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িসরাজগে র কামারখ  উপেজলার কৃষক নজ ল ইসলামেক র াব কতৃক আটেকর 

পর ম কের রাখার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৩ জনু ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৫.৩০ টায় িসরাজগে র কামারখ  উপেজলার ঝাঐল ােমর 

মৃত সালায়মান সরকার ও জ রা বগম এর ছেল মাঃ নজ ল ইসলামেক (৩৮) সাদা 
পাশাকধারী র াব (র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন)-১২ এর সদস রা ধের িনেয় ম কেরেছ বেল 

অিভেযাগ পাওয়া গেছ।  

 

তথ ানুস ােন জানা যায়, বািড়র কােছই রল িসংেয়র পােশ সবিজ েত কাজ করার সময় 

মাঃ নজ ল ইসলামেক র াব সদস রা আটক কের। এরপর তাঁেক ধের জার কের মাটর 

সাইেকেল উ েয় র াব-১২ এর কাযালেয় িনেয় আটক কের রাখা হয়। এরপর থেক নজ ল 

ইসলােমর কান খাঁজ নই বেল তাঁর পিরবােরর অিভেযাগ।  

 

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

 নজ ল ইসলােমর আ ীয়- জন 

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

 

 

ছিব: মাঃ নজ ল ইসলাম এবং তাঁর জাতীয় পিরচয় প  

 

জ রা বগম (৬০) নজ ল ইসলােমর মা 
জ রা বগম অিধকারেক বেলন, নজ ল পশায় একজন কৃষক। ১৩ জনু ২০১২ িবেকল 

আনুমািনক ৫.৩০ টায় তাঁর ভািতিজ খািদজা তাঁেক জানায় য, মাঃ নজ ল ইসলামেক র াব 

সদস রা আটক কের জার কের মাটরসাইেকেল উ েয় িনেয় যাে । খবর পেয় স সমেয়ই িতিন 
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নজ েলর ীেক সে  িনেয় বািড় থেক বর হন এবং ঝাঐল রল িসংেয়র কােছ িগেয় 

এলাকাবাসীর কােছ জানেত পােরন য, নজ লেক র াব সদস রা িকছু ণ আেগ আটক কের িনেয় 

গেছ। নজ লেক ধের িনেয় যাওয়ার ত দশ  তাঁর নািত মাঃ নািছম সরকার এর কাছ থেক 

িতিন জানেত পােরন য, বািড়র পােশ সবিজ েত নজ ল যখন ব ন গােছর পিরচযা করিছল 

তখন সখান থেক িসরাজগ  সদর উপেজলার আিড়য়ােমাহন ােমর মাঃ গালাম র ানী এবং 
কািলয়া কা াপাড়া ােমর বাবু মুি  তাঁর ছেলেক ঝাঐল রল িসংেয়র কােছ ডেক িনেয় যায়। 

সখােন হঠাৎ কেরই অপিরিচত সাদা পাশাকধারী দইুজন লাক নজ লেক জাপেট ধের। তখন 

নজ ল এবং ওই লাকেদর মেধ  ধ াধি  হয়। ওই সমেয় রল িসংেয়র কােছ উপি ত 

এলাকাবাসী নজ লেক ধের রাখেত দেখ অপিরিচত ওই সাদা পাশাকধারী লাক েলােক  কের 

য, তারা নজ লেক কন ধেরেছ? এলাকাবাসীর কােছ তখন ওই লাক েলা িনেজেদরেক র াব-১২ 

এর সদস  বেল পিরচয় দয় এবং তােদর মেধ  একজন পিরচয়প  বর কের দখায়। সখােন 

উপি ত লাকজন পিরচয়পে  ওই লােকর নাম এসআই কাম ামান লখা দেখন।  

 

জ রা বগম অিধকারেক আরও জানান, নজ লেক ধের িনেয় িসরাজগে র কওমী জটু িমল 

(বতমােন জাতীয় জটু িমল) এর ভতের অবি ত র াব-১২ এর কাযালেয় িনেয় যাওয়া হয়। র াব-

১২ এর কাযালেয়র সামেন অবি ত দাকান মািলকরা নজ লেক দখেত পাওয়ার খবর তাঁেক 

জানায়। ১৪ জনু ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় িতিন তাঁর মেয়র ামী আবুল কােশমেক 

র াব-১২ এর কাযালেয় নজ েলর খাঁজ করেত যেত বেলন। তখন নজ েলর ী ঝণা আ ারও 

আবুল কােশেমর সে  যান। র াব সদস রা আবুল কােশমেক জানায় য, নজ ল সখােন নই। 

নজ লেক উ ার করার জন  র াব-১২ এবং অন ান  আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর 

কাযালয়সহ িবিভ  জায়গায় খাঁজ িনেয়ও কান স ান পাওয়া যায়িন।  

 

 

ছিবঃ কামারখে র ঝাঐল রল িসং, যখান থেক র াব সদস রা নজ লেক আটক কের 

 

মাসা ৎ ঝণা আ ার (৩০), নজ ল ইসলােমর ী 
মাসা ৎ ঝণা আ ার অিধকারেক বেলন, ১৩ জনু ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৩.০০ টায় তাঁর 

ামী বািড়র কােছই ব ন েত কাজ করিছেলন। িবেকল আনুমািনক ৫.৩০ তাঁর ামীর বান 

খািদজা বািড়েত এেস তাঁেক এবং তাঁর শা িড়েক জানান য, র ােবর দইুজন সদস  তাঁর ামীেক 

ঝাঐল রল িসংেয়র কাছ থেক জার কের মাটর সাইেকেল তুেল িনেয় গেছ।  
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িতিন রল িসংেয়র এর কােছ িগেয় ত দশ েদর কাছ থেক জানেত পােরন য, র াব সদস রা 
তাঁর ামীেক আটক কের িনেয় যাওয়ার সময় এলাকাবাসী বাধা দয়। বাধা পেয় সই সময় 

একজন শােটর পেকট থেক পিরচয়প  বর কের এলাকাবাসীেক দখায়। পিরচয়ে  এসআই 
কাম ামান লখা িছল। সখােন উপি ত লাকজন িনি ত হন য, লাক েলা র াব সদস  এবং 
তােদর মেধ  একজন এসআই কাম ামান। ঝণা তখন আবুল কােশমেক সে  িনেয় তাঁর ামীর 

খাঁজ নয়ার জন  িসরাজগে  র াব-১২ কাযালেয় যান। র াব-১২ কাযালয় থেক তাঁেক জানােনা 
হয় য, নজ ল ইসলাম নােম সখােন কউ আটক নই। ১৬ জনু ২০১২ িতিন কামারখ  থানায় 

িগেয় এক  অপহরণ মামলা দােয়র কেরন বেল জানান।  

 

 

     ছিবঃ নজ ল ইসলােমর ী ও স ানরা                 ছিবঃ ম হওয়ার আেগ এই সবিজ েত নজ ল কাজ কেরন 

 

মাঃ নািছম সরকার (১৮), নজ েলর ভািতজা এবং ঘটনার ত দশ  

মাঃ নািছম সরকার অিধকারেক বেলন, ১৩ জনু ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৫.৩০ টায় িতিন 

ি েকট খলা শেষ ঝাঐল রল িসংেয়র কােছ ব ু েদর সে  গ  করিছেলন। এ সময় িতিন তাঁর 

চাচা নজ ল ইসলামেক মাঃ গালাম র ানী ও বাবু মুি র সে  রল িসংেয়র িদেক হঁেট 

আসেত দেখন। িকছু ণ পর দইুজন অপিরিচত লাক এেস হঠাৎ কের তার চাচার কামেরর লুি  

চেপ ধের। এ সময় তাঁর চাচা ওই লাক েলার সে  ধ াধি  কের িনেজেক ছািড়েয় নয়ার চ া 
করিছেলন। এরপর ওই লাক েলা একটু দেূর রাখা মাটর সাইেকেলর িদেক তাঁর চাচােক টেন 

িনেয় যায় এবং তিড়ঘিড় কের মাটর সাইেকেল ওঠােনার চ া কের। স সমেয় নািছম এবং 
সখােন উপি ত অন ান  এলাকাবাসী ঘটনা  দখেত পেয় নজ েলর কােছ যান এবং নজ লেক 

আটক কের  িনেয় যেত ওই লাক েলােক বাধা দন। লুি  এবং শাট পিরিহত অপিরিচত ওই দইু 

ব ি র কােছ এলাকাবাসী তােদর পিরচয় জানেত চাইেল ওই লাক েলা এলাকাবাসীর কােছ 

িনেজেদরেক র াব-১২ সদস  বেল পিরচয় দয়। এলাকাবাসী তােদর পিরচয়প  দখােত বলেল 

তােদর মেধ  একজন শােটর পেকট থেক পিরচয়প  বর কের দখায়। মাঃ নািছম সরকার তখন 

ওই লােকর পিরচয়পে  এসআই কাম ামান নাম লখা দখেত পান। র াব সদস  বেল পিরচয় 

জানেত পের এলাকাবাসী তখন আর তােদর বাধা দয়িন। এসআই কাম ামান তার চাচােক 

মাটর সাইেকেল উ েয় নয়ার সময় িতিন মাটর সাইেকেলর পছেন তািকেয় দেখন য, মাটর 
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সাইেকেলর ন র েট কান ন র নই। মাটর সাইেকেল কান ন র নই কন জানেত চাইেল এস 

আই কাম ামান তাঁেক জানায় য, আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর মাটার 

সাইেকেলর ন র েয়াজন হয় না। এরপর িতিন র াব-১২ কাযালেয় যান িক  সখােন তাঁর চাচা 
নজ ল ইসলামেক আটক কের রাখা হয়িন বেল র াব-১২ কাযালয় থেক জানােনা হয়।  

 

মাঃ রিফ ল ইসলাম (২৭), ত দশ  

মাঃ রিফ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ১৩ জনু ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৫.৩০ টায় িতিন 

ি েকট খলা শেষ ঝাঐল রল িসংেয়র কােছ িব াম িনি েলন। এ সময় িতিন দইুজন 

অপিরিচত লাকেক নজ ল ইসলােমর কামেড় ধের রাখেত দেখন। নজ ল ধ াধি  কের 

তােদর কাছ থেক িনেজেক ছাড়ােনার চ া করিছেলন। ঘটনা  দেখ িতিন নজ েলর সে  ওই 
লাক েলার িক হেয়েছ তা বাঝার জন  এিগেয় যান। অপিরিচত ওই লাক েলা এক  

মাটরসাইেকেলর কােছ নজ লেক টেন িনেয় যাওয়ার চ া কের। নজ লেক যােত না িনেত 

পাের সজন  উপি ত এলাকাবাসী বাধা দয়। িতিন ওই লাক েলার কােছ নজ লেক ধের িনেয় 

যাওয়ার কারণ জানেত চান। তখন তােদর মেধ  একজন িনেজেদর র াব সদস  পিরচয় দয় এবং 
উপি ত সবাইেক পিরচয়প  বর কের দখায়। পিরচয়প  দখােনার পের উপি ত ামবাসীর 

সে  িতিনও অপিরিচত ওই লাক েলােক র াব সদস  বেল মেন কেরন। 

 

মাঃ নু ল ইসলাম সরকার ( ৪০), ম হওয়া ব ি র বড় ভাই 

মাঃ নু ল ইসলাম সরকার অিধকারেক বেলন, ১৩ জনু ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৬.০০ টায় 

তাঁর ছেল মাঃ নািছম সরকার তাঁেক জানায় য, বািড়র পােশ সবিজ েত কাজ করার সময় 

তাঁর ছাট ভাই নজ লেক র াব সদস  পিরচেয় দইুজন লাক ধের িনেয় গেছ। তখন িতিন তাঁর 

ভাইেয়র খাঁেজ র াব-১২ এর কাযালেয় যান। িক  র াব-১২ এর কাযালয় থেক তাঁেক জানােনা 
হয় য, নজ ল নােম কাউেক ার করা হয়িন। িতিন জানান, রাত আনুমািনক ৮.৩০ টায় 

নজ লেক র াব-১২ এর কাযালেয় ঢাকােনার সময় গেটর আেশপােশ থাকা দাকান মািলকসহ 
অেনেকই তা দেখেছন। এ ব াপাের িতিন ১৬ জনু ২০১২ িসরাজগ  স ােব সংবাদ সে লন 

কেরন।  

 

 

ছিবঃ িতেবশী শািমেমর বািড়র সামেন গাল িচি ত জায়গায় র াব সদস েদর মটরসাইেকল রাখা হয়।   সবিজ 

েতর পােশ এই পথ িদেয় নজ ল র াব সদস েদর কােছ যায়। 



 

অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/ কামারখ , িসরাজগ  /নজ ল ইসলাম/ঘটনার তািরখ ১৩ জনু 

/তথ ানসু ােনর তািরখ১৩-জলুাই-১৭, জলুাই ২০১২/পৃ া-5 

ক াে ন মেহদী, এ াডজুট া , র াব-১২, িসরাজগ  

ক াে ন মেহদী অিধকারেক জানান, নজ ল িনেখাঁজ হওয়ার পর তাঁেদর প  থেকও তদ  

চলেছ। িতিন বেলন,  র াব সদস রা নজ লেক আটক কের র াব-১২ এর কাযালেয় িনেয় এেসেছ 

বেল নজ েলর পিরবার থেক য অিভেযাগ করা হেয়েছ তা স ক নয়। এছাড়া এসআই 
কাম ামান নােম কান র াব সদস  র াব-১২ এর কাযালেয় নই বেল িতিন জানান।  

 

মাঃ আ লু হািলম, ই েপ র, (তদ ) কামারখ  থানা, িসরাজগ  

মাঃ আ লু হািলম অিধকারেক জানান, ১৩ জনু ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৫.৩০ টায় র াব 

পিরচেয় নজ ল ইসলাম নােমর এক ব ি েক ধের িনেয় গেছ বেল িতিন নজ েলর পিরবার এবং 
ানীয় লাকজেনর কাছ থেক জানেত পােরন। ১৬ জনু ২০১২ নজ ল ইসলােমর পিরবার এ 

ব াপাের এক  অপহরণ মামলা দােয়র কের।  মামলা ন র ৬, তািরখঃ ১৬.০৬.১২, ধারা-
৩৪৬/৩৪ দ িবিধ। িতিন িনেজই মামলা র তদ  করেছন। ইিতমেধ  িতিন নজ েলর বড়ভাই 
নু ল ইসলামেক সে  িনেয় নজ লেক খঁুেজ বর করার জন  িসরাজগ , ব ড়াসহ িবিভ  

জায়গায় অনুস ান কেরেছন।  

 

অিধকার এর ব ব ঃ 

বাংলােদেশ িবপ নক হাের নাগিরকেদর ম কের ফলার ঘটনা বৃি  পাে । জািতসে র 

মানবািধকার কাউি েল িবচারবিহভূত হত া, িনযাতন ও দায়মুি র িব ে  সরকার য অব ান 

ঘাষণা কেরিছল ইিতমেধ ই অথহীন হেয় পেড়েছ। 

 

র াব-১২ এর সদস  কতৃক কৃষক নজ ল ইসলামেক তুেল িনেয় যাবার সু  অিভেযাগ থাকেলও 

র াব তা অ ীকার করেছ। এটা ম সং া  আ জািতক কনেভনশন অনুযায়ী ‘ ম’ এর ঘটনা। এ 

ঘটনায় অিধকার উে গ কাশ করেছ। অিধকার এই ে  জাতীয় মানবািধকার কিমশনেক এই 
ঘটনা আমেল নবার আেবদন জানাে  এবং একই সে  ঘটনার িনরেপ  ও সু ু  তদ  করা এবং 
নজ ল ইসলামেক খঁুেজ বর করার জন  সরকােরর কােছ দািব জানাে । 

 

-সমা - 


