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রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থেক মাঃ আেনায়া ল ইসলামেক র াব 

সদস  কতৃক ােরর পর ম করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 
অিধকার 

 

৫ এি ল ২০১৩ রাত আনুমািনক ২.২৫ টায় রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার নতুন িবল িসমলা মহ ার 
১৭৫ ন র বািড় থেক র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব)-৫ এর সদস রা চাঁপাইনবাবগ  সদর উপেজলার 
আংগািরয়াপাড়া ােমর মাঃ ইসরাইল ও মাসাঃ নূরজাহান বগেমর ছেল মাহাঃ আেনায়ারুল ইসলামেক ার 
কের িনেয় যায়। পের পিরবােরর সদস রা র াব-৫ এ যাগােযাগ করেল তারা আেনায়ারুলেক (২৮) ােরর 
িবষয়  অ ীকার কের। পিরবােরর অিভেযাগ র াব সদস রা আেনায়ারুলেক গুম কেরেছ। 
 

তথ ানুস ােন জানাযায়, আেনায়ারুল রাজশাহী কেলেজর গিণত িবভােগর মা াস শষ বেষর ছা । এছাড়া িতিন 
বাংলােদশ ইসলামী ছা  িশিবেরর রাজশাহী মহানগর শাখার অিফস স াদক িছেলন। 
 

আেনায়ারলু ইসলামেক মাসুম নােম এলাকার লাকজন িচনেতন। মাসুম পড়ােলখার অসুিবধার জন  রাজপাড়া 
থানার নতুন িবল িসমলা মহ ায় মামা ফজলুর রহমান এর বাসায় থাকেতন। 
 

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

 আেনায়ারুেলর আ ীয় জন  

 ত দশ  এবং 

 আইন শংৃখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
 

 

ছিবঃ মাহাঃ আেনায়ারুল ইসলাম এর পিরচয়প  
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মাসাঃ নূরজাহান বগম (৬০), আেনায়া েলর মা, ামঃ আংগািরয়াপাড়া, 
চাঁপাইনবাবগ   

মাসাঃ নূরজাহান বগম অিধকারেক জানান, তাঁর ভাই ফজলুর রহমান রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার 
নতুন িবল িসমলা মহ ার ১৭৫ ন র বািড়েত বাস কেরন। আেনায়ারুল স বাড়ীেত থেকই রাজশাহী কেলেজর 
গিণত িবভােগর মা াস শষ বেষ পড়ােতা। এছাড়া আেনায়ারলু বাংলােদশ ইসলামী ছা  িশিবেরর রাজশাহী 
মহানগর শাখার অিফস স াদক িছেলা। বাংলােদেশর বতমান রাজৈনিতক অি রতার কারেণ আেনায়ারলু ার 
এড়ােনার জন  সতকভােব চলােফরা করেতা। 
 
৫ এি ল ২০১৩ ভার আনুমািনক ৫.০০টায় তাঁর ভাই ফজলুর রহমােনর ছেল শামসুল হুদা ইকবাল রিবর ী 
ফরেদৗস শামীম া তাঁেক মাবাইল ফােন ফান কের। ফরেদৗস শামীম া তাঁেক বেল, রাত আনুমািনক 

৩.৪৫টায় র াব-৫ এর সদস রা বাসা থেক আেনায়ারুলেক ধের িনেয় গেছ। 
 

িতিন তাঁর মেয় মাহমুদা পারভীনেক িনেয় ৬ এি ল ২০১৩ চাঁপাইনবাবগ  থেক রাজশাহীেত আেসন। িতিন 
মাহমুদা পারভীন এবং ফরেদৗস শামীম ােক িনেয় র াব-৫ এর রলওেয় কেলানী ক াে  যান। ক াে র গেট 
দািয়ে  থাকা এক র াব সদেস র সে  কথা বেলন। ঐ র াব সদস  তাঁেক জানান, আেনায়ারুল নােম কাউেক র াব 
সদস রা ার কেরিন।  
 

পের িতিন সখান থেক মহানগরীর িবেনাদপুর িব ান ও িশ  গেবষণাগার  র াব-৫ এর সদর দ ের যান। গেট 
দািয়ে  থাকা এক র াব সদেস র সে  কথা বেলন। িতিন র াব কমকতােদর সে  কথা বলার জন  িরিসবশেন 
নাম এি  কেরন। িক  তাঁেক এরপর আর ভতের যেত না িদেয় আেনায়ারলুেক র াব ার কেরিন বেল তােক 

সখান থেক সিরেয় দয়া হয়। 
 

পের িতিন মহানগরীর রাজপাড়া থানা এবং বায়ািলয়া মেডল থানায় িগেয় জনােরল ডায়রী (িজিড) করেত 

চাইেল থানা কতৃপ  তাঁর িজিড নয়িন। রাজশাহী িডিব (গােয় া শাখা) অিফেস যাগােযাগ কেরও িতান  
আেনায়ারলুেক পানিন। 
 

িতিন ৭ এি ল ২০১৩ রাজশাহী থেক চাঁপাইনবাবগে  িফের যান। িতিন চাঁপাইনবাবগে  সদর থানায় িজিড 

করেত গেল দািয় া  কমকতা িজিড না িনেয় িবদায় কের দন।  
 

িতিন কান উপায়া র না দেখ ৬ ও ১৭ এি ল ২০১৩ রাজশাহী এবং ২৯ এি ল ২০১৩ তািরেখ ঢাকায় সংবাদ 
সে লন কেরন।  
 

িতিন বাদী হেয় ১৮ এি ল ২০১৩ রাজশাহী মূখ  মহানগর হািকম আদালেত র াব-৫ পিরচালক ল. কেণল 

আেনায়ার লিতফ খান, রাজশাহী মহানগর পুিলশ কিমশনার এসএম মিনরু ামান, রাজশাহী িডিব (গােয় া 
শাখা) পুিলেশর অিফসার ইনচাজ (ওিস) আলমগীর হােসন, বায়ািলয়া জােনর সহকারী কিমশনার 
রাকনু ামান, বায়ািলয়া মেডল থানার ওিস িজয়াউর রহমান, ওিস তদ  হািফজরু রহমানসহ ৪০/৫০জন র াব 
ও পুিলশ সদেস র িবরুে  এক  িপ শন মামলা দােয়র কেরন। যার ন র-৯৭/১৩। ধারাঃ ফৗজদারী কাযিবিধর 
৪৪ ধারা।  
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নূরজাহান বগম অিধকারেক বেলন, তাঁর ছেল অপরাধ কের থাকেল দেশর চিলত আইেন িবচার হেত পাের। 
িক  আটেকর পর তাঁেক কন গুম করা হেলা। িতিন তার ছেলেক আদালেতর কােছ সাপদ করার অনুেরাধ 
জানান। 
 

শামসুল দা ইকবাল রিব (৪৩), আেনায়া েলর মামােতা ভাই, নতুন িবল 

িসমলা, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী 
শামসুল হুদা ইকবাল রিব অিধকারেক জানান, ৫ এি ল ২০১৩ রাত আনুমািনক ২.২৫ টায় পিরবােরর সদস রা 
বাড়ীর ি তীয় ও তৃতীয় তলায় ঘুিমেয় িছেলন। ক বা কারা িনচতলার গেটর তালা কাটেত থােক। তালা কাটার 
শে  িতিন ঘুম থেক জেগ ওেঠন। িতিন ি তীয় তলা থেক িবদু েতর আেলােত দখেত পান, ৩০/৩৫জন র ােবর 
পাশাক পড়া লাক ি তীয় তলায় েবশ করার জন  িসিঁড়েত অব ান করেছ। একজন র াব সদস  তােক গেটর 
তালা খুেল িদেত বেল। এক পযায় র াব সদস েদর চােপ ি তীয় তলার গেটর তালা িতিন খুেল দন। তখন ায় 
২০ জন র াব সদস  মারমুখী ভূিমকায় ঘের েবশ কের এবং পিরবােরর সদস েদর কিরেডাের বিসেয় রােখ এবং 
সবার মাবাইল ফান সিরেয় নয়। এরপর পুেরা ঘর তছনছ কের এবং তৃতীয় তলায় যায়। র াব সদস রা ঘুম  

অব া থেক আেনায়ারলুেক ার কের। একজন র াব সদস  ি তীয় তলা এবং তৃতীয় তলায় ঘন ঘন আসা-
যাওয়া করিছেলা এবং র াব সদস  বুলবুল এবং নািহদেক নাম ধের ডেক ডেক িবিভ  িনেদশ িদি েলা। র াব 
সদস  নািহদ এবং বুলবুল অিভযােনর মুল ভূিমকায় িছেলা। পের র◌্যাব সদস রা িনেজেদর বহন কের আনা 
কেয়ক  ককেটল ও দইু  অ  আেনায়ারুেলর সামেন রেখ তাঁর বাবা ফজলুর রহমান, িসি ক হােসন, ইসিতয়াক 

আহেমদেক ডেক িনেয় সা ী বািনেয় ছিব তােল। র াব সদস রা িতেবশী ৩/৪জন লােকর কাছ থেকও সাদা 
কাগেজ া র নয়। তাঁেকও া র করেত বলেল িতিন সাদা কাগেজ া র িদেত অ ীকৃিত জানান।  
 

রাত আনুমািনক ৩.৪৫টায় র াব সদস রা আেনায়ারুলেক গাড়ীেত তােল এবং আেনায়ারুেলর ১  ল াপটপ, 
পিরবােরর ৪  মাবাইল ফান, তাঁর ছেলর কি উটােরর িসিপইউ এবং এক  ু ল ব াগ িনেয় চেল যায়। 
 

৫ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় িতিন র াব-৫ রাজশাহী রলওেয় কেলানী ক া  ও র াব-৫ সদর 
দ ের যাগােযাগ কেরন। িক  র াব সদস রা আেনায়ারুলেক ােরর কথা অ ীকার কের। ৬ এি ল ২০১৩ 

দপুুর আনুমািনক ১.০০টায় িতিন রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানায় যান এবং অিফসার ইনচাজ এিবএম 
রজাউল ইসলােমর সে  কথা বেল িজিড করেত চান। িক  র াব সদস েদর িবরুে  থানায় িজিড নয়িন। ৭ 
এি ল ২০১৩ িবকাল আনুমািনক ৪.০০টায় িতিন বায়ািলয়া মেডল থানায় যান এবং এসআই মাসুমা মা ারীর 
সে  িজিড করার ব াপাের কথা বেলন। িতিনও তাঁর িজিড না িনেয় তাঁেক িফিরেয় দন। 
 

ইশিতয়াক আহেমদ (৫০), সােবক পিুলশ কনে বল, নতুন িবল িসমলা, 
রাজপাড়া থানা রাজশাহী 
ইশিতয়াক আহেমদ অিধকারেক জানান, ৫ এি ল ২০১৩ রাত আনুমািনক ৩.৩০টায় র াব পিরচেয় িকছু লাক 

তাঁর বািড়র গইেট দাঁিড়েয় ডাকাডািক কের। িতিন দরজা খুেল বারা ায় বিড়েয় দেখন, র ােবর পাশাক 

পিরিহত বশ িকছু সংখ ক লাক, তােক ঘেরর বাইের যাওয়ার জন  বেল। এ সময় তার ী বাধা িদেল তারা গট 
ভে  ঘের ঢুকার হুমিক িদেল িতিন তখন বাধ  হেয়ই তােদর সে  ১৭৫ নং বািড়েত যান সখােন তাঁেক দইু  

িপ ল ও এক  ককেটেলর ব াগ, এক  িসিপইউ, এক  ল াপটপ, ৪  মাবাইল ও িকছু বইপ  দিখেয় উ ােরর 
কথা জানােনা হয়। পের তাঁর কাছ থেক সাদা কাগেজ া র িনেয় আেনায়ারুলেক সে  িনেয় র াব সদস রা চেল 
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যায়। একিদন পের িতিন তাঁর এক  িনজ  সােসর (র াব-৫ এ কমরত পিরিচত কনে বেলর মাধ েম) কাছ 
থেক িতিন জানেত পােরন আেনায়ারুলেক র াব-৫ এর অধীেনই রাখা হেয়েছ।   
 

ফজলুর রহমান (২৩), রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ছা , ত দশ  ও 

িতেবশী 
ফজলুর রহমান অিধকারেক জানান,  িতিন ১৭৫ নং বািড়র পােশর ভবেন মেস থেক রাজশাহী িব িবদ ালেয়র 
পপুেলশ সােয়  িবভােগর ৩য় বেষ পেড়ন। ৫ এি ল ২০১৩ রাত আনুমািনক ২.৪৫টায় র াব পিরচেয় তাঁেক 

ডাকাডািক করা হয়। িতিন ঘুম থেক জেগ উেঠ বাইের িগেয় দেখন, র াব সদস রা দাঁিড়েয় আেছ। পের তারা 
তাঁেক সে  িনেয় ১৭৫ নং বািড়র ি তীয় ও তৃতীয় তলায় ত াসী করেত থােক। থেম তারা কােনা িকছু না 
পেলও িকছু ণ পর একই ঘের তাঁেক পুনরায় ডেক িনেয় কাগেজর ব ােগ রাখা ককেটল এবং তৃতীয় তলার 
আেনায়ারুেলর ঘর থেক দু  িরভলবার উ ার কের। ওইসব ঘের র াব সদস রা আেগ থেকই অব ান করিছল। 
পের তারা আেনায়ারলুেক পােশ রেখ দইু  িরভলবার, ককেটেলর ব াগ, এক  ল াপটপ, এক  কি উটােরর 
িসিপইউ, ৪  মাবাইল ও িশিবেরর লখা িকছুবই ও কাগজপ সহ ছিব তােল। এছাড়া সাদাকাগেজ তাঁর া র 
িনেয় আেনায়ারুলেক সে  িনেয় চেল যায় যাওয়ার আেগ র াব সদস রা িতিনসহ উপি ত ৩-৪ জন া ীরও ছিব 
তুেল নয়। 
 

রায়হান আলী (৪৫), র াব ক াে র কা ডীেত আেনায়া েলর সে  থাকা 
ব ি  

রায়হান আলী অিধকারেক জানান, িতিন শাহমখদমু থানার বায়াবাজাের টইলাস ও গােম স এর ব বসােয় 
জিড়ত আেছন।  
 

এছাড়াও িতিন আওয়ামীলীেগর একজন সি য় সমথক। ৫ এি ল ২০১৩ র াব সদস রা তােক বাজার থেক ার 
কের রলওেয় কেলানী ক াে  িনেয় যায়। 
 

িতিন দেখন, তাঁর পিরিচত আেনায়ারুলেক কা ডীেত জানালার ি েলর সে  হাতকড়া পিড়েয় রাখা হেয়েছ। পের 

আটককৃতরা এক সে  আসর, মাগিরব এবং এশার নামাজ আদায় কেরন। এক সে  রােতর খাবারও খেয়েছন। 
রাত আনুমািনক ১২.০০টায় র াব সদস রা আেনায়ারুলেক সখান থেক অন  িনেয় যায়। এরপর িতিন আদালত 

থেক জািমেন ছাড়া পেয় আটকাব া থেক বিড়েয় আেসন।  
 

আ লু মািমন (২১), ছা  টেল  ছা াবাস, হেতমখা ঁ শাহাজীপাড়া, 
রাজশাহী 
আ ুল মািমন অিধকারেক জানান, ৫ এি ল ২০১৩ রাত আনুমািনক ৪.০০টায় তাঁর পিরিচত আেনায়ারুলেক 

সে  িনেয় র াব সদস রা তাঁর ছা াবােস েবশ কের। 
 

র াব সদস রা িশিবর কম েদর ােরর অিভযান চালায়। একজন র াব সদস  তাঁেকসহ ছা াবােসর বাডার 
তুিহন, খায়রলু, ডািলম, জািহদ ও মানােয়মেক চর থা ড় ও িকল ঘুিস মাের। তারা আেনায়ারুলেক চেনন িকনা 
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ইত ািদ  কের র াব সদস রা। পের এক র াব সদস  ছা াবােস থাকা এক  মাটর সাইেকেলর ওপর রাখা 
হলেমট িনেয় নয় এবং হলেমট  আেনায়ারুেলর মাথায় পিড়েয় তাঁেক িনেয় চেল যায়। 
 

কনে বল বলুবলু আহেমদ, র াব-৫ রলওেয় কেলানী ক া , রাজশাহী 
কনে বল বুলবুল আহেমদ ০১৭৩৬ ২৬৫৭৩৭ মাবাইল ফান ন ের অিধকারেক জানান, ৫ এি ল ২০১৩ রােত 

রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার নতুন িবল িসমলা মহ ায় এক  অিভযান চালােনা হেয়িছল। িক  

অিভযােনর িব ািরত িবষয় জানার জন  কা ানী কমা ার মজর শােহদ হাসান রাজী ও অিধনায়ক লঃ কেণল 
আেনায়ার লিতফ খান এর সে  যাগােযাগ করেত বেলন। 
 

লঃ কেণল আেনায়ার লিতফ খান, অিধনায়ক, র াব-৫, রাজশাহী 
লঃ কেণল আেনায়ার লিতফ খান অিধকারেক জানান, ৫ এি ল ২০১৩ র াব সদস রা রাজপাড়ােত কান 
অিভযান পিরচালনা কেরিন। তাই আেনায়ারুল নােমর কাউেক ার করার িবষয়  সত  নয়। তেব র াব 
পিরচয় িদেয় কান সংঘব  চ  কেরেছ িকনা তা তদ  কের দখেবন বেল জানান। 
 

এসআই মাসুমা মা ারী, বায়ািলয়া মেডল থানা, রাজশাহী মহানগর 

পিুলশ, রাজশাহী 
এসআই মাসুমা মা ারী অিধকারেক বেলন, ৭ এি ল ২০১৩ স া আনুমািনক ৬.০০টায় আেনায়ারুল িনেখাঁজ 

হওয়ার িবষেয় তাঁর মা ও বান এক  সাধারণ ডােয়রী করেত থানায় আসেল িতিন তাঁেদরেক রাজপাড়া থানায় 
যাওয়ার পরামশ দন। যেহতু ঘটনা  রাজপাড়া থানা এলাকার তাই িতিন এমন পরামশ িদেয়েছন বেল জানান। 
তেব িজিড না িনেয় িফিরেয় দয়ার অিভেযাগ  স ক নয় বেল দািব কেরন।  
 

এিবএম রজাউল ইসলাম, ভার া  কমকতা, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী মহানগর পুিলশ,রাজশাহী এিবএম 
রজাউল ইসলাম অিধকারেক জানান, আেনায়ারুল িনেখাঁজ হওয়ার িবষেয় সাধারণ ডােয়রী করেত কউ থানায় 
আেসিন। িভক েমর জনরা ৫ ও ৬ এি ল দপুুের তাঁর সে  দখা কের িজিড করার িবষেয় কথা বেলন, 
এিবষেয় জানেত চাইেল িতিন িব ািরত বলেত অ ীকার কেরন।   
 

এসএম মিন ামান, পিুলশ কিমশনার, রাজশাহী মহানগর পিুলশ, 

রাজশাহী 
এসএম মিনরু ামান অিধকারেক বেলন, আেনায়ারুল িনেখাঁজ হবার দিুদন পর রাজশাহী মহানগর ছা  িশিবেরর 
প  থেক মাবাইল ফােন িবষয়  তাঁেক অবিহত করা হয়। এ ব াপাের ছা  িশিবেরর প  থেক তাঁর 
সহেযািগতা কামনা করা হয়। তেব পিরবােরর প  থেক কউ তাঁর সে  যাগােযাগ কেরিন বেল িতিন দািব কের 
বেলন, আেনায়ারুল নােম কাউেক আইনশৃ লা র াকারী বািহনী আটেকর িবষয়  তাঁর জানা নই। রাজপাড়া ও 

বায়ািলয়া থানায় িজিড না নয়ার িবষেয় িজে স করেল িতিন বেলন, পিরবােরর প  থেক রাজপাড়া ও 

বায়ািলয়া থানায় কউ িজিড করেত িগেয়িছল বেল তাঁর জানা নই। থানা পুিলশেক িতিন বেল িদেয়েছন- য কউ 

িজিড করেত আসেল তা িনেয় িনেত। তেব একপযােয় িতিন বেলন, সরাসির র াবেক অিভযু  না কের একটু 
ঘুিরেয়ও িজিড করা যায়।  
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অিধকােরর ব ব ঃ 

অিধকার আেনায়ারুেলর ব াপাের িভক েমর জন, পুিলশ, র াব, ত দশ সহ সংি  সবার ব ব  হণ 
কেরেছ। তাঁেদর দয়া ব েব ই আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস রা আেনায়ারলুেক আটেকর পর গুম কেরেছ 
বেল িতি ত হেয়েছ। অিধকােরর অনুস ােন র াব সদস রাই ৫ এি ল রাত আনুমািনক ২.২৫টা থেক ৪টা পয  

রাজশাহী মহানগরীর িবলিসমলা এলাকার ফজলুর রহমােনর ১৭৫ নং বািড়েত অিভযান চািলেয় আেনায়ারুলেক 

গাড়ীেত তুেল িনেয় যায় বেল জানা গেছ। অিধকার সরকােরর কােছ আেনায়ারলুেক তাঁর পিরবােরর কােছ 
িফিরেয় িদেত এবং এ ঘটনার সে  জিড়তেদর শাি  িবধােনর জন  দািব জানাে । কারণ গুম এক  গুরুতর 
মানবািধকার ল নজিনত মানবতািবেরাধী অপরাধ যা আ জািতক অপরাধ বেলও ীকৃত। এর মাধ েম 
জািতসংেঘর সাবজনীন মানবািধকার সনেদ ঘািষত নাগিরক অিধকারও ল ন করা হেয়েছ। 

 

-সমা - 


