
    
  

িরমােn ফয্ােন ঝুিলেয় িনযর্াতন আর kসফায়ােরর ভয় েদখাত
pকাশ : 21 আগs 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

2004 সােলর 21 আগs ভয়াবহ েgেনড হামলায় আেলািচত নাম জজ িময়া। েgেনড হামলার েহাতােদর
আড়াল করেত আষােঢ় গেlর ‘বিলর পাঁঠা’ বানােনা হেয়িছল িনরীহ e ত ণেক। জজ িময়া জানেতন না,
কী িছল তার aপরাধ।

তবুo িরমােn িনেয় ফয্ােনর সে  ঝুিলেয় িনযর্াতন o kসফায়ােরর ভয় েদিখেয় সাজােনা গেl জজ িময়ােক
িদেয় আদালেত েফৗজদাির কাযর্িবিধর 164 ধারায় দায় sীকার কের sীকােরািkমলূক জবানবিn িদেত
বাধয্ কেরিছেলন িসআiিডর তৎকালীন তদn সংি রা।

েরাববার যুগাnর কাযর্ালেয় বেস জজ িময়া েgফতার o িরমােnর েলামহষর্ক বণর্না েদন। বেলন, আমােক
িনেয়  তারা  েয  নাটক  কেরেছ,  ei  নাটক  েযন  আর  কারo  সে  তারা  না  কের।  আমার  মেতা  েকােনা
ফয্ােমিল েযন eভােব ঝের না যায়।

জজ  িময়া  বেলন,  েgেনড  হামলার  িদন  আিম  েনায়াখালীর  েসনবােগ  বীরেকাট  gােমর  বািড়েত  িছলাম।
বাবলু  চাচার  চােয়র  েদাকােন  বেস  িটিভ  েদেখ  েgেনড  হামলার  ঘটনা  জানিছ।  e  িনেয়  আমরা  sানীয়
িবeনিপ কমর্ীেদর সে  তকর্ িবতকর্ o করিছ। সnয্ার পর বাজাের pিতবাদ িমিছলo কেরিছ। িমিছেল আমার

  iকবাল হাসান ফিরদ
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সে  sুেলর িশkক, যুবলীগ, ছাtলীেগর েনতাকমর্ী o sানীয় aেনক েলাক িছল। েসi আিমi নািক ব বnু
eিভিনuেয় েgেনড হামলা কেরিছ!

জজ িময়া বেলন, ekেশ আগs েgেনড হামলার ঘটনার পেরর বছর 2005 সােলর 9 জনু েসনবাগ থানার
কিবর দােরাগা আমােক gােমর বািড় েথেক aয্ােরs করল। বলল, েতামার নােম aিভেযাগ আেছ। তখন
েমmার o gােমর মু িbরা বেলন, তার নােম কী aিভেযাগ আমােদর বেলন। আমরা েতা িচিন, gােমর
েকান েছেলটা েকমন।

eরপর  কিবর  দােরাগা  তােদর  বেলন,  আপনারা  থানায়  আেসন।  থানায়  eেল  কথা  হেব।  ei  কথা  বেল
আমােক েমাটরসাiেকেল তুেল থানায় িনেয় েগল। জজ িময়া বেলন, আিম gােম আoয়ামী লীেগর eকজন
সদসয্ িহেসেব কাজ করতাম। আমােক েসনবাগ থানায় আনার পর আিম কিবর দােরাগাের িজjাস কির,
আমােক কী মামলায় আপিন aয্ােরs কের আনেলন, eকটু বেলন। পের িতিন আমােক জানান, েসনবাগ
থানায় আমার িব েd েকােনা aিভেযাগ েনi। ঢাকায় আমার নােম মামলা আেছ। eরপর আমােক লকােপ
ঢুিকেয় রােখ।

িতন চার ঘ া পর ঢাকা েথেক িসআiিডর aিফসাররা েসনবাগ থানায় যান। তখন aিফসাররা কিবর
দােরাগােক িজjাস করেলন জজ িময়া েকাথায়? পের লকআপ েথেক আমােক েবর করল। eরপর িসআiিড
aিফসার uপিsত পুিলেশর uেdেশ বলেলন, আিম িসআiিডর কমর্কতর্ া আবদরু রিশদ। আপনারা সবাi
েমর বাiের চেল যান। eরপর গামছা িদেয় আমার েচাখ েবেঁধ আমােক মারধর  করল। বলল, তুi

eত বড় eকটা হামলা কের েদেশ eেস বেস রiছস। মেন করছস েতােক ধরেত পারব না। eরপর আমােক
েচাখ েবেঁধ তারা থানা েথেক গািড়েত কের ঢাকায় িনেয় eেলা।

আসার পেথ pায় eক ঘ া পর eক জায়গায় গািড় থািমেয় েচাখ বাঁধা aবsায় আমােক নািমেয় বলল
আমরা েযটা বিল, তুi েসটা sীকার কিরস, আর না হেল েতার নােম 4-5টা মাডর্ ার েকস েদিখেয় েতােক
শীষর্ সntাসী বািনেয় kসফায়াের িদেয় েদব। আিম বললাম, সয্ার আিম কী বলব, আিম কী জািন? তারা
বলল, আমরা েযমেন বলব, েসভােবi েতার নেত হেব। e কথা বেল আবার আমােক গািড়েত oঠায়।
ঢাকায় eেন যখন আমার েচাখ খুলল, তখন েদিখ আিম eকটা েমর েভতের আিছ। আিম েকাথায় আিছ,
আিম বলেত পাির না। আমার সামেন সাদা েপাশাকধারী কেয়কজন ast িনেয় বেস আেছ। আিম তখন
রীিতমেতা আতে । ei বিুঝ আমােক েমের েফেল।

পের িসআiিড aিফসাররা বলেলন, েযভােব ঘটনা হেয়েছ, তা েতােক িশকার করেত হেব। আিম বললাম
সয্ার, আিম যা জািন না, তা কীভােব sীকার করব। তারা বলেলন, আমরা েযভােব বলব, েসভােবi েতােক
বলেত হেব। আিম বললাম, না সয্ার। আিম েযটা জািন না, েসটা sীকােরািk েদব না।

eরপর দফায় দফায় িরমােn িনেয় আমােক ফয্ােন ঝুিলেয় পােয়র তলায় িপিটেয়েছ। আমার ডান হােতর
হাড়  ফািটেয়  িদেয়েছ।  িরমােn  তারা  kসফায়ােরর  মিক  িদেয়  িবিভn  জায়গায়  িনেয়  েগেছ।  বেলেছ,
তােদর কথামেতা যিদ আিম sীকােরািk িদi, তাহেল েবেঁচ থাকব। তাছাড়া যত িদন আিম েজেল থাকব,
তত িদন আমার পিরবােরর ভরণেপাষণ েদেব িসআiিড। 30 িদন িনযর্াতেনর পর তােদর কথায় রািজ
হলাম। তারা আমােক ঘটনাsেলর িভিডo েদখাল। শীষর্ সntাসীেদর ছিব েদিখেয় নাম মুখs করাল।

জজ িময়া বেলন, িরমােn থাকার সময় িবেশষ পুিলশ সুপার ল আিমন, সহকারী পুিলশ সুপার আবদরু
রিশদ o মিুn আিতkর রহমান িনয়িমত eেস আমার সে  েদখা কের kসফায়ােরর ভয় েদখােতন eবং 21
আগs েgেনড হামলা আিমi কেরিছ- eমন কথা বলেতন। িতিন বেলন, িসআiিডর কমর্কতর্ ারা বলেতন, e
ঘটনার সুরাহা করেত uপর েথেক যেথ  চাপ আেছ, েস sীকার না করেল kসফায়াের েমের েফলা হেব।
eরপর আদালেত িনেয় ময্ািজেsেটর কােছ 164 ধারায় sীকােরািkমলূক জবানবিn েরকডর্  করাল। আিম
ভেয় ময্ািজেsেটর কােছ দায় sীকার কের তােদর েশখােনা গl বেল যাi। আিম েয পেয়nটা ভুেল েযতাম,
বলেত  পারতাম  না,  oi েলা  তারা  আমােক  বেল  িদত।  জবানবিnেত  আিম  বিল,  পাঁচ  হাজার  টাকার
িবিনমেয় বড়ভাiেদর িনেদর্ েশ আিম aনয্েদর সে  েgেনড হামলায় aংশ িনi। বড়ভাiেয়রা হেcন সntাসী
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

সুbত বাiন, জয়, েমাlা মাসুদ o মkুল। জজ িময়া বেলন, আিম eসব সntাসীেক েকােনা িদন েদিখoিন।
িতিন  বেলন,  আিম  েয  চােপ  পেড়  sীকােরািk  িদিc,  তা  বলার  সুেযাগo  িছল  না।  পােশi  িসআiিড
কমর্কতর্ ারা বসা িছেলন।
জজ িময়া জানান, কারাগাের থাকার সময় েসনবাগ থানার দােরাগা কিবর েহােসেনর মাধয্েম েমাবাiল
েফােন মােয়র সে  িসআiিডর কমর্কতর্ া ল আিমেনর কথা হেতা। িসআiিডর oi িতন কমর্কতর্ া তােদর
কথা aনুযায়ী জবানবিn েদয়ার pিতদানs প তার মােক 3 েথেক 4 হাজার টাকা কের িদত।
eর pায় দiু বছর পর 2006 সােলর আগেs ei নাটেকর েপছেনর ঘটনা ফাঁস কের েদন জজ িময়ার মা
েজােবদা খাতুন। জজ িময়ােক েgেনড হামলা মামলার রাজসাkী করেত িসআiিডর psােবর কথা ফাঁস
কের িদেয় িতিন সাংবািদকেদর বেলন, জজ িময়ােক েgফতােরর পর েথেকi তার পিরবারেক মােস মােস
ভরণেপাষেণর  টাকা  িদেয়  আসেছ  িসআiিড। 2007 সােল  তttাবধায়ক  সরকার  kমতায়  আসার পর  e
মামলা  তদেnর  নতুন  কের  uেদয্াগ  েনয়া  হয়।  তদেn  uেঠ  আেস,  িবeনিপ  সরকােরর  uপমntী  আবদসু
সালাম িপnুর সহেযািগতায় েগাপন জি  সংগঠন হরকাতুল িজহাদ বাংলােদেশর  ( িজ-িব) জি রা েশখ
হািসনােক হতয্া কের আoয়ামী লীগেক েনতৃtশূনয্ করেত oi হামলা চািলেয়িছল।
তদn েশেষ িসআiিডর eeসিপ ফজলুল কবীর 2008 সােলর 11 জনু হতয্া o িবেsারক আiেন আদালেত
দিুট aিভেযাগপt জমা েদন। তােত 22 জনেক আসািম করা হয়। সােবক uপমntী আবদসু সালাম িপnু
ছাড়া বািক আসািমেদর সবাi িজ-িবর জি । e সময় আসািমর তািলকা েথেক জজ িময়ার নাম বাদ িদেয়
aিভেযাগপt জমা েদয় িসআiিড। পের আদালত e মামলা েথেক তােক aবয্াহিত িদেল 2009 সােল মুিk
পান জজ িময়া। e বছরi িসআiিড e মামলার aিধকতর তদn কের। 2011 সােলর 3 জলুাi সmূরক
aিভেযাগপt  েদয়  িসআiিড।  তােত  আরo  30  জনেক  আসািম  করা  হয়।  eেত  েফঁেস  যান  জজ  িময়া
নাটেকর  সে  সংি  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর  কমর্কতর্ ারাo।  e  মামলায়  2018  সােলর  10
aেkাবর রায় হয়। রােয় সােবক sরা  pিতমntী লুৎফুjামান বাবরসহ 19 জেনর ফাঁিসর দ , তােরক
রহমানসহ 19 জেনর যাবjীবন কারাদ  eবং 11 জেনর িবিভn েময়ােদ সাজা হয়।
2004  সােলর  21  আগs  িবকােল  রাজধানীর  ব বnু  eিভিনuেয়  আoয়ামী  লীেগর  সমােবেশ  েgেনড
হামলা  চালােনা  হয়।  oi  হামলায়  আoয়ামী  লীেগর  মিহলািবষয়ক  সmাদক  আiিভ  রহমানসহ  24  জন
িনহত হন। আহত হন েশখ হািসনাসহ আoয়ামী লীেগর কেয়ক শ েনতাকমর্ী। তােদর aেনেক আজo শরীের
েgেনেডর িsnার িনেয় দঃুসহ জীবনযাপন করেছন।
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