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ঢাকা মহানগরীর পরুানা প ন এলাকা থেক আইনশৃ লা র াকরী বািহনীর 

সদস েদর িব ে  যুব ইউিনয়ন সংগঠক ক এম শামীম আখতারেক তুেল িনেয় 

যাওয়ার পর ম করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৯ সে র ২০১১ সকাল ৮.১৫টায় ঢাকা মহানগরীর ১২/৪, পুরানা প ন লাইন (৫ম 

তলা) এর বািস া মৃত খান মাবারক হােসন ও মাছা ত জাহরা আখতার এর ছেল 

কএম শামীম আখতারেক (৩৬) ৬/১, পুরানা প ন লাইন, ঢাকা-১০০০ থেক আইনশৃ লা 
র াকারী বািহনীর সদস রা ধের িনেয় যায় বেল তাঁর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  স রজিমেন তথ ানুস ান কের এবং 
তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 শামীেমর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 আইনশৃ লা র কারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ কএম শামীম আকতার 

 

ঝণা খানম (৩০), শামীেমর ী 
ঝণা খানম অিধকারেক জানান, তাঁর ামীর বাড়ী খুলনা জলার ডুমুিরয়া থানার আরাজী 
ডুমুিরয়া ােম। িতিন তাঁর শা ড়ী জাহরা আখতার (৫০), ছেল তাজবীদ খান ী  (৭) 

এবং ামীেক িনেয় ঢাকায় বসবাস করেতন। শামীম ছা জীবেন ছা  ইউিনয়েনর সে  যু  

িছেলন এবং পের যুব ইউিনয়েনর সে  যু  হন। ছা জীবন শেষ িতিন কেয়ক বছর 

িবেদেশও িছেলন। িবেদশ থেক িফের বাংলােদশ বার কাউি েল এ াডেভােকট িহেসেব 

তািলকাভুি র পরী া দয়ার জন  বাড়ীেত বেস পড়া না করিছেলন।  
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২৯ সে র ২০১১ সকাল ৮.০০টার িদেক ঝণা বাসা থেক তাঁর কম েলর উে েশ  

বিরেয় যান। দপুুর ১২.০০টার িদেক তাঁর শা ড়ী জাহরা আখতার তাঁেক মাবাইল ফােন 

জানান, শামীম সকাল ৮.১৫টায় বাসা থেক িকছু কনার জন  বিরেয় যেয় আর ফরত 

আেসিন এবং ানীয় দাকানদারেদর কাছ থেক িতিন জেনেছন য, ৭ জন লাক শামীমেক 

ধের মুেখ চেটপ আটিকেয় এক  মাইে াবােস তুেল িনেয় গেছ যারা আইনশৃ লা 
র াকারী বািহনীর সদস । ঝণা তখনই বাসায় িফের প ন মেডল থানায় যান এবং এক  

সাধারণ ডায়রী (িজিড) কেরন। যার ন র ১৮৩৯; তািরখঃ ২৯/০৯/২০১১। একই িদন 

িতিন র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব)-৩ এর কাযালেয় যান এবং তাঁর ামী অপ ত 

হেয়েছন উে খ  কের এক  িলিখত অিভেযাগ দােয়র কেরন।  

 

৩০ সে র ২০১১ শামীেমর পিরবার ঢাকা িরেপাটাস ইউিন েত এক  সংবাদ সে লন 

কেরন। িক  এরপরও শামীম আখতােরর কান খাঁজ পাওয়া যায়িন। 

 

২ অে াবর ২০১১ ঝণা জাতীয় মানবািধকার কিমশেন যান এবং এক  িলিখত অিভেযাগ 

দােয়র কেরন। যার ফাইল ন র ১৯২৩; তািরখ-০২/১০/২০১১। শামীমেক উ ার করার 

ব াপাের র াব বা পুিলশ সদস েদর কান সহেযািগতা পাে ন না বেলও িতিন অিভেযাগপে  

উে খ কেরন। 

 

ঝণা জানান, শামীেমর নােম খুলনা জলার ডুমুিরয়া থানায় রাজৈনিতকভােব ৮  মামলা 
িছল এবং স েলা ত াহােরর চ া চলিছল। শামীম ছা জীবেন বাংলােদশ ছা  ইউিনয়েনর 

ক ীয় কিম র সহ-সভাপিত ও বাংলােদশ ছা  ইউিনয়েনর খুলনা জলা শাখার সভাপিত 

িহেসেবও দািয়  পালন কেরন। ঝণা তাঁর ামীর স ান চান। 

 

জাহরা আখতার (৫০), শামীেমর মা 
জাহরা আখতার অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১১ সকাল আনুমািনক ৮.১৫টায় 

িতিন তাঁর নাতী তাজবীদ খান ী েক িনেয় ু েল যাওয়ার সময় শামীম একই সে  বাসা 
থেক বিরেয় যান। দপুুর ১২.০০টা পয  শামীম বাসায় না ফরায় িতিন িবিভ  জায়গায় 

খাঁজ কেরন। পুরানা প ন লাইেনর দাকানীরা তাঁেক জানান, কেয়কজন লাক শামীমেক 

ধের মাইে াবােস তুেল িনেয় গেছ। িতিন তখন ঝণােক মাবাইল ফােন িব ািরত জানান। 

িতিন দাকানদারেদর কাছ থেক েন িনি ত হন য, আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর 

সদস রাই শামীমেক ধের িনেয় গেছ। ৩০ সে র িতিন ঢাকা িরেপাটাস ইউিন েত এক  

সংবাদ সে লন কেরন এবং সখােন িতিন শামীমেক আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর 

সদস রাই িনেয় গেছ বেল দাবী কেরন। 

 

মাঃ বাবুল (৪৮), ত দশ  

মাঃ বাবুল অিধকারেক বেলন, ৬/১ পুরানা প ন লাইেনর মুিদর দাকােনর সামেন তাঁর 

সবিজর দাকান আেছ। ২৯ সে র সকােল িতিন দাকােন িছেলন। তখন সাদা পাশােক 
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ায় ৭ জন লাক ফতুয়া এবং লু ী পিরিহত একজন লাকেক ধের জার কের পুরানা প ন 

লাইন থেক িবজয় নগর রােডর বটতলা মসিজেদর িদেক ধাি েয় িনেয় যায়। এ সময় 

কেয়কজন লাক এিগেয় আসেল ঐ লাকরা তােদর বাধা দয় এবং ফতুয়া-লুি  পরা 
লাকটােক িনেয় চেল যায়। 

 

সাদা পাশাকধারী লাকেদর মাথার চুল িছল ছাট কের ছাঁটা এবং সবাই ায় একই সমান। 

িক  কােক িনেয় যাে  তা পছন থেক িতিন বুঝেত পােরনিন। িকছু ণ পর রা ার 

লাকজন তাঁেক বেলন, ঐ লাক র নাম শামীম িযিন িছেলন তাঁর পূবপিরিচত। দপুুর 

আনুমািনক ১২:৩০টায় িতিন শামীেমর ী ঝণার কােছ যান এবং শামীমেক ধের িনেয় 

যাওয়ার কথা জানান। 

 

মাঃ দলুাল রজা (২৮), ত দশ  

মাঃ দলুাল রজা অিধকারেক জানান, িতিন ২৭ িবজয় নগের অবি ত মসাস বীথী 
ফােমসীর সামেন চা িবি  কেরন। ২৯ সে র ২০১১ সকাল আনুমািনক ৭.৩০টায় 

িসলভার রংেয়র এক  মাইে াবাস তাঁর দাকােনর সামেন এেস থােম। মাইে াবাস থেক ৭ 

জন লাক নেম আেস। আর মাইে াবােসর চালক তাঁর দাকােন চা খেত থােক। সকাল 

৮.১৫টায় মাইে াবাস থেক নেম যাওয়া লাক েলা পুরানা প ন লাইন থেক ফতুয়া এবং 
লু ী পিরিহত একজন লাকেক ধের টেন িহঁচেড় মাইে াবােস তুেল িনেয় যায়। ধের িনেয় 

আসা লাক  ধু একবার বেলন, আমােক বাঁচান, ওরা আমােক মের ফলেব। চারিদক 

থেক লাকজন এিগেয় আসার আেগই মাইে াবাস  চেল যায়। লাক েলার চুল িছল ছাট 

কের ছাঁটা, ল া ায় সবাই একই রকম। অপহরণকারীরা সাদা পাষাকধারী আইনশৃ লা 
র াকারী বািহনীর সদস  িছল বেল িতিন মেন কেরন। 

 

মজর এমারত হােসন, র াব-৩, কাটুলী, ঢাকা 
মজর এমারত হােসন অিধকারেক বেলন, ২৯ সে র ২০১১ পুরানা প ন লাইন এলাকা 
থেক ঝণা খানম নােম একজন মিহলা র াব কাযালেয় আেসন এবং এক  িলিখত অিভেযাগ 

দােয়র কের। অিভেযাগপ  ২ অে াবর ২০১১ ত রিজে শন ন র ১০৪১ িহেসেব 

নিথভূ  করা হয়। অিভেযােগ ঝণা খানম জানান, সকাল ৮.০০টার িদেক তাঁর ামী কএম 

শামীম আখতারেক ক বা কারা বাসার সামেন থেক মাইে াবােস তুেল িনেয় গেছ। িতিন 

বেলন, ৩ অে াবর ২০১১ এর অিভেযােগর ব াপাের যথাযথ ব ব া হেণর জন  ৫৪২ ন র 

নিথেত লফেটন া  কমা ার জাররার হােসন খানেক দািয়  দয়া হেয়েছ।  

 

গত ১৮ জানুয়ারী ২০১২ মজর এমারত হােসন জানান, লফেটন া  কমা ার জাররার 

হােসন খান িবষয়  খাঁজখবর িনেয়িছেলন। িক  ক বা কারা শামীমেক ধের িনেয় গেছ 

তার কান স ান পানিন। 
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লফেটন া  কমা ার জাররার হােসন খান, র াব-৩, কাটুলী, ঢাকা 
লফেটন া  কমা ার জাররার হােসন খান অিধকারেক বেলন, পুরানা প ন লাইন 

এলাকার ঝণা খানম তাঁর ামী িনেখাঁজ হওয়ার ব াপাের য অিভেযাগ দােয়র কেরেছন তা 
িতিন তদ  করেছন। িতিন বেলন, র াব ফােসস হডেকায়াটাস থেকও তাঁেক এ ব াপাের 

অনুস ােনর জন  িনেদশ দয়া হেয়েছ। 

 

এসআই শ ামল চ  ধর, প ন মেডল থানা, ঢাকা মে াপিলটন পিুলশ 

(িডএমিপ), ঢাকা 
এসআই শ ামল চ  ধর অিধকারেক বেলন, ২৯ সে র ২০১১ িতিন িবজয় নগর ও প ন 

এলাকায় িডউ েত িছেলন। থানা থেক িডউ  অিফসার তাঁেক বাতা পাঠান য, প ন 

এলাকা থেক ঝণা খানম নােম একজন মিহলা থানায় এেস এক  িজিড কেরেছন। যার ন র 

১৮৩৯। তাঁেক িজিড স েক তদ  করেত বলা হয়। িতিন তখন পুরানা প ন লাইন ও 

িবজয় নগর এলাকায় যান এবং তদ  কের মাণ পান য, ৭জন লাক কএম শামীম 

আখতার নােম একজন লাকেক ধের মাইে াবােস তুেল িনেয় গেছ। তাঁেক আেরা তথ  িদেয় 

সহেযািগতা করার জন  িতিন ঝণা খানেমর সে  যাগােযাগ কেরন। িতিন শামীেমর ায়ী 
কানা খুলনা জলার ডুমুিরয়া থানায়ও যাগােযাগ কেরন। ডুমুিরয়া থানার অিফসার 

ইনচাজ তাঁেক ফ া  বাতায় জানান, শামীেমর নােম হত াসহ মাট ১৩  মামলা রেয়েছ। 

শামীমেক ফতােরর জন  ডুমুিরয়া থানার পুিলশ সদস রাও খঁুজেছন। ১৪ িডেস র ২০১১ 

তািরেখ এসআই শ ামল চ  ধর এর সে  যাগােযাগ করা হেল িতিন বেলন, এ ব াপাের 

তদে র দািয়  দয়া হেয়েছ এসআই নািসর উি নেক। 

 

এসআই নািসর উি ন, প ন মেডল থানা, িডএমিপ, ঢাকা 
এসআই নািসর উি ন ১৮ জানুয়ারী ২০১২ অিধকারেক বেলন, িতিন প ন থানার ২৯ 

সে র ২০১১ তািরেখ দােয়র করা ১৮৩৯ ন র িজিডর তদ  কেরেছন, ঘটনা েল িগেয় 

কেয়কজেনর কােছ েনেছন য শামীমেক একদল লাক ধের িনেয় গেছ। িক  ক বা কারা 
িনেয় গেছ তার সুিনিদ  কান স ান িতিন পানিন। এ িবষয় িনেয় অিফসার ইনচাজ এর 

সে  যাগােযাগ করেত বেলন। 

 

মাঃ শহীদলু হক, অিফসার ইনচাজ, প ন মেডল থানা, িডএমিপ, ঢাকা 
মাঃ শহীদুল হক ১৮ জানুয়ারী ২০১২ অিধকারেক বেলন, পুরানা প ন লাইন এলাকা থেক 

ঝণা খানম নােম একজন মিহলা তাঁর ামী শামীমেক ধের িনেয় যাবার অিভেযােগ থানায় য 

িজিড কেরিছেলন, সই িজিড থেম এসআই শ ামল চ  ধর তদ  কেরন। পের দািয়  দয়া 
হয় এসআই নািসর উি নেক। তেব াথিমক তদে  শামীমেক ধের িনেয় যাবার ব াপাের 

িনি ত হেলও িব ািরত আর জানা যায়িন। িতিন বেলন, ঝণা খানমেক এক  িনয়িমত 
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মামলা দােয়র করেত বলা হেয়েছ, কারণ ধু িজিডর উপর িভি  কের তদে র গিত বাড়ােনা 
স ব হয়িন।  

 

অিধকার এর তথ ানুস ানকােল পুিলশ সদস , র াব সদস  এবং ত দশ েদর ব ব  নয়া 
হয়। র াব এবং পুিলশ সদস েদর দাবী অনুযায়ী ২৯ সে র ২০১১ তাঁরা পুরানা প ন 

লাইন এলাকা থেক কএম শামীম আখতার নােম কান ব ি েকই ফতার কেরনিন। িক  

অিধকার এর তথ ানুস ানকােল শামীেমর মােয়র ব েব  িতয়মান হয় য, পুরানা প ন 

লাইন থেক কােশ  জনসাধারেণর সামেনই ২৯ সে র ২০১১ আইনশৃ লা র াকারী 
বািহনীর সদস রা শামীম আখতারেক তুেল িনেয় যায়। প ন থানার এসআই শ ামল চ  ধর 

জািনেয়েছন য, শামীম িনেখাঁজ হওয়ার ব াপার  থানায় িজিড হওয়ার পর িতিন ঘটনা ল 

পিরদশন কেরেছন এবং পিরদশনকােল িতিন ত দশ েদর কাছ থেক জেন িনি ত হন 

য, কেয়কজন লাক শামীমেক ধের মাইে াবােস তুেল িনেয় গেছ। িতিন শামীেমর ােমর 

বাড়ী খুলনার ডুমুিরয়া থানায় বাতা পা েয়েছন। ডুমুিরয়া থানার অিফসার ইনচাজ তাঁেক 

জািনেয়েছন য, শামীেমর নােম তাঁর থানায় ১৩  মামলা রেয়েছ। শামীেমর ী ঝণা জানান, 

শামীেমর নােম ৮  রাজৈনিতক মামলা িছল যা ত াহােরর চ াও চলিছল। 

 

অিধকার িনেখাঁজ কএম শামীম আখতারেক উ ার এবং িনরেপ  তদ  সােপে  দাষী 
ব ি েদর িবচােরর আওতায় আনার জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে । 

 

-সমা - 

 

 


