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র ােবর হােত আটেকর পর মাঃ রিফ ল ইসলাম এর  িনেখাঁজ হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৫ ফ য়ারী ২০১১ িবেকল আনুমািনক ৪.৩০টায় ঢাকা মহানগরীর ৬২০, উ র 

শাহজাহানপুর এর ইসলাম িডপাটেম াল ার নােমর মুিদ দাকােনর কমচারী মাঃ 
রিফ ল ইসলাম (৪১) ক র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব) এর সদস রা আটক কের 

িনেয় যাওয়ার পর থেক তাঁর কান খাঁজ পাওয়া যাে  না বেল তাঁর পিরবার অিভেযাগ 

কেরেছ। 

 

রিফ েলর পিরবার জানায়, ১৫ ফ য়ারী ২০১১ র াব সদস রা ৩  িপকআেপ কের 

রিফ েলর কােজর জায়গায় আেস এবং রিফ লেক এলাকার লাকজেনর সামেন থেক ধের 

িনেয় যায়।   

 

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

অিধকার কথা বেল-  

 িনেখাঁজ রিফ েলর আ ীয় জন 

 রিফ লেক আটেকর ত দশ  এবং  
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম 

 

মাঃ হলাল উি ন (১৬), রিফ েলর ছেল 

মাঃ হলাল উি ন অিধকারেক জানান, তাঁেদর ােমর বাড়ী গাইবা া জলা সদেরর মৗজা 
মালীবাড়ী ােম। তাঁর বাবা ৬২০, উ র শাহজাহানপুর এর ইসলাম িডপাটেম াল াের 

কাজ করেতন। িতিন বেলন, গত ১৫ ফ “য়ারী ২০১১ িবেকল আনুমািনক ৪.৩০টায় 

২৮৫/১, উ র শাহজাহানপুর এর ভাই ভাই াের দাকানদারী করিছেলন। তাঁর পিরিচত 

ত র কা ানীর এক সল ান তাঁেক এেস জানান, তাঁর বাবােক র াব সদস রা ধের িনেয় 
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গেছ। িতিন তখনই ইসলাম িডপাটেম াল াের যান এবং আশপােশর লাকজেনর কাছ 

থেক জানেত পােরন য, র াব সদস রা এেস তাঁর বাবােক ধের িনেয় গেছ। িতিন িবিভ  

জায়গায় খাঁজাখঁুিজ কেরও তাঁর বাবার কান খাঁজ পানিন।  

 

অবেশেষ ২২/০২/২০১১ তািরেখ তাঁর বােনর ামী সাদা িময়া মিতিঝল থানায় এক  

জনােরল ডােয়রী (িজিড) কেরন। যার ন র ১৫৭৪। িতিন জানান, তাঁর বাবা িছেলন 

গাইবা ার এক  মসিজেদর ইমাম। ‘আ াহর দল’ নােমর এক  সংগঠেনর সদস  বেল 

অিভেযাগ এেন ২০০৪ সােলর ১২ এি ল গাইবা া জলার মৗজা মালীবাড়ী বমতট জােম 

মসিজদ কিম র সদস  মাঃ জেবদ আলী বাদী হেয় মসিজেদ চাঁদাবািজ এবং জি  সংগঠেনর 

সদস  পিরচেয় তাঁর বাবাসহ ২৮ জনেক আসামী কের গাইবা া সদর থানায় এক  মামলা 
দােয়র কেরন, যার মামলা ন র ১০; তািরখঃ ১২/০৪/২০০৪। ধারা-
৩৮৫/২৯৫(ক)/৫০৬/৪২৭ দ-িবিধ। মামলার এজহাের সংগঠেনর নােম চাঁদাবািজ, ধম য় 

অনুভূিতেত আঘাত করার উে েশ  দরূিভসি মূলক কাজ, ভয়ভীিত দশন ও িত করার 

অপরােধর অিভেযাগ আনা হয়। 

 

সই মামলায় তাঁর বাবা ২১ িদন জল খাটার পর আদালত থেক জািমেন ছাড়া পান। তাঁর 

বাবা এ ব াপাের িনয়িমত আদালেত হািজরা িদেয় আসিছেলন। এছাড়া ২০০৭-২০০৮ এ 

ত াবধায়ক সরকােরর আমেল চাঁদাবাজ িহেসেব সে হ কের গাইবা া সদর থানার পুিলশ 

সদস রা তাঁর বাবােক কান ারী পেরায়ানা ছাড়াই ার কের। তাঁর বাবার িব ে  এ 

ব াপাের কান অিভেযাগ মািণত না হওয়ায় ১১ মাস জল খাটার পের জল থেক িতিন 

ছাড়া পেয়িছেলন। 

 

মাঃ সাদা িময়া (২৮), রিফ েলর মেয়র ামী 
মাঃ সাদা িময়া অিধকারেক জানান, িতিন ২৮৫/১, উ র শাহজাহানপুেরর ভাই ভাই 

ােরর মািলক। ১৫ ফ য়ারী ২০১১ িবেকল আনুমািনক ৪.৩০টায় ত র কা ানীর 

এক  মালবাহী িপকআপ আেস এবং দইু জন লাক সই িপকআপ থেক নেম তাঁর দাকােন 

মাল িদেত থােক। কেয়ক িমিনট পের একজন লাক এেস তাঁেক জানায়, ইসলাম িডপাটেম াল 

ার এর কমচারী এবং তাঁর ড় রিফ লেক র াব সদস রা ধের িনেয় গেছ। িতিন 

তখনই ইসলাম িডপাটেম াল াের যান এবং দাকান ব  দখেত পান।  

 

িতিন তখন ইসলাম িডপাটেম াল ােরর পােশ উ ল িকং টইলােস  যান এবং দাকােনর 

মািলক মাঃ আেনায়ার এর সে  কথা বেলন। আেনায়ার তাঁেক জানান, সাদা পাশাক 

পিরিহত র াব সদস রা এেস রিফ লেক ধের িনেয় গেছ। পােশর দাকানদার গাপাল সাদা 
িময়ােক বেলন, র াব সদস রা িতন  িপকআপ িনেয় রা ার মােড় উৎসব ই ারন াশনাল 

নােম এক  মাবাইল ফােনর দাকােনর সামেন থােম। র াব সদস েদর িপকআপ থেক সাদা 
পাশােক ২জন লাক নেম উ ল িকং টইলােস যায়। সাদা পাশাকদারী ব ি রা সবার 
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সামেনই উ ল িকং টইলাস এর সামেন থেক রিফ লেক ধের িনেয় িপকআেপ তােল। 

িপকআপ িতন েত সাদা পাশাকদারী ৪জন এবং র ােবর পাশােক ৬/৭ জন র াব সদস  িছল 

বেল গাপাল তাঁেক জানান। িতিন রাত ৮.০০টার িদেক ইসলাম িডপাটেম াল ার এর 

মািলক মািলক এএসএম সােয়ম িময়ােক সে  িনেয় তাঁর ড়েক খঁুজেত র াব-৩ এর 

কাযালেয় যান। সখােন তাঁর েরর স ান না পেয় মিতিঝল থানায় যান। মিতিঝল 

থানায় িতিন এক  িজিড করেত চান। িক  থানা কতৃপ  তাঁর িজিড না িনেয় তাঁেক আেরা 
খাঁজাখঁুিজ করেত বেলন। িক  তাঁেক কাথাও না পেয় ২২ ফ “য়ারী ২০১১ মাঃ সাদা 
িময়া আবার মিতিঝল থানায় যান এবং এক  িজিড কেরন। যার ন র ১৫৭৪; তািরখঃ 
২২/০২/২০১১। িক  এখন পয  তাঁর ড়েক পাওয়া যায়িন বেল িতিন জানান। 

 

এএসএম সােয়ম িময়া (৩০), ইসলাম িডপাটেম াল ার এর মািলক 

এএসএম সােয়ম িময়া অিধকারেক বেলন, িতিন ৬২০, উ র শাহজাহানপুর এর ইসলাম 

িডপাটেম াল ার এর মািলক। তাঁর পিরিচত সাদা িময়ার কােছ দাকােনর জেন  একজন 

কমচারী চান। সাদা িময়া তাঁর ড় মাঃ রিফ ল ইসলামেক এেন দন। রিফ ল ইসলাম 

২০০৮ সােলর জলুাই মােসর ৫ তািরেখ তাঁর ইসলাম িডপাটেম াল ার এর কমচারী 
িহেসেব যাগদান কেরন। িতিন বেলন, দীঘ ায় িতন বছর ধের রিফ ল তাঁর দাকােন কাজ 

করিছেলন। তাঁর আচার আচারণ িছল ভাল। িতিন পের জানেত পােরন, রিফ ল ইসলােমর 

নােম গাইবা া জিুডিশয়াল ম ািজে ট আদালেত এক  মামলা রেয়েছ। মামলায় রিফ ল 

জািমেন রেয়েছন। রিফ ল িনয়িমত মামলায় হািজরা িদেত যেতন। 

 

১৫ ফ য়ারী ২০১১ িবকাল ৪.৪৫টায় সাদা িময়া তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, 

রিফ লেক দাকান থেক র াব সদস রা ধের িনেয় গেছ। িতিন িবকাল ৫.০০টার িদেক তাঁর 

দাকান ইসলাম িডপাটেম াল াের আেসন এবং আশপােশর দাকান উৎসব 

ই ারন াশনাল, উ ল িকং টইলাস, পাঁপড়ী টইলাস এর কমচারীেদর কাছ থেক জানেত 

পােরন, র ােবর পাশাক পিরিহত এবং সাদা পাষােক অ  হােত র াব সদস রা িতন  

িপকআপ িনেয় আেস এবং রিফ লেক ধের িনেয় যায়। িতিন রাত ৮.০০টার িদেক সাদা 
িময়ােক সে  িনেয় রিফ লেক খঁুজেত র াব-৩ এর কাযালেয় যান। সখােন রিফ লেক না 
পেয় তাঁরা মিতিঝল থানায় যান এবং িজিড করেত চান। িক  মিতিঝল থানা কতৃপ  

তাঁেদর িজিড না িনেয় আেরা খাঁজাখঁুিজ করেত বেলন। 

 

মাঃ আ নায়ার হােসন (২৮), ত দশ  

মাঃ আেনায়ার হােসন অিধকারেক জানান, ১৫ ফ য়ারী ২০১১ িবকাল ৩.৩০টার িদেক 

িতিন উ ল িকং টইলােসর দাকান খুলেল তাঁর পিরিচত এবং পােশর দাকানদার রিফ ল 

ইসলাম তাঁর দাকােন আেসন। িবকাল ৪.৩০টার িদেক সাদা পাশােক অপিরিচত দইুজন 

লাক তাঁর টইলােস আেস। আগ ক লাক দইুজন তাঁর কােছ জামা বানােত কত টাকা 
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মজিুর নয়া হয় তা জানেত চায়। পের আগ ক দইুজন লাক রিফ লেক আটক কের এবং 
তাঁর হােত হাতকড়া পরায়। িতিন তােদর কােছ জানেত চান, তারা কারা এবং রিফ লেক 

কন আটক করা হেয়েছ। িক  ওই লােকরা তাঁর ে র কান জবাব না িদেয় রিফ লেক 

িনেয় চেল যায়। িতিন তােদর পছেন পছেন ◌ঁে◌হেট রা ার মােড় যান। সখােন িতিন 

িগেয় দখেত পান য, র াব এবং সাদা পাশােকর িকছু লাক িতন  িপকআপ ভ ান িনেয় 

এেসেছ। সবার হােতই অ  রেয়েছ। তারা রিফ লেক িপকআপ ভ ােন তুেল িনেয় চেল যায়। 

 

মাঃ শওকত আলী, উৎসব ই ারন াশনালেদাকােনর মািলক 

মাঃ শওকত আলী অিধকারেক বেলন, ১৫ ফ য়ারী ২০১১ িবকাল ৪.০০টার িদেক তাঁর 

দাকােনর সামেনর রা ায় িতন  র ােবর িপকআপ আেস। িপকআপ েলােত সাদা পাশােক 

কেয়কজন এবং র ােবর পাষােক ৬/৭জন লাক অ  হােত িপকআপ থেক নােম।  িকছু ণ 

পেরই সাদা পাশােক ২জন লাক িগেয় পােশর দাকােনর কমচারী রিফ ল ইসলামেক ধের 

িপকআেপ িনেয় তােল এবং ায় আধাঘ া পর িপকআপ েলা িনেয় র াব সদস রা চেল যায়। 

িতিন বেলন, িপকআপ েলােত ধু র াব লখা দেখেছন িক  আর িক লখা িছল তা তাঁর 

মেন নই। 

 

লফেটন া  কেনল মাঃ রিফ ল ইসলাম, কমাি ং অিফসার, র াব-৩, 

কাটুলী, ঢাকা 
লফেটন া  কেনল মাঃ রিফ ল ইসলাম অিধকারেক জানান, গত ১৫ ফ য়ারী ২০১১ 

র াব সদস রা ৬২০, উ র শাহজাহানপুর এলাকা থেক মুিদ দাকানদার মাঃ রিফ ল 

ইসলাম নােম কান ব ি েকই ার কেরিন।   

 

কমা ার এম সাহােয়ল, পিরচালক, িলগ াল এ  িমিডয়া উইং, র াব ফােসস 

হড কায়াটার , ঢাকা  
কমা ার এম সাহােয়ল অিধকারেক জানান, ১৫ ফ য়ারী ২০১১ র াব সদস রা ৬২০, 

উ র শাহজাহানপুর এলাকা থেক মুিদ দাকানদার মাঃ রিফ ল ইসলাম নােম কান 

ব ি েকই ার কেরিন। 

 

এসআই মাকাররম হােসন, মিতিঝল থানা, ঢাকা মে াপিলটন পিুলশ, ঢাকা 
এসআই মাকাররম হােসন অিধকারেক জানান, ২২ ফ য়ারী ২০১১ তািরেখ ২৮৫/১, 

উ র শাহজাহানপুর এর ভাই ভাই ার এর মািলক মাঃ সাদা িময়া থানায় এক  িজিড 

কেরন। িজিড ন র ১৫৭৪; তািরখঃ ২২/০২/২০১১। িজিডেত সাদা িময়া উে খ কেরন ৬২০, 

উ র শাহজাহানপুর এর ইসলাম িডপাটেম াল ার এর কমচারী তাঁর ড় রিফ ল 

ইসলামেক ১৫ ফ য়ারী ২০১১ িবকাল ৪.৩০টার িদেক র াব সদস  পিরচেয় একদল লাক 

ধের িনেয় গেছ। িতিন এই িজিডর তদ কারী কমকতা িহেসেব সকল থানায় রিফ লেক 

স ান করার জেন  বাতা পা েয় িদেয়েছন। 



 
 

অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ মাঃ রিফ ল ইসলাম/উ র শাহজাহানপুর, ঢাকা/িনেখাঁজ ১৫ ফ য়ারী ২০১১ /পৃ া- 5 

অিধকার এর তথ ানুস ানকােল র াব সদস , পুিলশ সদস  এবং ত দশ েদর ব েব  

অিমল ল  করা যায়। র াব এর ব ব  অনুযায়ী ১৫ ফ য়ারী ২০১১ র াব সদস রা 
৬২০, উ র শাহজাহানপুর এলাকা থেক মুিদ দাকানদার মাঃ রিফ ল ইসলাম নােম কান 

ব ি েকই ার কেরিন।   

 

িক  অিধকার এর তথ ানুস ানকােল ত দশ েদর ব েব  জানা যায়, ১৫ ফ য়ারী 
২০১১ র াব সদস রা ৬২০,উ র শাহজাহানপুর থেক কােশ  জনসাধারেণর সামেন  থেক 

মুিদ দাকানদার মাঃ রিফ ল ইসলামেক তুেল িনেয় গেছ। মিতিঝল থানার এসআই 

মাকাররম হােসন জািনেয়েছন য, রিফ েলর িনেখাঁজ হওয়ার ব াপার  থানায় িজিড 

হওয়ার পর িতিন সব থানায় বাতা পা েয় জািনেয়েছন। যিদও তাঁরা থমবার তাঁেদর  

কােছ যাওয়া হেলও িজিড হণ কেরনিন। এই িরেপাট লখা পয  সমেয় রিফ েলর কান 

স ানও তাঁরা পানিন। 

 

অিধকার ত ব ব া িনেয় িনেখাঁজ মাঃ রিফ লেক উ ার এবং িনরেপ  তদ  সােপে  

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

 

 

-সমা - 

 

  


