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ঢাকা মহানগরীর ৭৪ ন র ওয়াড বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী মিহলা দল ন ী রহানা 
ইয়াসিমন ডিলর ওপর িডিব পিুলশ সদস েদর িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৯ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় ঢাকা মহানগরীর ওয়ারী থানার গায়ালঘাট লেনর 

বািস া িসরাজতু উ া  ও আেনায়ারা বগেমর কন া রহানা ইয়াসিমন ডিলেক (৪০) তাঁর বাড়ী 
থেক মহানগর গােয় া শাখা (িডিব)র পুিলশ সদস রা ধের িনেয় যেয় িনযাতন করার অিভেযাগ 

কেরেছন ডিল ও তাঁর পিরবার। ডিল হেলন, ৭৪ নং ওয়ােডর বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী মিহলা 
দেলর সাধারণ স াদক। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 ডিল ও তাঁর পিরবােরর সদস  

 ডিলর আইনজীবী এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ ১. রহানা ইয়াসিমন ডিল ২. আদালত া েন অসু  ডিলেক হাত পা ধের পুিলশ সদস রা এজলােস িনে  । 
 

রহানা ইয়াসিমন ডিল (৪০), িনযািততা নারী 
রহানা ইয়াসিমন ডিল অিধকারেক জানান, ২৯ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় িতিন 

তাঁর শাবার ঘের এশার নামাজ পড়িছেলন। তখন ঘেরর বাইের তাঁর মােয়র সে  অপিরিচত 

ব ি েদর কথা বলেত শােনন। হঠাৎ ঘেরর মেধ  ৮/১০ জন লাক েবশ কের তাঁেদর ঘর ত াশী 
করেত থােক। িতিন জানেত চান, তারা কারা, কন ঘর ত াশী করেছ? তােদর একজন িনেজেদর 

ওয়ারী থানার পুিলশ সদস  বেল পিরচয় দয় এবং ডিলেক তােদর সােথ যেত বেল। ডিল 

একপযােয় বাধ  হেয় পুিলশ সদস েদর সে  ওয়ারী থানায় যান। তাঁেক থানায় িনেয় িবিভ  িবষয় 

স েক িজ াসাবাদ করা হয়। পের অন  একজন পুিলশ কমকতা তাঁেক িজ াসাবাদ করেবন 

জািনেয় বিসেয় রাখা হয়। এ সময় থানার ভার া  কমকতা মাহা দ রিফ ল ইসলাম তাঁেক 

মাবাইল ফান সেট ৩  ন র দিখেয় স ন র েলা চেনন িকনা তাঁর কােছ জানেত চান। 

িতিন ডিলর কােছ আেরা জানেত চান য, িতিন ঢাকা মহানগরীর ৭০, ৭৪ এবং ৭৭ ন র ওয়ােডর 
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সংরি ত মিহলা আসেনর জন  নিমেনশন পেয়েছন িকনা। িকছু ণ পর  মহানগর গােয় া শাখা 
পুিলেশর সহকারী কিমশনার (এিস) হায়াতুল ইসলাম ওয়ারী থানায় আেসন এবং তাঁেক 

িজ াসাবাদ  কেরন। এিস হায়াতুল তাঁেক িজ াসা কেরন, তাঁর কােছ য প ােকট েলা আেছ 

িতিন স েলা কাথায় রেখেছন ? িকেসর প ােকেটর কথা িজ াসা করা হে  ডিল তা জানেত 

চাইেল এিস হায়াতুল ইসলাম তাঁেক বেলন, ’ তামােক পটােনা  করেলই সব বুঝেত পারেব’। 
এরপর তাঁেক ওয়ারী থানা থেক মহানগর পুিলেশর গােয় া শাখার কাযালেয় নয়া হয়। রাত 

আনুমািনক ১১.০০ টায় তাঁেক মহানগর পুিলেশর গােয় া শাখার সহকারী কিমশনার 

মিহউি েনর কে  নয়া হয়। এ সময় এিস মিহউি ন তাঁর মাবাইল ফােনর কল িল  দেখ 

েত ক  ন েরর ব াপাের খাঁজ-খবর নয়। ৩০ এি ল ২০১২ রাত অনুমািনক ১.৪৫ টায় ৭/৮ 

জন মিহলা ও পু ষ পুিলশ সদস  এেস তাঁেক অন  এক  কে  িনেয় িগেয় ক  তালাব  কের 

রােখন।৩০ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.৪৫ টায় পুিলশ সদস  মেহদী হাসান সহ 

আেরকজন এেস তাঁেক অন  কে  িনেয় যায়। সখােন তাঁর নাম ও পূণ পিরচয় এক  কি উটাের 

িলিপব  করা হয়। এ সময় তাঁেক অকথ  ভাষায় গািলগালাজ করা হয় এবং আদালেত যেয় 

ম ািজে েটর সামেন বলেত বলা হয় য, িবএনিপ ’র ন ী খােলদা িজয়ার িনেদেশই িতিন ২৯ এি ল 

২০১২ সিচবালেয়র গেট ককেটল িবে ারণ ঘটান। পুিলশ সদস  মেহদী হাসান তখন ঐ কে  

থাকা শাহীনা নােমর একজন মিহলা পুিলশ সদস  এবং অন  আর একজনেক তাঁর শরীেরর কাপড় 

খুেল উল  করেত বেলন। তখন শাহীনা তাঁর গােয়র কাপড় ধের টানা টািন কের। ডিল পািন 

চাইেল মেহদী হাসান তাঁেক াব িদেত বেলন। স সময় ৪/৫ জন পুিলশ সদস  লা  িদেয় তাঁেক 

পটােত থােক। িতিন মা েত পেড় গেল শািহনা নােমর ঐ মিহলা পুিলশ সদস  তাঁর এক হােতর 

ওপর পা িদেয় চেপ ধের দাঁড়ায় এবং তাঁর মুখম েল বুট িদেয় লািথ মারেত থােক। ডিলেক যখন 

পটােনা হি ল তখন বারবার কের তাঁেক বামা িবে ারেণর কথা আদালেত যেয় ীকার করেত 

বলা হয়। ডিল িনযাতেনর কারেণ একপযােয় ান হািরেয় ফেলন। 

 

আেনায়ারা বগম (৮৫), ডিলর মা 
আেনায়ারা বগম অিধকারেক জানান, ২৯ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.৩০টায় ৩৫/৪০ 

জেনর একদল লাক তাঁেদর বাড়ীেত জার কের ঢােক। তােদর মেধ  িকছু লােকর গােয় পুিলেশর 

পাশাক এবং িকছু লাক িজ  আর -শাট পরা িছেলা। তারা ছিড়েয় পেড় সম  বাড়ীেত অব ান 

নয়। তােদর মেধ  কেয়কজন জার কের ঘেরর ভতের ঢুেক পেড়। এ সময় িতিন তােদর মেধ  

একজনেক বারবার এক  কথা বলেত শােনন, তা হল “স ার সাস ভুল তথ  িদেয়েছ”। তারা 
কারা এবং কন এেসেছ এমন ে র জবােব তােদর একজন িনেজেদর ওয়ারী থানার পুিলশ সদস  

বেল পিরচয় দয়। এ সময় ডিল ঘের এশার নামাজ পড়িছেলা। পুিলশ সদস রা ত াশীর নােম 

ঘেরর সম  িজিনসপ  তছনছ কের। একজন পুিলশ সদস  ডিলেক তােদর সে  যেত বেল। তখন 

কন ডিলেক ধের নয়া হেব এমন ে র কান জবাব পুিলশ সদস রা তােক দয়িন। পুিলশ 

সদস রা জানায়, ডিলেক ওয়ারী থানায় িনেয় যাওয়া হে , সখােন তাঁেক ১ ঘ া িজ াসাবােদর 

পর ছেড় দয়া হেব। পুিলশ সদস রা ডিলর মােক সে  যেত বেল, িক ◌ু ডিলর মা আেনায়ারা 
বগম অসু  থাকায় িতিন ডিলর ছেল আিরফুল ইসলাম সৗরভেক ডিলর সে  পাঠান। 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/ রহানা ইয়াসিমন ডিল/ওয়ারী, ঢাকা/২৯ এি ল ২০১২/পৃ া- 3 

আিরফুল ইসলাম সৗরভ (১৯), ডিলর ছেল 

আিরফুল ইসলাম সৗরভ অিধকারেক জানান, ২৯ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় 

৩৫/৪০ জন লাক তােদর বাড়ীেত এেস িনেজেদর ওয়ারী থানার পুিলশ সদস  বেল পিরচয় দয়। 

রাত আনুমািনক ১০.০০ টায় তার মা সহ তােক ওয়ারী থানায় িনেয় যাওয়া হয়। থেম থানার য 

কে  তার মা এবং তােক রাখা হেয়িছল সখােন কেয়কজন পুিলশ সদস  তার মােক িকছু ণ 

িজ াসাবাদ কের। এরপর একজন পুিলশ সদস  তােক পােশর ঘের বসেত বেল। ায় ৩০ িমিনট 

পর একজন পুিলশ সদস  সৗরভেক বাড়ী চেল যেত বেল। থানা থেক আেরা বেল দয়া হয় য, 

জলা শাসক (িডিস) এর সে  দখা করােনার পর তার মােক ছেড় দয়া হেব। সৗরভ তখন 

বাড়ীেত আেস এরপর িতিন ৩০ এি ল ২০১২ সকাল ৭.০০ টা থেক দপুুর ২.৩০ টা পয  

কেয়কবার ওয়ারী থানায় যাগােযাগ কেরন। পুিলশ সদস রা থেম তােক িকছু না জানােলও পের 

থানা থেক একজন পুিলশ সদস  তাঁেক জানায়, ডিলেক মহানগর গােয় া শাখা পুিলেশর কাযালেয় 

নয়া হেয়েছ। ৩০ এি ল ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৩.৩০ টায় হা ন-অর-রশীদ নােম তার এক 

মামা মাবাইল ফােন জানান য, তার মােক ঢাকা মূখ  মহানগর হািকম আদালেত (িসএমএম 

কাট) এক  পুিলশ ভ ােন কের আনা হেয়েছ। এ খবর পেয় সৗরভ িবেকল আনুমািনক ৩.৪৫ টায় 

আদালত া েন যান এবং তার মােক এজলােসর বে  সং াহীন অব ায় শায়ােনা দখেত পান। 

এই সময় সৗরভ তার মােয়র দইু হাত, মুখম ল এবং কামেড় জখেমর কােলা িচ  দখেত পান।  

 

এ াডেভােকট মাহা দ হা ন-অর-রিশদ, ডিলর আইনজীবী 
এ াডেভােকট মাহা দ হা ন-অর-রিশদ অিধকারেক বেলন, ২৯ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক 

১০.০০ টায় ডিলর বড় ভাই তােয়জ উি ন আহে দ িমঠু মাবাইল ফােনর তাঁেক জানান য, 

ওয়ারী থানা পুিলশ সদস রা ডিলেক বাড়ী থেক ধের িনেয় গেছ। ডিলর সে  ডিলর ছেল 

সৗরভেক ওয়ারী থানায় িনেয় যাওয়া হেলও পের সৗরভেক বাড়ীেত ফরত পাঠােনা হয়। ৩০ 

এি ল ২০১২ ডিলেক য কান সময় আদালেত হািজর করা হেত পাের এমন স বনায় এ াডেভােকট 

মাহা দ হা ন-অর-রিশদ তাঁর দইুজন সহকারী আইনজীবী এ াডেভােকট আওলাদ হােসন ও 

এ াডেভােকট শংকির হাওলাদারেক আদালত া েনর েবশ পেথ থাকার িনেদশ দন। ৩০ এি ল 

২০১২ িবকাল ৩.৩০ টায় িতিন এ াডেভােকট আওলাদ হােসেনর মাধ েম জানেত পােরন, ডিলেক 

এক  পুিলশ ভ ােন কের ঢাকা মূখ  মহানগর হািকেমর আদালেত আনা হেয়েছ। সই সময় িতিন 

ত পুিলশ ভ ােনর কােছ যেয় ডিলেক মুমূ◌ুষু অব ায় ভ ান থেক নামােত দেখন। ডিল এ সময় 

হাঁটেত পারিছেলন না। দইুজন পুিলশ সদ য ডিলেক ধের িছল। পের ডিলেক ঢাকা মূখ  মহানগর 

হািকম শাহিরয়ার মাহমুদ আদনােনর আদালত ন র ৩২ এর এজলােসর বে  িনেয় ঁইেয় রাখা 
হয়। তখন ডিলর মুখম ল, দইু হাতসহ কামেরর পছেনর অংেশ র  জমাট বাঁধা কােলা িচ  

দখেত পান। নানী চলাকালীন পুিলশ সদস রা কেয়কবার ডিলেক কাঠগড়ায় ওঠােনার চ া 
কের। িক  ডিল ভীষণ অসু  থাকার কারেণ তা করা স ব হয়িন। ডিলেক এজলােসর বে  

শায়ােনা অব ায় নানী  হেল শাহবাগ থানা পুিলশ সদস রা ডিলেক ৭ িদেনর িরমা  চেয় 

আদালেত আেবদন কের। িক  ডিলর আইনজীবী এ াডেভােকট মাহা দ হা ন-অর-রিশেদর 

অনুেরােধ ডিলর শারীিরক অব া পযেব ণ কের আদালত িরমাে র আেবদন নাম রু কেরন। 
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আদালত ৬ ম ২০১২ পরবত  নানীর তািরখ ঘাষণা কেরন এবং ডিলেক কারা হাসপাতােলর 

হফাজেত রেখ সুিচিকৎসার িনেদশ দন। ৬ ম ২০১২ ঢাকা মূখ  মহানগর হািকম কশব রায় 

চৗধুরীর আদালত ন র ২৬ এ পুনরায় নানী  হয়। আদালত ডিলেক ৩ িদেনর িরমাে  

নয়ার িনেদশ সহ দইুজন মিহলা পুিলশ অিফসােরর উপি িতেত িজ াসাবােদর জন  সংি েদর 

িনেদশ দন। ৮ ম ২০১২ িরমা  িগেতর জন  আদালেত িপ শন দােয়র করা হেল আদালত 

িজ াসাবাদ  হেয় যাওয়ায় িরমা  িগেতর িনেদশ দয়িন। তেব িরমাে  সবাত œক সতকতা 
অবল েনর জন  পুনরায় িনেদশনা দন। ১১ ম ২০১২ ডিলেক ঢাকা মূখ  মহানগর হািকম আ ুল 

কােদেরর আদালেত আনা হয়। স িদন বার হওয়ায় িনয়ম অনুযায়ী ডিলেক আদালেত 

উপি ত দিখেয় ঢাকা ক ীয় কারাগাের পাঠােনা হয়। ১৩ ম ২০১২ িবচারক কশব রায় 

চৗধুরীর আদালেত ডিলর জািমেনর আেবদন করা হেল আদালত তা নাম রু কেরন। পুনরায় 

সুিচিকৎসার জন  আেবদন করা হেল িবচারক ঢাকা ক ীয় কারাগােরর িসিনয়র জল সুপার 

মাহা দ আলতাফ হােসনেক ডিলর িচিকৎসার জন  েয়াজনীয় ব ব া নবার িনেদশ দন। 

উে খ  য, ৩০ এি ল ২০১২ আদালেতর এজলােস যখন ডিলেক হািজর করা হয় তখন িকছু 

সমেয়র জন  ডিলর সে  তাঁর কথা বলার সুেযাগ হয়। ডিলেক কারা িনযাতন কেরেছ এ ে র 

জবােব ডিল জানান, িনযাতেনর সময় ঢাকা মহানগর পুিলেশর গােয় া শাখার এিস হায়াতুল 

ইসলামসহ আেরা কেয়কজন িছেলন। 

 

এ াডেভােকট মাহা দ আওলাদ হােসন, ডিলর আইনজীবী এ াডেভােকট মাহা দ 

হা ন-অর-রিশেদর সহেযাগী 
এ াডেভােকট মাহা দ আওলাদ হােসন অিধকারেক বেলন, ডিলেক আদালেত আনা হেত পাের 

এমন স বনার িভি েত ৩০ এি ল ২০১২ তাঁর িসিনয়র এ াডেভােকট মাহা দ হা ন-অর-

রিশেদর িনেদশমত সকাল থেক আদালত া েনর গেটর পােশ িতিন অব ান নন। িবকাল 

আনুমািনক ৩.৩০ টায় যখন আদালেতর ডাকশন 1

 থােক না এমন সময় পুিলশ সদস রা এক  

পুিলশ ভ ােন কের ডিলেক আদালত া েন আেনন। পুিলেশর ভ ান থেক দইুজন মিহলা পুিলশ 

সদস  ডিলেক ধের নামাি েলন। তখন ডিল িনেজর পােয় ভর িদেয় হাঁটেত না পারায় পুিলশ 

সদস রা ডিলেক দইু হাত ও দইু পা ধের এজলােসর িদেক িনেয় যায়। এ সময় িতিন ডিলর দইু হাত, 

মুখম েল এবং কামেড় আঘােতর কােলা র  জমাট বাঁধা িচ  দখেত পান। 

মাহা দ রিফ ল ইসলাম, ভার া  কমকতা (ওিস), ওয়ারী থানা, ঢাকা মহানগর পুিলশ, ঢাকা 
মাহা দ রিফ ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২৯ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.৩০ টায় 

মহানগর গােয় া শাখা পুিলেশর এক  দল ওয়ারী থানায় আেস। তারা ওয়ারীেত এক  

অপােরশন পিরচালনার জন  থানার সহেযািগতা চায়। িতিন তখন থানা থেক পুিলশ সদেস র 

এক  দল িডিব পুিলশ সদস েদর সে  পাঠান। িডিব পুিলশ সদস রা ওয়ারী এলাকার গায়ালঘাট 

লন থেক ডিলেক ার কের িডিব কাযালেয় িনেয় যায়। ডিলর নােম ওয়ারী থানায় কান 

মামলা নই বেল িতিন জানান। 

                                                             
1

 য সময় সাধারণত আদালেত িবচােরর জন  কাউেক আনা হয় না। 
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এসআই হীের নাথ ামািণক, শাহবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, ঢাকা 
এসআই হীের নাথ ামািণক অিধকারেক জানান, ২৯ এি ল ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৪.২০ টায় 

সিচবালেয়র গেট বামা িবে ারেণর ঘটনার ি েত িতিন ঘটনা েল যান এবং বামা 
িবে ারেণর আলামত সং হ কের পুিলশ হফাজেত িনেয় রিজ ারভু  কেরন। ২৯ এি ল ২০১২ 

রাত আনুমািনক ১১.৪৫ টায় িনেজ বাদী হেয় শাহবাগ থানায় ২৮ জেনর নাম উে খ পূবক 

অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৪৪; তািরখঃ 
২৯/০৪/২০১২। ধারাঃ ৩/৩-ক/৬ িবে ারক উপাদানাবলী আইন ১৯০৮। িতিন জানান, 

মামলা  শাহবাগ থানার অিফসার ইনচাজ (তদ ) িব ব মার শীল তদ  করেছন। 

 

অিফসার ইনচাজ (তদ ) িব ব মার শীল, শাহবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পিুলশ, 

ঢাকা 
অিফসার ইনচাজ িব ব মার শীল অিধকারেক জানান, ২৯ এি ল ২০১২ এসআই হীের নাথ 

ামািণেকর দােয়র করা ৪৪ ন র মামলা  িতিন তদ   কেরন। তদে র কান অ গিত না 
হওয়ায় ৩ ম ২০১২ মামলা র তদ ভার িডিবেত হ া র করা হয়। িডিব ই েপ র তপন মার 

মামলা  তদ  করেছন বেল িতিন জানান। 

 

ই েপ র তপন মার, মহানগর গােয় া শাখা পিুলশ, ঢাকা 
ই েপ র তপন মার অিধকারেক জানান, ২৯ এি ল ২০১২ তািরেখ শাহবাগ থানায় দােয়র করা 
এক  মামলা িডিবেত হ া র করা হেল ৩ ম ২০১২ িতিন মামলার তদ  করার দািয়  পান। 

মামলা  তদ াধীন থাকায় িতিন এ ব াপাের কথা বলেত অপারগতা কাশ কেরন। 

 

সহকারী কিমশনার (এিস) হায়াতুল ইসলাম, মহানগর গােয় া শাখা পিুলশ, ঢাকা 
এিস হায়াতুল ইসলাম অিধকারেক জানান, িবএনিপর মিহলা দেলর ন ী ডিলেক িডিব কাযালেয় 

িনেয় িজ াসাবােদর সময় িতিন সখােন িছেলন না। 

 

অিধকােরর ব ব ঃ অিধকার পুিলেশর হােত রাজৈনিতক কম েদর িনযাতেনর িবষেয় গভীর উে গ 

কাশ করেছ। গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ৩৫(৫) অনুে দ অনুযায়ী য কান কােরর 

িনযাতন স ুণ অৈবধ। এছাড়াও বাংলােদশ ১৯৯৮ সােল ৫ অে াবর কনেভনশন এেগই স 

টচার সনেদ অনু া র কেরেছ। অিধকার রহানা ইয়াসিমন ডিলর ওপর িনযাতেনর সে  সংি  

পুিলশ অিফসারেদর িবচােরর আওতায় আনার ে  উেদ াগ িনেত জাতীয় মানবািধকার কিমশন 

এর িত আহবান জানাে । 

 

-সমা - 


