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িসেলেট র ােবর িনযাতেনর িশকার সাংবািদক নূর আহেমদ: পশায় িফরেত বাধা 
তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

৭ এি ল ২০০৭ র াব-৯-এর সদস রা দিনক িসেলট িতিদন-এর স াদক ও িসেলট স ােবর সাধারণ 
স াদক নূর আহেমদেক ার কের তাঁর ওপর অমানিবক িনযাতন চালান এবং শেষ এক  চাঁদাবািজ মামলা 
দােয়রপূবক তাঁেক পুিলেশর কােছ হ া র কেরন বেল সাংবািদক নূর আহেমদ জািনেয়েছন। ৩ সে র ২০০৭ 
জািমেন মুি  পেলও িনযাতেন গুরুতর আহত সাংবািদক নূর আহেমদ র ােবর হুমিকর কারেণ এখেনা তাঁর 
পশায় িফরেত পােরনিন। 

 

২০০৮ এর সে েরর থম স ােহ িসেলট স ােবর সংি  কমকতােদর িনকট থেক া  তেথ র িভি েত 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ৭ থেক ৯ সে র পয  সেরজিমেন ঘটনা র ব াপাের তথ ানুস ান কের। 
তথ ানুস ানকােল অিধকার  কথা বেল 

 িনযািতত ব ি   

 ার ও িনযাতেনর ত দশ  

 সংি  চাঁদাবািজ মামলার বাদী এবং    

 সংি  আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে ।   
 

নূর আহেমদ (৪১), ৬৭/এ প বী আবািসক এলাকা, পি ম পাঠানটুলা, িসেলট 

নূর আহেমদ অিধকারেক জানান, ৭ এি ল ২০০৭ িতিন িজ াবাজােরর কািনজ াজার ি তীয় তলায় দিনক 

িসেলট িতিদন পি কার অিফেস কাজ করিছেলন।  িতিন বেলন, রাত ৯.০০টার িদেক অভ থনা ক  থেক 

ফােন তাঁেক জানােনা হয়, র াব-৯-এর একজন কমকতা তাঁর সে  দখা করার জন  গেট অেপ া করেছন। ায় 
১০ িমিনট পর িতিন গেট িগেয় দখেত পান, তাঁর পূব-পিরিচত র াব-৯-এর কমকতা ক াে ন মা ািফজ ও 

ক াে ন আল-আিমন এবং সাদা পাশাকধারী ৬/৭জন লাক এক  সাদা মাইে াবাস িনেয় গেট দাঁিড়েয় আেছন। 
ক াে ন মা ািফজ তাঁেক বেলন, তাঁর সে  তাঁর কথা আেছ এবং সজন  িতিন তাঁেক তাঁেদর সে  র াব অিফেস 
যেত বেলন। কান কারণ ছাড়া িতিন সখােন যেত না চাইেল এক পযােয় তাঁরা জারপূবক তাঁেক গাড়ীেত 

তােলন। িতিন বেলন, গাড়ীেত তুেল  র াব সদস রা তাঁর গি  খুেল ওই গি  িদেয় তাঁর চাখ বাঁেধন এবং হােত 

হাতকড়া লাগান। ায় ৩০ িমিনট পর গাড়ী থািমেয় র াব সদস রা তাঁেক এক  কে  িনেয় যান বেল িতিন 
ধারনা কেরন। 
 

নূর আহেমদ বেলন, এর পর তাঁরা কেয়ক দফা তাঁর ওপর অমানিবক িনযাতন চালান। িতিন বেলন, থেম তাঁরা 
তাঁর পােয়র তলা থেক হাঁটু পয  লা  িদেয় পটান। ায় ১৫/২০ িমিনট ধের পটােনার পর তাঁরা তাঁেক িজ াসা 
কেরন িতিন কাথায় কাথায় চাঁদাবািজ কেরেছন। িতিন কাথাও চাঁদাবািজ কেরনিন বেল জানােল র াব সদস রা 
তাঁেক আবার পটােনা শুরু কেরন। িতিন বেলন, এক পযােয় এক  িরংেয়র সে  দহুাত বেঁধ ঝুিলেয় তাঁরা তাঁেক 

পটান বেল িতিন জানান। িতিন আেরা বেলন, এভােব িবিভ  কৗশেল র াব সদস রা তাঁেক পটান। 
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িতিন বেলন, রাত ৩.০০টার িদেক চাখ-বাঁধা অব ায় হাতকড়া খুেল িদেয় র াব সদস রা তাঁেক ি তীয় ও তৃতীয় 
তলায় ৪/৫ বার ওঠানামা করান। পা ফুেল যাওয়ায় িতিন হাঁটেত পারিছেলন না। পের তাঁরা তাঁেক এক  কে র 
িভতের িনেয় ২/৩ িমিনেটর জন  তাঁর চােখর বাধঁন খুেল দন। তখন িতিন দখেত পান, এক  টিবেলর পােশ 
দু  চয়াের ক াে ন মা ািফজ ও কমাি ং অিফসার ফরদাউস বেস আেছন। তাঁরা আবােরা িবিভ  চাঁদাবািজর 
ঘটনার উে খ কের ওইসব ঘটনায় তাঁর সংি তার িবষেয় িজ াসাবাদ কেরন। ওইসব ঘটনার ব াপাের িতিন 
িকছু বলেত না পারায় তাঁরা চাখ-বাঁধা অব ায় আবােরা তাঁেক পটান এবং পটােনার এক পযােয়  তাঁর পােয়র 
আ লুগুেলা ভে  যায়। 
 

সাংবািদক নূর আহেমদ বেলন, ৮ এি ল ২০০৭ সকাল ৭.০০টার িদেক ছাট এক  ঘের িনেয় র াব সদস রা তাঁর 
চােখর বাঁধন খুেল দন। সকাল ৮.০০টার িদেক চাখ বেঁধ তােঁক আবার তাঁরা অন  এক  কে  িনেয় যান। 
কে  িনেয় চাখ খুেল িদেল িতিন দখেত পান, ক াে ন মা ািফজ ও ক াে ন আল-আিমন চয়াের বেস আেছন। 
তাঁরা তােক এক  চয়াের বিসেয় িবিভ  িবষেয় িজ াসাবাদ কেরন। এর পর সারারােত িজ াসাবােদ িতিন যা 
বেলেছন, তাঁরা তাঁেক এক  কাগেজ তা িলখেত বেলন। তাঁেদর কথামত এক  সাদা কাগেজ িতিন তাঁর আেয়র 
উৎস ও পি কা স েক লেখন।   

 

চাখ-বাঁধা অব ায় সকাল ১০.০০টার িদেক তাঁেক আবারও অন  এক  কে  নয়া হয়।  িতিন বেলন, সারারাত 

নানা ধরেনর শারীিরক ও মানিসক িনযাতেনর ফেল িতিন া  হেয় পেড়ন। 
 

দপুুর ২.০০টার িদেক তাঁেক এক  িলিখত কাগেজ া র িদেত বলা হয়। িতিন বেলন, কাগজ েত কী লখা িছল, 
তা পেড় দখার মত শারীিরক সামথ  তখন তাঁর িছল না। 
 

নূর আহেমদ বেলন, তাঁর নােম এক  চাঁদাবািজ মামলা দােয়রপূবক রাত ১১.০০টার িদেক তাঁরা তাঁেক কাতয়ালী 
থানার পুিলেশর কােছ হ া র কেরন। মামলা চলাকােল িতিন অসু  অব ায় আদালেত হািজরা দন। িতিন 
বেলন, তাঁর পােয়র িচিকৎসার জন  আদালেতর িনেদশ থাকেলও কান এক অ াত কারেণ ায় ৪৫ িদন পর 

কারা কতৃপ  তাঁেক িসেলট ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসার জন  পাঠান। 

 

নূর আহেমদ আেরা জানান, িনযাতেনর পর থেক এখেনা পয  িতিন দইু পােয়র পাতা, গাড়ািল এবং হাঁটুেত মােঝ 

মােঝ চ  ব াথা অনুভব কেরন। এ ছাড়া জািমেন মুি  পাওয়ার কেয়কিদন পর থেক তাঁর াস ক  দখা 
িদেয়েছ। িতিন বেলন, আিথক স েটর কারেণ িতিন েয়ানীয় িচিকৎসা িনেত পারেছন না।  

 

িতিন বেলন, ৭ এি ল ২০০৭ ােরর পর ১৫ এি ল ২০০৭ র াব-৯-এর ডপু  এ ািস া  ডাইের র 
(িডএিড) জামাল উি ন বাদী হেয় তাঁর নােম আেরা এক  িমথ া মামলা দােয়র কেরন। নূর আহেমদ বেলন, 
থম মামলার অিভেযাগ থেক আদালত তাঁেক বকসুর খালাস দন এবং িডএিড জামাল উি ন কতৃক দােয়রকৃত 

মামলায় ৩ সে র ২০০৭ আদালত তাঁেক জািমেন মুি  দন। 
 

িসেলট িতিদন পি কায় র ােবর অন ায় কমকা  ও িসেলেটর িডআইিজ শিহদু াহর ঘুষ হণ স িকত 

িতেবদন কােশর কারেণ এবং কান গণমাধ ম যােত র ােবর অন ায় কমকা  স েক কান িতেবদন কাশ 
না কের সজন  আত  সিৃ র উে েশ  তাঁেক ার করা হয় বেল িতিন মেন কেরন। 
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নূর আহেমদ বেলন, িতিন কারাগাের আটক থাকাকােল র াব-৯-এর প  থেক বার বার দিনক িসেলট িতিদন 
পি কা র কাশনা ব  করেত বলা হয়। িতিন বেলন, একিদন পি কা র উপেদ া স াদক কারাগাের তাঁর 
সে  দখা করেত িগেয় তাঁেক জানান, ১৪ ম ২০০৭ মানবািধকার সংগঠন অিধকার-এর “চার মােস 
আইনশংৃখলা বািহনীর হােত িনহত ৮৯জন” িশেরানােম এক  সংবাদ কািশত হেল ১৫ ম ২০০৭ ক াে ন 
মা ািফজ ও ক াে ন আল-আিমন পি কা অিফেস এেস পি কা র কাশনা ব  করার জন  মৗিখকভােব িনেদশ 
িদেয় গেছন। 
 
সজল দাশ (৫২), িসেলট বু েরা ধান, দিনক খবর, কমন মােকট, ব র বাজার, 
িসেলট 
সজল দাশ বেলন, ৭ এি ল ২০০৭ সকাল ৯.০০টার িদেক িতিন তাঁর পি কা অিফেস যান। সকাল ১১.০০টার 
িদেক সাদা পাশাকধারী ৭/৮ জন লাকসহ তাঁর পূব-পিরিচত র াব-৯-এর ক াে ন মা ািফজ এবং ক াে ন 
আল-আিমন তাঁর অিফেস আেসন। তাঁর সে  কথা বলেবন-এ কথা বেল ক াে ন মা ািফজ তাঁেক তাঁর অিফেসর 
এক  কে  ডেক িনেয় যান এবং এক  হলুদ খাম তাঁর হােত িদেয় খাম  তাঁর পেকেট রাখেত বেলন। িতিন তা 
রাখেত অ ীকার করায় ক াে ন মা ািফজ জার কের  খাম  তাঁর পেকেট ঢুিকেয় দন এবং এর পর িতিন তাঁর 
হােত হাতকড়া লাগান। সজল বেলন, পিরি িত কমত বুেঝ ওঠার আেগই অন  র াব সদস রা রা া থেক 

লাকজন ডেক এেন  তাঁর পেকেটর খাম  বর কের তাঁেদর দিখেয় বেলন, চাঁদার টাকাসহ তাঁেক ার করা 
হেয়েছ। িতিন বেলন, এর পর র াব সদস রা তাঁেক র াব ৯-এর কাযালেয় িনেয় যান। 
 

সজল বেলন, এক  কে  িনেয় র াব সদস রা তাঁর হাত দইু  এক  িরংেয়র সে  ঝুিলেয় বাঁেধন। ঝুল  অব ায় 
ায় ৩০িমিনট পটােনার পর তাঁরা তাঁেক আেরক  কে  িনেয় চাঁদাবািজসহ িবিভ  িবষেয় িজ াসাবাদ কেরন। 
িতিন চাঁদাবািজেত জিড়ত থাকার কথা অ ীকার করেল তাঁরা তাঁেক অন  এক  কে  িনেয় চাখ বেঁধ পটান 
এবং িতিন চাঁদাবািজ কেরেছন এই মেম ীকােরাি মলূক জবানবি  িদেত বেলন। এ ছাড়া, িসেলট স ােবর 
সাধারণ স াদক নূর আহেমদ ও যুগেভরী’র বাতা স াদক অপূব শমাও চাঁদাবািজর সে  সংি  এই মেম তাঁরা 
তাঁেক জবানবি  িদেত বেলন। িতিন বেলন, এই বেল তাঁেক ভীিত দশন করা হয় য, তাঁরা তাঁেক যভােব 
চাঁদাবািজর ব াপাের ীকােরাি মলূক জবানবি  িদেত বেলেছন, সভােব যিদ িতিন ম ািজে েটর সামেন 
ীকােরাি মূলক জবানবি  না দন, তাহেল তাঁেক আেরা পটােনা হেব। রাত ১১.০০টার িদেক র াব সদস রা 
এক  টিবেলর ওপর কেয়ক  অ  রেখ তাঁেক অ গুেলার পােশ দাঁড় কিরেয় ছিব তােলন। 
 

িতিন বেলন, রাত ১১.৩০টার িদেক র াব সদস রা তাঁেক আেরক  কে  িনেয় গেল িতিন দখেত পান, র াব 
সদস রা ি ল মিশন িদেয় একজন লােকর পা িছ  করেছ এবং অন  একজেনর হােতর নখ উপেড় ফলেছ।  
তাঁেদর পােশই সাংবািদক নূর আহেমদেক িরংেয়র সে  ঝুিলেয় পটােনা হে । 
 

সজল বেলন, ৮ এি ল ২০০৭ রাত ৩.৩০টার িদেক র াব সদস রা তাঁর মাথায় ইেলকি ক শক দন। িতিন 
বেলন, িপটুিনেত তাঁর বাম পা অবশ হেয় যায়। পােশই িতিন অপূব শমােক দখেত পান। সকাল ৭.০০টার িদেক 

ম ািজে ট আ ুল হাইেয়র কােছ িনেয় ভীিত দশেনর মাধ েম তাঁেক িমথ া ীকােরাি মলুক জবানবি  িদেত 

বাধ  কেরন। পের তাঁর নােম এক  চাঁদাবািজর মামলা দােয়র কের তাঁেক কাতয়ালী থানার পুিলেশর কােছ   
হ া র করা হয়। 
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অপবূ শমা (২৭), বাতা স াদক, দিনক যুগেভরী, িসেলট 
অপূব শমা বেলন, ৭ এি ল ২০০৭ রাত ৮.০০টার িদেক অিফস থেক জানােনা হয়, র াব-৯-এর একজন 
কমকতা তাঁেক খুজঁেছন।  িতিন বেলন, রাত ৮.৩০টার িদেক অিফেস পৗঁেছ িতিন দেখন, র াব-৯-এর ক াে ন 
মা ািফজ এবং সাদা পাশাকধারী ৭/৮ জন লাক অিফেসর গেট এক  গাড়ী িনেয় দাঁিড়েয় আেছন। িতিন 
অিফেস েবেশর পর ‘কথা আেছ’ বেল ক াে ন মা ািফজ তাঁেক গাড়ীর কােছ ডেক িনেয় যান। অপূব বেলন, 
শেষ তাঁেক র ােবর অিফেস িনেয় ক াে ন মা ািফজ তাঁর ওপর অমানিবক িনযাতন চালান। ঘটনা স েক 

িতিন আর িব ািরত িকছু বলেত রাজী হনিন। 
 

ইকবাল িসি কী, উপেদ া স াদক, দিনক িসেলট িতিদন ও িসেলট স ােবর 
সােবক সভাপিত 
ইকবাল িসি কী অিধকারেক বেলন, িতিদেনর মত ৭ এি ল ২০০৭ িতিন দিনক িসেলট িতিদন-এর অিফেস 
কাজ করিছেলন। রাত ৮.৩০টার িদেক একদল র াব সদস  নূর আহেমদেক ার কের িনেয় যান। িতিন এিগেয় 
গেল র াব সদস রা তাঁেক সিরেয় দন এবং নূর আহেমেদর ােরর কান কারণ র াব সদস রা তাঁেক জানানিন। 
িতিন বেলন, র াব সদস রা নূর আহেমেদর গােয়র গি  িদেয় চাখ বেঁধ িনেয় যান। 
 

ইকবাল বেলন, ৮ এি ল ২০০৭ কাতয়ালী থানায় িগেয় িতিন খাঁজ িনেল থানা থেক তাঁেক জানােনা হয়, র ােবর 
প  থেক নূর আহেমদ নােম কাউেক তােদর কােছ হ া র করা হয়িন। ৯ এি ল ২০০৭ জানেত পােরন, নূর 
আহেমদেক চাঁদাবািজ মামলায় জিড়েয় জলহাজেত পাঠােনা হেয়েছ। িতিন বেলন, কারাগাের নূর আহেমেদর সে  

দখা করার সময় িতিন ল  কেরন, র াব সদস েদর িপটুিনেত নূর আহেমেদর পােয়র আ লুগুেলা ভে  গেছ।  
 

মুকতািবস-উন-নূর, সভাপিত, িসেলট স াব ও স াদক, দিনক জালালাবাদ, 
িসেলট 
মুকতািবস-উন-নূর বেলন, ৭ এি ল ২০০৭ রাত ১০.০০টার িদেক সাংবািদকেদর মাধ েম খবর পান, র াব 
সদস রা িজ াসাবােদর জন  নূর আহেমদেক ক াে  িনেয় গেছ। এর পর নাম কাশ না করার শেত আেরা 
কেয়কজন তাঁেক ফােন জানায়, চাঁদাবািজর অিভেযােগ র াব সজলেক ার কেরেছ এবং সজেলর 
ীকােরাি মেত দিনক যুগেভরী’র বাতা স াদকেকও র াব ার কেরেছ। 

 

৮ এি ল ২০০৭ িতিন ফােন র াব কাযালেয় যাগােযাগ কের জানেত পােরন, আেরা িকছু সাংবািদকেক ার 
করা হেত পাের। িতিন তখন নূর আহেমেদর িবষয়  িনেয় র ােবর িডিজ এবং িসেলট িডআইিজর সে  যাগােযাগ 
কেরন।  িতিন জানান, সজেলর ীকােরাি  মেত ৮ এি ল কাতয়ালী থানায় এক  চাঁদাবািজর মামলা হয়, য 
মামলায় নূর আহেমদেকও অিভযু  করা হয়। পের চাঁদাবািজর মামলা  অসত  মািনত হেল ১৫ এি ল ২০০৭ 
র াব ৯-এর িডএিড জামাল উি ন বাদী হেয় নূর আহেমেদর নােম আেরক  মামলা কের। ওই মামলায় নূর 
আহেমদেক আটক রাখা হয়। িতিন জানান, িতিন ও নূর আহেমদ একই িনবাচেন িনবািচত হেয়িছেলন। 
মুকতািবস-উন-নূর বেলন, ওই ঘটনার পর ক াে ন মা ািফজ ও র াব-৯-এর কমাি ং অিফসার ফরদাউস 
মৗিখকভােব তাঁেক বেলিছেলন, নূর আহেমদ যন আর স ােবর সাধারণ স াদক পেদ িফের না আেসন। 
এমনিক সাংবািদকতা করেলও নূর আহেমদেক বার বার মামলায় জিড়েয় জল খাটােনা হেব বেল হুমিক দয়া 
হেয়েছ। িতিন বেলন, এ কারেণ িতিন নূর আহেমদেক স ােবর সাধারণ স াদক পেদ বহাল করেছন না। 
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মাঃ আফতাব উি ন, ভার া  সাধারণ স াদক, িসেলট স াব, িসেলট 
মাঃ আফতাব উি ন বেলন, সজল ও অপূবর িবরুে  চাঁদাবািজর সে  জিড়ত থাকার অিভেযাগ থাকেলও সৎ ও 

িন াবান সাংবািদক িহসােব নূর আহেমেদর খ ািত রেয়েছ।   
 

আফতাব বেলন, িসেলট দনু িত দমন কিমশন অিফস থেক ¯মারক ন র ২৫৪ মাতােবক ৯ আগ  ২০০৭ 
স াব বরাবর এক  িচ  আেস, যখােন বলা হয়, নূর আহেমদ উপেজলা হাসপাতােল া সহকারী পেদ চা রী 

করাকালীন সংবাদ পে  কাজ কেরেছন। এ কারেণ দনু িতর অিভেযােগ নূর আহেমেদর ব াপাের িবভাগীয় ব ব া 
হণ করা যেত পাের। িতিন আেরা বেলন, দদুেকর এ িচ   থেক বাঝা যায়, িচ  উে শ মুলকভােব লখা 
হেয়েছ, কননা উ  আইেনর বেল স াব কখেনা কান সাংবািদেকর িবরুে  িবভাগীয় ব ব া গহণ করেত পাের 
না। িতিন বেলন, র াব ও পুিলেশর অন ায় কমকা  িনেয় িতেবদন কােশর কারেণ নূর আহেমদেক 

পিরকি তভােব ার ও িনযাতন করা হেয়েছ। িতিন আেরা বেলন, ক াে ন মা ািফজ তাঁেক বেলেছন, নুর 
আহেমদেক যন আর স ােবর সাধারণ স াদেকর দািয়ে  বহাল না করা হয়। 
 

মাঃ আেনায়া ল হক (৫৫), কালাইরাগ, কা ানীগ , িসেলট 
মাঃ আেনায়ারুল হক অিধকারেক বেলন, িতিন পাথেরর ব বসা কেরন। দিনক খবর-এর িসেলট বু েরা ধান 
সজল দাশ ও হািকম নােম দইু সাংবািদক ২৬ জানুয়ারী ২০০৭ তাঁর স েক এক  িমথ া সংবাদ কাশ কেরন। 
িতিন বেলন, ২০ ফ “য়ারী ২০০৭ িতিন সজল ও হািকেমর সে  দখা করেল তাঁরা তাঁর কােছ এক লাখ টাকা 
চাঁদা দাবী কেরন। িতিন বেলন, তাঁরা তাঁেক হুমিক দন য, চাঁদার টাকা না িদেল তাঁরা তাঁর এবং তাঁর 
ব বসািয়ক পাটনার ফয়জরু রহমােনর পাথেরর ব বসা স েক আেরা িমথ া সংবাদ কাশ করেবন। সংবাদ না 
ছাপােনার জন  িতিন তাঁেদর এক লাখ টাকা দন। 
২৫ ফ “য়ারী ২০০৭ তাঁরা আবার একই হুমিক িদেল িতিন তাঁেদর আেরা ১৭ হাজার টাকা দন। 
 

৬ এি ল ২০০৭ সকাল ১০.০০টার িদেক সজল মাবাইল ফােন তাঁর কােছ আেরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী 
কেরন এবং না িদেল তাঁেক সবহারার সদস  বেল অিভিহত কের সংবাদ ছাপােনা হেব বেল হুমিক দন। 
আেনায়ারলু বেলন, ওই পিরি িতেত িতিন যেশার সনািনবােস কমরত তাঁর ভািতজা কেনল ওয়ািহদ তালুকদারেক 

িবষয়  জানান। িতিন বেলন, ওয়ািহদ তাঁেক িসেলেট র াব-৯-এ যেত বেলন এবং ফান কের র াব কতৃপ েক 

িবষয়  খিতেয় দেখ ত ব ব া হণ করেত বেলন। ভািতজার কথামত িতিন র াব-৯-এ যাগােযাগ কেরন 
এবং র াব-৯-এর কমাি ং অিফসার ফরদাউেসর পরামশমত িতিন ওই সাংবািদক েয়র সে  ফােন যাগােযাগ 
কের জানান, িতিন তাঁেদর ১০ হাজার টাকা িদেত রাজী আেছন। 
 

৭ এি ল ২০০৭ সকাল ৯.৩০টার িদেক পাঁচ শা টাকার িবশ  নাট িনেয় িতিন র াব-৯-এর অিফেস যান। র াব 
সদস রা টাকার নাটগুেলা ফেটাকিপ কের ১ম ণীর ম ািজে ট দবিজৎ িসংহেক িদেয় সত ািয়ত কেরন। র াব 

সদস েদর িশিখেয় দয়া কথামত িতিন দপুুর ১২.০০টার িদেক ব র বাজাের দিনক খবর-এর িসেলট অিফেস 
সজল ও হািকমেক চাঁদার টাকা িদেত যান। িতিন টাকা িদেয় অিফস থেক বর হওয়ার পর সাদা পাশােক র াব 
সদস রা ওৎ পেত থােকন। র ােবর উপি িত বুেঝ হািকম পািলেয় গেলও  সজলেক র াব সদস রা টাকাসহ 
হােতনােত ার কেরন। র ােবর এসআই নজরুল ইসলাম সজেলর দহ ত াসী কের ১০ হাজার টাকা পান যা 
সত ািয়ত কিপর সে  িমেল যায়। িতিন বেলন, ৮ এি ল ২০০৭ িতিন সজল ও হািকমেক আসামী কের কাতয়ালী 
থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। আেনায়ারলু বেলন, নূর আহেমদ ও অপূব শমা তাঁর কােছ কান চাঁদা 
চানিন।  
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মহিসনুল হক কিবর, উপ-অিধনায়ক, র াব-৯, িসেলট  
মহিসনুল হক কিবর বেলন, চাঁদাবািজর অিভেযােগ সজলেক ার করার পর সজেলর ীকােরাি  মেত অপূব ও 

নূর আহেমদেক ার করা হয়। িতিন বেলন, নূর আহেমদেক আদালত অিভেযাগ থেক বকসুর খালাস িদেলও 

অপূব এবং সজলেক ২ বছেরর কারাদ  দন। র াব কমকতা বেলন, তারণা করা, ভয়ভীিত দিখেয় অথ আদায় 
ও সরকারী চা রীেত বহাল থাকাকােল সংবাদ ে  চা রী করার অপরােধ নূর আহেমেদর িবরুে  র াব-৯-এর 
িডএিড জামাল উি ন এক  মামলা দােয়র কেরন। িতিন বেলন, মামলা র ন র ৬২; তািরখ: ১৫ এি ল 
২০০৭, ধারা: ১৬৮/৪২০/৩৮৫ দ িবিধ। িজ াসাবােদর সময় নূর আহেমদেক িনযাতন করা হয়িন বেল িতিন 
দাবী কেরন। 
 

-সমা - 


