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sানীয়  সংসদ  সদসয্  েমায়ােjম  েহােসন  রতেনর  িব েd  দনুর্ীিত  দমন  কিমশেন  (দদুক)  aিভেযাগ  করায়
পুিলেশর  হয়রািনর  িশকার  হেcন  বেল  aিভেযাগ  কেরেছন  তািহরপুর  uপেজলা  বাsহারা  লীেগর  সাধারণ
সmাদক িমজানুর রহমান। তাঁর দািব, পুিলশ বািড়েত িগেয় তাঁর পিরবারেক হয়রািন o মিক িদেয় eেসেছ।
গত ম লবার তািহরপুর থানার oিস তাঁেক kসফায়ােরর মিক িদেয়েছন। পরিদন িতিন িবষয়িট দদুকেক

জািনেয়েছন।

িমজান েফান কের তাঁর পিরিচত কেয়কজন সাংবািদকেক eসব িবষয় জািনেয়েছন। িতিন জানান, পুিলেশর

ঊ র্তন  কমর্কতর্ া,  sানীয়  রাজৈনিতক  েনতাসহ  িবিভn  মহলেকo  মিকর  িবষয়িট  জািনেয়েছন।  e  ছাড়া

িলিখতভােব পুিলেশর িনরাপtা েসলেক জানােনার uেদয্াগ িনেcন বেলo জানান িতিন।

বাsহারা  লীগ  েনতা  িমজান  তািহরপুর  uপেজলার  লাকমা  নতুনপাড়া  gােমর  বািসnা।  গতকাল  িমজানরু

রহমােনর সে  েযাগােযাগ করেল িতিন কােলর ক েক বেলন, িনরাপtাহীনতায় ভুগেছন িতিন। েস কারেণ
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eলাকা েছেড় চেল েগেছন।

তািহরপুর, জামালগ  o ধমর্পাশা িনেয় গিঠত সুনামগ -1 আসেনর সংসদ সদসয্ েমায়ােjম েহােসন রতন।
কয্ািসেনাকাে  নাম আসায় তাঁর িবেদশযাtায় িনেষধাjা িদেয়েছ দদুক। তাঁর িব েd িবিভn aিভেযােগর

তদn o সmেদর িবষেয় aনুসnান করেছ pিত ানিট।

জানা েগেছ, uপেজলা বাsহারা লীেগর সাধারণ সmাদক িমজানরু রহমান গত 3 o 13 aেkাবর সংসদ
সদসয্ েমায়ােjম েহােসন রতেনর িব েd দদুেক িলিখত aিভেযাগ কেরন। eর আেগ যুবলীেগর েনতা পিরচয়

েদoয়া িঠকাদার িজ েক শামীম েgpােরর পর আেলাচনায় আেস েমায়ােjম েহােসন রতেনর নাম।

িমজানরু রহমান aিভেযাগ কের সাংবািদকেদর বেলন, ‘eমিপর িব েd pথম দফায় aিভেযাগ করার পর
আমার বাসায় পুিলশ পািঠেয় মিক িদেয়েছন oিস। গত ম লবার আিম তাঁর কােছ জানেত েচেয়িছলাম পুিলশ

েকন নদীেত চাঁদাবািজ কের eবং তািহরপুেরর নদী খনেনর মািট িসিnেকেটর সে  িমেল িবিk করেছ। e কথা

বলার পর oিস আমােক বেলেছন, তুi েবিশ বাiড়া েগছত। তের kসফায়ার িদয়া মাiরা ফালামু।’

িমজানরু বেলন, ‘ei েফােনর পেরi আিম সােথ সােথ eসিপেক বলিছ।’

সুনামগে র  পুিলশ  সুপার  (eসিপ)  েমা.  িমজানরু  রহমান  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘তািহরপুর  থানার  oিস
eকজন বয্িkেক kসফয়ােরর মিক িদেয়েছন—eমন খবর পিtকায় েদেখিছ। আিম oিসর কােছ িবষয়িট

জানেত চাiেল িতিন বেলেছন, িতিন oi বয্িkেক িচেনন না।’

eসিপ বেলন, ‘eক িদন েফান কের oিস o আমােক নদীেত  চাঁদাবািজর িবষেয় কথা বেলিছেলন oi বয্িk
(িমজানুর রহমান। kসফায়ােরর মিকর িবষয়িট আমার জানা েনi।’

তািহরপুর থানার oিস েমা. আিতkর রহমােনর েমাবাiল েফােন েযাগােযাগ করেলo িতিন েফান ধেরনিন।
থানায়  বয্ব ত  তাঁর  েমাবাiল  েফােন  কল  করেল  আিমর েহােসন নােমর  eক  uপপিরদশর্ক  (eসআi) ধের
বেলন, ‘সয্ার ছুিটেত আেছন।’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :
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028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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