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র াব এর িব ে  শাহ আিলফ ি েক ৪৪ িদন ম কের রেখ িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৫ ফ য়ারী ২০১২ স া আনুমািনক ৭.৩০টায় ঢাকা মহানগরীর মাহা দপুর থানার অ গত 

নবীনগর হাউিজং এর ১৩ ন র রােডর ১ ন র িবি ং এর বািস া মাঃ শাহজাহান আলী ও 

ফািহমা খাতুন জ াৎ ার ছেল শাহ আিলফ ি েক (২৪) শ ামলী শাহী মসিজদ এলাকা থেক 

সাদা পাশােক র াব-২ (র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন), িসিপিস-৩ ( াইম ি েভনশন কা ানী) 
এর সদস রা ধের িনেয় ৪৪ িদন ম কের রেখ িনযাতন কেরেছ বেল তাঁর পিরবার অিভেযাগ 

কেরেছ।  

 

তথ ানুস ানকােল জানা যায়, শাহ আিলফ ি  সরকারী িততুমীর কেলেজর পদাথ িব ান 

িবভােগর অনাস তৃতীয় বেষর ছা । ২৫ ফ য়ারী ২০১২ র াব সদস রা আিলফেক ঢাকায় 

ার কের হফাজেত রেখ িনযাতন কের। ৪৪ িদন পর অথাৎ ১০ এি ল ২০১২ রাজশাহীেত 

র াব-৫ এর রলওেয় কেলানী ক াে র সদস রা আিলফেক বায়ািলয়া মেডল থানা পুিলেশর কােছ 

সাপদ কের। ১৬ এি ল ২০১২ তািরেখ আদালত থেক আিলফ জািমেন মুি  পান। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সময় অিধকার কথা বেল- 

 শাহ আিলফ ি  

 আিলেফর আ ীয়- জন 

 ত দশ  এবং 
 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে ।  

 

শা  আিলফ ওরেফ ি  (২৪), িনযািতত ব াি  

শা  আিলফ ি  অিধকারেক বেলন, ২৫ ফ য়াির ২০১২ স া আনুমািনক ৬.৩০টায় িতিন 

শ ামলীর শাহী মসিজদ এলাকা থেক বাসায় িফরিছেলন। পেথ কেয়কজন সাদা পাষাকধারী লাক 

তাঁেক িঘের ধের। সাদা পাষাকধারী একজন লাক তাঁেক জানায়, তারা সবাই র াব এর সদস । 

আিলেফর নােম স াস দমন আইেন মামলা আেছ এই কথা বেল তাঁেক ার কের হাতকড়া পড়ায় 

তারা। র াব সদস রা তাঁেক র াব-২ এর িসিপিস-৩  এবং শাল কা ানী মাহা দপুর িশয়া 
মসিজদ ক াে  িনেয় যায়। একজন র াব সদস  তাঁর মাবাইল ফান  কেড় িনেয় স িতকােল 

িনিষ  রাজৈনিতক দল িহযবুত তাহরীর এর কায ম ও এর নতাকম েদর স েক িবিভ  িবষেয় 

িজ াসাবাদ কের। িতিন সই র াব সদস েক জানান, িহযবুত তাহরীর এর সে  তাঁর কান 

স ৃ তা নই। এরপর র াব সদস রা কােলা কাপড় িদেয় তাঁর চাখ বঁেধ ফেল এবং সারারাত 

দফায় দফায় লা  িদেয় তাঁেক পটায়। তাঁেক কান ভােবই কা া বা শ  করেত দয়িন তারা। 

ভােরর িদেক তাঁর চােখর বাঁধন খুেল দয়। িতিন য র াব হফাজেত আেছন, তা তাঁর 
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পিরবারেক জানােনার জন  িতিন অনুেরাধ কেরন। িক  এেত র াব সদস রা তাঁর ওপর আেরা 
ি  হেয় িনযাতেনর মা া বািড়েয় দয়। 
 

িতিন অিধকারেক জানান, এমন কান ধরেণর িনযাতন নই যা তাঁর ওপর করা হয়িন। র াব 

সদস রা তাঁেক সতক কের িদেয় বেলেছ য, ৪৪ িদন র ােবর হফাজেত থাকার সমেয়র িনযাতেনর 

কথা কাউেক বলেল ঝালকা  জলার িলমেনর মত প  ু কের দয়া হেব। িতিন িনযাতেনর 

িব ািরত বণনা িদেত অপারগতা কাশ কেরন। 
 

শাহ আিলফ ি  জানান, ২৬ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় র াব সদস রা তাঁর 

চাখ বঁেধ এক  গাড়ীেত তােল এবং গাড়ী  িকছু ণ চলার পের এক জায়গায় থােম। র াব 

সদস রা তাঁেক এক  জায়গায় িনেয় চােখর বাঁধন খুেল দয়। িতিন দখেত পান, এক  আবছা 
অ কার ক , এক  টয়েলট। এ  অন  এক  র াব ক া  বেল িতিন ধারণা কেরন। কখনও 

িদেন আবার কখনও রােত র াব সদস রা এেস তাঁেক বর কের অন  এক  কে  িনেয় যত এবং 
িহযবুত তাহরীর এর কায ম ও এর নতাকম েদর স েক িজ াসাবাদ করেতা। িতিন িকছুই 
জােনন না বেল জানােল তাঁেক পাটােনা হত। এভােব িদেনর পর িদন সই কে ই থাকেত থাকেত 

িতিন কেয়ক বার অসু  হেয় পেড়ন। ৯ এি ল ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০টায় একজন র াব 

সদস  তাঁর কােছ আেস এবং কােলা কাপেড় তাঁর চাখ বাঁেধ। িতিন র াব সদেস র কােছ জানেত 

চান, তাঁেক কাথায় নয়া হে । র াব সদস  তাঁেক বেল য, তাঁর ভেয়র কান কারণ নই এবং 
এরপর তাঁেক এক  গাড়ীেত তালা হয় এবং গাড়ী  িকছু ণ চলার পর অ াত ােন থামেল 

তাঁেক নামােনা হয়। তাঁেক সখােন দাঁড় কিরেয় ছিব তালা হয়। পের তাঁেক আবার অন  এক  

গাড়ীেত তুলেল কেয়ক ঘ াব াপী সটা চলেত তােক। স ার িদেক গাড়ী  এক জায়গােত থােম। 

গাড়ী থেক নািমেয় এবং িসিড়ঁ বেয় উ েয় এক  ভবেনর এক  কে  তাঁেক নয়া হয়। 

 

৪৪ িদর পর অথাৎ ১০ এি ল ২০১২ ভার রাত আনুমািনক ৩.০০টায় সাদা পাশাকধারী একজন 

র াব সদস  তাঁর কােছ আেস এবং তাঁেক বেল য, “ি  তুিম িক এভােবই সারাজীবন থাকেব, না 
মু  জীবেন িফরেব। মুি  পেত চাইেল আমরা যা বলেবা তা তামােক করেত হেব। এক  আইনী 
ি য়ার মাধ েম তামােক ছাড়া হেব। একটু ভেব আমােক জানাও”। িতিন র াব সদস েদর সব 

শত মেন নয়ার জন  রািজ হন। ভার রাত আনুমািনক ৪.০০টায় কেয়কজন সাদা পাষাকধারী 
র াব সদস  আবারও তাঁেক চাখ ◌ঁে◌বেধ এক  গাড়ীেত তােল। গাড়ী  িকছু ণ চলার পর এক 

জায়গােত থােম এবং তাঁর চােখর বাধন খুেল দয়া হয়। িকছু কাগজপ  ভিত এক  ব াগ তাঁর 

কােধ ঝুিলেয় িদেয় গাড়ী থেক নািমেয় দয়া হয়। একজন র াব সদস  তাঁেক দেূর কাথাও না িগেয় 

ঐ এলাকায় ঘারােফরা করেত বেল। িতিন হাঁটাহাঁ  করার সময় রা ার পােশর সাইন বােডর 

লখায় দেখন য, এলাকা  রাজশাহী জলার মিতহার থানার তালাইমারী। একটু পেরই দইুজন 

র াব সদস  সখােন আেস এবং তাঁেক নানা কথা জানেত চেয় ব াগ ত াশী কের এবং ব ােগর 

ভতর থেক িকছু িহজবুত তাহরীর এর কাগজপ  বর কের। র াব সদস রা চারিদেক সা ী 
বানাবার জন  মানুষ খঁুজেত থােক।  িকছু ণ পর দইুজন লাক ধের এেন সা ী বানায় এবং তাঁেক 

িহজবুত তাহরীর এর সদস  বািনেয় া র নয়। 
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আিলফেক সখান থেক র াব-৫ এর কাযালেয় িনেয় টিবেলর সামেন দাঁড় কিরেয় ছিব তােল এবং 
সখান থেক তাঁেক মিতহার থানায় িনেয় যায়। মিতহার থানা থেক তাঁেক সকাল আনুমািনক 

৮.০০টায় বায়ািলয়া মেডল থানায় িনেয় যাওয়া হয়। বায়ািলয়া মেডল থানা কতৃপ  তাঁেক 

হফাজেত িনেত অ ীকৃিত জানায়। তখন র াব সদস রা তাঁেক আসামী কের থানায় মামলা দােয়র 

কের এবং এরপর পুিলেশর কােছ সাপদ করা হয়। পুিলশ সদস রা তাঁেক থানা হাজেত িনেয় 

রােখন। িতিন থানা হাজেত থাকার সময় একজন পুিলশ সদস  তাঁেক জানান, র াব-৫ এর রলওেয় 

কেলানী ক াে র িডএিড এেকএম িমজানুর রহমান বাদী হেয় তাঁেক আসামী কের মামলা দােয়র 

কেরেছ। বায়ািলয়া মেডল থানার মামলা ন র-২১; তািরখঃ ১০/৪/২০১২। ধারাঃ ২০০৯ সােলর 

স াস িবেরাধী আইেনর ৯(৩)। পুিলশ সদস রা তাঁেক িবকাল আনুমািনক ৪.০০টায় ৭ িদেনর 

িরমাে র আেবদন জািনেয় আদালেত চালান কের। আদালত িরমা  ম ুর না কের তাঁেক 

রাজশাহী ক ীয় কারাগাের পাঠায়। ১৬ এি ল ২০১২ তািরেখ রাজশাহী মূখ  মহানগর হািকম 

আদালত থেক শাহ আিলফ ি  জািমেন ছাড়া পান। 

 

ওমর শরীফ (২১), শাহ আিলফ ি ে র ব ু  
ওমর শরীফ অিধকারেক জানান, ২৫ ফ য়ারী ২০১২ স া আনুমািনক ৭.০০টায় িতিন 

শ ামলীর শাহী মসিজেদর পাশ িদেয় হঁেট যাি েলন। মসিজেদর পােশ মুস ী ও এলাকাবাসীর 

জটলা দখেত পান। িতিন জটলার িদেক িগেয় দেখন, সাদা পাশাকধারী দইুজন লাক আিলফেক 

ফতার কের হাতকড়া পিড়েয়েছ। স সমেয় উপি ত লাকজন সাদা পাশাকধারী দইুজন 

লাকেক িঘের ফেল এবং জানেত চায়, তারা কারা? আিলফেক কন হাতকড়া পরােনা হেলা? তখন 

ওই দইুজন লাক িনেজেদর পিরচয়প  বর কের সবাইেক দখায় এবং িনেজেদর র াব-২ এর সদস  

বেল পিরচয় দয়। একজন র াব সদস  আিলফেক উে শ  কের বেল, র াব কাযালেয় নয়ার পর 

তােক পটােনা হেব এবং জানায় য, িনিষ  চার  িবিল করার কারেণ তােক ফতার করা 
হেয়েছ। একটু পেরই র াব সদস রা আিলফেক মাটর সাইেকেল উ েয় িনেয় চেল যায়। 

 

মাঃ শাহজাহান আলী (৫৬), আিলেফর িপতা  
মাঃ শাহজাহান আলী অিধকারেক জানান, িতিন একজন মুি েযা া। ১৯৭১ সােল দেশর 

াধীনতার জন  িতিন ৯ ন র স ের যুে  অংশ হণ কেরন। তাঁর মুি বাতা ন র-

০৪০৬০১০০৬০, গেজট ন র-১৪৭, কল াণ া  ন র ৫০৩৪। দইু ছেল ও ীেক িনেয় তাঁর 

সংসার। বড় ছেল শাহ আিলফ ি  ঢাকার এিলফ া  রােড অবি ত মাবাইল ফান 

কা ানীর এয়ারেটল কা মার সািভেস চা রী করেতা। ২৫ ফ য়ারী ২০১২ িতিন ব বসার 

কােজ বাসার বাইের িছেলন। রাত আনুমািনক ১১.০০টায় তাঁর ছাট ছেল মাঃ শাহ ইয়াহ 
মাবাইল ফােন ফান কের তাঁেক জানায় য, শাহ আিলফ ি  কম ল থেক বাসায় ফেরিন। 

িতিন তখন আিলেফর মাবাইল ফােন ফান কের তা ব  পান। স সমেয় িতিন তাঁর আ ীয়-

জন ও আিলেফর ব ু েদর কােছ ছেলর িনেখাঁজ হওয়ার িবষয়  জানান। 

 

২৫ ফ য়ারী ২০১২ িতিন আিলেফর িনেখাঁজ হওয়ার ব াপাের মাহা দপুর থানায় এক  

সাধারণ ডায়রী (িজিড) করেত যান। মাহা দপুর থানার িডউ  অিফসার তাঁেক বেলন, 
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এিলফ া  রাড যেহতু িনউ মােকট থানা এলাকায় তাই তাঁেক  িনউ মােকট থানায় িজিড করেত 

হেব। 

 

২৬ ফ য়ারী ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৫.০০টায় তাঁর ী ফািহমা খাতুন জাৎ ার মাবাইল 

ফােন অপিরিচত এক  মাবাইল ন র থেক ফান আেস। ফােনর অপর া  থেক আিলফ 

জানায়, র াব-২ এর সদস রা তােক ফতার কের রেখেছ।  এরপরই মাবাইল ফােনর সংেযাগ 

িবি  হেয় যায়। ২৬ ফ য়ারী ২০১২ তাঁর ী ফািহমা খাতুন জাৎ ােক সে  িনেয় িনউ মােকট 

থানায় যান এবং আিলফ িনেখাঁজ হেয়েছ উে খ কের এক  িজিড কেরন। যার ন র ৯৩৮। 

তািরখঃ ২৬/০২/২০১২। িনউ মােকট থানার িডউ  অিফসার তাঁেক জানান, নবীনগর হাউিজং 
এলাকা  মাহা দপুর থানার আওতায় পেড়েছ তাই তাঁেক মাহা দপুর থানায়ও এক  িজিড 

করেত পরামশ দন। 

 

২৭ ফ য়ারী ২০১২ িতিন তাঁর ীেক িনেয় পুনরায় মাহা দপুর থানায় যান এবং আিলফেক খঁুেজ 

পাওয়া যাে  না  মেম এক  িজিড কেরন। যার ন র ১৮৫১; তািরখঃ ২৭/০২/২০১২। ২৯ 

ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.৩৫ টায় িতিন র াব-২ এর িশয়া মসিজদ ক াে  যান। 

িতিন বেলন, ক াে র গেট কতব রত র াব সদেস র কােছ আিলেফর িনেখাঁেজর ব াপাের জানান 

এবং উ তন কমকতােদর সে  যাগােযাগ করেত চান। িক  গেট কতব রত র াব সদস  তাঁেক 

গেটর ভতের ঢুকেত না িদেয় অিভেযাগ বে  অিভেযাগ দােয়র করেত বেলন। িতিন তখন তাঁর 

ছেলেক উ ােরর জন  এক  অিভেযাগপ  িলেখ অিভেযাগ বে  রেখ চেল আেসন। 

 

িতিন অিধকারেক আেরা বেলন, র ােবর ওেয়বসাইট েত উে খ আেছ য,  গাপন সংবােদর 

িভি েত র াব-২, ঢাকার এক  অিভযান দল গত ২৫ ফ য়ারী ২০১২ তািরেখ মাহা দপুর 

থানাধীন শ ামলী শাহী মসিজদ এলাকায় অিভযান পিরচালনা কের। অিভযানকােল শ ামলী শাহী 
মসিজেদর সামেন থেক িহজবুত তাহরীর এর সি য় সদস  মাঃ শাহাজাহান আলী, িপতা-
তালতলা, থানা ও জলা চুয়াডা া ক ৫০  িলফেলট ও এক  মাবাইল সটসহ ফতার করা 
হয়”। এই খবর  দেখ িতিন িনি ত হন য, আিলফ র াব হফাজেতই আেছ। কননা র াব 

সদস রা িব াি  সৃি  করার জন  ছেলর নােমর জায়গায় তাঁর নাম এবং িপতার নােমর জায়গায় 

ােমর নাম িলেখেছ। িতিন আরও বেলন, পড়া নার পাশাপািশ আিলফ এিলফ া  রােড অবি ত 

মাবাইল ফান কা ানী এয়ারেটেলর কা মার সািভেস চা রী কের তাঁর পিরবারেক সহায়তা 
করেতা। 

 

১০ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় দিনক জনক  পি কায় কািশত খবের িতিন 

জানেত পােরন, র াব-৫ এর সদস রা আিলফেক ার কের রাজশাহীর বায়ািলয়া মেডল থানায় 

সাপদ কেরেছ। িতিন তাঁর এক আ ীেয়র মাধ েম থানায় খবর িনেয় আিলেফর ােরর িবষেয় 

িনি ত হন। ১৬ এি ল ২০১২ তািরেখ আিলফ আদালত থেক জািমেন মুি  পায়। িতিন বেলন, 

িবনা কারেণ আিলফেক ৪৪ িদন র াব সদস রা ম অব ায় রেখ িনযাতন কেরেছ। 
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এসআই আ লু হািলম খান, িনউ মােকট থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই আ ুল হািলম খান অিধকারেক জানান, ২৬ ফ য়ারী ২০১২ নবীনগর হাউিজং থেক 

জাৎ া বগম (ফািহমা খাতুন জ াৎ া) নােম এক মিহলা থানায় আেসন এবং এক  িজিড 

কেরন। যার ন র ৯৩৮। তািরখঃ ২৬/০২/২০১২। িজিডেত জাৎ া বগম উে খ কেরন, 

জাৎ া বগেমর ছেল শাহ আিলফ ি  ২৫ ফ য়ারী ২০১২ বািড় থেক কম েলর উে েশ বর 

হেয় আর িফের আেসিন। িজিডেত জাৎ া বগম আরও উে খ কেরন, িবিভ  জায়গায় খঁুেজও 

তাঁরা আিলফেক পানিন। এসআই আ ুল হািলম খান অিধকারেক আরও জানান, িতিন িজিডর 

তদ কারী কমকতা হওয়ায় জাৎ া বগম িজিড করার পর সব থানায় আিলেফর িনেখাঁজ হওয়ার 

ব াপাের িতিন বাতা পাঠান। বাতায় িতিন আিলেফর কান স ান পেল িনউ মােকট থানােক 

অবগত করার জন  বেলন। 

 

এসআই শাহ আলম, মাহা দপরু থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই শাহ আলম অিধকারেক জানান, ২৭ ফ য়ারী ২০১২ নবীনগর হাউিজং থেক জাৎ া 
বগম নােম এক মিহলা থানায় আেসন এবং এক  িজিড কেরন। যার ন র ১৮৫১; তািরখঃ 
২৭/০২/২০১২। িজিডেত জাৎ া বগম উে খ কেরন, তাঁর ছেল শাহ আিলফ ি  ২৫ ফ য়ারী 
২০১২ বািড় থেক কম েলর উে েশ বর হেয় আর িফের আেসিন। িজিডেত িতিন আরও উে খ 

কেরন, িবিভ  জায়গায় চ া কেরও আিলফেক খঁুেজ না পেয় ২৬ ফ য়ারী ২০১২ ঢাকা 
মহানগরীর িনউ মােকট থানায় আরও এক  িজিড কেরেছন। এসআই শাহ আলম িজিডর 

তদ কারীর দািয়ে  থাকায় িবিভ  জায়গায় খাঁজ-খবর িনেয়েছন িক  আিলেফর কান স ান 

পানিন বেল জানান।  

 

িসিনয়র ওয়াের  অিফসার মাঃ মা ফা, িসিনয়র িডএিড, র াব-২, িসিপিস-৩, 

মাহা দপরু িশয়া মসিজদ ক া , ঢাকা 
িসিনয়র ওয়াের  অিফসার মাঃ মা ফা অিধকারেক জানান, ২৫ ফ য়ারী ২০১২ তািরেখ 

মাহা দপুের নবীনগর হাউিজং এলাকা থেক র াব সদস রা আিলফ নােম কাউেক ার 

কেরিন। তেব আিলেফর িনেখাঁেজর ব াপাের খাঁজ নেবন বেল জানান। 

 

এএসিপ সািফউল সারওয়ার, কায়াটার মা ার, র াব-২, শর-ই-বাংলা নগর 

কিমউিন  স ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

এএসিপ সািফউল সারওয়ার অিধকারেক জানান, ২৫ ফ য়ারী ২০১২ র াব সদস রা 
মাহা দপুের নবীনগর হাউিজং এলাকা থেক শাহ আিলফ ি  নােম কাউেক ার কেরিন। 

র ােবর ওেয়বসাইেট আিলেফর বাবার নাম উে খ কের এক আসামীেক ার করা হেয়েছ মেম 

এক  খবর আেছ বেল তাঁেক জানােনা হয়। এর উ ের িতিন যারা র ােবর ওেয়বসাইট তির কের 

তােদর সে  যাগােযাগ করেত বেলন। 

 

াইট লফেটন া  সালাউি ন, িমিডয়া উইং, র াব-৫, রাজশাহী  
াইট লফেটন া  সালাউি ন অিধকারেক বেলন, গাপন সংবােদর িভি েত ৯ এি ল ২০১২ র াব-

৫ রাজশাহীর রলওেয় কেলানী ক া¤ ◌পর টহল দেলর সদস রা ভাের রাজশাহী নগরীর মিতহার 
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থানার তালাইমারী মােড় এক  অিভযান চালায়। অিভযান চািলেয় িনিষ  ঘািষত জ ী সংগঠন 

িহযবুত তাহরীর এর সি য় সদস  শা  আিলফ ি  (২৪) নােমর এক সদস েক ার কের। 

আিলফ িনেজেক ঢাকার সরকারী িততুমীর কেলেজর পদাথ িব ান িবভােগর ৩য় বেষর ছা  

িহেসেব পিরচয় দয়। আিলেফর দহ তল¬◌াশী কের সংগঠন র ১৫০ িপস িলফেলট উ ার করা 
হয়। আিলফ চুয়াডা া জলার সদর থানার তালতলা ােমর শাহজাহান আলীর ছেল। আিলফ 

ঢাকা থেক বােস কের রাজশাহী এেসিছল দলীয় কায ম ও নতুন সদস  সং হ করার জন । 

িডএিড িমজানুর রহমান বাদী হেয় মামলা িদেয় আিলফেক বায়ািলয়া মেডল থানায় সাপদ 

কেরন। 

 

এসআই মাহবুব আলম, বায়ািলয়া মেডল থানা, রাজশাহী মহানগর পিুলশ, রাজশাহী 
এসআই মাহবুব আলম অিধকারেক জানান, ১০ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় র াব-৫ 

এর রলওেয় কেলানী ক াে র  িডএিড এেকএম িমজানুর রহমান থানায় আেসন এবং িনেজই বাদী 
হেয় ২০০৯ সােলর স াস িবেরাধী আইেনর ৯(৩) ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র-

২১; তািরখঃ ১০/৪/২০১২। একই সে  ঐ মামলার আসামী িহেসেব শাহ আিলফ ি  নােম এক 

ছেলেক সাপদ কেরন। িতিন মামলার তদ কারী কমকতা িহেসেব আিলফেক মামলায় ার 

দিখেয় ৭িদেনর িরমা  চেয় আদালেত পাঠান। আদালত িরমাে র আেবদন না ম রু কের 

আিলফেক রাজশাহী ক ীয় কারাগাের পাঠায়। ৪৪ িদন আেগ আিলফেক ঢাকা থেক র াব-২ এর 

সদস রা আটক কেরিছল বেল তাঁেক জানােনা হয়। িতিন বেলন, মামলার তদ  চলেছ এ িবষেয় 

আর িকছু বেলনিন। 

 

অিধকার এর ব ব ঃ 

বাংলােদেশ িবপ নক হাের নাগিরকেদর ম কের ফলা বাড়েছ। জািতসে র মানবািধকার 

কাউি েল িবচারবিহভূত হত া, িনযাতন ও দায়মুি র িব ে  সরকার য অব ান ঘাষণা 
কেরিছল তার অথহীনতা ইিতমেধ ই মািণত। 

 

শাহ আিলফ ি ে র ঘটনা িবনািবচাের আটক ও িনযাতেনর ঘটনা মা  নয়। এটা ম সং া  

আ জািতক কনেভনশন অনুযায়ী এর ঘটনা। রাে র এেজ  আইনশৃ লা বািহনী শাহ আিলফ 

ি েক তুেল িনেয় যাবার সু  অিভেযাগ থাকেলও র াব তা অ ীকার করেছ এবং তাঁেক ৪৪ িদন 

আটক রেখ িনযাতেনর ব াপাের িন ু প থাকেছ। শাহ আিলফ ি  িচরতের Ô মÕ হেয় যাবার 

হাত থেক র া পেলও ÔঅিধকারÕ তাঁর জীবেনর িনরাপ ার জন  অত  উি । শাহ আিলফ 

ি েক Ô মÕ রেখ ৪৪ িদন তাঁর ওপর িনযাতন করা হেয়েছ। আমরা সরকােরর কােছ অিবলে  

শাহ আিলেফর িনরাপ া িনি ত করবার দািব জানাি । 

 

অিধকার এই ে  জাতীয় মানবািধকার কিমশনেক এই ঘটনা আমেল নবার আেবদন জানাে  

এবং সই সে  তােদর করণীয় পালেনরও দািব জানাে । একই সে  রাে র দািয় শীল মহেলর 

কােছ এই ঘটনার জবাব আশা করেছ। 

 

-সমা - 


