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ঢাকার শ ামপরু এলাকা থেক গােয় া পিুলেশর পিরচেয় ব বসায়ী তপন দাসেক 

অপহরণ করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৩ অগা  ২০১১ রাত আনুমািনক ৮.০০ টায় শ ামপুেরর ১৯/১ নবীনচ  গা ামী রােডর 

তুলসী দাস ও রাজ  দােসর ছেল তপন দাস (৪০) ক গ ািরয়া থানার িমলব ারাক কিব 

রাড থেক িডিব পুিলশ পিরচেয় কেয়কজন লাক ধের িনেয় যায়। ধের নয়ার পর থেক 

তপন দাসেক আর কাথাও খঁুেজ পাওয়া যাে  না বেল তাঁর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার এ ঘটনা র সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। 

তথ ানুস ােনর সমেয় অিধকার কথা বেল- 

 তপন দােসর পিরবার   

 িতেবশী ও আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস  

 

 

ছিবঃ তপন দাস 

 

সুমী দাস (২৮), তপন দােসর ী 
সুমী দাস অিধকারেক জানান, গত ৩ অগা  ২০১১ আনুমািনক সকাল ১০ টায় তপন দাস 

বাসা থেক বর হন। ঐ িদন স া ৭:৩০ টায় তপন দােসর সে  তাঁর শষ কথা হয়। 

এরপর থেক তাঁর ামীেক আর খঁুেজ পাওয়া যাে  না। তাঁর ামীেক িডিব পুিলশ 

মাইে াবােস কের তুেল িনেয় গেছ এটা জানেত পের িতিন িবিভ  জায়গায় খাঁজ কেরেছন। 

সুিম দাস বেলন, তাঁর ছাট ভাই সুজনেক সে  িনেয় িতিন সু াপুর থানা, গ ািরয়া থানা, 
শ ামপুর থানাসহ র াব কাযালয় েলােত তপেনর খাঁজ কেরেছন। এ ছাড়া িমডেফাট 

হাসপাতাল ও ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলও তাঁেক খঁুেজেছন। ইিতমেধ  িবিভ  
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সংবাদমাধ েম তপেনর অপহরেণর খবর চার হেয়েছ। তাঁর ামী পশায় একজন দিজ। এ 

ছাড়াও িতিন জিম কনা- বচার ব বসার সে  জিড়ত িছেলন।  

 

িতিন বেলন, তপনেক িডিব পুিলশ  ফতার কেরেছ েন তাঁরা সখােন িগেয়েছন। িক  

িডিব পুিলশ অিফস থেক তপন দােসর কান স ান পানিন। িতিন আরও বেলন, অপহরেণর 

ব াপাের িজিড করা হেলও িজিডেত িনেখাঁজ উে খ কেরেছ পুিলশ। তাঁরা িজিডেত অপহরেণর 

ঘটনা উে খ করেলও পুিলশ তা পাে  িনেজেদর মত কের িনেখাঁজ িলেখ সটা এি  কের। 

িতিন জানান, থেম শ ামপুর থানায় গেল বলা হয়, এটা গ ািরয়া থানার ঘটনা, সজেন  

গ ািরয়া থানায় যান। গ ািরয়া থানায় গেল বলা হেয়েছ তাঁেদর বাসা শ ামপুর থানা 
এলাকার মেধ  পেড়েছ সুতরাং তাঁেক শ ামপুর থানােতই িজিড করেত হেব। এভােব থানার 

কতব রত পুিলশ কমকতারা তাঁেদরেক স া থেক গভীর রাত পয  এক থানা থেক অন  

থানায় পা েয় হয়রািন কেরেছ বেল অিভেযাগ কেরন। িক উে েশ  তপন দাসেক িডিব পুিলশ 

ধের িনেয় গল তা িতিন জােনন না। তপন দােসর িব ে  থানায় কান মামলা বা িজিড 

িছল না। িনেরট সাধারণ একজন মানুষ ও দিজ মা ার িহেসেব িতিন সবার কােছ ি য় 

িছেলন। িতিন তাঁর ামীর মুি র জন  ধানম ীর হ ে প কামনা কেরন।  

 

গািব  দাস (৩৩), তপন দােসর ব ু  
গািব  দাস অিধকারেক বেলন, ৩ অগা  ২০১১ আনুমািনক রাত ৮ টায় িতিন ও তপন 

দাস এ াডেভােকট জািকর এর চ ার থেক িডউ  শেষ িরকশায় কের বাসায় িফরিছেলন। 

এ াডেভােকট জািকর এর সে  তপন জিম কনােবচা সং া  েয়াজনীয় কাজ করার জন  

যাতায়াত করেতা। সিদন চ ার থেক ফরার প থ তাঁেদর িরকশা যখন গ ািরয়া থানার 

কাছাকািছ ফিরদাবাদ কিব রাড সংল  এসেথ ক াপা জ ডেভলপেম  িলঃ এর 

িনমাণাধীন িবি ংেয়র সামেন িদেয় এ ে  ক তখনই তাঁেদর িরকশা িডিব পুিলশ 

গিতেরাধ কের দাঁড়ায় এবং তপন দাসেক তাঁর নাম িজে স কের। তপন তখন িনেজর নাম 

বেলন। তপন স ক নাম বেলেছন িক না তা িনি ত হেয় িডিব পুিলশ তাঁর কােছ আবার 

তপেনর নাম িজে স কের এবং  িনি ত হেয় িরকশা থেক তপনেক নেম আসেত বেল। 

কান িকছু বুেঝ ওঠার আেগই তপনেক িরকশা থেক নািমেয় রা ার পােশই থাকা সাদা 
রংেঙর এক  মাইে াবােস তােল এবং সইসে  তাঁর মাবাইল ও িনেয় নয়। লাক েলা 
িকছু ণ পর আবার ফরৎ এেস তাঁেকও িরকশা থেক  নািমেয় মাইে াবােস িনেয় তুেল। 

রা ার দপুােশর দাকানপাট তমন খালা না থাকায় িকছুটা অ কার িছল। ঘটনা েলর 

কােছ রা ার এক পােশ এসেথ ক াপা জ ডেভলপেম  িলঃ এর িবি ং এর কাজ চলেলও 

কউ এিগেয় আেসিন। অন ান  িরকশায় বসা িকছু লাক ঘটনা  দখেলও িকছু বেলিন। 

িতিন মাইে াবােস উেঠ দেখন তপন দাসেক  হাতকড়া  লািগেয় চাখ বঁেধ রাখা হেয়েছ। 

গািড়েত উ েয় তাঁেকও হাতকড়া ও চাখ কােলা কাপড় িদেয় বঁেধ ফলা হয়। িতিন 

তপনেক হাতকড়া  একটু িঢেল কের দয়ার জন  িডিব পুিলেশর কােছ অনুেরাধ করেত  

শােনন। একটু পর তপনেক  িজে স করা হয় তপেনর কয়টা মাবাইল রেয়েছ, তপন উ ের 

তাঁর মা  এক  মাবাইল রেয়েছ বেল জানান। পরমুহূেতই তপেনর সে  থাকা অন  
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মাবাইেল কল আসায় তপনেক মারধর করা হয় এবং সই মাবাইল ও িনেয় নয়া হয়। 

িতিন তপনেক মারধর করার শ  শােনন। তপেনর কােছ ৩০ হাজার টাকাও িছল বেল 

িতিন জানান। িডিব পুিলশ তপেনর কােছ তাঁর স েক জানেত চায় য,  তাঁর নাম িক, িতিন 

ক ও িক কেরন। স সমেয় তপন তাঁর পিরচয় িদেয় বেলন য, জায়গা-জিমর ব বসায় 

কাগজপ  ফেটাকিপ করা, আনা- নয়া ও উিকলেদর কাজ করার জন  তাঁেক তপেনর সে  

রাখা হেয়েছ এবং ৭/৮ িদন ধের িতিন তপেনর সে  কাজ করেছন।  

 

িতিন জানান, িডিব পুিলশ তপেনর কাছ থেক শানার পর এক পযােয় তাঁেকও নাম কানা 
ও পূেব িক পশায় িছেলন তা িজে স কের। অেনক ণ ধের মাইে াবাস  চলার পর থােম। 

িম ু  রােড িডিব কাযালেয়র কােছ এেস তাঁেক গািড় থেক নািমেয় দয়া হয়। মাইে াবােস 

আনুমািনক ৬/৭ জন লাক িছল বেল িতিন জানান। িডিব পুিলশ তাঁেক গািড় থেক নেম 

যাওয়ার িনেদেশ দয়। িতিন গািড় থেক নেম জানেত চান এখন কাথায় যােবন।  িডিব 

সদস রা তাঁেক কান িদেক না তািকেয় সাজা হঁেট চেল যেত বেল। তারপর িতিন এলাকায় 

এেস তপেনর পিরবারেক িডিব পুিলশ তপনেক ফতার কেরেছ বেল জানান।  

 

ডাঃ মরণ চাঁন দাস (৭০), গািব  দােসর িপতা 
ডাঃ মরণ চাঁন দাস অিধকারেক জানান, ৩ অগা  ২০১১ আনুমািনক রাত ৮ টায় পুরেনা 
পা  অিফেসর কাছাকািছ গ ািরয়া থানার কােছই ফিরদাবাদ কিব রােড তাঁর ছেল 

গািব  ও তপন দাসেক িডিব পুিলশ পিরচেয় কেয়কজন লাক মাইে াবােস তুেল িনেয় 

যায়। তাঁর ছেল গািব  এক সমেয় ব ানার িলখেতা। তারপর আিথক অনটেনর কারেণ স 

দাকান ছেড় দয় এবং পা েগালায় ছেলর ব ু  অ েনর ভাংগারীর দাকােন চা ির নয়। 

সসব কাজ গািবে র ভাল না লাগায় বশিকছু িদন বকার বেস থােক। তপন দাস 

গািবে র বকারে র কথা জানেত পের কাট-কাচারীেত উিকেলর চ াের কােজ লাগায়। 

৭/৮ িদন ধের তপেনর সে  স কােজ যাি ল। তাঁর ছেলেক তপন িনেজর সে  রাখেছ এবং 
উিকেলর চ াের কাজ পাইেয় িদেয়েছ জানেত পের িতিন িনি  হন। তপনেক এলাকার 

সবাই ভাল ছেল িহেসেবই জােন বেল িতিন জানান।   

 

িতিন বেলন, তপন একসমেয় ভাল টইলািরং মা ার িছল। পরবত েত শািড় ক করার 

কাজ  কের। এলাকায় তাঁর কান শ  নই। তপন ও তাঁর ছেল গািব েক িডিব পুিলশ 

সদস রা মাইে াবােস কের উ েয় িনেয় যাওয়ার সময় িতিন বাহাদরুপুর লেনর মুেখ ১৭ নং 
হিরচরণ রায় রােড তাঁর ঔষুেধর দাকান ও চ ারই িছেলন। তপন ও গািব েক 

মাইে াবােস তুেল িনেয় যাওয়ার সমেয় ত দশ  িহেসেব িতেবিশ িলিল (৩৪) নােমর 

এক  মেয় তাঁর কােছ খবর  পৗঁছায়। রাত আনুমািনক ১০:৩০ টায় গািব  বাসায় 

িফের আসার পর িতিন িডিব পুিলশ কতৃক তপনেক ধের িনেয় যাওয়ার িবষেয় অবগত হন।  

 

সুজন দাস (২৫), তপন দােসর শ ালক 

সুজন দাস অিধকারেক জানান, ৩ অগা  ২০১১ আনুমািনক রাত ৮ : ৩০ টায় ঘটনার 

ত দশ  তাঁর িতেবশী িলিল এেস এলাকায় জানান য, তাঁর বানজামাই তপন ও তাঁর 
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স ী গািব েক ৭/৮ জন অ াতনামা লাক ধের মাইে াবােস কের িনেয় গেছ। পের িতিন 

জানেত পােরন িডিবর লাকজন তপনেক তুেল িনেয় গেছ। িতিন তাঁর বান সুমীেক সে  

িনেয় িবিভ  থানা ও িডিব অিফসসহ িবিভ  জায়গায় তপেনর খাঁজ কেরন। কাথাও খঁুেজ 

না পেয় ৪ অগা  ২০১১ স া ৭ টায় শ ামপুর থানায় অপহরেণর জন  িজিড করেত গেল 

তাঁেদর কথা পুিলশ থেম নেত চায়িন। অেনক কা িত-িমনিতর পর িজিড নয়া হয় িক  

িজিডেত অপহরণ উে খ না কের িনেখাঁজ উে খ করা হয়। পরবত েত মামলা করেত গেল 

তাঁেদর বলা হয় যেহতু ঘটনা ল গ ািরয়া থানাধীন সেহেতু ওই থানােতই মামলা করেত 

হেব। শ ামপুর থানা থেক পুনরায় তাঁরা গ ািরয়া থানায় মামলা করার উে েশ যান। 

গ ািরয়া থানার কতব রত পুিলশ কমকতারা তাঁেদরেক জানায় শ ামপুেরর বািস া িহেসেব 

এ মামলা শ ামপুর থানায় করেত হ ব। সুজন দাস বেলন, থেম িজিড করেত িগেয়ও তাঁরা 
পুিলেশর হয়রানীর িশকার হেয়েছন। পরবত েত মামালা করেত িগেয়ও একই ঘটনার 

স ুখীন হেলন। মামলা করার জন  তাঁরা গ ািরয়া থানা থেক শ ামপুর থানায় কেয়কদফা  
ঘুের বিড়েয়েছন িক  কান থানায় তাঁেদর মামলা নয়া হয়িন। গভীর রাত পয  তাঁেদরেক 

বিসেয় রেখ বলা হয় পেরর িদন বলা ১১ টায় যন তাঁরা থানায় আেসন। পেরর িদন 

শ ামপুর থানায় গেল ঘ ার পর ঘ া অেপ া করেত হেয়েছ। দীঘ ণ বিসেয় রেখ 

আবারও শ ামপুর থেক গ ািরয়া  থানায় পাঠােনা হয়। এভােব তাঁেদরেক ৩/৪ িদন  

হয়রানী ও দেুভােগর িশকার হেত হয়। িতিন বেলন, িবিভ  সংবাদ মাধ েম িডিব পুিলশ 

কতৃক তপন দাসেক তুেল িনেয় যাওয়া হেয়েছ বলা হেলও অেনক ঘারাঘুিরর পর শ ামপুর 

থানা িনেখাঁজ উে খ কের এক  িজিড নয়। পুিলেশর এ ধরেনর কমকাে  তাঁরা হতাশা 
কাশ কেরন।  

 

তুবুর রহমান, অিফসার ইনচায, শ ামপরু মেডল থানা 
তুবুর রহমান অিধকারেক জানান, যেহতু গ ািরয়া থানার কাছ থেক তপন দাস 

িনেখাঁজ হেয়েছন সেহতু মামলা করেত হেব সখােনই। তবুও ঘটনা  জানেত পের িতিন 

পদে প িনেয়েছন বেল জানান। তপন দাস স েক িতিন যতদূর খাঁজ খবর িনেয়েছন তােত 

িতিন জেনেছন য, আেগও এভােব তপন িনেজ িনেজই িনেখাঁজ হেয়িছেলন। ানীয় লাকজন 

তােক গাপেন িকছু তথ  িদেয়েছ য, তপন দাস লাকজেনর টাকা-পয়সা িনেয় ফরৎ না 
দয়ার কৗশল িহেসেব এটা কের থােকন। িতিন জানান তপনেক খঁুেজ বর করার চ া 
চালােনা হে । এ ব াপাের িনেখাঁজ সং া  এক  সাধারণ ডােয়রী করা হেয়েছ িক  

অপহরেণর মামলা তাঁর পিরবার কেরিন বেল িতিন দািব কেরন।  

 

সুবাস মার পাল, অপােরশন  অিফসার, গ ািরয়া থানা  
সুবাস মার পাল অিধকারেক জানান, তপন দােসর পিরবার মামলা না কের  ভুল কেরেছ। 

তােদর মামলা করা উিচৎ বেল িতিন অিভমত দন। শ ামপুর থানা তপন দােসর মামলা 
িনেত কন গিড়মিস করেছ িতিন জােনন না বেল জানান। িতিন বেলন, তপন দােসর 

পিরবােরর সে  তাঁর কথা হেয়েছ। িজিড িহেসেব তপন দােসর মামলা  শ ামপুেরই করা 
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উিচৎ কননা তাঁর বাস ান শ ামপুর থানার মেধ ই অবি ত। সখান থেক তপন দাস বর 

হেয় আর িফের আেসনিন যা িজিডেত উে খ করা হেয়েছ।  

 

মাসুদরু রহমান, এিডিস, িডিব, িমিডয়া এ  কিমিউিন  সািভস, ঢাকা মে াপিলটন পুিলশ 

মাসুদরু রহমান অিধকারেক জানান, ৩ অগা  ২০১১ তপনেক িডিব পুিলশ আটক কেরিন। 

ঘটনার িদন তাঁেদর কান ম গ ািরয়া এলাকায় যায়িন। ঘটনার িশকার তপেনর 

আ ীয়রা তাঁর অিফেস এেস িনেখাঁজ হওয়ার িবষেয় তাঁেক জািনেয়েছন। ঘটনা  িতিন 

পি কায় দেখেছন তেব ঘটনার সে  িডিব পুিলেশর স ৃ তা নই বেল িতিন দািব কেরন।   

 

অিধকার এর পযেব ণ 

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

নয়া হয়। পুিলশ সদস রা জানান, তপনেক িডিব পুিলশ ার কেরিন অথচ ত দশ েদর 

ব েব  পাওয়া যায় িডিব পুিলশ সদস রা তপেনর ব ু  গািব  দাসসহ তপনেক 

মাইে াবােস তুেল িনেয় িম ু  রােডর িডিব কাযালেয়র কাছ পয  িনেয় যায়। সখােন 

মাইে াবাস  থািমেয় গািব েক ছেড় দয়া হয় এবং তপন দাসেক িডিব অিফেসর ভতের 

িনেয় যাওয়া হয়। তপেনর পিরবােরর দাবী, িনরাপরাধ তপনেক িডিব পুিলশ কন এবং 
কান উে েশ ধের িনেয় গেছ তাঁরা তা বলেত পােরন না। িডিব পুিলেশর কাছ থেক তাঁেক 

উ ার িকংবা তাঁেক স ােনর িবষেয় আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর প  থেক কান 

সহেযািগতা পাওয়া যায়িন বেল তপন দােসর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ।  

 

অিধকার িডিব পুিলশ কতৃক ধের িনেয় যাওয়া এবং িনেখাঁজ হওয়া তপন দাসেক অিবলে  

উ ার করা এবং িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী ব ি েদর ত িবচােরর আওতায় আনার 

জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে ।  


