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* গােয় া িতেবদেন বলা হেয়েছ, আব াহ আেরফ ‘িবএনিপ অ াকিটিভ  ও চরম
করা ’
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‘পুিলশ  কমকতা  আব াহ  আেরফ  একজন  িবিসএস  (সমবায়)  কমকতার  নাম  িবকৃত  কের  স াসী
তািলকাভু  করেত ভাব িব ার কেরন। উে েণািদতভােব ব ি গত শ তায় িতপ েক ঘােয়ল
করেত মতার অপব বহার কেরেছন।’

বতমােন ফিরদপুেরর নৗপুিলেশর এসিপ পেদ দািয়ে  থাকা আব াহ আেরেফর িব ে  এমন ম ব  উেঠ
এেসেছ খাদ পুিলেশর তদ  িতেবদেন। িতেবদনিট ২০০৩ সােলর।

সসময়  িতিন  খলুনায়  সহকারী  পুিলশ  কিমশনার  (এিস)  িহেসেব  কমরত  িছেলন।  যিদও  এই  তদ
িতেবদেনর িভি েত অদ াবিধ তার িব ে  কােনা ব ব া নয়া হয়িন। এিদেক একই বছর এই পুিলশ

কমকতার িব ে  আরও  একিট  পুিলিশ  তদ  িতেবদন  জমা  পেড়।  সখােন  মতা  অপব বহােরর
অিভেযাগ আনা হয়।

এই যখন অব া,  তখন ভাবত িতিন আরও বপেরায়া  হেয় যান। এসব ঘটনায় যথাসমেয় িবভাগীয়
মামলা দােয়র ও শাি  না হওয়ায় িতিন ধরােক সরা ান করেত থােকন। একপযােয় তার কােছ পিরবােরর
লাকজনও িজি  হেয় পেড়ন। পিরি িত এমন পযােয় উপনীত হয় য, আপন চাচাও তার ারা চরমভােব

  নসা ল হক খাকন
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নােজহাল  ও  িত  হন।  এর  পিরে ি েত  ভািতজার  িব ে  পুিলেশর  ঊ তন  কতৃপে র  কােছ
তথ মাণসহ চাচা মহুা দ ফয়জুল কিবর সিব ার িলিখত অিভেযাগ দন। ঘটনািট ২০১৭ সােলর। এই
অিভেযােগর াথিমক তদে ও পুিলশ তার িব ে  অসদাচরেণর মাণ পায়। িবষয়িট ২০১৭ সাল থেক

রা  ম ণালেয় পরবতী েয়াজনীয় ব ব া নয়ার অেপ ায় আেছ।

এিদেক পদ  এই কমকতার িব ে  এরকম ব িবধ িনিদ  অিভেযােগর পিরে ি েত যগুা র অ স ানী
সল মােঠ নােম। দীঘ অ স ান শেষ িতেবদেকর কােছ চা ল কর আরও বশিকছু ঘটনার তথ মাণ

চেল আেস। এর মেধ  দখা যায়, িতিন তার িনজ জলা মা রায় পুিলেশ চাকির দয়ার কথা বেল নগদ
টাকা, এমনিক জিমও রিজি  কের িনেয়েছন। যিদও এেদর কউই চাকির পানিন। ভু েভাগীরা টাকা
ফরত চাইেত গেল উে া  তােদর িমথ া মামলায় ফািঁসেয় জল খাটােনা  হয়।  এছাড়া সারদা পুিলশ

একােডিমেত  িশ ণকােল  আব াহ  আেরেফর  দয়া  তেথ র  িভি েত  িশ াজীবেন  ছা লীগ  করার
অিভেযােগ  পুিলেশর ২০তম  ব ােচর ১১  জন কমকতােক অপসারণ  করার তথ ও তুেল  ধেরেছন  তার
ব াচেমটেদর কেয়কজন। এছাড়া  পুিলেশর চাকিরেত আসার আেগ শৃ লাভে র অিভেযােগ আব াহ
আেরফ িবমানবািহনী থেকও চাকিরচু ত হন। গােয় া সং ার এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, আব াহ
আেরফ ‘িবএনিপ অ াকিটিভ  ও চরম করা ’। এমনিক মা রা পুিলেশর তািলকাভু  স াসী ও মাদক
ব বসায়ী বদর ওরেফ িম ট ুতার ােমর বািড়র কয়ারেটকার পেদ এখনও বহাল।

পুিলেশর ’জন পদ  কমকতা যগুা রেক বেলন, ‘আব াহ আেরেফর মেতা পুিলশ অিফসার িডপাটেমে ট
থাকেল অেনক িত হেব। তার িব ে  যসব অিভেযাগ মািণত হেয়েছ, স িবষেয় সরকার অব ই

েয়াজনীয় পদে প নেব।’

এসিপ আব াহ আেরেফর এক ব াচেমট (বতমােন এসিপ িহেসেব কমরত) নাম কাশ না করার শেত
যগুা রেক বেলন, ‘২০০২ সােল রাজশাহীর শারদায় এএসিপ িহেসেব উ ীণেদর িনংেয় থাকাব ায়ই
িভি হীন অজুহােত ২১ জনেক চাকিরচু ত করা হয়। এর মেধ  ১১ জন িছেলন িব িবদ ালেয় ছা লীগ করা
ছাড়াও আওয়ামী লীগ ও মিু েযা া পিরবােরর স ান। আব াহ আেরফ তখন িবএনিপ সমিথত দাপুেট
কমকতা িহেসেব বশ পিরিচত।

িবএনিপ পিরচয় থাকার কারেণ শীষ ানীয় পুিলশ কমকতােদর নকনজেরও িছেলন িতিন। এ কারেণ অ
আেরকজনেক  িডি েয়  তােকই  প ােরড  কমা ডার  করা  হয়।  ওই  সময়  িতিন  আমােদর  িব ে

িতিহংসামলূক অেপশাদার লভ সা ী  দন।  ফেল  আমােদর বশ কেয়কজনেক চাকিরচু িত  করাসহ
িবএনিপ সরকােরর পুেরা সময় নানাভােব হন ার িশকার হেত হয়।’

িতিন বেলন, ‘আব াহ আেরফ মলূত তৎকালীন র র কাইয়মূ ােরর (সােবক আইিজিপ ও িবএনিপ
চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার রাজৈনিতক উপেদ া আব ল কাইয়মূ) সাস িহেসেব কাজ করেতন। িভ

অজুহােত তার কারেণই আমােদর চাকিরচু ত করা হয়। পের ২০০৭ সােল কয়ারেটকার সরকােরর আমেল
উ  আদালেতর িনেদেশ আমােদর চাকিরেত পুনবহাল করা হয়। িক  ৫ বছর য ক  কেরিছ, তা ভাষায়

কাশ করা যােব না।’

তথ া স ােন পাওয়া নিথপে  দখা  গেছ,  ২০০৩  সােলর ১০ িডেস র আব াহ আেরেফর মতা
অপব বহােরর তদ  িতেবদেন ভয়াবহ িচ  তুেল ধেরন ওই সমেয় খুলনা মে াপিলটন পুিলেশর িডিস
(উ র) িদদার আহ দ। িতন পৃ ার তদ  িতেবদেন দখা যায়, খলুনার বািস া তৎকালীন িবিসএস
(সমবায়)  কমকতা  নিব ল ইসলাম ব লেক স াসী িহেসেব তািলকাভু  করেত ভাব িব ার কেরন
আব াহ আেরফ। তার ডাকনাম িব ব।  তখন িতিন এিপিবএন রাজধানীর উ রায় এএসিপ িহেসেব
কমরত।  এর  আেগ খুলনায়  কমরত িছেলন  আব াহ  আেরফ।  এ অিভ তার বণনা  িদেয়  িবিসএস
(সমবায়) কমকতা নিব ল ইসলাম ব েলর নাম িবকৃত কের ‘কানা ব ল’ নােম সশ  স াসী িহেসেব
তািলকাভু  করেত খািলশপুর থানার তৎকালীন ওিস আব ল মা ানেক বাধ  কেরন। এমনিক আব াহ
আেরফ ওিস মা ানেক বেলন, ‘কানা ব লেক ফতার করেত রা  ম ণালয় থেক িনেদশ আসেব।’
পরবতী সমেয় িবএনিপ শাসনামেল যৗথ বািহনীর অিভযান পিরচালনার সময় ২০০৩ সােলর ১৫ অে াবর
খুলনা  মে াপিলটন  এলাকার  স াসী  তািলকা  চাওয়া  হয়।  ওই  তািলকায়  নিব ল  ইসলাম  ব েলর
নাম-িঠকানাসহ স াসী  তািলকায় অ ভু  কের িসিটএসিবেত পাঠান। তদ  িতেবদেন ওিস মা ােনর
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দয়া তথ  উে খ কের  কের বলা হয়,  ‘আব াহ আেরেফর অ েরাধ েম িসিটএসিবর ২২৪নং
িমেক সমবায় কমকতা নিব ল ইসলাম ব েলর নাম স াসী তািলকায় অ ভু  করা হয়।’

চা ল কর ওই ঘটনার তদ কারী কমকতা ওই সমেয় খুলনা মে াপিলটন পুিলেশর ডপুিট কিমশনার
(উ র)  বতমােন  পুিলেশর  এি টেটেরািরজম  ইউিনেটর  িডআইিজ  িদদার  আহ দ  িতেবদনিট  তির
কেরিছেলন।  তদ  িতেবদেনর পিরে ি েত  তৎকালীন  সহকারী  পুিলশ  কিমশনার  (এিস)  আব াহ
আেরেফর িব ে  কী ব ব া নয়া হেয়িছল জানেত চাইেল িদদার আহ দ যগুা রেক বেলন, ‘যতটু  মেন
পেড়, তখন কএমিপর কিমশনার িছেলন বজলরু রহমান। আিম িতেবদনিট কিমশনার ােরর কােছ
িদেয়িছলাম। িক  কী ব ব া নয়া হেয়িছল, তা আর জানেত পািরিন।’ এক ে র জবােব এই পুিলশ
কমকতা  বেলন,  ‘আব াহ আেরফ পূবশ তার জর  ধের িবিসএস  ক াডার ই  ভাই- বােনর মেধ
একজেনর নাম িবকৃত কের স াসী তািলকাভু  কেরন। এ িনেয় পুিলেশর ওপর সাধারণ মা েষর মেধ
িব প িতি য়ার সিৃ  হয়। সেরজিমন তদে  য তথ  পেয়িছলাম, তা িতেবদেন উপ াপন কেরিছ।’

এখােনই শষ নয়,  ২০০৩ সােলর ২৩ মাচ আব াহ আেরেফর িব ে  থম তদ  িতেবদন দন
খুলনার খািলশপুর জােনর তৎকালীন সহকারী পুিলশ কিমশনার াের  গােমজ। ওই সময় আব াহ
আেরফ  কএমিপেত  সহকারী  পুিলশ  কিমশনার  গােয় া  িবভােগ  কমরত  িছেলন।  খলুনার  পুিলশ
কিমশনােরর কােছ খািলশপুেরর িটএ ডিট গট এলাকার মা. মাহববুরু রহমান নােম এক ব ি  বআইিন
কাযকলাপ ও শাসিনক মতা অপব বহােরর অিভেযাগ এেন আব াহ আেরেফর িবচার দািব কেরন।
৯১৯নং ারেক এই অিভেযাগিট তদ  কেরিছেলন ওই পুিলশ কমকতা।

ওই তদ  িতেবদেন বলা হয়, ‘উে েণািদতভােব দরখা কারী মাহববুরু রহমানসহ ’জনেক থানায়
িনেয় মারধর কেরন আব াহ আেরফ। হাউিজং ট এলাকায় আব াহ আেরফ বড় হেয়েছন। সখােন
থেকই খলুনার িবএল কেলজ থেক িবকম পাস কেরন।  পূব মেনামািলে র সূ  ধের িতিন এ ঘটনা

ঘিটেয়েছন।’  ওই তদ  িতেবদেনর এক ােন বলা  হয়,  ‘মা রা  থানার পুিলশ িরেপােট  দখা  যায়,
‘বতমান  চাকিরর  আেগ  িবমানবািহনীেত  যাগদান  কেরিছেলন  আব াহ  আেরফ।  িনয়মশৃ লা  ও
একােডিমক িশ ণ ভােলা না  হওয়ায় ওই চাকির থেক অব াহিত দয়া হয়।  ওই পুিলশ িরেপাট ও
আ ষি ক নিথপ সহ পরবতী কায েমর জ  সংি  তদ  িতেবদনিট খুলনার পুিলশ কিমশনােরর
কােছ পাঠােনা হল।’

তথ া স ােন জানা গেছ, আব াহ আেরেফর ােমর বািড় মা রা সদর উপেজলার হািজপুর ইউিনয়েনর
ফলুবাড়ী ােম। সেরজিমন ওই ােম িগেয় পাওয়া যায় অিভেযােগর পাহাড়। িনকটা ীেয়র অেনকেকই
নােজহাল কেরেছন- এমন অিভেযাগ পাওয়া যায় িবতিকত এই পুিলশ কমকতার িব ে । এলাকাবাসীর
পে  গণ া র িনেয় ২০১৭ সােলর ৪ জুন আইিজিপর কােছ একিট অিভেযাগও দয়া হয়। এেত এলাকার

খ াত মাদকস াট বদর ওরেফ িম টেুক ত  মদদ দয়ার অিভেযাগ করা হেয়েছ। মা রা পুিলেশর
তািলকাভু  এই মাদক-স াসী িম টু  কাে  আব াহ আেরেফর বািড়র কয়ারেটকার পিরচয় দন-
এমন অিভেযাগও করা হয়।

চাচার  যত  অিভেযাগ  :  পুিলেশর  আইিজর  কােছ  িলিখত  অিভেযাগ  দন  আব াহ  আেরেফর  চাচা
ি মেকােটর  আইনজীবী  মহুা দ  ফয়জলু  কবীর  ও  মহুা দ  এরফান  আহেমদ।  চার  পৃ ার  িলিখত

অিভেযাগিট ২০১৭ সােলর ২৭ মাচ পুিলশ সদর দফতের দািখল করা হয়। এেত তার ই চাচা আব াহ
আেরেফর িব ে  িলিখত অিভেযােগ বেলন, ‘আব াহ আেরফ মতার ভাব িব ার কের ােমর অেনক
স ািনত লাকেক িবিভ  মামলায় হয়রািন কেরেছন। চাকির দয়ার নােম টাকা িনেয় সই টাকা ফরত
দয়িন, চাকিরও হয়িন। পািরবািরক যৗথ স ি  িনেজর পছ  অ যায়ী ভাগ কের িনেয়েছন আব াহ

আেরফ। তারপরও মতার ভােব মাদক ব বসায়ী ও পুিলেশর তািলকাভু  স াসী বদর িম ট,ু খুলনা
থেক পাঠােনা এএসআই আব াহ আল মামনু, বাসার অডারিল কনে বল মা দ রানা উপি ত থেক

অে র জিম  দখল কেরেছ।  পুিলেশর তািলকাভু  বদর িম টু  আব াহ  আেরেফর আশকারা  পেয়ই
ভয়ংকর মাদক ব বসায়ী  হেয় উেঠেছ।’  অিভেযােগর শষাংেশ বলা হয়,  ‘বলেত ল ােবাধ হে  য,
িবকার  অপরাধী  এই  পুিলশ  কমকতা  আমােদর পিরবােরর  স ান।  আজ িন পায়  হেয়  আব াহ
আেরেফর ভয়ংকর থাবা থেক র া করেত অ েরাধ করিছ।’
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খাঁজ িনেয় জানা যায়, ই চাচার দােয়র করা অিভেযাগ আমেল নয় পুিলশ সদর দফতর। তার িব ে
অসদাচরেণর অিভেযােগ তদ  িরেপাটও জমা দয়া হেয়েছ। এরপর তদ  িতেবদেনর আেলােক পরবতী
ব ব া হেণ নিথ পুিলশ সদর দফতর থেক রা  ম ণালেয়র জনিনরাপ া িবভােগ পাঠােনা হয়। ২০১৭
সােলর ২৩ অে াবর রা  ম ণালেয়র জনিনরাপ া িবভােগর শৃ লা শাখা-২ এর তৎকালীন উপসিচব
তাহিমনা বগম আব াহ আেরফেক আ প  সমথেন িলিখত ব ব  িদেত িচিঠ ই  কেরন। দাফতিরক
ওই পে  যসব অিভেযাগ উে খ করা হয় স েলা হল- ‘আব াহ আেরফ উপপুিলশ কিমশনার (দি ণ)
কএমিপ খুলনায় কমকােল ২০১৭ সােলর ১১ মাচ ২ জন বিডগাড বতমােন এএসআই আব াহ আল

মামনু ও কনে বল মা র রহমানেক বআইিনভােব মা রায় িনজ বািড়েত পািঠেয় িবতিকত জিমেত দাড়ঁ
কিরেয় রেখ পুিলিশ ভয় দিখেয় ানীয় বদর ওরেফ িম টরু সহেযািগতায় দয়াল িনমাণ কের অৈবধভােব
দখল, জৈনক বদর ওরেফ িম টু িনেজ ঘটনা েল দািঁড়েয় থেক িবতিকত আেরকিট েট দয়াল িনমাণ
কের জিম অৈবধভােব দখল কের নন এবং ওই জিমর েট আব াহ আেরেফর িপতার নােম নামফলক
াপেনর অিভেযাগ,  ওই  িবতিকত জিমর িবষেয়  মা রায়  দওয়ািন  সহকারী  জজ আদালত ও মা রা

অিতির  জলা মিজে েটর আদালেত পৃথক িট মামলা চলমান থাকাব ায় সরকাির কমকতা হেয়ও ওই
জিম দখেলর অিভেযাগ। এ প কাযকলাপ সরকাির কমচারী (শৃ লা ও আিপল) িবিধমালা ১৯৮৫ এর
৩(িব) িবিধ মাতােবক অসদাচরেণর পযায়ভু  শাি েযাগ  অপরাধ। সেহতু ওই অপরােধ কন িবভাগীয়
মামলা জু করা হেব না, এর জবাব এ প  াি র ১০ কাযিদবেসর মেধ  িলিখতভােব জানােত আব াহ
আেরফেক আ প  সমথেনর েযাগ দয়া হয়। এরপর আর এ িবষেয় উে খেযাগ  অ গিত পাওয়া
যায়িন।

অিভেযােগর িবষেয় জানেত চাইেল ফিরদপুর নৗপুিলেশর এসিপ আব াহ আেরফ শিনবার যগুা রেক
বেলন, চাচার অিভেযােগর িবষেয় আিম কােনা খাঁজখবর রািখ না।

এ েলা রা  ম ণালয় থেক িন ি  হেয় গেছ। যথারীিত সিচেবর কােছ আিম ব ি গত নািন িদেয়িছ।
িনয়মা যায়ী  শাি  হেল নািনর ২১ িদেনর মেধ  িলিখতভােব জানােনা  হেব। যেহতু আিম এ ধরেনর
কােনা িচিঠ পাইিন, সেহতু িবষয়িট িন ি  হেয় নিথজাত হেয়েছ মেম ধের িনেত হেব। এছাড়া সিচব

আমােক জািনেয়েছন, এিট জিমজমা সং া  পািরবািরক িবষয়। এসব িবষয় আদালত িন ি  করেব।

সমবায় কমকতােক স াসী তািলকায় অ ভু  করার িবষেয় জানেত চাইেল বেলন, ‘ও তা আমার ব ু
মা ষ। সটাও িন ি  হেয় গেছ। তােদর সে  িতিদন কথা হয়।’ িবমান থেক ত াহার করার িবষেয়
বেলন, ‘িবমানবািহনীেত তা আমার চাকিরই হয়িন।  িশ ণ শষ,  কিমশন না পাওয়া পয  সটােক
চাকির বেল না।’ গােয় া িতেবদেন িবএনিপ অ াকিটিভ  ও চরম করা  বলা হেয়েছ কন জানেত
চাইেল বেলন, ‘এই অিভেযাগ সিঠক নয়। ওটা গােয় া িতেবদন না। হােত বানােনা িরেপাট। সখােন
আিম কন, অেনেকর রাজৈনিতক পিরচয় দয়া আেছ। িতিন বেলন, আমার বাবা শহীদ মিু েযা া। বাবার
নােম মা রায় ১৪ িকেলািমটার একিট রা াও আেছ। যিট উে াধন কেরেছন য়ং ধানম ী শখ হািসনা।’
ব াচেমটেদর অিভেযােগর িবষেয় জানেত চাইেল বেলন, ‘এ তা ২০০২ সােলর ঘটনা। তােদর িব ে
আিম সা ী িদেয়িছ- এমন মাণ তারা দখাক। বা েব পারেব না। আসেল িশ েণ গািফলিতর কারেণ
অেনেক আউট হেয় যান।  িত ব ােচই  এ রকম হেয় থােক। এর জ  আিম দায়ী  হেত যাব কন।’
সবেশেষ িতিন দািব কেরন, ‘আমার িব ে  এখন পয  যসব অিভেযাগ উ ািপত হেয়েছ, তার কােনািটই

েফশনাল িমস ক ডা  না।’
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