সবলিলিে িটি আবার আমাটক অেে বেবিা সিখটয িটব। এই োও পটরায়াো। 
পটরায়াো-লিিটমাির েোুঁটক গুুঁটি, ধিাচুটিা পাটি বরকদাটির সটে ছুেটিে িাটরাো।৩ মুিূটযডর মটধে িাম িেিূণে 
িটয় সেি। িাকায পিার মযই িয়ঙ্কর লছি ‘িাটরাো পিা’। মিামলিম হুিুটরর লিলিে লিটয লিটয আসামী-ফলরয়ািী 
িুিটেই েোুঁকখালির িলমিার। মটোময েিরাোর অিাটব সকাটযায়ালিটয চািাে। সরাসলর থািড-লিলি। কথা কম, কাি 
সবলি। উপায়ই বা কী? লময়ািাটের িবাটে আটেপ ঝটর পটি, ‘আমরাই বা কী করব, িয়টযা িাকালয িটয়টছ আমাটির 
থাো এিাকায়, িালকটমর পটরায়াো এি িিলিটের লিযর যলি সচারাই মাি আর িাকাযটির িলিি করা ো যায় যািটি 
সোকলর খযম। আমারও িালকম হুিুরটক সওয়াি করটয ইটে কটর, যলি সরকার যাুঁটক হুকুম করয যাুঁর সিিায় 
ঘটে যাওয়া সকাটো অপরাটধর লকোরা িি লিটের লিযর করটয ো পারটি যাুঁটক চাকলরটয ইিফা লিটয িটব, যািটি 
যখে লযলে কী করটযে? যখেও লক লযলে এখেকার মটযাই বিটয পারটযে অপরাটধর লকোরা করটয আমরা সয 
আঙুি সমাচিাটোর কায়িা ইটিমাি কটর থালক সসো িয়ােক, লবটিষ কটর যাুঁর সামটে যখে আর অেে উপায় সেই।’৪ 
‘সসকাটির িাটরাো কালিেী’-টয মোলিটেটের লবরুটদ্ধ একই অলিটযাে উটঠ এটসটছ,  

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-29 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 259-266 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 261 of 266 

 

“পূর্ব্ড িাটরাোরা অটেটক ইোপূবডক এইরূপ কাযডে কলরটযে, এমে েটি। অলধক সমটয় যাুঁিারা মোলিটেে 
সাটিবলিটের হুকুটমর িাটব সসই প্রণািী অবিম্বে কলরটয বাধে িইটযে।”৫  

কারণ উর্ধ্ডযে কযডারা বটিই লিটযে,  
“িাটরাো লযে (লকম্বা সমাকিমার গুরুত্ব বুলঝয়া সায) লিবটসর মটধে আসালম িালির লকম্বা সমাকিমার সকোর  
কটর, যলি সস এই সমটয়র মটধে ঐ কাযডে কলরটয অকৃযকাযডে িয়, যািা িইটি আপোটক সাসটপন্ড (লকংবা 
সকােও িটি পিচুেয) লবটবচো কলরয়া, োটয়ব িাটরাোর িটি িীিটমাির অপডণ কলরয়া, িবাবলিলির লেলমে 
হুিুটর িালির িয়।”৬  

যাই িবাব এিাটয িুিুটমর বটদাবি। কারণ, ‘বালিটয আরাটম আটয়টি বটস একিে িালকম সিারিুিুম বন্ধ করার 
পটে সওয়াি করটযই পাটরে। আমার িােটয ইটে কটর এইরকম কায়িা ইটিমাি ো করটি আমরা সকমেিাটব 
িয়ােক সব অপরাটধর সুিুক পাব? সবলিরিাে মামিাটযই সযা কী আসালম কী ফলরয়ালি যরফটক সিখা যায় সবলকছু 
ঢাকাচাপা লিটয বেি।’৭  
          আিকাি সযা শুধু উপরওয়ািাই লেম্নচাপ ঘলেটয় সযাটিে ো, লমলিয়ার সপ্রিারকুকাটর প্রলযমুিূটযড সেেিটের 
বাষ্প িটম ঊধডমুখী। যাই যলরকায় লকছু বিি এটিও ঘুরপটথ কবুিোমা আিায় করার রািা সখািা ো সরটখ উপায় 
সেই। এিিাটস িাুঁলিটয় একলে মাে অস্বীকাটর সরিাই পাওয়ার রািা খুুঁটি লেটয পাটর অপরাধী, লমটথে কটর লিটয 
পাটর যার প্রলয সমি অলিটযাে। িারযীয় িণ্ডলবলধ অেুসাটর কাউটক লবো কারটণ সিি-সিফািটয আেটক রাখার 
লেয়ম সেই। যাই অপরাটধর িলিি খুুঁটি অপরাধীটক িালি লিটয িটি থাো সথটক আিািটয চািাে করার মাটঝর 
সময়েুকু যিেকালর অলফসাটরর কাটছ চরম গুরুত্বপূণড। এখাটেই লেধডালরয িটয় যায় লিটেকিটের পরবযডী পযডায়। যার 
িটেে অপরাধীর আত্মলবশ্বাস িাঙা সবটচটয় িরুলর। 
 

৩ 
‘িরিার বাইটর িাুঁলিটয় থাকা এক কেটেবটির োম ধটর িাুঁক পািিাম। সস মুিূটযডর মটধে িালির। বিিাম, ”িরিাো 
সিলিটয় বাইটর িাুঁলিটয় থাক। আলম এটক সববুে বাোব।” কেটেবি আমার কথাোর অথড বুটঝ সচম্বাটরর িরিাো 
সেটে বন্ধ কটর লিি। যখে ‘সববুে’ কথাো খুব চািু লছি আমাটির মটধে। ‘সববুে বাোটোর’ অথড পশ্চাটিটি িাণ্ডা লিটয় 
সমটর সববুটের মটযা সপছেো িাি কটর সিওয়া।’৮ এই সৃ্মলযচারণ খুব পুরটো েয়। লবি িযটক িািবািাটরর এক 
অলফসাটরর এই কায়িার পাটি সসটকটি সকৌিটির িু-চার উটেখ রাখা যাক। োইমটমলিটে সচটপ উলেি িযটক 
সযিপুর থাোর সচৌিলিটয সপৌঁছটি সিখা যাটব,“একো লিলেস, সিখটয এয মামুলি সয মালেটয পটি থাকটিও সকউ 
সখয়াি করটব ো, যা িটে এক েুকটরা বাুঁি। বিটিার ইলি িটিক িম্বা আর ইলি লযটেক চওিা। লচরুলের মটযা 
চারটে ফািা করা। ফািাগুটিা যাটয েুকটরা েুকটরা ো িটয় যায় যার িেে সিটষ একো োুঁে থাটক। সকাটো সবয়ািবটক 
িাটয়িা করটয িটি যার একো আঙুি এর মটধে ঢুলকটয় মুখগুটিা িলি লিটয় সবুঁটধ সফিা িয় বা িায লিটয় চাপ 
সিওয়া িয়, সযমেো সুলবটধ। েুকটরাগুটিা একসটে সচটপ ধরটি কী িটব বুঝটযই পারটছে।”৯ শুধু সবাঝা! িাটি িাটি 
বুঝটয পারা যাটে। ‘থাোর িবরিলির আটরকো কায়িা িি ‘ ঘুরঘুটর’ বটি সছাট্ট একো সপাকা। লিটের সবিায় যাটক 
ঘর সথটক সবর কটর আেটি সস লেটির িেে মালেটয এমে েযড খুুঁিটব সয সিখটি যাজ্জব িটয িয়। সপাকাোর মুটখর 
িু ধাটর পাখার মটযা সবলরটয় থাটক সচায়াটির িক্ত িাি। এটকবাটর করাটযর িাুঁটযর মটযা ধারাটিা। িক্ত সথটক িক্ত 
িলমটয সস এই লিটয় লেটমটষ েযড খুুঁটি সফটি।’  

“টপাকাোটক … কাটির িাোটোর কায়িাো িটে; সবয়ািটবর িামাকাপি খুটি, িায-পা লপছটমািা কটর সবুঁটধ 
লচয কটর শুইটয় সিওয়া। যারপর যার োলির ওপর সপাকাোটক সরটখ চাপা সিওয়া িয় আধমািা োরটকাটির 
সখািা। সটে সটে শুরু িটয় যায় যার কাি। িক্ত িলমর বিটি ফুটো িটয থাটক োলি। বজ্জাযো সয ফুটির 
লবছাোয় শুটয় সেই সসো মািুম িয় যার লচৎকাটর।”১০  

এই পদ্ধলয অবিে থাোরই একটচলেয়া েয়।  
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“…খািো িালসি করটয িলমিাটরর কাছালরটযও মাটঝমাটঝ এই কায়িার ইটিমাি িয়।”১১  
‘থাোয় আটরক রকটমর িুিুম চটি সযো খুবই সোংরা আর িয়ােক। সয সিাক এই কায়িাো সফুঁটিলছি বা যারা এর 
ইটিমাি কটর যাটির লেটয় লকছু বিার সেই। এো একো সিি কসরয। সকাটো সিাকটক িুটো বাুঁটির মটধে সফটি 
চাপ সিওয়া। লকন্তু কায়িাো খুবই খযরোক। চাপ সবসময় লঠকঠাক িয় ো, যার উপর যাটক চাপ সিওয়া িটে যার 
েমযা কযো সসোও অিাো। যাই সময় সময় সবডোি ঘটে যায়।’১২ ‘যুিূম’১৩ -এর সবলি সিাটির পািাপালি কম 
সিাটির িাওয়াইও লছি। চিয চাবুক। এসব লিটে সকউ চে কটর সকাটযায়ালির সচৌিলি মািাটয চাইয ো।১৪ যাই 
বাইটরও খবর সপৌঁছয ো। সকউ যলি সিটখও সফটি, যাটক চুপ করাটোর িটেে এেুকু বিাই যটথষ্ট লছি সয,  

“থাোয় যা সিখ যািা বালিটর কািাটকও কলিটয োই, যলি সকি বটি, িোমচাুঁটির১৫ প্রিার িাি িয়।”১৬  
পটর অবিে এমে প্রকাটিে িুিুম চিয ো, ইন্টাটরাটেিে সচম্বাটরর সিওয়াি সপলরটয় যাই এখেও অটেক েলির বাইটর 
আটসলে। অধিটের িাটয প্রাথলমক কারুকাযড১৭ সিটষও অপরাধী সিাষ কবুি ো করটি আসটর োমটযে উদ্ধডযে 
অলফসার। সচারাটোপ্তা আক্রমটণ তযলর মােলসক চাপােউটযাটর োটিিাি িটয় অপরাধী মালে লেয। অলধকাংি সমটয়ই 
অলিযুটক্তর পলরবাটরর িলবষেৎ েলয অথবা লেযডাযটের কথা বটি যার মােলসক প্রলযটরাটধর সিওয়াটির ধলসটয় সিওয়া 
িয, েয়য পলরবাটরর সিসেটির কাটছ অলিযুটক্তর প্রলয সম্ভাবে অযোচাটরর কথা বটি িয় সিলখটয় যিটের অেুকূটি 
সকােও সূে উদ্ধাটরর সচষ্টা চিয। সিািডণ্ডপ্রযাপ মুন্সী সিটখর পলরবাটরর সথটক এিাটবই খবর আিায় কটর সচারাই মাি 
উদ্ধার কটরলছটিে লেলরিচন্দ্র বসু। অপরাধীর আবিাটর সায় লিটয় যার লবশ্বাস অিডে কটর অটেকসময় কাটযডাদ্ধার 
িটয়টছ১৮ অথবা সেিা দ্রবে সামটে সরটখ প্রটিালিয কটরও সপে সথটক কথা বার করটযও কসুর ছািা িয় লে।  
          অপরাধীর পািাপালি অপরাটধর সিায়কটির সথটকও কম সিাোলে িয় ো। যাটির থামাটযও কখেও সখেও 
লসটধ েলি সছটি সবপািায় সিুঁটে আসটয িয়। একারটণই িািবািাটরর সসন্ট্রাি িক-আটপ কটয়িীটির সিখিাটির িেে 
লেযুক্ত এক িাক্তারটক বাধে িটয় পোুঁটচ সফটিলছটিে রুণু গুি লেটয়ােী। ধর-পাকটি িাকাযরা ধরা পটি, সামােে 
িারীলরক অস্বািালবকযা েিটর এটিই িাক্তার যাটির স্বাটিের সিািাই লিটয় িকআপ সথটক সিি িািটয পালঠটয় সিে। 
লঠকমটযা সিরার অিাটব যিেকালর অলফসার িায কামিাে। িাকালয চিটযই থাটক। অেযো একলিে সসই িাক্তারটক 
পাোিাটরর লেমন্ত্রণ কটর যাুঁর পােীটয়র সটে সকৌিটি লমলিটয় সিওয়া িি ‘অোোিটিলসক েোবটিে’। সস ওষুটধর সঘার 
কাোর পর িাক্তার আর আপায লেলবডষ কারটণ অপরাধীটির সিি িািটয পালঠটয় যিটে বােিা সিওয়ার সািস 
কটরেলে।১৯  
 

৪ 
িয়। একবার কারুর মটে িয় ঢুলকটয় লিটয পারটিই যাটক সিি কাবু করা যায়। যারপটর যাটক যা বিা িয় যার 
অেেথা কটর ো। লচরকািই পুলিি প্রিাসে সম্পটকড আমিেযার মটে সচারাটোপ্তা িটয়র িখি িালর িটয় আটছ। আর 
এই িটয়র সুবাটিই একলিটক সযমে সিরায় উটঠ এটসটছ সমাধাে সূে, আলবষৃ্কয িটয়টছ অপরাটধর অোলবষৃ্কয অিি 
সযমেই এই িয়টক িালযয়ার কটর যিটের লিগ লেটিডটি ইটেমযে িিটেটপর অলিটযােও রটয়টছ লবির। সসন্ট্রাি 
িক-আটপর থািড লিলি অধুেলষয অিি সপলরটয় সকউ বা পেু িটয়টছ সেটছ, সকউ মােলসক লিলয খুইটয় বটদ্ধান্মাি।২০ 
অটেক সময় পুলিি সিফািটয অপরাধীর মৃযুের লপছটে রািেীলয আর অপরাটধর সযােসািি আিাি করার গুিব 
উটঠটছ।২১ লেরপরাধ মােুষটকও িাটরাোর স্বাথডলসলদ্ধর িটেে লমটথে অলিটযাে লেটির কাুঁটধ লেটয ো চাওয়ায় অমােলবক 
সিরার কবটি পটি প্রাণ সখায়াটয িটয়টছ।২২ মলিিা সটদিিািটের সেটে তিলিক লেযডাযটের পািাপালি যার অিািীে 
আচরটণ মােলসক চাপ সৃলষ্ট কটর কবুি করাটোর সচষ্টা িটয়টছ লেরের২৩। সস অযোচাটরর সচটয় মৃযুে িটয়টছ পরম 
প্রাথডেীয়।  
          কিকাযা পুলিটির অেেযম িে িাটরাো পিােে সঘাষাি মােবমটে অপরাধসৃ্পিার কারণ অেুসন্ধাে করটয 
লেটয় বটিলছটিে,  
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“এক কথায় লিো, সংস্কার ও িয় সবলি থাকটি, অপরাধ-সৃ্পিা অেমুডখী িয় অথডাৎ সুপ্ত অবিা প্রাপ্ত িয়। 
অেেলিটক লিো, সংস্কার ও িয় কম থাকটি বা লবপরীয লিো ও সংস্কার প্রবি িটি বা িয় অপসালরয 
িটি, এই অপরাধ বা অপরাধ-সৃ্পিা বলিমুডখী িয় অথডাৎ িািয িয়।”২৪  

সসই সিটে ওঠা অপরাধসৃ্পিাটক ঘুম পালিটয় অপরাধী কব্জা করটয প্রাথলমক িাটব সিরায় িটয়র আবি তযলর করার 
সাটপটেও যকড িয় লবির। “লেটিটক অপরাধী মটে িটিও বৃিের সমাটির স্বাটথডই সয এমে লেমডম”২৫ িওয়ার সপটে 
প্রলযযুলক্ত ওটঠ পুলিি প্রিাসটের যরটফও, যবু অটেক কথাই বালক সথটক যায়। আর ক্রমি এই লবশ্বাস আরও সিুঁটক 
বটস ‘পুলিটি ছুুঁটি আঠাটরা ঘা।’ 
 
যথেসূে : 

১. বসু, লেলরিচন্দ্র, সসকাটির িাটরাোর কালিেী, িুষ্প্রাপে সালিযে সংিি ৩, সম্পািো : কািে বসু, কিকাযা, 
লরটেক্ট পাবলিটকিে, সপ্তম মুদ্রণ : সফব্রুয়ালর ২০০৪, পৃ. ২৭১  
২. যটিব, পৃ. ২৭৫ 
৩. “সছাে একো মকিডমার যিে সালরয়া—লযেলিে ক্রমান্বটয় সো-িকটে আলসয়া বাসায় সপৌঁলছয়ালছ, সিকমডীর 
িয়ার িরীর—কুিি লিজ্ঞাসার পূটবডই িাোইয়া লিটিে, শ্রীযুক্ত কযডা সাটিব বি চলেয়াটছে। ঘলি ঘলি সংবাি 
িইটযটছে। সবডাটে িারুণ সবিো, লেদ্রায় চেু িালঙয়া পলিটযটছ, িরীর ক্রটমই অবসন্ন িইয়া আলসটযটছ;--
লবশ্রাম কলরবার অবসর পাইিাম ো। যাুঁবুটয লেয়া সসিাম লিয়া িাুঁিাইিাম। সাটিব, সমমসাটিটবর সলিয 
এযেণ সবি রেরিসে কলরটযলছটিে—মুখিরা িালস লছি; আমাটক সিলখয়াই েম্ভীর। বামপটির েক্কটর 
সকিারাখাো িূটর সফলিয়া লিয়া, সাটিব এটকবাটর আমার আধিায যফাটয আলসয়া িালির। খুব রাে প্রকাটির 
িলেটয বিসাটিব বলিটিে,’সযামার লক ইয়াি োই? এই সছাে সছাে মকিডমার যিটে এয লবিম্ব। বিই 
সিাটষর কথা। সাবধাে িও। ওই িাইলর সিখ।–আিই রওো িও। একমাস সময়, লঠক েণা লেিলে লিটের 
লিযর যিে সিষ করা চাই।’” 
িারােী। বাুঁকাউোর িপ্তর, সম্পািো : সসৌটমেে পাি, প্রটসেলিৎ িািগুপ্ত, কিকাযা : চচডাপি, িােুয়ালর, 
২০১৩্  পৃ. ৮৬ 
৪. লময়ািাে িাটরাোর একরারোমা, অেুবাি : অলরদম িািগুপ্ত, কিকাযা: চচডাপি, প্রথম বাংিা সংস্করণ : 
িুে ২০০৯, পৃ ১১৭ 
৫. বসু, লেলরিচন্দ্র, সসকাটির িাটরাোর কালিেী, িুষ্প্রাপে সালিযে সংিি ৩, সম্পািো : কািে বসু, কিকাযা 
: লরটেক্ট পাবলিটকিে, সপ্তম মুদ্রণ : সফব্রুয়ালর ২০০৪, পৃ. ২৮৯ 
৬. যটিব 
৭. লময়ািাে িাটরাোর একরারোমা, অেুবাি : অলরদম িািগুপ্ত, কিকাযা : চচডাপি, প্রথম বাংিা সংস্করণ : 
িুে ২০০৯, পৃ. ১১৬ - ১১৭ 
৮. লেটয়ােী, রুণু গুি, সািা আলম কাটিা আলম, ২য় খণ্ড, কিকাযা : এম.এি.সি. এণ্ড সকাং, লিযীয় প্রকাি : 
কলিকাযা পুিকটমিা, ২০০১, পৃ. ১৭ - ১৮ 
৯. লময়ািাে িাটরাোর একরারোমা, অেুবাি : অলরদম িািগুপ্ত, কিকাযা : চচডাপি, প্রথম বাংিা সংস্করণ : 
িুে ২০০৯, পৃ. ১১৬ 
১০. যটিব, পৃ. ১১৭ - ১১৮ 
১১. যটিব, পৃ. ১১৮ 
১২.যটিব 
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১৩. “যুিুম লিলেসো লক, যািা সবাধ িয় আমার পাঠকেটণর মটধে অটেটক িাটেে ো। যুিুম িব্দ ফরাসী 
িাষা। ইংরালিটয ইিাটক Stocks বটি। িুইখাো িম্বা িালর কাষ্ঠ একলিটক িক্ত সিািার কব িা িারা আবদ্ধ, 
অেেলিক সখািা; লকন্তু ইো কলরটি লিকটির িারা বন্ধ করা যায়। এই সখািালিটকর মাথা ধলরয়া উপটরর 
কাষ্ঠটক উঠাে োমাে যাইটয পাটর। প্রটযেক কাটষ্ঠই কটয়কলে অদ্ধডচটন্দ্রর েোয় এমে িাটব লছদ্র করা আটছ 
সয একখাো কাটষ্ঠর উপটর লিযীয়খাো পালযটি িুই লছটদ্র একখাো সোিাকার লছদ্র িয়। আসালমটক বসাইয়া 
লকম্বা শুয়াইয়া যািার িুই পা একখালে কাটষ্ঠর, িুই লছটদ্রর লিযটর রালখয়া উপটরর কাষ্ঠ িারা যািা চাপা লিটি 
পা সমূ্পণডরূটপ আবদ্ধ িয় এবং আসালম আর েলিটয পাটর ো। লবটিষ কষ্ট সিওয়ার মােস থালকটি, পাশ্বডবেডী 
িুই লছটদ্র পা ো লিয়া, এক লছদ্রমটধে রালখয়া অেটরর িুই লছটদ্র পা আেকাইটি মােুটষর অযেে সেি িয়। 
রালেকাটি িুরে আসালমলিেটক লেলশ্চেরূটপ আবদ্ধ রালখবার লেলমে সকি থাোটয ইিার এক একো যুিুম 
লছি।” 
বসু, লেলরিচন্দ্র, সসকাটির িাটরাোর কালিেী, িুষ্প্রাপে সালিযে সংিি ৩, সম্পািো : কািে বসু। কিকাযা 
: লরটেক্ট পাবলিটকিে, সপ্তম মুদ্রণ : সফব্রুয়ালর ২০০৪, পৃ. ২৭৬ 
১৪. “সয সমটয় িাটরাো সাটিটবর কাছালর েরম িইয, লবরু-বরকদাি সচাটরটির সমু্মটখ সসর খাুঁ, সমটসর 
খাুঁ, রামচাুঁি, িোমচাুঁি োমা মুলষ্ট-প্রমাণ পুষ্ট যলষ্ট সালর সালর ধলরয়া রালখয, চামটি িাযকলি কটস বাুঁলধয, যখে 
থাো প্রােটণর িযপি মটধেও যাইযাম ো।” 
বটদোপাধোয়, চন্দ্রটিখর, িোধারীর সরািোমচা, িুষ্প্রাপে সালিযে সংিি ১, সম্পািো : কািে বসু। কিকাযা 
: লরটেক্ট পাবলিটকিে, সপ্তম মুদ্রণ : সফব্রুয়ালর ২০০৪, পৃ. ২৭৫ 
১৫. “এই অস্ত্রলের েঠে সকি কুঠীটয এক রকম লছি ো। কুঠী লবটিষ এবং েীিকর লকম্বা সিওয়ােলির 
িয়ার যারযমে অেুসাটর যািা লিন্ন মূলযড ধারণ কলরয। সকােও িাটে একলে িালঠর অিিাটে এক িায িীঘড 
এবং অদ্ধড িায প্রি খুব িক্ত এবং সমাো চটম্মডর একখাো িাযা এবং সকাে িাটে িাযার পলরবটযড অিিাটে 
িলিযুক্ত কটয়ক ছিা চটম্মডর রজু্জ বাদা থালকয। ইিার এক আঘাটয েবণডটমটের আিািটযর সবটযর বহু 
আঘাটযর ফি িইয। িি ঘা সবয খাইটি মেুটষের সয কষ্ট ো িইয, িোমচাুঁটির এক ঘাটয় যািার অলধক 
যন্ত্রণা সিাে কলরটয িইয। িোমচাুঁি োমক এইরূপ এক অস্ত্র ইলন্ডটো কলমিে সাটিবলিটের লেকে িালখি 
করা িইয়ালছি।” 
বসু, লেলরিচন্দ্র, সসকাটির িাটরাোর কালিেী, িুষ্প্রাপে সালিযে সংিি ৩, সম্পািো : কািে বসু, কিকাযা 
: লরটেক্ট পাবলিটকিে, সপ্তম মুদ্রণ : সফব্রুয়ালর ২০০৪, পৃ. ২৫৮ 
১৬. বটদোপাধোয়, চন্দ্রটিখর, িোধারীর সরািোমচা, িুষ্প্রাপে সালিযে সংিি ১, সম্পািো : কািে বসু, 
কিকাযা : লরটেক্ট পাবলিটকিে, সপ্তম মুদ্রণ : সফব্রুয়ালর ২০০৪, পৃ. ২৭৫ 
১৭. উলেি িযটকর আরও লকছু থািড লিলির সটে পলরচয় কলরটয় লিটয লেটয় অধোপক সুমে বটদোপাধোয় 
বটিটছে, “We hear of the following practices used in the police thanas of Bengal, described 

in their respective police slang; (i) sarbat khaoano, meaning thrusting urine down the throat; 

(ii) rule deoa, forcing a rod into the rectum; (iii) shilpakarjya, literally suggesting a work of 

art, but actually meaning the insertion of needles into the nails; (iv) dalan, meaning pressing 

on a person’s body with a bamboo log; (v) dolon, in which a person is hung, with his head 

usually downwards, from a horizontal pole suspended from ceiling; and (vi) krishnachura, 

(the red-coloured shrub of bougainvillea), the name of a punishment where the hands of the 

accused are tied behind him, and he is forced to raise them upwards in an extremely painful 

exercise.”. 

Banerjee, Sumanta. The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta. Orient 

Blackswan. 2009. Page. 452   
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১৮. সখাি িালেপুটরর সিপুলে মোলিটেে ঈশ্বরচন্দ্র সঘাষাটির ঘর সথটকই একবার চুলর িয়। চুলরর সামিী 
খুব সামােে লছি ো, ‘ ঈশ্বরবাবুর সকাে, সপটন্টিুে, কালমি প্রিৃলয অটেক পলরটধয় বস্ত্র ও সপাষাক, ফুিাি 
তযটির ও সিলরর ৪ো সবাযি ও োোলবধ কাুঁটচর গ্লাি, কাুঁো চামচ, স্ক্রুপ, সসাোর ঘলি ও সচে, রূপার সেিাস 
বােী, সরকাব, হুুঁকা, গুিগুিী, পাটের লিপা, সসাোর েসেিােী ও একো সপেলসি সকস, েেি কটয়কখাো লেলে 
সমাির ও প্রায় ১০০ োকা…।’ এর মটধে সবলিরিাে লিলেস উদ্ধার িটিও সসাোর ঘলি উদ্ধাটরর িটেে 
িাটরাোমিাইটক অলেোসটেও সচাটরর কথায় সায় লিটয িটয়লছি। অবলিষ্ট সচারাই মাটির কথা কবুি করার 
আটে লছরা সচার রীলযময সপেপুটর খাওয়া িাওয়া কটর, িাটরাোবাবুর ধুলয চািটর সসটি লেি সপ্রয়সীর সটে 
এক রায কালেটয় পটররলিে িুটকাটো িায়ো সথটক চুলরর সামিী সবর কটর সিয়। 
বসু, লেলরিচন্দ্র, সসকাটির িাটরাোর কালিেী, িুষ্প্রাপে সালিযে সংিি ৩, সম্পািো : কািে বসু, কিকাযা 
: লরটেক্ট পাবলিটকিে, সপ্তম মুদ্রণ : সফব্রুয়ালর, ২০০৪, পৃ. ২৬১ - ২৭১ 
১৯. লেটয়ােী, রুণু গুি, সািা আলম কাটিা আলম, ৪থড খণ্ড, কিকাযা : এম.এি.সি. এণ্ড সকাং, প্রথম প্রকাি 
: ২৬ িােুয়ালর, ২০০১, পৃ. ২৪ - ৩১ 
২০. সচৌধুরী, সুলপ্রয়, পাযািপুরাণ, কিকাযা : The Café Table, লিযীয় প্রকাি : এলপ্রি, ২০২২, পৃ. ৭৯ 
২১. যটিব, পৃ. ৬৩ 
২২. ‘কালযডকটক ঘটরর মটধে লেটয় এটি একিে বরকদাি লেখুুঁযিাটব সাটি লযে িায িলম সমটপ সিটে 
লিি। কালযডকটক হুকুম করা িি এমেিাটব পা ফাুঁক কটর িাুঁিাটয, যাটয ওই িােগুটিা ছুুঁটয পাটর। একো 
িলরপ করার কাুঁো খুটি ধরটি সযমে িটি সসইরকম। শুটে যযো সিি মটে িটে কািো করা সমাটেই 
যয সিি েয়। খুব সবলি িটি কালযডক িম্বায় িটব পাুঁচ ফুে। িরীটরর উপরো িম্বা, পা িুটো সছাে সছাে, 
সপেো ঝুটি পটিটছ েীটচর লিটক। মালেটয িাে সিওয়া িায়োো সিটখ িটয়র সচাটে ওর সযাযিালম শুরু 
িটয় সেি।’...‘কালযডকটক িাে সিওয়া িায়োর মাঝখাটে লেটয় লেটয় িাুঁি করাটো িি, বরকদািরা সচষ্টা 
করলছি ওর পা িুটো সেটে িাটের কাটছ লেটয় যাওয়ার।...টস বুঝটয সপটরলছি ওই সচষ্টা করটয সেটি িরীর 
লচটর িু-ফাুঁক িটয় যাটব। সিটষ কাুঁপটয কাুঁপটয ও আচমকা সবহুুঁি িটয় মালেটয েলিটয় পিি।’...‘যারপর ও 
একো িাুঁি এটে িালির করি। যার মটধে কটয়কো শুকটো িঙ্কা সরটখ ওপর সথটক চাপাি জ্বিে কয়িার 
েুকটরা। িঙ্কাগুটিা পট পট  কটর ফােটয শুরু করটি এমে সধাুঁয়া আর েন্ধ সবটরাটয িােি সয আমরাই সিুঁটচ-
সকটি অলির। এবার ছকু সসই িাুঁিো লেটয় রাখি কালযডটকর মাথার কাটছ। যারপর ঘটরর সকাো সথটক 
একো চটের বিা যুটি লেটয় সঢটক লিি কালযডটকর মাথা আর িাুঁিো। ...িাুঁচটয িাুঁচটয আর কািটয কািটয 
যিাক কটর খািা িটয় বিাো ছুুঁটি সফিি কালযডক।’ ‘লকন্তু ছকু যখে সখটপ উটঠটছ। ... যাই ও এবার ঘটরর 
চাি সথটক িলি সঝািাটোর সিষ হুকুম িালর করি, যারপর লেটিই লপছটমািা কটর সবুঁটধ সফিি কালযডটকর 
িাযিুটো। িায বাুঁধার সময় কালযডক সকাটো আপলে করি ো।ওর সটে লঠক কী িটয চটিটছ সসো ও যখেও 
বুটঝ উঠটয পাটরলে, লকন্তু চাি সথটক সঝািাটো িলিোর লিটক েির পিটযই ওর কাটছ সবলকছু পলরষ্কার 
িটয় সেি। ও শুরু কটর লিি লচৎকার। ছকুর ঘাটি যখে িয়যাে ির কটরটছ। িলির সিষ লেুঁেো লেটির 
িাটয িাটিা কটর লিটয় সয বরকদাি সসোর অেে লিক ধটর িাুঁলিটয়লছি যাটক সলরটয় লেটিই পােটির মটযা 
োে লিি।আলম শুধু শুেটয সপিাম একো যীক্ষ্ণ লচৎকার। লেমলেটম বালযর আটিায় েিটর এি উপর সথটক 
লকছু একো ঝুটি আটছ। লঠক সসই মুহুটযড বালযো লেটি সেি। চালরলিক অন্ধকার।’ এবং কালযডটকর স্বেডপ্রালপ্ত। 
ছকু িমািার পটর সরটে লেটয় বটিলছি, “িািা সয কী কটর সফৌয িি আমার মাথায় ঢুকটছ ো, মটে িয় 
িটয়র সচাটেই সফৌয িটয় সেটছ। এইসব লযলি, যামুলি িাটযর সিাটকরা সিটি মটর ো। একবার একো 
সিামটক িায-পা সবুঁটধ সারা রায ঝুলিটয় সরটখলছিাম, সকাি িটি িলি খুটি সিলখ এটকবাটর বুিবুটির মটযা 
যািা! এক সসর লচুঁটিগুি সখটয় লেি! এই যামুলিগুটিা িটে আসি বজ্জায, এটির িন্মই িটয়টছ আমাটির 
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ঝাটমিায় সফিটব বটি। িলি লছুঁটি সেি, িায পযডে খুটি এটিা ো আর িািা লকো িটয়র সচাটে সফৌয িটয় 
সেি।” 
লময়ািাে িাটরাোর একরারোমা, অেুবাি : অলরদম িািগুপ্ত, কিকাযা : চচডাপি, প্রথম বাংিা সংস্করণ : 
িুে, ২০০৯, পৃ. ৪১ - ৪৫ 
২৩. “সসটির মটধে আবার এস. আই সসপাইটির চারটে েরম সসদ্ধ লিম আোর হুকুম লিটয় লিটিা এবং 
বিটিা,’এবার সস কথা বিটব।’ যারপর চার-পাুঁচিে সসপাই আমাটক সিারপূবডক ধটর চীৎ কটর শুইটয় 
রাখটিা এবং একিে আমার সযৌে অটের মটধে একো েরম লসদ্ধ লিম ঢুলকটয় লিটিা। আলম সযে আগুটে 
পুটি যালেিাম। এরপর আলম অজ্ঞাে িটয় পলি।” 
“৯-১-৫০ যালরটখ সকাটি যখে আমার জ্ঞাে িটিা যখে উপটরাক্ত এস.আই এবং কটয়কিে সসপাই আমার 
সসটি এটস যাটির বুটে কটর আমার সপটে িালথ মারটয শুরু করটিা।এরপর আমার িােপাটয়র সোিািীটয 
একো সপটরক ফুলেটয় সিওয়া িটিা। সস সমটয় আধা অটচযে অবিায় পটি সথটক আলম এস.আইটক লবিলবি 
কটর বিযটে শুেিাম: আমরা আবার রালেটয আসলছ এবং যুলম যলি স্বীকার ো কটরা যািটি লসপাইরা এটক 
এটক সযামাটক ধষডণ করটব। েিীর রালেটয এস.আই এবং লসপাইরা লফটর এটিা এবং যারা আবার সসই 
হুমলক লিটিা। লকন্তু আলম সযটিযু যখটো লকছু বিটয রািী িিাম ো যখে লযে-চারিে আমাটক ধটর রাখটিা 
এবং একিে সসপাই সলযে সলযে আমাটক ধষডণ করটয শুরু করটিা। এর অল্পেণ পরই আলম অজ্ঞাে িটয় 
পিিাম।” (আিািটয ইিা লমটের িবােবলদ - ১৯৫০) 
মূি যথেসূে : সসে, সটযেে, বাংিাটিটির কৃষক আটদািে, ঢাকা : কালিকিম প্রকািেী, পৃ. ১১২ - ১১৬ 
আমাটির বেবহৃয যথে সূে : ইিা লমটের িবােবলদ। সম্পািো : সিখ রলফক, ঢাকা : লবপ্লবীটির কথা 
প্রকািো, লিযীয় সংস্করণ : েটিম্বর ২০১৫, পৃ. ১৬ - ১৭ 
২৪. সঘাষাি,পিােে, অপরাধলবজ্ঞাে, প্রথম খণ্ড, কিকাযা : িািমালে, িািমালে সংস্করণ : বইটমিা, ২০১৮, 
পৃ. ৪৯  
২৫. লেটয়ােী, রুণু গুি, সািা আলম কাটিা আলম, ৪থড খণ্ড, কিকাযা : এম.এি.সি. এণ্ড সকাং, প্রথম প্রকাি 
: ২৬ িােুয়ালর, ২০০১, পৃ. ২৯ 
কৃযজ্ঞযা স্বীকার : ইিা লমটের িবােবলদ বইলে সংিি কটর লিটয়টছে বধডমাে লবশ্বলবিোিটয়র েটবষক রলণযা 
চটট্টাপাধোয়। যাুঁটক আমার ধেেবাি িাোই।   
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