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কেয়কজন সংবাদকম  িমঠুর পে  িতেবদকেক েফান কের িরেপাট র্ না করার aনুেরাধ করেত থােকন। ei িমঠুর িপতার নাম আবুল 
খােয়র। িতিন ধান কারার ী িহেসেব aবসের েগেছন। 

সূ  জানায়, মূলত তার িপতার মা েমi িডআiিজর সে  িমঠুর িবেশষ সখয্ গেড় oেঠ। eক সময় িসিনয়র েজল সুপার িহেসেব 
কুিম ায় কম র্রত িছেলন বজলুর রশীদ। oi সময় েথেকi তার সে  পািরবািরক স ক র্ গেড় oেঠ েতৗিহদ েহােসেনর। 

েখাঁজ িনেয় জানা যায়, aৈবধ টাকা সহেজ েলনেদেনর সব্ােথ র্ ভুল িঠকানা িদেয় eকিট েমাবাiল 12967668469 নমব্র সং হ 
কেরন। 3127 সােলর 5 েসে মব্র কারা িডআiিজ বজলুর রশীেদর ী রা াকুন নাহােরর নােম িসমিট েরিজে শন করা হয়। oi 
িসম েরিজে শেন তার নাম সিঠক থাকেলo িঠকানা েদয়া রেয়েছ নoগাঁর েনয়ামতপুর। িসম েরিজে শন ফরেম াহেকর জাতীয় 
পিরচয়পে র েয নমব্র (eনআiিড-2৯3782117৯৯89) রেয়েছ তা যাচাi করা হয়। eেত েদখা যায়, কৃত িঠকানা েদয়া হয় 
জামালপুর সদর uপেজলার েক য়া iuিনয়েনর িনিশি  াম। জাতীয় পিরচয়পে  ামীণেফােনর আেরকিট নমব্র েদয়া আেছ। 

বজলুর রশীেদর ীর নােম ei টাকা েলনেদেনর িবষেয় জানেত চাiেল কারা aিধদফতেরর eকজন কম র্কত র্া যুগা রেক বেলন, ‘কারা 
সদর দফতের িডআiিজ পেদ থাকায় বজলুর রশীদ সারা েদেশর িবিভ  কারাগার েথেক চাঁদার নােম িনধ র্ািরত েরেট ঘুষ িনেয় থােকন। 
ei েতৗিহদi তার কয্ািশয়ার। 

েলনেদন েযভােব : যুগা েরর aনুস ােন টাকা পাঠােনার ে ে  eসe পিরবহেনর া  মািনিরিসটগুেলােত েদখা েগেছ, চলিত বছর 
ছাড়াo 3128 সাল েথেকi েমাবাiল নমব্েরর মা েম েমাটা aে র টাকা েলনেদন কেরেছন রা াকুন নাহার। eর মে  গত 31 
জানুয়াির ৯69936 রিসেদ 61 হাজার টাকা, 28 েফ য়াির ৯69219 রিসেদ 2 লাখ 3 হাজার টাকা, 35 েফ য়াির ৯69254 রিসেদ 
3 লাখ টাকা, 31 েম ৯6৯171 রিসেদ 2 লাখ টাকা, 34 েম 2 লাখ 26 হাজার টাকা, 38 েম ৯6৯252 রিসেদ 2 লাখ ৯9 হাজার 
461 টাকা, 7 জুলাi ৯6৯57৯ রিসেদ 4 লাখ টাকা, 25 জুলাi ৯69৯83 রিসেদ 2 লাখ টাকা, 33 জুলাi ৯6৯623 রিসেদ 21 লাখ 
21 হাজার, 27 জুলাi ৯6৯581 রিসেদ 4 লাখ টাকা, 5 মাচ র্ ৯69329 রিসেদ 3 লাখ টাকা, 37 েসে মব্র ৯6৯652 রিসেদ 22 লাখ 
61 হাজার টাকা, 5 aে াবর ৯6৯85৯ রিসেদ 7 লাখ টাকা ীর কােছ পাঠােনা হয়। 

3129 সােলর 9 িডেসমব্র ৯69592 রিসেদ 3 লাখ ৯9 হাজার টাকা, 2৯ মাচ র্ ৯69456 রিসেদ 5 লাখ ৯5 হাজার টাকা, 22 eি ল 
953239 রিসেদ 4 লাখ টাকা, 31 নেভমব্র 95334৯ রিসেদ 3 লাখ 71 হাজার টাকা, 41 েসে মব্র 3 লাখ 71 হাজার টাকা, 
৯68751 রিসেদ (তািরখ a ) 3 লাখ টাকা, 3128 সােলর 5 মাচ র্ ৯6927৯ রিসেদ 7 লাখ 9 হাজার টাকা, (27 aে াবর সাল 
a ) 928349 রিসেদ 2 লাখ টাকা, (9 aে াবর সাল a ) 928268 রিসেদ 2 লাখ 31 হাজার টাকা, ৯6৯824 রিসেদ 
(তািরখ a ) 7 লাখ 55 হাজার টাকা, 3128 সােলর 25 aে াবর 928328 রিসেদ 4 লাখ টাকা, 23 aে াবর 928318 রিসেদ 
6 লাখ 31 হাজার টাকা েলনেদন করা হয়। কুিম া েথেক েতৗিহদ েহােসন িমঠুর পাঠােনা টাকা eসe পিরবহেনর কাকরাiেলর ধান 
aিফস েথেক শুধু েমাবাiেল মািলকানা িনি ত কের িবপুল aে র ei টাকা তুেল েনয়া হয়। 

eছাড়া রিসেদ জামালপুর েথেক দুলাল িময়া নােম িডআiিজ বজলুর রশীেদর ী রা াকুন নাহারেক আরo িকছু টাকা পাঠােত েদখা 
যায়। eর মে  ৯6989৯ রিসেদ (তািরখ a ) 45 হাজার টাকা, 312৯ সােলর 28 েফ য়াির 5 হাজার টাকা eবং 5 জুলাi 
৯6৯481 রিসেদ 44 হাজার টাকা পাঠােনার ত  পাoয়া যায়। দুলাল েহােসেনর সে  েযাগােযাগ করা হেল িতিন িডআiিজ বজলুর 
রশীেদর চাচােতা ভাi িহেসেব পিরচয় েদন। িনেয়াগ সং া  িবষেয় েকােনা সহেযািগতা করেত পারেবন িকনা জানেত চাiেল বেলন, 
‘রােত েফান িদেয় ভাiেয়র (বজলুর রশীদ) সে  েযাগােযাগ কের জানােত পারব।’ 

কারা aিধদফতেরর eকজন ভাবশালী কম র্কত র্ার বিডগাড র্ নাম কাশ না করার শেত র্ যুগা রেক বেলন, ‘িকছুিদন আেগ কারা 
aিধদফতের ে ারিকপার, aিফস সহকারী, াiভার, দিজর্ মা ারসহ িবিভ  পেদ েবশ িকছুসংখয্ক েলাক িনেয়াগ করা হয়। িক  
ei িনেয়াগেক েক  কের াপকভােব ঘুষ বািণেজয্র পসরা সাজান িডআiিজ বজলুর রশীদ। তার ী িনেয়াগ বািণেজয্র aিলিখত 
দািয়তব্ পান। ফেল টাকার েলনেদন তার মা েমi হেতা। eভােব তার মেতা কারাগােরর িবিভ  পয র্ােয়র পদ  কম র্কত র্ােদর ীরাo 
eেক eেক ei িনেয়াগ বািণেজয্ জিড়েয় পেড়ন।’ 

িব ািরত জানেত চাiেল oi েদহর ী বেলন, ‘িনেয়াগ বািণেজয্র ময়মনিসংহ কারাগােরর eকজন কম র্কত র্ার ীর কাছ েথেক 61 লাখ 
টাকা েনন রা াকুন নাহার। িডআiিজ ি জন বজলুর রশীেদর সমময র্াদার আেরক কম র্কত র্ার ীর কাছ েথেক দুi দফায় িনেয়েছন 7 
লাখ টাকা। eছাড়া ঢাকায় eকিট গুরুতব্পূণ র্ দািয়েতব্ থাকা eকজন কারার ীর কাছ েথেক িনেয়াগ বািণেজয্র 69 লাখ টাকা িনেয় 



েগেছন বজলুর রশীদ িনেজi। ei টাকার িবিনমেয় েবশ কেয়কজনেক িনেয়াগ েদয়ার কথা িছল। িক  aেনেকরi চাকির না হoয়ায় 
টাকা েফরত চাiেত িগেয় oi eক কারার ীেক ময়মনিসংেহ বদিল কের েদয়া হয়। আেরক কারা র ীর কাছ েথেক েনয়া হেয়েছ 49 
লাখ টাকা। ঘুষ েদয়া eবং েনয়া সমান aপরাধ হoয়ায় িবপুল aে র টাকা িদেয় eরা eখন মহাসংকেট পেড়েছন। না পারেছন 
বলেত না পারেছন সiেত।’ 

িবতিক র্ত কারার ীর সে  সখয্ : িবতিক র্ত িহেসেব পিরিচত সব র্ ধান কারার ী িহেসেব নজরুল iসলামেক আবারo েকরািনগ  
েক ীয় কারাগাের েপাি ং েদয়া হেয়েছ। গত 9 আগ  ঝালকািঠ েজলা কারাগার েথেক তােক সরাসির েক ীয় কারাগাের বদিল 
কের আনা হয়। 

ei নজরুল iসলাম স েক র্ জানেত চাiেল eকজন কারা কম র্কত র্া যুগা রেক বেলন, 3115 সােলর 32 আগ  ব ব  eিভিনuেয় 
আoয়ামী লীেগর জনসভায় ে েনড হামলার সময় নািজমুি ন েরােডর তৎকালীন েক ীয় কারাগােরo ে েনড পাoয়া যায়। oi সময় 
েক ীয় কারাগােরর েগােয় া কারার ীর দািয়েতব্ িছেলন নজরুল iসলাম। তৎকালীন সব্রা  িতম ী লুৎফু ামান বাবেরর িনেদ র্েশ 
ব ব র মুয্রাল েভেঙ েফেলন ei নজরুল iসলাম। eরপর দীঘ র্িদন তােক ঢাকার বাiেরi রাখা হয়। স িত হঠাৎ তােক ধান 
কারার ী িহেসেব েকরানীগে  েপাি ং েদয়ায় কারা কম র্কত র্ােদর মে  িবরূপ িতি য়া েদখা িদেয়েছ। 

 


