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ি য়ায় পিুলশ হফাজেত কেলজ ছা ী সুমাইয়া সুলতানা সীমা ও তাঁর মা আেলয়া 
আ ারেক ৬িদন আটক রেখ বদু িতক শক ও দিহক িনযাতন করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

 

 

৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় রাজবাড়ী জলার রাজবাড়ী 
পৗরসভার ১ ন র বড়াডা া মহ ার বািস া মৃত সালাম মা ার ী আেলয়া 
আ ার (৫০) এবং মেয় সুমাইয়া সুলতানা সীমােক (১৮) ি য়া জলার খাকসা 
থানার পুিলশ সদস রা কান মামলা ছাড়াই আটক কের িনেয় যায়। িজ াসাবােদর 
নােম থানা পুিলশ ও িডিব পুিলশ সদস রা তাঁেদর দু'জনেক ৬িদন আটেক রেখ 
বদু িতক শক দয় এবং মেয়েক দিহক িনযাতন কের। পের িডিব পুিলশ সদস রা মা 
ও মেয়েক মারখালী থানায় পাঠায়। মারখালী থানার ওিস (অিফসার ইনচাজ) 
মাঃ আ ুর রা াক মা ও মেয়েক ১৫ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.১৫ 
টায় ৫৪ ধারায় ার দিখেয় ি য়া আমলী আদালত ন র-৩ এ চালান দয়। 
আেলয়া ও সীমা ১৮ সে র ২০১২ আদালত থেক জািমেন ছাড়া পান। ২৫ 
সে র ২০১২ মা ও মেয়র িনযাতেনর খবর সংবাদ মাধ েম কািশত হয়। ২৬ 
সে র ২০১২ মা ও মেয় আদালেত হািজরা িদেত এেল আদালত তাঁেদর অব াহিত 
দয়। িক  পি কায় খবর কািশত হওয়ার কারেণই একইিদন পুিলশ সদস রা এক  
হত া মামলার সে হজনক অিভযু  িহেসেব ার দিখেয় তাঁেদর আদালেত হািজর 
করেল আদালত তাঁেদর জল হাজেত পাঠান।  

 

তথ ানুস ােন জানা যায়, সীমার বাবার বাড়ী িছল ি য়া জলার খাকসা থানার ৯ 
ন র আমবািড়য়া ইউিনয়ন পিরষেদর বাড়ইপাড়া ােম। এছাড়া সীমার বাবা িছেলন 
আমবািড়য়া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান মাঃ নু ল ইসলাম এর িতপ । ায় 
চার বছর আেগ তাঁর বাবা সালাম মা া স াসীেদর হােত মারা গেল সীমা তাঁর মা 
ভাই বানেদর িনেয় িনেয় রাজবাড়ী জলায় সীমার নানার বাড়ীর কােছ বড়াডা া 
মহ ায় বাড়ী কের বসবাস করেত থােকন। সীমা ডাঃ আবুল হােসন মহািবদ ালেয়র 
একাদশ ণীর মাবিবক িবভােগর ছা ী। 

 

২৮ আগা  ২০১২ ক বা কারা চয়ারম ান নু ল ইসলামেক হত া কের। পুিলশ 
সে হ কের য, সীমা ও সীমার ভাই আিরফ হােসন (১৪) এবং সীমার মা আেলয়া 
আ ার চয়ারম ানেক হত া কেরেছ।   

 

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

 িনযািতত আেলয়া আ ার ও সুমাইয়া সুলতানা সীমা 
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 ত দশ  এবং 
 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

সুমাইয়া সুলতানা সীমা (১৮), িভক ম  
সুমাইয়া সুলতানা সীমা অিধকারেক বেলন, পুিলশ সদস রা তাঁেক ধের িনেয় য শারীিরক 
িনযাতন কেরেছ তা শরীেরর পাশাক খুেল দখােনা স ব নয়। পুিলশ সদস রা তাঁেক 
কােরা কােছ িকছু বলেত িনেষধ কেরেছ। সীমা এ ব াপাের আর কান কথা বলেত 
চানিন। িতিন িনযাতেনর িবষেয় জানেত তাঁর মা আেলয়া আ ােরর সে  কথা বলেত 
বেলন। 

  

আেলয়া আ ার (৫০), সীমার মা এবং িনযািতত 

আেলয়া আ ার অিধকারেক জানান, ায় চার বছর আেগ তাঁর ামী সালাম মা া 
স াসীেদর হােত মারা যান। তখন থেক িতিন তাঁর মেয় মা আ ার, সুমাইয়া 
সুলতানা সীমা এবং ছেল আিরফ হােসনেক িনেয় তাঁর বাবার বাড়ী রাজবাড়ী জলায় 
বড়াডা া মহ ায় বাড়ী কের বসবাস করেত থােকন। 

 

৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০টায় একজন লাক খাকসা থানার পুিলশ 
সদস  বেল পিরচয় িদেয় ঘেরর দরজা খুলেত বেল। িতিন ঘেরর দরজা খুেল দেখন, অ  
হােত ১০/১২ জন পুিলশ সদস  এক  মাইে াবাস িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। একজন পু◌ুিলশ 
সদস  তাঁর ছেল আিরফ হােসনেক খাঁেজ। িতিন আিরফেক খাজার কারণ জানেত 
চাইেল এক পুিলশ সদস  বেল, ‘‘ তার ছেল আিরফ ি য়ার আমবািড়য়া ইউিনয়ন 
পিরষেদর চয়ারম ান নু ল ইসলামেক ২৮ আগ  ২০১২ হত া কেরেছ। তার ছেলেক 
বর কের দ। ’’ িতিন বেলন, আিরফ বাসায় নই। তখন পুিলশ সদস রা পুেরা ঘের 
ত াসীর নােম তছনছ কের। আিরফেক না পেয় তাঁেক এবং তাঁর দুই মেয় মা 
আ ার ও সুমাইয়া সুলতানা সীমােক মাইে াবােস উঠেত বেল। তারা না ওঠায় দইুজন 
পুিলশ সদস  মােক দুইহাত ধের ঘর থেক টেন মাইে াবােসর িদেক িনেয় যায়। 
মা পুিলশ সদস েদর পােয় ধের কা াকা  কের বেল, তার এক  স ান আেছ, তাছাড়া 

তােক থানায় নয়া হেল তার ামী তােক তালাক িদেয় দেব এবং তার সংসার ন  
হেয় যােব। তখন পুিলশ সদস রা মা আ ারেক রেখ আেলয়া আ ারেক মাইে াবােস 
তােল। 

 

আেলয়া আ ােরর বৃ া মা মিরয়ম বগম (৭০) তাঁেক বুেক জিরেয় ধের পুিলশ ভ ােন 
তুলেত বাধা িদেল পুিলশ সদস রা মিরয়ম বগমেক ধা া িদেয় মা েত ফেল দয় এবং 
আেলয়া আ ারেক রা ায় থাকা মাইে াবােস তুেল হাতকড়া পড়ায়। পের পুিলশ সদস রা 
সীমােকও টেন িহচঁের মাইে াবােস তােল। একজন পুিলশ সদস  সীমার বারকা ও 
ওড়না খুেল ফেল। পের দুইজন পুিলশ সদস  সীমােক পছেনর সীেট িনেয় সীমার গােয়র 
সে  গা লািগেয় বেস। থেম তাঁেদরেক খাকসা থানায় নয়া হয়। িদেনর বলায় 
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িজ াসাবােদর নােম তাঁেক এবং সীমার দুই হােত বদু িতক শক দয়া হয়। পুিলশ 
সদস রা তাঁেদর দইুজনেক লা  িদেয় কামের ও পােয় পটায়। িজ াসাবােদর নােম 
কথায় কথায় পুিলশ সদস রা চর থা ড় মাের। যখন তখন থানা হাজেত নয়, আবার 
বাইের িনেয় পুিলশ ভ ােন তুেল অ াত জায়গায় ঘুিরেয় আেন। পুিলশ সদস রা দইু 
জনেকই গািলগালাজ কের। খাকসা থানা হাজেত গাসেলর কান ব ব া িছল না, 
পড়েনর কাপড় পিরবতন করার কান সুেযাগ িছল না, টয়েলেটর পািন খেত হেতা, 
ঘুমােনার মত ব ব া িছল না, গরেম িতিন ও তার মেয় অিত  হেয় উঠেতন। কমত 
খাবার না পাওয়ায় িতিন অসু  হেয় পেরন। যেহতু মিহলা পুিলশ তাঁর দািয়ে  িছল 
না, সেহতু ব ি গত সমস া েলা কান পু ষ পুিলশ সদস েদর বলেত পােরনিন। তাঁর 
সামেনই যখন সীমােক বদু িতক শক িদেতা, সীমা মােগা বেল আতিচৎকার িদেয় ান 
হািরেয় ফলেতা। সীমােক হােতর আ লু েলােত সঁুই ঢুিকেয় দয়া হেতা। মােঝ মােঝ 
কেয়কজন পুিলশ সদস  এেস জানেত চাইেতা, তাঁর ছেল আিরফ কাথায় এবং আিরফেক 
পেলই তাঁেদর ছেড় দয়া হেব। ১১ সে র ২০১২ আমবািড়য়ার বাড়ইপাড়া থেক 
তাঁর এক ভািতজী িপয়ারী খাতুন ি য়ােক পুিলশ সদস রা খাকসা থানায় িনেয় আেস। 
ি য়া এবং সীমােক একই কায়দায় বদু িতক শক দয়া হয়। ি য়ােক তাঁর মাবাইল 
ফান িদেয় পুিলেশর পছ  মত িবিভ  যুবেকর সে  ম আলাপ করেত বাধ  কের। 
ি য়া যই ছেলর সে  কথা বলেতা তােকই রােত ধের থানা হাজেত এেন িনযাতন কের 
আবার ছেড় দয়া হেতা। এভােব চলেত থােক িনযাতন। ২িদন পার হেল ি য়ােক থানা 
হাজেত রেখ তাঁেদর দুইজনেক ি য়া পুিলশ লাইেনর গােয় া শাখা পুিলেশর (িডিব) 
কাযালেয় নয়া হয়। 

 

আেলয়া আ ার অিধকারেক আেরা বেলন, িডিবর কাযালেয় তাঁেক এবং সীমােক রাখা 
হয় অ াগােরর পােশ অ কার এক  ঘের। পােশর আেরক  ঘের িছল তােহরপুর 
ােমর আলতাফ হােসন মা ােরর ী সেন আরা। পুিলশ সদস রা শারীিরক িনযাতেনর 

পাশাপািশ িদেনর বলায় এক হােতর হাতহড়া খুেল িদেয় তাঁেক িদেয় অিফেসর িত  
ঘর ঝাড় – দয়া, ঘর মাছােনা, পুিলশ সদস েদর সাদা পাষাক ধায়াসহ যাবতীয় গৃহ ালী 
কাজ করােত বাধ  করেতা। মােঝ মােঝ একজন কের পুিলশ সদস  সই কে  এেস 
সীমােক িনেয় যত এবং ায় ৩/৫ ঘ া পর আবার িনেয় আসেতা। তখন সীমার 
মাথার চুল এেলােমেলা থাকেতা, তল পেটর ব থায় মােগা মােগা বেল কা াকা  করেতা 
এবং সীমােক খুবই া  দখােতা। সীমার পড়েনর জামা কাপড় ছঁড়া িছল। সীমা ঘের 
ঢুেকই মেঝেত পের িচৎকার কের বলেতা, ‘‘মা র আমােক একটু উচু কের তুেল ধর, 

আিম ছােদর ফােনর েকর সে  ফাঁিস িদেত চাই। আিম আর নরপ  পুিলেশর িনযাতন 
সহ  করেত পারিছনা। ’’ একজন একজন কের পুিলশ সদস  সীমােক শষ কের িদেয়েছ। 
এভােব িতনিদন সীমা আ হত া করার জন  আ ান চ া করেছ। িতিন অিভেযাগ 
কেরন, িডিবর এএসআই মাসুদ সীমােক িনেয় যেতা এবং অসংল  অব ায় ফরত িনেয় 
আসেতা। 
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১৪ সে র ২০১২ রােত তাঁেক ও সীমােক নয়া হয় মারখালী থানায়। রােত তাঁেদর 
দইুজনেক নতুন উপােয় িনযাতন করা হয়। পুিলশ সদস রা থানা হাজত থেক বর কের 
এেন তাঁর নােক গরম পািন ঢালেত চায়, িক  িতিন অেনক অনুেরাধ করার কারেণ 
শষ পয  তারা তা কেরিন। পের পুিলশ সদস রা তাঁর এবং সীমার শকাতর ােন 
কাঁচা মিরচ দয়ার চ া কের।  

 

১৫ সে র ২০১২ তাঁেক এবং সীমােক ৫৪ ধারায় ার দিখেয় আদালেত পাঠােনা 
হয়। িতিন বেলন, ১৮ সে র ২০১২ আদালত থেক জািমন িনেয় বাসায় যান। 
পরবত  হািজরার তািরখঃ ২৬ সে র ২০১২ বেল জানান। 

  

মিরয়ম বগম (৭০), সীমার নানী 
মিরয়ম বগম অিধকারেক জানান, ৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০টায় পুিলশ 
সদস রা এেস তাঁর মেয় আেলয়া ও নাতনী সীমােক ধের িনেয় যেত চায়। িতিন পুিলশ 
সদস েদর কােছ ধের নয়ার কারণ জানেত চাইেল পুিলশ সদস রা গািলগালাজ করেত 
থােক এবং তাঁেক ধা া িদেয় মা েত ফেল িদেয় তাঁর মেয় আেলয়া এবং নাতনী 
সীমােক  মাইে াবােস তুেল িনেয় যায়। তাছাড়া সীমােক নয়ার সময় সীমা বারকা 
পড়া অব ায় িছল। পুিলশ সদস রা সীমার বারকা এবং ওড়না খুেল ফেল। দইু পুিলশ 
সদস  সীমাের দুইপােশ বেস তােক ধের িনেয় যায়। 

 

িপয়ারী খাতুন ি য়া (১৮), সীমার চাচােতা বান 

িপয়ারী খাতুন ি য়া অিধকারেক জানান, ১১ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ২.০০টায় 
খাকসা থানার পুিলশ সদস রা শীলা নােম তাঁর এক চাচীর খবর জানার জন  তাঁেক 
থানায় িনেয় যায়। িতিন দখেত পান, ৯ ন র আমবািড়য়া ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ারম ান মাঃ নু ল ইসলাম হত া মামলার অিভযু েদর ধরার অিভযান চািলেয় 
বাড়ইপাড়া, তােহরপুরসহ কেয়ক ােমর কেয়কজন পু ষ ও মিহলােক ধের এেন থানায় 
িজ াসাবাদ কের এরপর ছেড় িদে । 

 

িতিন দেখন, মিহলা হাজেত তাঁর চাচী আেলয়া খাতুন ও চাচােতা বান সীমাও সখােন 
রেয়েছ। তার চাচী এবং সীমােক দফায় দফায় িজ াসাবাদ করার নােম হাজত থেক 
বর কের আবার সখােন িনেয়-আসেত দেখন িতিন। ১১ সে র ২০১২ সকাল 
আনুমািনক ১০.০০টায় এক পুিলশ সদস  তাঁর সামেনই সীমােক চয়াের বিসেয় িদেয় দইু 
হাত চয়ােরর হাতেল ◌ঁে◌বেধ চয়ারম ােনর হত াকারী কারা এবং তােদর নাম জানেত 
চায়। এ ব াপাের সীমা িকছুই জােন না বেল জানােল সে  সে ই তার দুই হােত 
বদু িতক শক দয়। সীমা মােগা, বাবােগা আমােক বাচাঁও বেল িচৎকার কের কাঁদেত 
থােক। সীমা যখন কাঁদিছল তখন ঐ পুিলশ সদস  কা া ব  করেত সীমার মুখ চেপ 
ধের গািলগালাজ কের। তাঁর সামেনই কেয়ক ঘ া এভােব িনযাতন চেল। পুিলশ সদস  
সীমার কােছ জানেত চায়, সীমার ভাই আিরফ চয়ারম ান হত ার পর তার গলা 
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কেটেছ, সই আিরফেক কাথায় লুিকেয় রাখা হেয়েছ। আিরফেক বর কের না িদেল 
সীমােক সফায়ােরর নােম হত া করা হেব বেল মিক দয়। এছাড়া তার চাচী 
আেলয়ােক একই  কের একই কায়দায় িনযাতন করা হয়। 

 

আেলয়া ও সীমার সামেন ি য়ােকও িনযাতেনর ভয় দখােনা হয়। দুইিদন পর িডিব 
পুিলশ সদস রা তাঁর চাচী ও সীমােক সখান থেক অন  জায়গায় িনেয় যায়। িতিন 
বেলন, থানা হাজেত িনযাতেনর কথা কাউেক বলেল পুিলশ তাঁেক আবারও ধের িনেয় 
িনযাতন করেব বেল মিক দয়। 

 

সেন আরা (৫০), ামীঃ আলতাফ হােসন মা ার, ামঃ তােহরপরু, খাকসা থানা, 
ি য়া 
সেন আরা অিধকারেক বেলন, নু ল ইসলাম চয়ারম ান হত া মামলায় অিভযু  
সে েহ তাঁর ভাই তাফা ল হােসন তাফােক খঁুজেত এেস পুিলশ সদস রা তাঁেক ধের 
িনেয় যায়। িবনা মামলায় তাঁেক একিদন খাকসা থানায় আটেক রােখ এবং পের 
ি য়া িডিব পুিলশ অিফেস িনেয় যায়। সখােন িগেয় িতিন দেখন, তাঁর আ ীয় 

আেলয়া ও আেলয়ার মেয় সীমােক আটেক রাখা হেয়েছ। মােঝ মােঝ পুিলশ সদস রা 
সীমা ও আেলয়ােক বদু িতক শক িদেতা এবং চর থা ড় মারেতা। কখনও সীমােক 
িডিব অিফস থেক বর কের িনেয় যত এবং কেয়ক ঘ া পর আবার িনেয় আসেতা। 
তখন সীমােক অি র দখােতা এবং স ছটফট করেতা। সীমা পুিলশ সদস েদর িনযাতন 
সইেত না পের আ হত া করেত চাইেতা। িতিন দেখন, ায়ই আেলয়ার হাতকড়া খুেল 
িদেয় িডিব অিফেসর ঘর েলা মাছােতা এবং পুিলশ সদস েদর ব ব ত সাদা 
পাষাক েলা ধায়ােতা। পুিলশ সদস রা তাঁেদরেক সারা ণ গািলগালাজ করেতা। িতিন 
বেলন য, পুিলশ সদস রা আেরা য সব িনযাতন তাঁেদর ওপর কেরেছ তা বলা যােব 
না। য কান সময় পুিলশ আবার ধের িনেয় িনযাতন করেব এবং িল কের হত া 
কের সফায়ার হেয়েছ বেল চািলেয় দেব এই ভেয় তাঁরা আেছন। এ অব া থেক 
পুিলশ সদস রা তাঁেক সখান থেক সিরেয় পুিলশ লাইেন নয়ার পর সীমা ও আেলয়ার 
সে  তাঁর আর দখা হয়িন। 

 

মুহা দ সােহল হাসান, উপেজলা িনবাহী কমকতা, খাকসা উপেজলা পিরষদ, 

ি য়া 
মুহা দ সােহল হাসান অিধকারেক বেলন, ১৩ সে র ২০১২ িতিন এক লােকর কাছ 
থেক জানেত পােরন, ৯ ন র আমবািড়য়া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান মাঃ নু ল 
ইসলাম হত া মামলার অিভযু েদর ধরার অিভযান চািলেয় খাকসা থানার পুিলশ 
সদস রা কেয়কিদন ধের কেয়কজন মেয়েক কান কারণ ছাড়াই থানায় আটক কের 
রেখিছল। 
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হের  নাথ সরকার, অিফসার ইনচাজ, খাকসা থানা, ি য়া 
হের  নাথ সরকার অিধকারেক বেলন, ১১ সে র ২০১২ অিতির  পুিলশ সুপার মাঃ 
জয়নুল আেবদীন থানায় আেসন এবং চয়ারম ান নু ল ইসলাম হত া মামলার 
সে হভাজন অিভযু েদর িবিভ  জায়গা থেক ধের আেনন। এই সময় িতিন 
অিফিসয়াল কােজ রাজবাড়ীেত িছেলন। তেব আেলয়া ও সীমােক বদু িতক শক দয়া 
হেয়েছ িকনা তা িতিন জােনন না। িক  িতিন থানায় এেস েনেছন আেলয়া ও সীমােক 
িডিব পুিলশ সদস রা ধের িনেয় িগেয়িছল। এ ব াপাের িতিন িব ািরত জানার জন  
অিতির  পুিলশ সুপার মাঃ জয়নুল আেবদীেনর সে  যাগােযাগ করেত বেলন।  

 

মাঃ আ রু রা াক, অিফসার ইনচাজ, মারখালী থানা, জলাঃ ি য়া 
মাঃ আ ুর রা াক অিধকারেক বেলন, খাকসা থানা ও িডিব পুিলশ সদস রা আেলয়া 
ও সীমা নােম দুইজনেক থানা হফাজেত িজ াসাবাদ কেরিছল। ১৫ সে র ২০১২ 
তাঁেদরেক ৫৪ ধারায় ার কের িজ াসাবােদর জন  ি য়া আমলী আদালত ন র-৩ 
এ চালান দয়া হেয়েছ। িব ািরত জানার জন  িতিন অিতির  পুিলশ সুপার মাঃ 
জয়নুল আেবদীেনর সােথ যাগােযাগ করেত বেলন। 

 

মাঃ জয়নুল আেবদীন, অিতির  পিুলশ সুপার, ি য়া 
মাঃ জয়নুল আেবদীন অিধকারেক বেলন, কাউেক ধের এেন িনযাতন করা হেয়েছ িকনা 
এ িবষেয় িতিন জােনন না। তেব চয়ারম ান নু ল ইসলাম হত া মামলায় 
িজ াসাবােদর জন  একজন মিহলা ও তাঁর মেয়েক ার কের িজ াসাবাদ করা 
হেয়েছ। িতিন বেলন, যেহতু ঐ মিহলার ছেল আিরফ হােসন চয়ারম ানেক হত া 
কেরেছ, আর ঐ মিহলা এবং তাঁর মেয় হত াকারীেক য় িদেয়েছ তাই তাঁেদর ধের 
আনা হেয়িছল। িতিন তাঁেদরেক ার দিখেয় ি য়া আমলী আদালত-৩ এ চালান 
িদেয়েছন। িতিন িনযাতন কেরনিন বেল জানান। িতিন আেরা বেলন, অিধকার যন এই 
িবষয়  িনেয় কাজ না কের। কারণ তােত পুিলেশর কােজ বাধার সৃি  হেত পাের। 

 

িবেশষ ব ঃ 
অিধকার ২১ ও ২২ সে র ২০১২ এই ঘটনার তথ ানুস ান কের এবং এরপর ২৫ 
সে র ২০১২ মা ও মেয়র িনযাতেনর খবর সংবাদ মাধ েম কািশত হয়। ২৬ 
সে র ২০১২ তািরেখ আদালেত মা ও মেয় হািজরা িদেত যায়। আদালত মা ও 
মেয়েক অব াহিত দয়। এসময় পুিলশ সদস রা ৯ ন র আমবািড়য়া ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ারম ান মাঃ নু ল ইসলাম হত া মামলার  তদ  শষ না হওয়া পয  মা ও 
মেয়েক ছাড়া যােব না মেম আদালেত আেবদন করেল আদালত পুনরায় তাঁেদর ি য়া 
জলা কারাগাের পাঠান। 

 

১ অে াবর ২০১২ িবচারপিত নাঈমা হায়দার ও িবচারপিত মুহা দ খুরিশদ আলম 
সরকার এর সম েয় গ ত ব  তঃ েণািদত হেয় সুমাইয়া সুলতানা সীমা ও আেলয়া 
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আ ার এর ওপর িনযাতেনর জন  দায়ীেদর িব ে  কন ব ব া নয়া হেবনা- জানেত 
চেয় ল জাির কেরেছন। রা  সিচব, পুিলেশর আইিজ, খুলনা অ েলর িডআইিজ এবং 
খাকসা থানার ওিসেক ১০ িদেনর মেধ  এ েলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। এছাড়া 
হাইেকাট মা- মেয়েক পুিলশ হফাজেত িনযাতন ও হয়রািনর অিভেযােগ ি য়ার খাকসা 
থানার ভার া  কমকতােক তলব কেরেছ। ৩০ অে াবর ২০১২ চীফ জিুডিশয়াল 
ম ািজে ট আদালত সুমাইয়া সীমা ও তাঁর মােক জািমন দয়।  


