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মাদারীপরু এর দেলায়ার হােসনেক র াব সদস  ধের িনেয় যাওয়ার পর 

ম করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

২৩ জনু ২০১১ রাত আনুমািনক ৯.৩০টায় মাদারীপুর পৗরসভার ৩ ন র ওয়ােডর শাি নগর 

কলাতলা মহ ার বািস া বে  আলী িময়া ও সানাভান িবিবর ছেল ভা ারী ব বসায়ী 

দেলায়ার হােসনেক (৩০) সদর উপেজলার মা ফাপুর এলাকার গাছবাড়ীয়া বাজােরর খয়াঘাট 

থেক র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব) সদস  পিরচয় িদেয় ধের িনেয় যায় বেল তাঁর পিরবার 

অিভেযাগ কেরেছ।   

 

দেলায়ােরর পিরবার জানায়, দেলায়ারেক যারা ধের িনেয় যায় তারা যাবার সময় র াব এর 

পিরচয়প  দখায়। এ সময় খয়াঘােট অব ানরত ব ি রা দেলায়ারেক ধের িনেয় যাওয়ার 

ঘটনা  দখেলও র াব সদস েদর পিরচয় পেয় তারা আর বাধা িদেত এেগায়িন। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল 

অিধকার কথা বেল 

 দেলায়ােরর আ ীয়- জন এবং 

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ দেলায়ার হােসন 
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শারমীন আ ার মীনা (২৫), দেলায়ার হােসেনর ী 

শারমীন আ ার মীনা অিধকারেক জানান, ২৩ জনু ২০১১ রাত আনুমািনক ১০.০০টায় পূব 

পিরিচত এক লােকর কােছ নেত পান, তাঁর ামী রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় মা ফাপুর 

এলাকার গাছবাড়ীয়া খয়াঘােট িছেলন। এ সমেয় কেয়কজন লাক তাঁর ামীেক ধের মুখ কােলা 

কাপেড় বঁেধ িনেয় যায়। তখন সখােন অব ানকারী লাকজন জানেত চায়, তারা কন 

দেলায়ারেক ধের িনেয় যাে । তখন ঐ লাক েলা িনেজেদর র াব সদস  বেল পিরচয় দয় এবং 

তােদর পিরচয়প  দখায়। র াব সদস েদর পিরচয় পেয় কউ আর বাধা দয়িন। 
 

এ খবর পেয় িতিন মাদারীপুর থানায় যেয় জনােরল ডােয়রী (িজিড) করেত চাইেল থানার পুিলশ 

তা হেণ অ ীকৃিত জানায়। িতিন এরপর মাদারীপুর র াব কাযালেয় গেল র াব সদস রা 

দেলায়ারেক ার কেরিন বেল জানায়। িতিন আেরা জানান, তাঁর ামীর নােম িবিভ  থানায় 

কেয়ক  মামলা িছল। 

 

ফিরদা ইয়াসমীন মু ী (২৪), দেলায়ােরর বান 

ফিরদা ইয়াসমীন মু ী অিধকারেক জানান, ২৩ জনু ২০১১ দেলায়ার ব বসায়ীক কােজ 

মা ফাপুর এলাকায় গাছবাড়ীয়া বাজাের িগেয়িছেলন। রাত আনুমািনক ১০.০০টায় এলাকার 

লাক জেনর কােছ জানেত পােরন, বাজার থেক ফরার পেথ কেয়কজন লাক তাঁর ভাইেক ঝাপেট 

ধের মাইে াবােস তুেল িনেয় যায়। তখন িক কারেণ দেলায়ারেক ধের িনেয় যাে  সখানকার 

লাকজন তা জানেত চাইেল দেলায়ারেক ধরেত আসা ব ি রা িনেজেদর র াব সদস  বেল পিরচয় 

দয় এবং তােদর পিরচয়প  উপি ত লাকেদর দখায়। এরপর িতিন তাঁর ভাইেক খঁুজেত 

মাদারীপুর র াব কাযালেয় যান। িক  গেটর দািয়ে  থাকা র াব সদস রা তাঁেক বেলন, দেলায়ার 

নােম কান লাকেক ার করা হয়িন। তাঁেক র াব কাযালেয়ও ঢুকেত দয়া হয়িন।  

 

গাপাল চ ্র দাস (৭০), গাছবািড়য়া খয়াঘােটর মািঝ  

গাপাল চ  দাস অিধকারেক জানান, িতিন ানীয় লাকজেনর কােছ েনেছন ২৩ জনু ২০১১ 

রাত আনুমািনক ৯.৩০টায় কেয়কজন লাক দেলায়ারেক অপহরণ কের িনেয় গেছ।  

 

সেক ার বপারী (২৭), গাছবাড়ীয়া বাজার খয়াঘােটর ব বসায়ী 

সেক ার বপারী অিধকারেক জানান, ২৪ জনু ২০১১ সকাল বলা ঘােটর পােড় িগেয় লােকর 

মুেখ েনেছন, তাঁর পূব পিরিচত দেলায়ারেক রােত কেয়কজন লাক অপহরণ কের িনেয় গেছ। 
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ক াে ন মাঃ িসরাজলু ইসলাম, ভার া  অিধনায়ক, র াব কাযালয়, মাদারীপরু 

ক াে ন মাঃ িসরাজলু ইসলাম অিধকারেক জানান, দেলায়ার হােসন অপহরণ হওয়ার িবষয়  

িতিন লাকমুেখ েনেছন। এ পয  কান িলিখত অিভেযাগ না পেলও িতিন তাঁেক উ ােরর চ া 

চািলেয় যাে ন। 

 

উপপিরদশক (এসআই) মাসুদরু রহমান খান, সেক  অিফসার, মাদারীপরু থানা 

এসআই মাসুদুর রহমান খান অিধকারেক জানান, শাি নগর কলাতলা মহ ার দেলায়ার হােসেনর 

ী শারমীন আ ার মীনা একিদন থানায় আেস এবং তাঁেক জানান, তাঁর ামীেক র াব সদস  

পিরচেয় কেয়কজন লাক গাছবাড়ীয়া বাজােরর খয়াঘাট থেক ধের িনেয় গেছ। িতিন তখন ঐ 

এলাকায় খাঁজখবর িনেয় ঘটনার কান সত তা পানিন। তাছাড়া শারমীন আ ার মীনা কান 

মামলা বা িজিড করার ব াপাের তাঁেক িকছুই বেলনিন।  

 

এসআই মাসুদুর রহমান খান আেরা বেলন, অপ ত দেলায়ার হােসন একজন তািলকাভু  

আ ঃেজলা ডাকাত দেলর সদস । তাঁর িব ে  ফিরদপুেরর নগরকা া, সদরপুর, শিরয়তপুেরর 

নিড়য়া, মাদারীপুর এবং বিরশােলর কােতায়ালী ও আৈগলঝরা থানায় একািধক মামলা রেয়েছ। 

িতিন জানান, এলাকার মেধ  দেলায়ার এক  দুবৃ  “ পর মদদদাতা িছল। দেলায়ার এলাকায় 

িবিভ  অপরােধর সে ও জিড়ত িছল। 
 

উপপিরদশক (এসআই) শ ামেল ু ঘাষ, ওয়াের  অিফসার, মাদারীপরু থানা 

এসআই শ ামেল ু ঘাষ অিধকারেক বেলন, দেলায়ার হােসনেক এলাকার মানুষ ড াটা ডাকাত 

নােম চেন। ড াটার নােম িবিভ  থানায় একািধক মামলা রেয়েছ। এর মেধ  শিরয়তপুর জলার 

নিড়য়া থানায় এক  মামলা যার ন র ১২; তািরখঃ ১৬/১০/২০০৯। ধারা-

৩৯৫/৩৯৭/৪১২/৪১৩/১০৯ দ-িবিধ। 

 

মাদারীপুর সদর থানায় দইু  মামলা রেয়েছ। তার মেধ  অিতির  দায়রা জজ আদালত 

মাদারীপুর, দায়রা মামলা ন র ২২/২০০৬; ধারা-৩৯৫/৩৯৭ দ-িবিধ এবং মাদারীপুর সদর 

থানার মামলা ন র ২; তািরখঃ ২/১১/২০১০। ধারা-৩৯৫/৩৯৭ দ-িবিধ। িত  মামলার 

চাজশীেট ড াটার নাম থাকায় ড াটার নােম ওয়াের  ইসু  হেয়েছ। 

 

অিধকার তথ ানুস ানকােল র াব সদস , পুিলশ সদস  এবং ানীয় ব ি েদর ব ব  হণ কেরন। 

ানীয়েদর ব ব  থেক জানা যায়, র াব সদস রা তােদর পিরচয়প  উপি ত জনসাধারণেক 
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দিখেয় সবার সামেন থেক দেলায়ারেক ধের িনেয় যায়। অথচ র াব সদস রা বলেছ, দেলায়ার 

নােম কাউেক তারা ার কেরিন। দেলায়ােরর ী িজিড অথবা মামলা করেত চাইেল মাদারীপুর 

থানা পুিলশ তা হণ কেরিন। বরং মাদারীপুর থানার এসআই মাসুদুর রহমান খান বেলন, 

দেলায়ার উ  থানার তািলকাভূ  আসামী। এই িতেবদন ত করার সময় পয  দেলায়ােরর 

কান খাঁজ তাঁর পিরবার পায়িন। 

 

অিধকার িনেখাঁজ দেলায়ারেক উ ার করার জন  ত ব ব া হণ এবং িনরেপ  তদ  সােপে  

দাষী ব ি েদর িবচােরর আওতায় আনার জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

-সমা - 


