
বাংলােদশ pিতিদনেক ekkুিসভ সাkাৎকার

         
িনযর্াতেন হাত েভেঙ যায়, eখেনা েসi হাত মােঝ মেধয্ aবশ হয়, তথয্ ফাঁেসর ভেয় পাঁচ বছর কারাগাের
রােখ, েকমন আিছ েকu েখাঁজ েনয় না

েমা. জালাল oরেফ জজ িময়া

‘িনমর্ম িনযর্াতন o kসফায়ােরর মিকেত আমােক ekেশ আগs েgেনড হামলা মামলার আসািম করা হয়।
oেদর িনযর্াতন আিম সiেত পারিছলাম না। িনযর্াতেনর eেককিট িদন িছল িবভীিষকাময়। sরণ করেলi গা
িশuের oেঠ। িনেজেক িsর রাখেত পাির না। oেদর িনযর্াতেন আমার eক হাত েভেঙ যায়। eখেনা মােঝ-
মােঝi  হাত  aবশ  হেয়  যায়।’  সmpিত  বাংলােদশ  pিতিদেনর  কােছ  ekkুিসভ  সাkাৎকাের  eসব  কথা
বলিছেলন ব ল আেলািচত 21 আগs হামলা মামলার aনয্তম pধান চিরt েমা. জালাল oরেফ জজ িময়া।
রা যেntর িনেদর্ েশ ফুটপােথর েদাকািন িনরীহ যুবক জজ িময়ােক 21 আগs েgেনড হামলা মামলার pধান
আসািম  েদিখেয়  তদn  নাটক  ম s  কেরিছল  তৎকালীন  পুিলশ  pশাসন।  kমতাধর   দiু  পুিলশ  কমর্কতর্ ার
uপিsিতেতi েনoয়া হেয়িছল তার sীকােরািkমলূক জবানবিn। তথয্ ফাঁস হেয় যাoয়ার ভেয় টানা 5 বছর
কারাগােরর anকার pেকাে র িনজর্ ন কেk রাখা হেয়িছল জজ িময়ােক। তেব কােলর পিরkমায় 2009 সাল
েথেক pকাশ েপেত থােক pকৃত ঘটনা। uেlািদেক ঘুরেত থাকা ঘিড়র কাঁটা পায় সিঠক কkপেথর সnান।
আসািম েথেক রাজসাkী হন জজ িময়া। eেক eেক েবিরেয় আসেত থােক pকৃত ঘটনা।
েমা. জালাল কীভােব জজ িময়া? eমন pে র জবােব জজ িময়া জানান, 21 আগেsর ঘটনার aেনক আেগ
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সাখাoয়াত কাoসার o মাহবুব মমতাজী
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েনায়াখালীর  েসনবােগর  gােমর  বািড়েত  যুব  কলয্াণ  ফাn  নােম  eকিট  সিমিত  গঠন  কেরন  িতিন।  oi
সিমিতেত িবচার শািলস হেতা। সিমিতর eকিট পেদ থাকার সুবােদ তােকi aেনক সময় িবচার করেত হেতা।
eক পযর্ােয় তার নাম হেয় যায় জজ িময়া। বতর্ মােন নারায়ণগে র িসিdরগ  eলাকায় বসবাস জজ িময়ার।
eকিট আuটেসািসর্ং েকাmািনেত চাকির কেরন। তার পিরবাের আেছন stী, eক সnান o েছাট েবান। মামলায়
কীভােব জড়ােনা হয়? িবষয়িটর sৃিতচারণ করেত িগেয় জজ িময়া বেলন, ‘21 আগs েgেনড হামলার 12
িকংবা 15 িদন আেগ আিম aসুs হেয় gােমর বািড় েনায়াখালী চেল যাi। সpাহখােনক পর েমাটামুিট সুs হi।
েযi িদন  ব বnু eিভিনuেয়  েgেনড হামলাডা হয়, oiিদন িবকােল বাবলু  ভাiর চােয়র  েদাকােন  (sানীয়
েদাকান)  চা  খাiতািছলাম।  তখন  িটিভেত  েদখলাম  েgেনড  হামলার  খবর।  oi  েদাকােন  তখন  eলাকার
িবeনিপর জামাল েমmার িছল। তহনi আিম কiছ, সবেচেয় খারাপ কাজ হiেছ eiডয্া। eiডয্া িবeনিপ ছাড়া
আর েকu কেরনাi। oi সময় eiডয্া লiয়া জামাল েমmােরর লেগ আমার aেনক তকর্ -িবতকর্  হiেছ। oiিদন
সnয্ার সময় আমরা আoয়ামী লীেগর oয়াডর্  সদসয্রা কানিকরহাট বাজাের pিতবাদ িমিছলo করিছ।’ তাহেল
েgফতার েকন? েকাথা েথেক আপনােক েgফতার করা হয়? জবােব জজ িময়া বেলন, েদেখন, হামলার ঘটনার
15 িদন পর ঢাকায় আসব। eমন সময় gােমর েমাকেছদ েচৗিকদার আমাের বলতােছ- জজ িময়া েতামার
নােম থানায় কিmিলন আেছ। দােরাগার লেগ থানায় েদখা কর। আিম কi- কী কিmিলন আেছ? কয়- তুিম
েদেশ মাদক েবেচা ei কিmিলন আেছ। আিম কi- আিম মাদক েবচেল েদেশ েচয়ারময্ান আেছ, েমmার আেছ,
ময়মু িb আেছ eরা আেগ জানত। eর আেগ কিmিলন থানায় েকমেন যায়? েচৗিকদার কয়- তুিম আেগ
েদখা কiেরা। েচৗিকদার আবার কিবর দােরাগাের েফান িদেছ, েফােন বেল- েহয় বািড়েত আেছ, চার েদাকােন
চা খাiতােছ আপিন আেসন। আিম েদাকান েথiকয্া বাiর হমু eমন সময় েহয় কiতােছ- তুিম বাiর হio না,
কিবর  দােরাগা  আiতােছ,  তুিম  েহর  লেগ  কথা  কiয়া  যাo।  আবার  চার  েদাকােন  তখন  জামাল  েমmারo
আিছল,  আরo  মু িbরাo  আিছল।  িকছু  সময়  পর  কিবর  দােরাগা  েমাটরসাiেকেল  আiসয্া  আমাের
হয্াnকাফ লাগাiয়া েফলাiল, েকােনা কথা নাi। জামাল েমmারসহ aনয্ মু িbরা দােরাগাের কiতািছল, ভাi
কী হiেছ, আমােদরেক বেলন। oর সmেn েতা আমরা জািন। দােরাগা তােদর কয়, ‘oর নােম আমেগা কােছ
েকান কিmিলন নাi, ঢাকায় oর নােম মামলা হiেছ, ঢাকা েথiকয্া েলাক আiতােছ। আপনােদর যা বলার,
থানায় আiসয্া বেলন।
জজ  িময়া  জানান,  তােক  েসনবাগ  থানায়  িনেয়  আসার  পর  হাজতখানায়  রাখা  হয়।  ঘ া  িতেনক  পর
িসআiিডর eসিপ আবদরু রশীেদর েনতৃেt eকিট িটম েসনবাগ থানায় যায়। e সময় রশীদ থানায় িগেয় জজ
িময়ােক েখাঁেজন। eরপর থানা েথেক পুিলেশর সব সদসয্েক েবর কের েদoয়া হয়। কােলা কাপড় িদেয় েচাখ
েবেঁধ হাজতখানা েথেক জজ িময়ােক eকিট কেk েনoয়া হয়। বলা হয় জজ িময়া েgেনড হামলায় জিড়ত িছল।
িসআiিডর কথায় রািজ না হoয়া পযর্n চলেত থােক aমানিুষক িনযর্াতন।
জজ  িময়া  বেলন,  আিম  তােদর  বারবার  কiিছ  ব বnু  েsিডয়ােমর  ulা  সাiেডর  ফুটপােথ  আিম  িসিড
কয্ােসট আর ছিব-েপাsার েবিচ। আেরকটা েদাকান আেছ বক চtের ফেলর। হামলার িদন আিম কi িছলাম
তােদরেক যাচাi করেত কi। েহরা কয় sীকােরািk েকমেন বাiর করেত হয়, তা আমেগা জানা আেছ। পের
আমার মখু গামছা িদয়া বানেছ, eরপর থানার িভতের আমাের ঘ াখােনেকর মেতা eেলাপাতািড় মাের। েকu
হােত মারতােছ, েকu পােয় মারতােছ। মাiের ডান হােতর হাি টা ফাiটয্া যায়। েহরা কয় sীকােরািk িদেল
নািক আিম বাiচা যাম।ু নাiেল kসফায়াের িদব।
আমার কাnা েহেগা মন গেল নাi। বারবার কiিছলাম, সয্ার আপিন তদn কেরন, আিম কi আিছলাম, ঘটনার
িদন।  তেব  তােগা  eকটাi  কথা  আিছল,  sীকােরািk  না  িদেল  েতাের  kসফায়ার  িদম।ু  আর  oi  টাiেম
kসফায়ারটা eেভেলেভল চলতােছ। তখন kসফায়ােরর আত  সবিদেক। eরপর থানা েথiকয্া বাiর কiরা
গািড়েত uঠাiয়া কi জািন লiয়য্া আiল। ঘ াখােনক পর গািড় সাiড কiরা েহরা আমাের নামাiল। তখন
কয়- যিদ sীকােরািk িদস, তাiেল বাiচয্া থাকিব। আর যিদ না িদস তাহেল েতাের kসফায়াের িদম,ু ঢাকা
শহেরর  4/5টা  মাডর্ ােরর  মামলা  েদখাiয়া  িদম।ু  আিম  কi-  সয্ার  আমাের  মাiেরন  না,  আর  আিম  কী
sীকােরািk িদমু? আিমেতা িকছুi জািন না। তারা কয়- েতাের িকছুi জানার লাগব না। e কথা কiয়য্া তারা

kসফায়ার o ভয় র িনযর্াতন িনেয় মুখ খুলেলন েসi জজ িময়া|44988... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/449883/2019-08-21

2 of 4 8/21/2019, 10:18 AM



আমাের গািড় কiরা কi জািন লiয়য্া েগল। েচাখ েখালার পর েদিখ আিম eকটা েমর িভতের। তখন রশীদ
সােহব  কiতােছ- েতাের  বড়  সয্ােরর  কােছ  লiয়া  যামু,  তখন  েসখােন  তুi  কিব  তুi  ঘটনার  লেগ  জিড়ত।
কতkণ পর আবার েচাখ বাinা লiয়া যায় ল আিমন সােহেবর েম। ল আিমন সােহব আমাের কয়-
তুিম কী জােনা? আিম কi- সয্ার, আিম ধু জািন আিম ঘটনার সে  জিড়ত, আর আিম eiডার লেগ িছলাম।
পের ল আিমন সােহব রশীদ সােহবের বাiর কiরা িদয়া আমাের বসায়। বসাiয়য্া আমাের কয় খামাখা তুi
জােনের  eত ক  িদস েকন? তুi sীকােরািk িদয়া েদ, ভােলা থাকিব। আিম  কi- সয্ার, আিমেতা ঘটনার
িকছুi জািন না, sীকােরািk কী িদম?ু তখন ল আিমন সােহব কয়- আমরা সবিকছু েতাের িশখায়া িদম।ু
কী কী হiেছ, না হiেছ। পরিদন সকাল 8টার িদেক আমাের আবার ডােক। ডাiকয্া তারা কয়- আমরা েযiডা
কi, eiডা েশানেলi তুi বাঁচেত পারিব। eমনিক েতার ফয্ািমিলo আমরা েদখম।ু না নেল, তুi আসািম
থাকিব েতার ফাঁিস হiয়া যাiব।
কথা বলেত বলেত eক পযর্ােয় ডুকের েকঁেদ oেঠন জজ িময়া। িকছু সময় পর িনেজেক িকছুটা সামেল িনেয়
িতিন  বেলন,  7  িদেনর  িরমােn  িনেয়  আমােক  eকিট  জবানবিn  মখুs  করােনা  হয়।  লয্াপটপ বাiর  কiরা
ব বnু  eিভিনuেয়র  হামলার িভিডo ফুেটজ কেয়ক দফা আমাের েদখায়  িসআiিডর aিফসাররা। eরপর
আমাের aেনক েলা ছিব বাiর কiরা েদখায়। আিম কi- সয্ার, eেদর কাuেরেতা আিম িচিন না। কয়- pিতটা
ছিবেত নাম আেছ। oi লা ভােলা কiরা েদখ। সব েলা ছিবর নাম মুখs করায়। পের জানিছ oi ছিব েলা
িছল তািলকাভুk সntাসীেগা। 7 িদেনর িরমােn আiনা আমাের e লা মখুs করাiেছ। মুখs করােনার পর
বলাiয়া আবার িভিডo করেছ। তখন মিুn আিতক সােহব uপিsত িছল। িভিডo করার পর আমাের কয়-
তুi যিদ আমােদর কথা না নছ তাহেল ei িভিডo ফুেটেজi েতার িবচার হiব। তখন আিম কi- সয্ার,
আমার ফয্ািমিলর কী হiব? তারা কয়- তুi যতিদন িভতের থাকিব, ততিদন েতার ফয্ািমিলর যত খরচপািত
লােগ eiডা আমরা িদম।ু পের েহরা আমাের েকােটর্  েনয়। তখন আমার সে  eসিপ রশীদ সােহব আর মুিn
আিতক সােহব িছল। eরপর জেজর েচmাের ঢুকলাম। সে  তারা দজুনo ঢুেক পেড়। ময্ািজেsট eকলা থাকেল
আিম হয়েতা সতয্ িকছু কiেত পারতাম। দiু eসিপ সামেন বiসয্া থাকায় আিম কথা ঘুরােনর েকােনা সুেযাগ
পাiনাi। েহরা েযভােব িশখাiয়া িদেছ, oiভােব আিম বiলা েগিছ। মােঝ মােঝ িকছু কথা ভুiলা েগিছ, e লা
আবার মিুn আিতক আর eসিপ রশীদ সােহব ময্ািজেsটেক বলেছ।
কারাগাের কীভােব কাটেছ? eমন pে র জবােব জজ িময়া বেলন, ঢাকা েকndীয় কারাগাের eক রাiত রাখার
পর তারা আমাের কািশমপুর েকndীয় কারাগাের পাঠায়া িদল। কনেডম েসেল রাখা হয় আমাের। oiখােন িতন
মাস পর ল আিমন সােহব আর মুিn আিতক সােহব েজলেগেট আমার লেগ েদখা কiরা eকi কথা কয়।
বেল, েকu যিদ িজগায় তাহেল কিব,  আমরাi েশখ হািসনােক মাiরা ফালােনার েpাgাম করিছ। eকটা েম
িতন বছেরর মেতা আিছলাম। আmা েজলেগেট আiেল তাের কiলাম- ‘আmা েটকা-পয়াসােতা eরা িদতােস,
চেল না ক  হয়? মা কয়- বাবা েটকা-পয়সা বড় কথা না, তুi কী কারেণ িভতের? েতাের আiনা আটকায়
রাখল েকন? আিম কi- eকটা মামলা আেছ, মামলাডা েশষ হiেল eরা আমাের বাiর করব। আর যতিদন
িভতের থাকমু সয্ােররা আপেনের চালাiব। আপিন েটনশন কiেরন না, আর কারo লেগ েকােনা কথা বাতির
কiেয়ন না। মাের বুঝাiয়া িদলাম মা চiলয্া যায়।
pকৃত সতয্ েবর হেলা কীভােব? জবােব জজ িময়া বেলন, েgফতােরর পর কেয়ক মাস আমার মােয়র কােছ
তারা 4-5 হাজার কiরা টাকা িদিছল। eiডয্াi...। eকবার িসআiিড েথiকয্া েফান িদেল মা ঢাকায় আiেছ
েটকা  িনেত,  তখন  eক  চয্ােনেলর  সাংবািদক  বািড়েত  িরেপাটর্  করেত  েগিছল।  আমার  েছাটেবানের  িজগায়
েতামার ভাiেতা নাi, েতামােদর সংসার েকমেন চেল? েছাটেবান কয়- সংসার চেল eমেনi। তখন সাংবািদক
কয়- েতামার আmায় কi? েছাটেবান বেল- ঢাকায়। ঢাকায় কi েগেছ? কয়- িসআiিড aিফেস। িসআiিড
aিফেস িকেয়র িলগা েগেছ? কয়- আমার ভাiের aয্ােরs করেছ যারা, তারাi আমেগাের চালাiতােছ। eiডা
জানাজািনর  পের,  eরা  েয  নmের  মার  লেগ  েযাগােযাগ  করত তা বn  কiরা  েদয়।  পের  তােদর  লেগ  আর
েকােনা েযাগােযাগ নাi আমার ফয্ািমিলর। 4-5 িদন পর েজলেগেট িসআiিড েথেক যাiয়া আমার লেগ েদখা
কiরা কয়- আমরা েতােক বাঁচাiেত চাiিছ। েতার ফয্ািমিলেতা চায় না। িমিডয়ার লেগ েযাগােযাগ বn করেত
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ক েতার পিরবারের। আমার মাের আিম eiডয্া বঝুাiিছ। েহ eiডয্া নবার চায় নাi। তার কথা েহ সতয্টা
কiবi।
জজ  িময়া বেলন,  eমন  টাiেম  আবার তttাবধায়ক  সরকার  আiয়া পেড়। মামলা  পুনরায়  তদn   হয়।
eকিদন রয্ােবর কেনর্ল লজার সােহেবর লেগ িসআiিড িটম যায়। লেগ মিুn আিতক আিছল। আেগর ঘটনা
আবার আমাের িজগাiেল আিম কi- সয্ার, আিম যিদ eখন সতয্ কথা কi তাহেল আমাের িক kসফায়াের
েদেবন, না েজেলর বাiের েনেবন? তখন তারা কয়- eiডা আমরা বলেত পাির না। তখন আিম কi- তাহেল
আিম িকছু বলেত পা ম না। তখন তারা কয়- সতয্ েযটা eiডাi কo। তখন kসফায়ার না েদoয়ার আ াস
েদয়। আসল ঘটনা েশানার পর লজার সােহব আিতক সােহেবর সে  aেনক েচতােচিত কের। যাoয়ার সময়
আমাের কয়- আlাহ ভরসা, আlাহের ডাক, আlাহ ছাড়া েতামােক eখান েথেক েকu বাঁচাiেত পারব না।
তttাবধায়ক সরকার থাকেতi আিম মামলা েথেক aবয্াহিত পাi।
িরমােn  থাকা  সমেয়র  s ৃিতচারণ  কের  জজ  িময়া  বেলন,  oi  সময়  eকিদন  মগবাজাের  oয়াডর্  কিমশনার
েমাখেলছ সােহেবর বািড়র গিলেত িনিছল। oi গিলেতi আমাের িশখাiয়া েদয় েয- আমরা েমাখেলছ সােহেবর
বািড়র িনেচ িমিটং করিছ, আমাের িমি র েঠাংগা িদেছ, েঠাংগা িনয়া বায়তুল েমাকাররম মসিজেদ বiিছ,
বoয়ার পর ভাগ ভাগ হiিছ। oi সময়i আেরকটা গািড়েত থাকা েচাখ বাঁধা aবsায় েমাখেলছ সােহবের
েদখাiয়া কয়- ভােলা কiরা িচiনা রাখ। তখন যােদর েদখাiেতা কাuেকi িচনতাম না। eখন িচিন। িসআiিড
aিফেস  থাকার  সময়  িবেদিশ  সাংবািদকরাo  আiিছল।  তখন  ল  আিমন  সােহব  আমাের  আেগ  েথেকi
বলিছল, েতার িদেক যিদ আিম হাত uঠাi, তাহেল তুi হ কiয়া মাথা নামায় েফলিব। আর তুi হাত েজাড়
কiরা বiয়া থাকিব। েস iংিলেশ কী েযন কiয়া হাত uঠায়, আর আিম হাত েজাড় কiরা মাথা নামাiয়া
রািখ।
eখেনা আতে  েভােগন uেlখ কের জজ িময়া বেলন, আoয়ামী লীগ kমতায় আসার পর সােড় 10 বছর
চলেছ। িকn আমার ভােগয্র পিরবতর্ ন হয়িন। আিম েকমন আিছ eটার আর েকu েখাঁজ েনয় না। pায় েদড়
বছর আেগ আমার মা মারা েগেছ। aেনক ক  কiরয্া তার িচিকৎসা করাiিছলাম। কী আর কমু ভাi! eর
আেগ  দবুার  িবেয়  কiরয্াo  বu  রাখেত  পাির  নাi।  21  আগেsর  িবষয়িট  জানার  পর  আতে  বuেয়র
গািজর্ য়ানরা তােগা মাiয়া লiয়য্া যায়। eহন আlাহi জােন বািক জীবন েকমেন কাটাম!ু
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