
ভাড়ােট িকলার পাঠায় খুিন রশীদ
মা া থেক খািল হােত ফরত আেস টা েফাস

ভাড়ােট িকলার পাঠায় খিুন রশীদ

িলিবয়ায় অব ানরত ব ব রু িতন খুিনেক ধের আনেত িগেয় মৃতু র য়ার থেক িফের আেসন টা েফােসর
ই সদ । ব ব রু খুিন কেনল (অব.) খ কার আব র রশীেদর পাঠােনা ভাড়ােট িকলারেদর তাড়া খেয়

মা া থেকই িফের আসেত হেয়েছ তােদর। মা া পুিলশেক তথ  িদেত আধা ঘ া  দির হেলই এ ই
সদ েক জীিবত পাওয়া যত িকনা সে হ িছল। ঘটনািট ১৯৯৮ সােলর। আর এ ই সদ  হেলন সােবক
সিচব ওয়ািলউর রহমান ও এনএসআইর তৎকালীন মহাপিরচালক কাজী মিশউর রহমান।

২১ বছর পর ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ মতায় এেল ব ব ু হত ার িবচােরর ব ব া নওয়া হয়। ১৯৯৮
সােল িবচােরর কায ম  হেল খিুনেদর িবেদশ থেক িফিরেয় আনেত গিঠত হয় টা েফাস। পররা ,

রা , আইন ম ণালয় ছাড়াও সই টা েফােসর সদ  িছেলন িসআইিড, এনএসআইসহ িবিভ  গােয় া
সং ার  সদ ।  সােবক  সিচব  ওয়ািলউর  রহমান  িছেলন  টা েফােসর  অ তম  সম য়কারী।  এ  িবষেয়
যাগােযাগ করা  হেল খিুন পাকড়াওেয়র ‘িমশন িলিবয়া’  িনেয় কথা হয় টা েফােসর সম য়কারী  সােবক

সিচব ওয়ািলউর রহমােনর সে । িতিন বেলেছন তােদর সই িমশেনর কথা। কথায় ফেুট উেঠেছ রশীদেক
ফরত আনেত না  পারার আে েপর িবষয়িটও। ওয়ািলউর রহমান  বেলন,  ‘১৯৯৮ সােল কেনল (অব.)

রশীেদর অব ান স েক িনিদ  তথ  পাওয়া যায়। আমরা জানেত পলাম, ব ব রু খুিন রশীদ িলিবয়ায়
রেয়েছন। বাংলােদশ সরকার টা েফাসেক িলিবয়া পাঠােনার উেদ াগ নয়। আমােক বলা হয় িলিবয়া যেত।
আিম আেরকজেনর কথা বলায় িটেম যু  করা হয় অত  সৎ অিফসার এনএসআইর তৎকালীন িডিজ কাজী
মিশউর রহমানেক।’ িতিন বেলন, ‘আিম একসময় রােমর রা দূত িছলাম। িলিবয়ার রা দূত তখন িছেলন
আব র রহমান আল শলগাম। আমার ভােলা ব ।ু এ শলগামই তখন িলিবয়া পালােমে টর ি কার। আিম
তার সে  যাগােযাগ কির। ঢাকা থেক বশ কেয়কবার কথা বিল শলগােমর সে । শলগাম আ  কের
বেলন, খুিনেদর িফিরেয় নওয়ার ব াপাের মুয়া ার গা ািফর সে  তার কথা হেয়েছ। িতিন এও বেলন,
বাংলােদশ িতিনিধ দলেক অত  গাপেন িলিবয়ায় যেত হেব। ধু তাই নয়, সরাসির াইেটর পিরবেত
িলিবয়া  যেত হেব সড়কপেথ। দা ণ উে জনা  আর অজানা  আশ া  িনেয়  যা া  করলাম জন। আমরা
কায়েরা  হেয়  িলিবয়া  বডাের  অেপ া  কির।  শলগােমর  সে  যাগােযাগ  কির।  িতিন  বেলন,  গা ািফ
ি েপািলেত নই। িতিন বনগািজ িগেয়েছন। িতন-চার িদন পর আসেত হেব। আমরা সখান থেক িমলােন
ফরত যাই। পের সখান থেক যাগােযাগ কির। শলগাম আমােদর মা া হেয় আসেত বেলন। শলগােমর

িদকিনেদশনা অ যায়ী আমরা মা া পৗঁিছ। মা ার পুিলশ কিমশনার আমােদর াগত জানান। কউ যােত
িকছু  বুঝেত না  পাের সজ  আমরা  মা ার একিট অখ াত হােটেল অব ান  কির।’  সােবক এই সিচব
বেলন, ‘মা া হেলা াইম স টার। তাই আমােদর মেন একটু ভয়ও িছল। আিম সখান থেক আবারও
শলগােমর সে  কথা বিল। এবার শলগাম বেলন, সখান থেক সড়কপেথ তােদর িলিবয়া যাওয়া যােব না।

আপেডট : ২৪ আগ , ২০১৯ ০০:০০

িবেশষ িতেবদন
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নৗকায় চেড় নদী পািড় িদেয় িলিবয়ায় পৗঁছেত হেব। আমােদর জ  একিট লে র মেতা দখেত নৗকার
ব ব া কের রাখা হেয়েছ। পরিদন সকােলই রওনা হব িলিবয়ার ি েপািলর উে েশ। িক  মধ রােত সই
পুিলশ কিমশনার ৪০-৫০ জন ফাস িনেয় হােটেল হািজর। িতিন হ দ  হেয় বলেলন, “ কােনা কথা হেব
না। এখন এই মুহেূত আপনােদর মা া  ত াগ করেত হেব। রশীদ ভাড়ােট িকলার পািঠেয়েছ। ইিতমেধ
রা ায় আমরা একজনেক ধের ফেলিছ। বািকরা পািলেয় গেছ। তারা কাথায় কী অব ায় কাথায় যাে
আমরা জানেত পািরিন। যােক ফতার করা  হেয়েছ,  তার কাছ থেক রশীেদর খবর জানেত পেরিছ।”
পুিলশ কমকতা আমােদর তখনই মা া ত ােগর পরামশ দন। অ থায় িতিন আমােদর কােনা িনরাপ া
িদেত পারেবন না। য কােনা  মুহেূত হামলা  হেত পাের। আমােদর পে  ঠকােনা  স ব নয়।’  এরপর
ওয়ািলউর  রহমান  কথা  বেলন  ি কার  শলগােমর  সে ।  শলগাম  তার  অসহায়  কাশ  কের  বেলন,
‘আপনােদর আসার খবর রশীেদর কােছ চেল গেছ। রশীদ ভাড়ািটয়া িকলার পািঠেয়েছ আপনােদর হত া
করেত। তাই আপনারা  এখনই চেল যান। আমরা এসব ঝােমলায়  জড়ােত চাই না।’  ওয়ািলউর রহমান
ি কােরর কােছ সাহায  চেয়ও তখন পানিন। তােদর একরকম জার কেরই একিট িবেশষ িবমােন কের
ইতািলর িমলােন পািঠেয় দওয়া হয়।

টা েফােসর সদ রা য হােটেল উেঠিছেলন, সই হােটেলর িবল মটােনার সময়ও তােদর দওয়া হয়িন।
তারা য পায়জামা পরা িছেলন, তা পরেন রেখই থেম পুিলশ কিমশনােরর অিফেস যান। সখান থেক
এয়ারেপাট। িমলান থেকই টা েফাস ল ডন হেয় ফরত আেস ঢাকায়।

জানা গেছ, ব ব রু খুিনরা মািফয়া চে র সে  জিড়ত রেয়েছ। রশীেদর ব বসা রেয়েছ গা ািফর ছাট
ভাইেয়র সে । য কারেণ িলিবয়ায় তার রেয়েছ চ- ভাব। ওই সময় িজ াবুেয়, শাদসহ বশ কেয়কিট
দেশ গহৃযু  চলিছল। িলিবয়ার নতা  গা ািফ সসব দশেক সাহায  করেতন সামিরক িশ ণ িদেয়।

গা ািফ এই িশ েণর দািয়  দন ব ব রু খিুন রশীদ, ফা ক, ডািলমেদর। ফলত গা ািফর সে  তােদর
স ক িছল ঘিন ।

ওয়ািলউর রহমান বেলন, ‘একটা আে প রেয়ই গেছ। িলিবয়ার কাছাকািছ িগেয়ও রশীদেদর ধের আনেত
পািরিন।’

( িতেবদনিট তিরেত সহায়তা কেরেছন : িমজা মেহদী তমাল, সাখাওয়াত কাওসার, গালাম রা ানী ও
মাহবুব মমতাজী।)
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