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েনয়া হে । 

জীপুর a

পুেরর পুিলশ সু
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শারীিরক ি
িডিবর সদ র

a ায়

সুপার িহেসেব দ
 e ার aিভে
মেতা গুরুতর 
oয়ামী লীেগর 
ীপুর েথেক বদ
নারায়ণ  েথেক
শুরু কেরেছন।

জাের ায় 32 শ
aংেকর টাকা
নােম oi মােক
বাবা। পের স
ত বছেরর 5ঠা
টিট দখেল িনেয়
িতেত বুলেডাজ
ড়েত িগেয় খার
িগেয় িডিবর o
uে া মােক র্টিট
টর িদব্তীয় তল
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েসাহরাব বেলন, আমােক থেম েনয়া হয় গাজীপুর িডিব aিফেস। েসখােন িগেয় েদিখ সাব েরিজ ার মিনরুল 
iসলাম বেস আেছন। যার িবরুে  ঘটনার কেয়কিদন আেগ িবিভ  দুন িতর িচ  তুেল ধের আমার পি কায় 
ত িভি ক িরেপাট র্ কেরিছলাম। আমার িবরুে  aিভেযাগ স েক র্ জানেত চাiেল তৎকালীন িডিবর i েপ র 
আিমর েহােসন আমােক বেলন, সাব েরিজি  aিফেস িগেয় আিম চাঁদা েচেয়িছ। িক  কখনoi আিম সাব েরিজি  
aিফেস যাiিন। oi aিফেসর আটিট িসিস কয্ােমরার ফুেটজ েদখেলi েসিট িনি ত হoয়া েযত। িক  তারা 
আমার কথা শুেননিন। বরং আমােক িবিভ  eলাকা ঘুিরেয় েকােট র্ িনেয় গারদখানায় আটেক রাখেত েচেয়িছেলন। 
পের েসখােন দীঘ র্ ণ বিসেয় েরেখ চাঁদাবািজর মামলা ƣতির কের আমােক আদালেত েতালা হয়। oi মামলায় 
আিম 28িদন েজেল িছলাম। oiিদনi আবার েজলেগট েথেক তুেল িনেয় eসিপ হারুেনর কােছ আমােক মুচেলকা 
িদেত হেয়েছ। চার বছর আেগ eকশ েকািট টাকা মুে র eকিট জিম েজার কের েরিজি  করেত আিথ র্ক সুিবধা 
িনেয় সহেযািগতা কেরেছন eসিপ হারুন eমন aিভেযাগ কেরেছন ভু েভাগীরা। e aিভেযােগ তার িবরুে  েজলা 
যু  জজ আদালেত মামলাo হেয়িছেলা। 3127 সােলর 21i েম ভুিম ম ণালেয়র eকজন কম র্কত র্া o ানীয় 
বািস া ei মামলা কেরন। পের eসিপ হারুন আদালেত মুচেলকা িদেয় জািমন েনন। eসিপ হারুেনর হয়ািনর 
িশকার হেয়িছেলন পুর uপেজলা পিরষেদর ভাiস েচয়ার ান o আoয়ামী লীগ েনতা েমা. মাহতাব uি ন। 
বত র্মান eমিপ iকবাল েহােসন সবুেজর রাজৈনিতক সমনব্য়ক িহসােব কাজ করায় তখন তােক হয়রািন করা হয়। 
তার িবরুে  িম া মাদক মামলাo েদয়া হেয়িছল। eর েনপ  িছেলন সােবক eকজন eমিপ পূ । aনুস ােন 
জানা যায়, 3128 সােলর 7i eি ল গভীর রােত মাoনা েচৗরা ার পােশ মাহতাব uি েনর বািড়েত িডিব পুিলশ 
িগেয় হানা েদয়। তখন িতিন তােদরেক িজে স কেরন তার নােম েকােনা মামলা আেছ িকনা বা েকনiবা তােক 
েনয়া হেব। তখন িডিবর eক কম র্কত র্া বেলিছেলন, eসিপ হারুন িনেয় েযেত বেলেছন। eরপর িডিবর সদ রা 
গাজীপুর েনয়ার uে েশ eকিট মাiে া বােস uঠায় তােক। 
 
িক  তারা গাজীপুেরর রা ায় না িনেয় মাoনা েচৗরা া ঘুিরেয় a িদেক েজলা িডিব aিফেস িনেয় eকিট রুেম 
রােখ। পেরর িদন সকােল eকিট কােলা মাiে ােত তুেল শহেরর বাiের িনজর্ন eকিট eলাকায় িনেয় a ত পাঁচ 
ঘ া আটেক রােখ। িবকােল মাহতাব uি নেক েকােট র্র গারদ খানায় েনয়া হয়। গারদ খানার দািয়তব্রত কম র্কত র্া 
িডিবর কােছ মামলার ফেরায়ািড র্ং চান। তখন িডিব সদ রা বেলন uনার নােম েকােনা মামলা েনi, মামলা 
আসেছ। ার আপনােদর কােছ রাখার জ  বলেছন। তখন ফেরায়ািডং ছাড়া তােক রাখেত রািজ হনিন oi 
কম র্কত র্া। পের িডিব সদ রা ঊধব্র্তন েকােনা কম র্কত র্ার সে  oi কম র্কত র্ার কথা বলান। eরপর মাহতাব 
uি নেক িনেয় oi কম র্কত র্া তার কে  রােখন। eরপর িবকাল েবলা তােক মাদক মামলায় আদালেত হািজর করা 
হয়। মাহতাব uি ন বেলন, আমার সে  নািক দুi শত িপস iয়াবা আেছ eমন িম া aিভেযােগ মামলা িদেয় 35 
িদন েজল খাটায়। eকদম িবনা aপরােধ আমােক তারা ei হয়রািন কেরেছ। মাহবুব েহােসন নােমর eক 
বসায়ীেক তুেল িনেয় িজি  কের টাকা আদায় কেরন হারুন। নানা রকম ভয়ভীিত েদিখেয় 2 েকািট 68 লাখ 

টাকা আদায় o aমানিবক িনয র্াতন কেরন। eমন aিভেযাগ কেরেছন ভু েভাগী মাহবুব েহােসন িনেজi। িতিন 
গাজীপুেরর কািলয়াৈকর থানার শিফকুর বাজােরর সােবক বসায়ী েনতা। ভয়াল oi রােতর বন র্না িদেত িগেয় 
িতিন বেলন, আমােক েমাবাiল েফােন িডিব aিফেসর েলাক পিরচয় িদেয় কথা বলেত চায় eক ি । আিম 
তােদর আমার িঠকানা েদi। িঠকানা মত eেস তারা আমােক বেল eসিপ ােরর (হারুন aর রশীদ) িনেদ র্শ 
আপনােক গাজীপুর েযেত হেব। তখন তারা আমােক eকিট গািড়েত েতােল েমৗচাক পার হoয়ার পর েপছেন 
া কাপ লািগেয় েচাখ-মুখ েবেধ েফেল। েটর েপেয়িছ আিম ছাড়াo িবিভ  জায়গা েথেক আরo কেয়কজনেক 

আটক কেরিছেলা। তারপর আমােক িনেয় িবিভ  eলাকায় ঘুরােত থােক। eকপয র্ােয় আমােক গািড়র মে i 
িনয র্াতন শুরু কের। েবধড়ক েপটােত েপটােত আমােক তারা বেল আপনার েকােনা েলাক নাi। থাকেল আেলাচনা 
কেরন। না হেল কােলমা পেড়ন। আপনােক র া করেত পারেবা না আমরা, েমের েফলেবা। eকটা uপায় আেছ 
দুi েকািট টাকা িদেল র া করেত পারেবা। তখন গভীর রােত আমার ভাiেক েফান িদেয় বিল আমােক ধের িনেয় 



আসেছ। eখন তারা টাকা চায়, পারেল টাকার ব া কের আমােক বাঁচা। eরপর তারা আমােক িনেয় যায় ক া। 
েসখােন িগেয় েদিখ i েপ র বা । িতিনo আমােক খুব মারধর কেরন। তারপর েসখান েথেক িনেয় যায় eসিপ 
হারুেনর ঘিন  জিসেমর বািড়েত। তত েণ তারা আমার ভাiেয়র কাছ েথেক চার লাখ টাকা িনেয় েগেছ। আমার 
কােছ িছল আরo নগদ 81 হাজার o 31 লাখ eবং সােড় 29 লাখ টাকার দুিট েচক। েসগুেলা তারা িনেয় বেল 
পেররিদন সকােল আরo টাকা িদেত হেব। eছাড়া পুিলেশর সামেনi জিসম বেল 21 শতাংশ জিম েরিজি  কের 
িদেত হেব। আিম িদেত রািজ না হেল তারা আমােক ভয়ভীিত েদখায়। পের চার শতাংশ জিম েদয়ার কথা বেল 
আমােক েছেড় েদয়। পেররিদন a সহ 21/23 জন পুিলশ o জিসম আমার বািড়েত িগেয় হািজর হয়। আমার 
কাছ েথেক েনয়া েচক িদেয় টাকা তুেল িদেত বেল। eভােব দুিট েচেকর মা েম আিম সােড় 49 লাখ টাকা তুেল 
েদi। eর িঠক কেয়ক িদন পর তারা aে র মুেখ আমার েমেয় o আমােক তুেল িনেয় চার শতক জিম েরিজি  
কের িনেয় যায়। সব িমিলেয় তারা আমার কাছ িবিভ  সময় 2 েকািট 68 লাখ টাকা িনেয় েগেছ। আর সব িকছু 
eসিপ হারুেনর িনেদ র্েশ তারi ঘিন েদর িদেয় করােনা হেয়েছ। 

 


