
এক পুিলেশর ডােয়রী 

 

“আিম হেত চেয়িছলাম িশ ক। িক  পের হেয় গলাম পুিলশ”। এভােবই ডােয়রী  কেরেছন া ন ঊধতন পুিলশ 

কমকতা জনাব সিফক উ া  সােহব। 
Pen is mightier than the Sword! এই কথা মেন ােন িব াস করা সে ও’ সমেয়র েয়াজেন, জীবেনর তািগেদ 

জনাব সিফক ঊ াহ  সােহব’ ক কলম ছেড় ধরেত হেয়িছল রাইেফল, একবার নয়, বারবার। থম জীবেন িবমান বািহনী’ ত 

যাগ িদেলও, িশ ক হওয়ার অদম  ই া সবসময়ই িছল বুেকর িভতর। এমন সময়  মুি যু   হেল ঝািপেয় পেড়ন 

মুি যুে । াধীনতার পর যাগ দন বাংলােদশ পুিলশ বািহনীেত, যখন িবশৃংখলা চারিদেক। 
আমােদর দেশ কথা বলার মানুষ আেছ অেনক, িক  লখার মানুেষর বড় অভাব; লখার ব াপাের চ  অনীহা। িবেশষত 

পশজীবী বা সরকাির কমকতােদর মেধ  এই অনীহা আেরা কট। এর ফেল জাতীয় জীবেনর অেনক পূন ঘটনাই 

সাধারন মানুেষর কােছ িচরিদনই অজানা থেক যায়। ফল িতেত জব ডালপালা িব ার কের এবং একসময় িমথ াই 

সেত র জায়গা দখল কের। একসময় বা বতার চেয় িত’ই বশী িব াসেযাগ  হেয় উেঠ বিশরভাগ মানুেষর কােছ। এই 

জন ই  একসময় আমােদর দেশর ইিতহাস িবকৃত করার চ া স বপর হেয় উেঠিছল।  
 ‘এক পুিলেশর ডােয়রী’ মূলত এক পূিলশ অিফসােরর কাছ থেক দখা িদনিলিপ। লখক িব তার সােথ িলিপব  

কেরেছন অেনক পূন ঘটনা যা িতিন খুব কােছ থেক দেখেছন বা যার সােথ িতিন ওতে াত ভােব জিড়ত িছেলন। 

এই সব চা ল কর ঘটনা আমরা দিনক পি কায় িতিনয়ত দিখ, যমন আমার ব ু র মা’ মািহয়া ইসমাইল হত া আমােকও 

সই সময় ভীষনভােব আেলািরত এবং িবষ  কেরিছল। আিম এই ডােয়রী পরার আগ পয  জানতাম না য, লখকই িছেলন 

সই খুনীেদর ফতােরর নপেথ র নায়ক। এমিন এই ধরেনর অেনক লামহষক এবং চা ল কর ঘটনা’র িববরন পাওয়া 

যায় এই ডােয়রী’ ত। বশ কেয়কিট অধ ায় আেছ এই এই ডােয়রী’ ত, তার মেধ  িবেশষভােব উে খেযাগ ঃ যুে া র দশ, 

সনাশাসেন, আে ালেনর িদন েলা, এরশােদর পতনকাল। অেনক ঘটনার িপছেনর ঘটনার িবশদ বননা আেছ এই 

অধ ায় িলেত। 

যুে া র দশঃ এই ডােয়রীর  মূলত  ১৯৭৩ সােল পুিলশ সািভেস যাগদােনর পর থেকই। চাকুরীর থম জীবেন 

গনবািহনী আর নকশালেদর ধংসা ক কাযকালােপর সময় যু িব  বাংলােদেশর সািবক অব া ফুেট উেঠেছ এর পাতায় 

পাতায়।  রাজধানী ঢাকার পা বতী মািনকগে  িছল গনবািহনী, সবহারা আর চরমপ ীেদর উৎপাত। সই সব আি র 

িদন িলর বননা আবার জীব  হেয় উেঠেছ লখেকর কলেম। 

 াধীনতা পরবতী সময় এবং ৭৫ পরবতী সামিরক শাসনকােলর অেনক তথ  পাওয়া যায় এই ডােয়রী’ ত।পাওয়া যায় 

মজর আখতার আর মজর সাঈদ ই া ার স েক বশ িকছু চা ল কর তথ । ১৯৮৮ সােলর ২৪ জানুয়াির বতমান 



ধানম ী শখ হািসনার সমােবেশ পুিলেশর িলেত মারা যান কমপে  ২৬ জন। এর ফল িতেত পরিদন ঢাকায় িবে াভ 

িমিছেল শখ হািসনা এবং খােলদা িজয়ার উপি ত থাকার কথা থাকেলও শখ হািসনা পের আর যানিন। এই িনেয় সই 

সময় চ  িব াি ’র এবং জেবর সৃি  হয়। অেনক সেচতন মানুেষর মত আিমও জনেন ী শখ হািসনার অনুপি ত 

থাকার কারন জানার চ া কেরও ব াথ হই। সই সম  ে র উওর আমারা পাই, সই সমেয়র ািয় পালনকারী এই 

পুিলশ কমকতার কােছ। তাই এই বইিটেক ডােয়রী না বেল, দিলল’ও বলা যেত পাের।  
সনাশাসেন, আে ালেনর িদন েলা, এরশােদর পতনকালঃ এই অধ ায় িলেত এেকবাের কাছ থেক দখা ৭৫ পরবতী এবং  

রশাসক এরশােদর শাসনামেলর অেনক অজানা এবং পূন তথ  পাওয়া যায় । যমন ি ডম পািট’র জে র উে শ  

এবং কাজী জাফর স েক জানা যােব অেনক চা লকর তথ । আর আেছ রাচােরর পতেনর িবশদ বননা। 
মূলত াধীনতা পরবতী সমেয় সারদা পুিলশ একােডমী থেক  কের কুখ াত েনড হামলা পয  অেনক ঘটনার িববরন 

আেছ এই বইেয়। শশেব কুয়াশা, দসু  বন র, িকিরটী রায় আর মাসুদ রানা’ই িছল আমােদর রামা  এবং গােয় া 

ােনর িনভরেযাগ  (?) উৎস। এক সময় গােয় া িবভােগর উধতন কমকতা লখক উৎসাহী পাঠকেক িনেয় যান উ র বংগ 

থেক দেশর িবিভ  াে , গাইেডড টূ র’ এর মত। বই পড়েত পড়েত পাঠেকর চােখর সামেন ভেস উঠেব সব 

চা ল কর ঘটনা আর লামহষক অিভযান!  

ইেমজ সংকেট পুিলশ বািহনীঃ িতিদন ঢাকার রা ায় দিখ কমরত পুিলশ বািহনীর সদস েদর স েক ায় সবাই ঢালাও 

িব প ম ব  কের। তাই দেখ আিম একিদন একজন’ ক চ ােল  কেরিছলাম,  ‘ধুলাবািল, ধাঁয়া, শ দূষন আর িবশৃংখল 

যানবাহেনর িব -রাজধানী’ এই ঢাকার রা ার মেধ  ( যমন, িবমান ব েরর সামেনর গালচ ের) িকছু করেত হেব না, 

আপিন িক দশ িমিনট ািফেকর মেধ  ধু দাঁিড়েয় থাকেত পাড়েবন? যা য কান সাধারন মানুেষর জন  ায় অস ব এবং 

অক নীয় ব াপার। এই অস ব পিরি তীেত আমােদর পুিলশরা ঘ ার পর ঘ া জীবন হােতর মুঠার মেধ  িনেয় দািয়  

পািলন কেরন, ায়ই মারাও যান। তার পেরও সাধারন মানুেষর মেধ  কন এই রকম িব প ধারনা আমােদর পুিলশ বািহনী 

স েক? কান ব াখ া আিম দাড় করােত পাির নাই । 

এই ব াপারিটর কারন সু রভােব ব াখ া কেরেছন লখক। লখেকর ভাষায় দূনীিত অেনেকই কের, অথচ “পিরমােন নগন  

হওয়া সে ও পুিলেশর দূনীিতেত ি য়ািট হয় বিশ। মুেখ মুেখ তা ছিড়েয় পেড় ত। আর পুিলশ যেহতু সারােদেশই 

ছিড়েয় আেছ, তাই সটা ত চাউর হেয় যায় দশজুেড়। চাকির করেত িগেয় একজন পুিলশেক য কত িতকুল 

পিরি তীেত পড়েত হয় সটা সাধারন মানুষ িচ াও করেত পারেব না”।  
এই ইেমজ সংকট উ ােরর জন  লখক যমন সাধারন মানুেষর মন জয় করার উপর সবেচেয় বশী  িদেয়ই থেম 

থােকন িন। িতিন এর সহজ ফরমুলা’ও িদেয় িদেয়েছন এই ভােবঃ “সাধারন মানুেষর মন জয় করা। সটা পুিলেশর চাকির 

কের যত সহেজ  করা যায়, তা অন  কান পশায় িচ াও করা যায় না। িবপেদ পেড় যিদ কউ পুিলেশর শরনাপ  হয়, 

তােক যিদ ািয় া  পুিলশ একটু হািস মুেখ হন কের , শা ভােব  সহকাের তার কথা শােন, তা হেলই হয়”। এই 

বই অবশ ই পুিলেশর ইেমজ ভাল করেত সহায়ক হেব বেল আিম মেন কির। 



অবসর জীবেন রাইেফল ছেড় আবার কলম ধেরেছন, আর িলিপব  কের রেখেছন কমজীবেনর সব অিভ তা ভিবষ ত 

জ  ‘িবেশষ কের পুিলশ বািহনীর জন ’। চ  রাজৈনিতক সেচতন হেলও িতিন পুিলশ বািহনীেক রাজৈনিতক কারেন 

ব াবহােরর িব প ফলাফল তুেল ধেরেছন। পুিলেশর রাজনীিতকরন তার কােছ সবেচেয় বদনাদায়ক মেন হেয়েছ। পুিলশ 

বািহনী’র সব কমকতারেতা বেটই, সব সদেস র ও অবশ  পাঠ  এই িবে ষন ধমী অ জীবনী। যা সবাই’ ক দ তা বৃি েত 

সহায়তা করেব বেলই আিম িব াস কির। আর িব াস কির এই বই পেড়’ অেনক পুিলশ বািহনীর সদস ই ভিবষ েত বই বা 

ডােয়রী িলখেত উ ু  হেবন। ‘পুিলেশর ইেমজ বৃি  করা এবং তােদর অিভ তা ভাগ’ করা নিতক ািয়ে র মেধ ই পেড়।  

স ত উে খ  য, া ন সামিরক কমকতা’রা অবশ  এই লখােলিখর ব াপাের (িবেশষত মুি যুে র িবষেয়) বশ সি য় 

এবং এর সুফল তারা পেয়েছন এবং পাে ন। তারা মান কেরেছন, ‘Pen is mightier than the Sword’! এর ফেল 

সাধারন জনসাধারেনর মেধ  একটা িমথ (Myth) তরী হেয়েছ য একমা  সনা বািহনী’ই মুি যু  কেরেছ আর মেরেছ 

আর সাধারন রাজনীিত সেচতন ছা  জনতা ধু সাইড লাইেন বেস যু  দেখ ছ! অথচ বা বতা িক  স ূন িভ ।  
সামিরক বািহনীর সংখ ার চেয় কমপে  িবশ ন বশী মুি বািহনীর সদস  জীবন িদেয়িছল মুি যুে । যেহতু অত  

সুপিরকি তভােব তােদর’ ক পদক বি ত করা হেয়িছল এবং তােদর বীর গাথাও িলিপব  করা হয় নাই, তাই আজ 

মুি যূে র সিত কােরর বীরেদর অ ত াগ আর বীর  িনবািসত। একইভােব উেপি ত হেয় চেলেছ ‘রাজারবােগর বীর গাথা 

এবং মুি যুে  পুিলেশর আ ত াগ’। খুব কম মানুষই জােনন য মুি যুে র থম হের সবেচেয় বশী আ ত াগ কেরিছল 

এই পুিলশ বািহনীর রাজারবােগর সদস রা।  

এই বইেয় অসংখ  ঘটানার উে খ আেছ, যমন আেছ সময় ও পিরি তী  বুেঝ িবিভ  রকম কৗশল েয়াগ এবং া  

সাফেল র কথা, আেলাচনার মাধ েম বা ব াি গত সুস েকর মাধ েম কিঠন পির ীিত সামাল দওয়ার উদাহরন; তমিন 

কান কান জায়গায় ধরা পেড়েছ ব াি গত সুস েকর কারেন লখেকর সীমাব তার কথা। িতিট ঘটনা থেক বতমান ও 

ভিবশ ত জে র পুিলশ বািহনীর সদস রা িদকিনেদশনা পােবন বেলই আমার িব াস।  

আশকির ভিবষ েত আেরা অেনক পুিলশ কমকতা ও সদস গন উদবু  হেবন “এক পুিলেশর  ডােয়ির” থেক। িলখেবন 

তােদর অিভ তার কথা আর পুিলশ বািহনীর অবদােনর কথা। যা জনগন’এর মেধ  পুিলশ বািহনীর স েক এক নতুন 

িচ ার খারাক যাগােব, আর দুর  কিমেয় িদেব পুিলশ আর জনগেনর মেধ । ব ািত মধমী এই বইিট কাশ কেরেছন 

‘িশ ত  কাশনী’। 
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