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াঅয়াভী ান ুলরল লনমযাতননয ানন লযণত 

 

ফতযভান ফাাংরানদন ুলরল ান চরনে। ২০০৮ ানরয ২৯ লডনম্বয াঅয়াভী রীগ তথা ভান াট যকায 

ক্ষভতায় এনাআ ফাাংরানদনক ুলরল স্টেনট লযণত কনয। ২০০৯ ানর াঅাআন াংনাধন কনয ুলরনক ালতলযক্ত 

ক্ষভতা স্টদয়া নয়নে। ুলরনক প্রনভান লদনয় তানদয স্টেড ফালিনয় স্টদয়া নয়নে। াাাল স্টফতন বাতা ফালিনয় 

লদনয় ুলরনক চতুভূর্যী ুনমাগ ুলফধা ততযী কনয লদনয়নে। াঅয়াভী রীনগয এাআ কান য পনর ুলর লন  দালয়নে 

যকানযয র্া স্টগারানভ লযণত নয়নে। গত াাঁচ ফেয লফনযাধীদনরয াঅনদারন াংোনভ াঅয়াভী রীগ দরীয় 

ফা াাংগঠলনকবানফ ভানঠ লিয় স্টথনক লফনযাধীদনরয াঅনদারন স্টঠকানত না াযনর ুলরনক লদনয় াঅনদারন 

দভানত স্টনযনে। াঅয ুলর দরীয় বূলভকা ারন কযনত লগনয় াআলতানয করঙ্ক নক াধযায় ৃলি কনয মানে। 

যকায এফাং াংলিিনদয নানা স্ট ালণা এফাং দনক্ষ েনণয য াঅভানদয স্টদনয ুলর স্টম ' নগনণয ফনু্ধ ' 

নয় উঠনত ানযলন তা াম্প্রলতক ভনয় ুলরল লনমযাতননয লচত্র স্টথনকাআ প্রলতপলরত। লফলবন্ন ভয়  ুল-দুনযীলত-

ধলযনণয ভনতা নানা নযক্কায নক  টনায় ালবমুক্ত ুলর ফালনীয স্টনলতফাচক এাআ প্রফণতা ফতযভানন এতটাাআ 

স্টফনিনে স্টম, তা এাআ ফালনীয াতীনত ফ ধযননয স্টযকডয োলিনয় স্টগনে ফরনর াতুযলক্ত য় না। াআয়ালভন ধলযণ-

তযা স্টথনক শুরু কনয স্টোট-র্ানটা াননক াযানধয নোআ ুলরনয ম্পৃক্ততায প্রভাণ লভনরনে ,  লিতনদয 

া া নয়নে। লকন্তু এযয ফন্ধ য়লন ুলরল লনমযাতন। ম্প্রলত যা ধানীনত যাব্বী নানভ ফাাংরানদ ফযাাংনকয 

এক ন কভযকতযা ুলরনয ানত ভানলক এফাং াযীলযক লনমযাতননয লকায নর ুলরনয ফতযভান কভযকা- 

াঅনরাচনায় াঅন। এ  টনায স্টয কাটনত-না কাটনত এফায ুলরনয লনভযভ লনমযাতননয লকায নয় স্টভলডনকনর 

বলতয নয়নেন ঢাকা দলক্ষণ ললট কযনানযননয লযদযক লফকাচন্দ্র যায়। ুলরল লনমযাতননয এাআ  টনায 

লনাঃনদন বীলতপ্রদ এফাং একাআ নে উনেগ নক।  

২০০১ ানর 'দুনযীলতয ীনলয ুলর ' ীলযক একলট  লয প্রলতনফদন তদলননকয াংফাদ লনযানাভ নয় াঅন। 

এযয স্টথনক ুলরনয লনমযাতনন াধাযণ ভানুল স্টম কতটা াায় স্টাআ লচত্র গণভাধযনভ াঅনত শুরু কনয। াঅফায 

ফ  টনা স্টম গণভাধযনভ াঅন স্টতভনলট নয়। াযানদন াধাযণ ভানুনলয য ুলরল লনমযাতননয কথা স্টেনি 

লদনর ঢাকায াঅলভনফা ানয েয় োত্রনক তযা , ঢালফ লক্ষাথযী কানদযনক লনমযাতন াননক  টনাাআ াভনন াঅন। 

গুলটকতক ুলরনয কভযকা-স্ট  স্টগাটা ুলর লফবানগয যাআ াধাযণ ভানুনলয াঅস্থায াংকট ততলয য়া 

াভূরক নয়। লফনেয লফলবন্ন স্টদন ুলরনক গণয কযা য়  নগনণয স্টফক তথা ফন্ধ ুলননফ। াঅয াঅভানদয 

স্টদনয ুলর ফালনীয াফস্থান লঠক এয লফযীনত। ম্প্রলত লডএলল কভযকতযা লনমযাতননয  টনায় ুলরকতযায 

'স্টদনয যা া ুলর '  াতীয় দনভালক্তয ভধযলদনয় ুলরনয াফস্থান ানুনভয়।  নগনণয টাকায় প্রলতালরত 

াঅাআনৃঙ্খরা যক্ষাকাযী এাআ ফালনীয লযলস্থলত  াফস্থান এভনাআ নর , তা বলফলযনতয  নয কতটা ঝুাঁলকূণয নত 

ানয তা াংলিিনদয াঅভনর স্টনয়া ভীচীন।  

স্টর্াদ ুলর দয দপ্তনযয ূত্রভনত , ২০১৫ ানর স্টযকডযাংর্যক প্রায় ২২ া ায ালবনমাগ এননে ুলরনয 

লফরুনে। ালবনমানগয তদন্ত স্টনল ালি নয়নে ১০ া ায ুলর দনযয। চাকলযচুযত নয়নেন ৭৬  ন।
1
 স্টম 

স্টকউ াযাধ কযনর তায াঅাআনানুগ লফচায নফ। ুলর দযযা এয ফাাআনয নয়। াধাযণ ভানুনলয াযানধয 
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নে ুলরনয াযাধনক এক কনয স্টদর্ায ুনমাগ স্টনাআ। মানদয দালয়ে াযাধ দভন কযা , তাযা মর্ন লনন যাাআ 

াযাধ কনয, তর্ন স্টলট য় ফিাআ দুাঃর্ নক। 
2

 

াংলফধাননয ৩৫ ানুনেনদ ফরা নয়নে- ুলর স্টপা নত লনমযাতন ম্পূণযবানফ লনললে। এটানক ভাযাত্মক াযাধ 

লননফ স্টর্ানন উনের্ কযা নয়নে। াতীনত াঅভানদয স্টদন এধযননয  টনা কদালচত  টনর গত ১০ স্টথনক ১৫ 

ফেয স্টথনক এ ধযননয লযভান্ড  স্টপা নত লনমযাতননয প্রফণতা স্টফনিনে। াঅভযা রক্ষয কযলে- স্টকউ লযভানন্ডয  নয 

াঅনফদন  ানানরাআ ভযাল নেটগণ প্রায়াআ লযভান্ড ভঞ্জুয কনযন। পনর লযভানন্ডয মনথে াফযফায নে , এলফউ  

নে।নপৌ দালয কামযলফলধয ১৬৩ ধাযাম যনমনে , স্টকাননা ুলর কভযকতযা াক্ষয াঅাআনন ফলণযত ২৪ ধাযা ানুমামী 

স্টকাননা প্রকায প্রনরাবন, হুভলক ফা প্রলতশ্রুলত স্টদনফন না ফা স্টদমানফন না। 
3

 

 

লুর লনমযাতননয াংলক্ষপ্ত লচত্র: 

ুলরল লনমযাতন ভাভরা য়লন একলটনত:  

ম্প্রলত যা ধানীনত ুলরনয লনমযাতননয লকায নয়নেন লতন মুফক। তানদয ভনধয দু ন গুরুতয াঅত নয়নেন। 

লতনলট  টনানতাআ গলঠত নয়নে তদন্ত কলভলট। াভলয়কবানফ ফযর্াি কযা নয়নে ুলরনয দুাআ উ-লযদযক 

(এাঅাআ)’স্টক। স্টলা  কযা নয়নে লতন ননক। ালবমুক্ত এক ন যনয়নেন ফার তলফয়নত। ৃথক এাআ লতন  টনায় 

এর্ন স্টকাননা ভাভরা য়লন। মলদ ফযাাংক কভযকতযা স্টগারাভ যাব্বী লনমযাতননয  টনায় উ-কলভনায ফযাফয 

লরলর্ত ালবনমাগনক ভাভরা লননফ েণ কযায লননদয লদনয়নেন াঅদারত। লকন্তু াঅদারনতয লননদযনয কল 

থানায় না স্টৌাঁোননায কাযনণ তা কামযকয য়লন। াঅদারনতয লননদয স্টৌাঁেনরাআ তা ারন কযা নফ ফনর 

 ালননয়নেন াংলিিযা। গতকার যাত ১০টায় স্টল র্ফয ায়া মযন্ত এ  টনায় থানায় স্টকাননা ভাভরা দানয়য 

য়লন। 

 

১. িপায়ানযয বয় স্টদলর্নয় ফাাংরানদ ফযাাংক কভযকতযানক  ভাযধয: 

 

গত ৯াআ  ানয়ুালয যানত স্টভাাম্মদুনয র্ারায ফাা স্টথনক করযাণুনয লনন য ফাায় মায়ায নথ ুলরনয 

লনমযাতননয লকায ন ফাাংরানদ ফযাাংনকয স্টমাগানমাগ  প্রকানা লফবানগয কভযকতযা স্টগারাভ যাব্বী। তানক াআয়াফা 

ফযফায়ী-স্টফনকাযী ফালননয় িপায়ানযয বয় স্টদলর্নয় ভাযধয কনয ৫ রার্ টাকা াঅদানয়য স্টচিা কনযন 
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স্টভাাম্মদুয থানায এাঅাআ ভাুদ লকদায। ুলরনয লনমযাতনন গুরুতয াঅত যাব্বী এর্ন ঢাকা স্টভলডনকর 

কনর  াাতানর বলতয যনয়নেন। যাব্বীয স্ব নযা  ালননয়নেন , এর্ন ুস্থ নয় উঠনত ানযলন যাব্বী। তায 

ভানলক াফস্থা লননয় এর্ন দুলিন্তায় তাযা।  টনায যলদন ুলরনয স্টত গাাঁ স্ট াননয উ-কলভনায লফপ্লফ 

কুভায যকায ফযাফয লরলর্ত ালবনমাগ কনযন যাব্বী। ালবনমানগয লযনপ্রলক্ষনত তদন্ত শুরু য়। স্টলা  কযা য় 

এাঅাআ ভাুদ লকদাযনক। [
4

][
5

] 

 

২. এফায লিএললয কভমকতমাকক ললিকে আত কযকরা লুর: 

 

 

 

গত ১৫াআ  ানয়ুালয স্টবানয মাত্রাফািী থানায ভীয া ীযফাগ এরাকায় ুলরনয স্টফদভ প্রানয গুরুতয াঅত ন 

ঢাকা দলক্ষণ ললট কযনানযননয লযেন্ন লযদযক লফকা চন্দ্র দা। এ  টনায় মাত্রাফািী থানায উ-লযদযক 

(এাঅাআ) স্টভা. াঅযাদ স্টানন াঅকানক াভলয়ক ফযর্াি কযা নয়নে। স্টলা  কযা নয়নে াআ থানায কাযী 

উ-লযদযক (এএাঅাআ) নূনয াঅরভ , কননেফর লদুর  লরয়াকতনক। এ  টনায় ুলরনয লতনলট কলভলট 

তদন্ত কযনর াঅগায়লন স্টকান লকেু-এভনটাাআ দালফ কযনেন লফকা চন্দ্র দানয বাাআ   ুল ত কুভায দা। লতলন 

ফনরন, লফকানয  টনায় থানায় স্টকাননা ভাভরা   য়লন। এ লফলনয় তায বাাআ ুল ত  ানান , লফকা ুস্থ না য়া 

মযন্ত এ লফলনয় লকেুাআ ফরনত াযনেন না তাযা।
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৩. াআয়াফা ফযফায়ী াল নয় ুলরনয াথয াঅদানয়য স্টচিা: 

 গত ১৭াআ  ানয়ুালয ন্ধযায় লভযুয-১০ এয ল ব্লনকয ভুলরভ ুাআটনয াভনন স্টথনক একলট স্টফযকালয উন্নয়ন 

াংস্থায কভযকতযা প্ররয় তফদযনক াঅটক কনয ুলর। এ ভয় তানক াআয়াফা ফযফায়ী াল নয় াথয াঅদানয়য স্টচিা 

কনযন কাপরুর থানায কাযী উ-লযদযক (এএাঅাআ) াঅলভনুর াআরাভ। তাৎক্ষলণকবানফ লফলয়লট ুলরনয 

ীলয মযানয়য কভযকতযানদয াফগত কযা নর তানক যাত ১১টায় স্টেনি স্টদয়া য়। লডএভল কলভনানযয লননদযন 

লফলয়লট তদন্ত কযনেন ুলরনয েফী স্ট াননয কাযী কলভনায এলডএভ  ালকয স্টানন। এ  টনায় গতকার 

মযন্ত থানায় স্টকাননা ভাভরা য়লন। এভনলক ফার তলফয়নত যনয়নেন এএাঅাআ াঅলভনুর াআরাভ। এ লফলনয় 

প্ররনয়য বাাআ রা তফদয  ানান, তাযা এ লফলনয় লনযনক্ষ তদন্ত াঅা কনযন। 
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৪. চাাঁদা না স্টনয় নানটানয ট্রাক চারকনক ুলরল লনমযাতন 

নানটায যতরীয দত্তািায় এরাকায় ভ্রাভযভাণ াঅদারত চরাকানর ট্রাক চারক ালপ ুয যভাননক ুলরল 

লনমযাতননয প্রলতফানদ স্থানীয়  নতা ভযাল নেট ুলরনক াফরুে কনয যানর্।  এভয় প্রায়  ণ্টাফযাী নানটায-

ঢাকা ভািনক মানচরাচর ফন্ধ নয়। ৩১  ানমুালয ২০১৬ , স্টযাফফায লফনকর ৫টায লদনক এাআ  টনা  নট। নয 

ুলর লগনয় লযলস্থলত লনয়ন্ত্রনণ াঅনন। াঅত াফস্থায় ট্রাক চারক ালপ যু যভাননক নানটায দয াাতানর 

বলতয কযা নয়নে। ালপ যু যভান চুয়াডাোয াঅরভডাো এরাকায াঅক্কা াঅরীয স্টেনর।  

ুলর  প্রতযক্ষদযীযা  ানান , স্টযাফফায লফনকর ৫টায লদনক লনফযাী ভযাল নেট স্টভৌুলভ ফাাআয়ান লযায স্টনতৃনে 

যতরীয দত্তািা এরাকায় ভ্রাভযভাণ াঅদারত ফলনয় মানফাননয কাগ ত্র স্টচলকাং কযা লের। এভয় 

লযা গনঞ্জয উোািা স্টথনক নানটাযগাভী একলট ায স্টফাঝাাআ ট্রাকনক ঝরভলরয়া াাআনয় ুলর পাাঁলিয দয 

স্টভািপা ফাফুর (লঝনাাআদ ট-১১-০৭৪১০) থাভানত ফনর। এভয় ট্রাক চারক ালপ ুয যভাননক কাগ ত্র 

স্টদর্ানত ফনর এফাং ৫ টাকা চাাঁদা দালফ কনয াআ ুলর দয। লতলন চাাঁদা লদনত াস্বীকায কনযনর ুলর দয 

স্টভািপা ট্রাকচারক ালপ ুয যভাননক নালভনয় স্টফধিক ভাযলট কনয।
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৫. ুলরল লনমযাতনন াধাযণ ভানুল, প্রলতকায নাাআ:  

এ ফেনযয ২০  ানয়ুালয যা ধানীয ল্টনন স্টভনযফা প্লা ায াভনন াঅাআয়ুফ নানভ ফযাাংক এলয়ায এক কভযচালযনক 

ভাযধনযয  টনা  নটনে। এ  টনায়  লিত থাকায ালবনমানগ ভাফুফ নানভ এক ুলর কননেফরনক াঅটনক যানর্ 

 নাধাযণ। দুুয স্টদিটায লদনক এ  টনা  নট।  ুলর কভযকতযায লফরুনে নাযীনক িীরতাালনয ালবনমাগ উনঠনে। 

ালবমুক্ত মাত্রাফালি থানায বাযপ্রাপ্ত কভযকতযা (ল) াফনীঙ্কয কয। গত ৩ লডনম্বয যা ধানীয মাত্রাফালি থানায 

উত্তয কুতুফর্ালরয একলট ফাায় াআ নাযীনক িীরতাালনয স্টচিা কনয মাত্রাফালি থানায ল াফনীঙ্কয। তায নে 

াঅয দু ন ুলর দয  লিত লেনরন ফনর ালবনমাগ ায়া মায়।
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৬. লযভানন্ড ালনতানক স্টযাভলযক লনমযাতন:  

স্টগর ফেনযয ২০ ননবম্বয তদলনক ভানফ লভনন ‘লযভানন্ড ালনতানক স্টযাভলযক লনমযাতন’ লনযানানভ প্রকালত একলট 

র্ফযাআ প্রভাণ কনয াঅভানদয স্টদন লযভান্ড নাগলযকনদয  নয কতটা বয়ঙ্কয। প্রলতনফদনন ফরা য়- একলট লশু 

াযনণয  টনায় লযভানন্ড স্বীকানযালক্ত াঅদানয় ‘স্টলফকা ালনতায স্টগানানে রালঠ লদনয় স্টর্াাঁচায় এাঅাআ াঅাঁলর্। 

াঅয ভুনর্ াাআ রালগনয় ভদ স্টঢনর স্টদন ল ভলনরুর। এযয ভালটনত স্টপনর গরায় ফুট লদনয় স্টচন ধনযন। এভন 

স্টযাভলযক  টনা  নট লনরনটয স্টকানতায়ালর থানায়।  টনালট পাাঁ নয় স্টগনর এ লননয় তর্ন স্টদফযাী াআচাআ নি 

মায়। নয ল ভলনরুর  াফ-াআন্সনক্টয াঅাঁলর্নক কভযস্থর স্টথনক শুধু প্রতযাায কযা য়।  

 

৭. ব্রাহ্মণফালিয়ায় ুলরল লনমযাতনন ভাদ্রাাোনত্রয ভৃতুয 

ব্রাহ্মণফালিয়ায  ালভয়া াআরালভয়া াআউনুলেয়া ভাদ্রাায াধযক্ষ ভারানা স্টভাফাযক উো দালফ কনযনেন , 

“লযকলিতবানফ তায োত্রনদয য াভরা নয়নে। াঅয ুলর লনমযাতন কনয ানপ  ভাুদুয যভাননক তযা 
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কনযনে।“ ১৫  ানয়ুালয স্টফরা ১১টায় ব্রাহ্মণফালিয়া নযয কালদািা  ালভয়া াআরালভয়া াআউনুলেয়া ভাদ্রাায় এক 

নম্মরনন লতলন এ দালফ কনযন। স্টভাফাযক উো ফনরন , গত স্টাভফায ভৎয  প্রালণম্পদভন্ত্রী াযাডনবানকট 

োনয়দুর নকয লননদযন স্ট রায নালযনগনযয ধনুযা এরাকায একলট ভল দ  ভাদ্রাা ফন্ধ কনয স্টদয়া য়। এয 

প্রলতফানদ াআ লদন দুুনয কলভ োত্র ঐকয লযলদ নয লভলের-ভানফ কনয। লভলের-ভানফ কযানক স্টকন্দ্র 

কনয ন্ধযায় লযকলিতবানফ স্ট রা লযলদ ভানকযট এরাকায় ভাদ্রাাোত্রনদয য াভরা চারাননা য়। 

স্টভাফাযক উোয দালফ , গত স্টাভফায যাত ১১টায য ভাদ্রাায় ঢুনক ুলর লনমযাতন কনয। স্টাআ লনমযাতননয 

কাযনণাআ ভেরফায স্টবানয ানপ  ভাুদুয লনত নয়নেন।
1 0

 

  

৮. লফেলফদযারনয়য দুাআ বাাআনক নগ্ন কনয যাতবয ুলরল লনমযাতন:  

যা াী নগযীয স্টফায়ালরয়া ভনডর থানায় এফায দুাআ বাাআনক নগ্ন কনয ললটনয়নেন স্টর্াদ ল এফাং দানযাগা। 

াভানলফক লনমযাতননয য ভাভরায়  লিনয় তানদয াঠাননা নয়নে াঅদারনত। াঅদারত স্টথনক  ালভন লননয় তাযা 

এর্ন যা াী স্টভলডনকর কনর  াাতানর লচলকৎাধীন। এযা নরন , যান দুর াান যা  (২৬)  তায বাাআ 

লদুর াান াী (২৬)। তাযা নগযীয াধুয স্টভাি এরাকায ভতু্তয া াঅরীর স্টেনর। স্টাভফায যাত ানি ৯টায 

লদনক স্টফায়ালরয়া ভনডর থানায় এ  টনা  নট।  লনমযাতননয লকায দুাআ বাাআ  ানান , তাযা নদযান াআউলনবালযলটয 

যা াী ার্ায় াঅাআন লফলনয় তৃতীয় স্টলভোনয িনেন। াআউলনবালযলটয লযচয়ত্র ালযনয় মায়ায় তাযা থানায় 

ল লড কযনত মান। এভয় লডউলট ালপায তানদয থানায স্টনকন্ড ালপায এাঅাআ ভলননযয কানে াঠান। তাযা 

এাঅাআ ভলননযয ভলননযয কনক্ষ ঢুনক ল লডয লফলয়লট  ানায়। লকন্তু এাঅাআ ভলনয ল লডয লফলয়লট ম্পনকয লকেু না 

স্ট ননাআ তানদয াকথয বালায় গালরগারা  শুরু কনযন। এত প্রলতফাদ কনয যা   াী।  

এক মযানয় লক্ষপ্ত নয় দানযাগা ভলনয তানদয ানত াতকিা লযনয় স্টদন। এভয় এাঅাআ াঅলভরুর কনয়ক ন 

ুলর দয যা   াীনক উরে কনয ভুনর্ কানরা কাি গুাঁন   াত-া স্টফাঁনধ পযাননয নে ঝুলরনয় স্টদয়। 

এযয থানায ল র্াাআরুর াআরাভ তানদয লকলেক  ল াঅাআ াাআ লদনয় স্টফধিক স্টটান। এভয় তানদয স্ট ায 

কনয ম্প্রলত ভানগযীয স্টদলফলাংািায়  নট মায়া লেনতাাআনয়য  টনায নে  লিত থাকায স্বীকানযালক্ত 

াঅদানয়য স্টচিা কযা য় ফনর ালবনমানগ ায়া স্টগনে।
1 1

 

  

 

 

                                                           

10 ১৫  ানয়ুালয, ২০১৬, http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/85525 
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৯. াাংফালদক লভ াননয উয ুলরল লনমযাতন:  দাাঁিানতাআ াযনেন না লভ ান 

 

 

১৭ ভাচয ন্ধযায় ফাউপর থানা ুলর তদলনক প্রথভ াঅনরায টয়ুার্ারীয ফাউপর উন রা প্রলতলনলধ লভ ানযু 

যভাননক াঅটক কনয। নয থানা া নত লননয় লগনয় াঅভানলফক লনমযাতন চারায়। যলদন ুলরনয য াভরা  

যকালয কান  ফাধাদাননয ালবনমানগ লভ াননক াঅালভ কনয ভাভরা কযা য়। এযয তানক স্ট র া নত 

াঠাননা য়।
1 2

 দাাঁিাননায লক্ত স্টনাআ , াাঁটা স্টতা নযয কথা। স্টচানর্-ভুনর্ তীব্র মন্ত্রণায ো। কাঠগডায স্টভনঝনত 

ফন ডা াাংফালদক লভ ানযু যভাননক স্টদর্নত চাাআনরন লফচাযক। লকন্তু উনঠ দাাঁডানত াযলেনরন না লতলন। লফচাযক 

াঅাআন ীফীনদয ফরনরন, ‘াঅনাযা তাাঁনক ধনয ঠান’। দুাআ-লতন ন াঅাআন ীফী লভ াননক ধনয দাাঁড কযাননায স্টচিা 

কযনর লতলন াঅতযনাদ কনয নঠন। এযয গানয়য  াভা র্ুনর লফচাযকনক ুলরল লনমযাতননয লচহ্ন স্টদর্াননা য়। 

াঅদারনত উলস্থত ফাাআ এ দৃয স্টদনর্ তবম্ব। 

 

১০. ান্তাঃত্ত্বা নাযীনক ুলরল লনমযাতন 

 

                                                           
12
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স্বাভী ফায়দুর নকয র্ুনী ফানানত ান্তাঃত্ত্বা াফস্থায় লযভানন্ড লননয় ুলর লনমযাতন কনযনে ফনর ালবনমাগ 

তুনরনেন তায স্ত্রী তালভন র্লদ া স্টালনয়া। গত ফেনযয ২৬  রুাাআ ঢাকায করাফাগানন র্ুন ন ফায়দুর ক। 

এযয  টনায ানথ  লিত থাকায ালবনমাগ তুনর ুলর তানক াঅটক কনয। তর্ন লতলন লতনভানয ান্তাঃত্ত্বা। এ 

াফস্থায় লযভানন্ড লননয় তায য ালযযীক  ভানলক লনমযাতন চারাননা য়। াঅটনকয য দুভা তানক কাযাগানয 

থাকনত নয়নে। াথচ, ুলর এ  টনায ভূর স্টাতানদয স্টেপতাযাআ কযনত ানযলন। 
1 3

 

১১.  মনুর াঅফলদন পারুনকয য ুলরল লনমযাতন: ১০ স্টকালট টাকায ক্ষলতূযণ ভাভরা 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যকানযয দুাআ লচফ, াঅাআল ল ৭  ননয কানে ১০ স্টকালট টাকা ক্ষলতূযণ স্টচনম ভাভরা কনযনেন লফনযাধীদরীম 

লচপ হুাআ  মনুর াঅফলদন পারুক। ভাভরাম ৭  ননক লফফাদী কনয তাদয কানে এাআ ক্ষলতূযণ চামা নমনে। তাযা 

নরন, স্বযাে ভন্ত্রণারনময লচফ, াঅাআল ল, ঢাকা ভানগয ুলর কলভনায, স্টভাাম্মদুয স্ট াননয কাযী ুলর 

কলভনায লফপ্লফ যকায, স্টগানমদা  াযাধ তথয লফবানগয কাযী ুলর কলভনায ফামদুর ক  স্টত গাাঁ 

স্ট াননয এলডল ারুন ায যলদ।  ২০১১ ানরয ৬  রুাাআ স্টভাাম্মদুয স্ট াননয কাযী ুলর কলভনায লফপ্লফ 

যকাযলফনযাধী দরীম লচপ হুাআনক ‘চডাাআমা দাাঁত পারাাআমা লদফ (চলডনম দাাঁত স্টপনর স্টদফ) ’ ফনর গার স্টদন। 

এক ন ম্মালনত াংদ দযনক ুলরনয এক ন কভযকতযা এ ধযননয গালর স্টদমাম  রাঞ্ছনা কযাম স্টদ-লফনদন 

লচপ হুাআনয ভানালন  নটনে। এ ভম ুলর দযযা তায প্রাণালনয স্টচিা চারান। 
1 4

 

১২. চা স্টদাকালননক  রন্ত চুরায় স্টপনর ুলরনয তযা: 

গত ৩ স্টপব্রুয়ালয লভযুয াাঅরী থানায চায ুলরনয উলস্থলতনত তানদয স্টায স্টদনরায়ায চাাঁদা াঅদানয়য স্ট য 

ধনয ফাফুর ভাতব্বয নানভ এক ন চা স্টদাকালননক  রন্ত চুরায উয স্টপনর তযা কনয।  

                                                           
13 লবলড - h t t p s ://w ww .y o u t u b e .c o m/w a t c h ?v =h n e wK 5b   
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৩১  ানয়ুালয লফেলফদযারনয়য এক োত্রীনক স্টনস্থা , ২৭  ানয়ুালয মনানয টাকায  নয প্রফাীনক াঅটক স্টযনর্ 

ুলরনয লনমযাতন কযা নয়নে। 
1 5

 

১৩. ফযফায়ীয স্টচার্ স্টফাঁনধ যাতবয ুলরল লনমযাতন 

ুনদয টাকা াঅদানয়য নানভ এক ফযফায়ীনক গত ফেনযয ২২ ানক্টাফয যাতবয স্টচার্ স্টফাঁনধ াভানুললক লনমযাতন 

কযা নয়নে। লনমযাতননয লকায াআ ফযফায়ীয ালবনমাগ করানযায়ায যকালট ুলর পাাঁলিয এএাঅাআ লরটন 

লফো  কননিফর ালদুজ্জাভান তানক স্টদাকান স্টথনক গবীয যানত কযানম্প ধনয লননয় তায স্ত্রীয াভনন লনমযাতন 

কনযন। এ  টনায় দায়ী ফযলক্তনদয লফরুনে ালিয দালফ  ালননয় লতলন দুুনয াতক্ষীযা স্টপ্রলানফ এক াংফাদ 

নম্মরন কনযনেন। াংফাদ নম্মরনন লরলর্ত ফক্তফয াঠ কনযন লনমযালতত করানযায়া উন রায পাুয োনভয 

ভলনয উদ্দীন লফোনয স্টেনর স্টগারাভ যুর লফো (৩৪)। 

 

১৪. নাযীকক লযভাকে লনকে যমৌন লনমযাতন:  

গত ফেয কুলিয়ায স্টদৌরতুয থানায এক কভযকতযা এক নাযীনক লযভানন্ড লননয় স্টমৌন লনমযাতন কনয। এনত কনয 

লভলডয়ানত ঝি উনঠ। ুলরনয ালবনমাগ , াআ নাযী স্টপনললডনরয ফযফা কনযন।  গত ফেনযয ১৯ লডনম্বয 

যা ধানীয ভগফা ায স্টথনক ১৯ োত্রী ২০ ন নাযীনক ৫৪ ধাযায় স্টেপতায কনয ুলর তানদয ২ লদননয 

লযভানন্ড লননয় লনমযাতন কনয। স্টেপতাযকৃত োত্রী ালফফায ভা ফনরন ,াঅভায স্টভনয় ান্ত:ত্ত্বা য়া নত্ত্ব ুলর 

তানক লযভানন্ড লননয় লনমযাতন কনযনে।  াতীয় নাযী াংলতয একলট প্রলতফাদ বায় ফক্তাযা  ানান , লযভানন্ড লননয় 

২০ োত্রীনক লনমযাতন কযা নে। এভনলক তানদয িনা মযন্ত ফযফায কযনত স্টদয়া নে না। স্টভনয়নদয লযভানন্ডয 

ভয় স্টভনয় ুলর যার্ায লনয়ভ থাকনর স্টলট ভানা নে। ুরুল ুলরাআ তানদযনক লযভানন্ড এনন ল জ্ঞাাফাদ 

কযনে।
1 6

   

 

১৫. ুলরল লনমযাতননয লকায প্রফাী  

মনানয ুলরনয লফরুনে প্রফাী মুফকনক াযনণয য ভুলক্তণ না স্টনয় স্টনযাাআন লভথযা ভাভরা স্টদয়ায 

ালবনমাগ উনঠনে। এভনলক াআ ভাভরায স্টক্ষনত্র ুলরনয াআ দয মনায দয পাাঁলি াআনচান যয ানুলস্থলতনত 

তায স্বাক্ষয  ার কনযনেন।  মনায দয উন রায তলডাো োনভয াআভাাআর স্টানন ালবনমাগ কনযন , তায 

একভাত্র স্টেনর লভকাাআর স্টানন চরলত ভানয ১০ তালযনর্ ভারনয়লয়া স্টথনক স্টদন স্টপনযন। দুাআ ফেয য 

লভকাাআর স্টদন এননে ভাত্র ১ ভানয েুলটনত।  গত ২২  ানয়ুালয দয পাাঁলিয ালফরদায (এএাঅাআ) ফাফুর 

াঅকতায যতরীয ুনরযাট ফা ায স্টথনক লভকাাআর স্টানননক দয পাাঁলিনত ধনয এনন এক রার্ ২০ া ায 

টাকা দালফ কনযন। এভয় তানক ভাযলট কযা য়।  লভকাাআর তায উয ফাফুনরয লনমযাতননয কথা স্টভাফাাআর 
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স্টপানন তায লতানক  ানানর লভকাাআনরয স্টফান পানতভা াাঁচ া ায টাকা লননয় এন ালফরদায ফাফুরনক স্টদন। 

লকন্তু তানত স্টকাননা কা  য়লন। লভকাাআনরয য লনমযাতন চরনত থানক।
1 7

 

 

১৬. ুলরল লনমযাতনন চা লফনিতায ভৃতুয: ভাভরা লডলফনত িান্তয 

লভযুনয ুলরনয রালঠয াঅ ানত স্টোনবয াঅগুন েলিনয় চা লফনিতা ফাফুর ভাতব্বনযয ভৃতুযয  টনায় াাঅরী 

থানায় দানয়য কযা ভাভরা ঢাকা ভানগয স্টগানয়দা ুলরন স্থানান্তয কযা নয়নে। ালধকতয তদনন্তয স্বানথয ভাভরা 

লডলফনত িান্তয কযা নয়নে ফনর  ানান লডএভলয গণভাধযভ ার্ায উ কলভনায ভারুপ স্টানন যদায। 

স্টাভফায দুুনয ভাভরালট লডলফনত স্টনয়া য়। স্টফরা াঅিাাআটায লদনক ভারুপ স্টানন লন  কামযারনয় াাংফালদকনদয 

এ তথয  ানান। 

১৭. কযাকে লনকে এইচএল যীক্ষাথমী লনমমাতন 

খরুনায যদৌরতকুয ইভযান যাকন নাকভ এক ককরজছাত্রকক লনভমভ লনমমাতন কযা ে। নগযীয কালতমককুর লুর কযাে ইনচাজম 

ালভদ গত ৫ জানেুালয যাকত খরুনায খানজাান আরী আদম ভালফদযারকেয এইচএল যীক্ষাা্থমী ইভযান যাকনকক কযাকে লনকে 

লনভমভ লনমমাতন চারান। এ লনমমা তকন কযাকেয আকযা াত লুর অং যনে। প্রাে লতন ঘণ্টা লনমমাতকনয য অুস্থ কে ড়কর তাকক 

থানাে স্তান্তয কযা ে এফং কয যখান যথকক লচলকৎায জনয খরুনা যভলিকযার ককরজ াাতাকর বলতম কযা ে। ইভযাকনয ফাফা 

জাভার যাকন শুক্রফায খরুনা যভকরালরিন লুর কলভনাকযয  কাকছ লরলখত অলবকমাগ লদকে যদালী লুর দযকদয ালস্ত দালফ 

ককযন।
1 8

 

 

১৮. লুরকয িাকা দালফ, না যকে লনমমাতন: 

গত ৪ জানেুালয যাভফায যাকত াবায উকজরা ছাত্ররীকগয বালত আলতকুয যভান আলতককক আিককয য এক রাখ ২০ াজায 

িাকা দালফ ককযকছ ঢাকা যজরা উত্তয লিলফয এআই লজল্লযু যভান। একই াকথ তাকক তযায হুভলক যদো যদো কেকছ ফকর 

অলবকমাগ াো যগকছ। এ ঘিনায প্রলতফাকদ ঢাকা-আলযচা ভাড়ক অফকযাধ ককয যাকখন ছাত্ররীকগয যনতাকভমীযা। গতকার ভঙ্গরফায 

দুকুযয লদকক াবায লফশ্বলফদযারে ককরজ যথকক একলি লফকক্ষাব লভলছর যফয ককয তাযা ঢাকা -আলযচা ভাড়ককয থানা ফাস্ট্যাে 

অফকযাধ ককয যাকখ। অলবকমাগ াো যগকছ ১১ জানেুালয যাকত াবাকযয নাভা যগো এরাকায ফাংরা ইিকখারায ভালর ক আরাভ 

লভোয লতন কভমচাযীকক গাাঁজা লদকে আিক ককয লিলফ অলপক লনকে লগকে ৬০ াজায িাকা দালফ ককযন এআই লজল্ল।ু 
1 9

 

 

১৯. লুরকয যফকযাো গুলরকত লনত, ১: 

ব্রাহ্মণফালড়ো কয গত ৪ জানেুালয যাভফায ন্ধ্যাে জালভো ইরালভো ইউনলুো ভাদযাায (ফড় ভাদযাা ) ছাত্রকদয াকথ 

ফযফােী  ছাত্ররীকগয ংঘলম ে। কয যাকত লুর ই ভাদযাাে ঢকুক যফকযাো গুলর চারাে। যখাকন ভাদযাাছাত্র াকপজ 

ভাুদুয যভান লনত ন।  লনত ভাুকদয বাই াকপজ যভাাম্মদ ভাভুন  াঠী ভুপলত লনোভুর ইরাভ দালফ ককযকছন , ভাুকদয 

গাকে গুলরয লচহ্ন যকেকছ। লুরকয গু লরকত তায ভৃতুয কেকছ। এ ঘিনাে ব্রাহ্মণফালড়ো ভকির থানায এএল তা যঞ্জন যঘাল  

ল আকুর চন্দ্র লফশ্বাকক গতকার প্রতযাায কযা কেকছ। 
2 0
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২০. চাাঁদা দালফ, না যকে চলুযয ভাভরাে পাাঁাকনায হুভলক: 

যাজধানীয বািাযাে িাকা না যকে লুর এক ফযফােীকক চলুযয ভাভরাে পাাঁলকে যদো  তায ফাা যথকক িাকা  স্বণমারঙ্কায 

যনোয অলবকমাকগ তদন্ত চরকছ। ফযফােীয যচাখ যফাঁকধ ‘ক্রপাোয’-এয হুভলক যদো ে , দালফ কযা ে ২০ রাখ িাকা। কয তাকক 

যচাখ ফাাঁধা অফস্থাে ফাাে লনকে ২৫ বলয স্বণমারঙ্কায এফং লতন রাখ িাকা লনকে মাে লুর। কতৃমকক্ষয কা যছ এ অলবকমাগ কযা কর 

ঢাকা যভকরালরিন লুর গুরান লফবাকগয অলতলযক্ত উ -কলভনায আব্দরু আাদ এফং বািাযা থানায লযদমক (তদন্ত) াজ্জাদ 

যাককনয লফরুকে তদন্ত শুরু কেকছ ফকর জানা যগকছ।
2 1

 

 

২১. যাজধানীকত মুফককক অস্ত্র যঠলককে লুরকয গুলর 

যাজধানীয যুান ঢাকাে অজে  লর (২৭) নাকভ এক মুফককক াকে অস্ত্র যঠলককে ূত্রাযু থানা লুর গুলর ককযকছ ফকর অলবকমাগ 

াো যগকছ। গতকার শুক্রফায ন্ধ্যা াকড় ৬িায লদকক ৩৫ নম্বয াতরাগলর যরকন একলি ফালড়য লনচতরাে এ ঘিনা ঘকি। আত 

অফস্থাে তাকক ঢাকা যভলিকযাকর লুর প্রযাে লচলকৎা যদো কে ।  আত মুফককয দালফ, লতলন একজন কু্ষদ্র ফযফােী। লুর ফরকছ, 

ন্ত্রাী কভমকাণ্ড কযায জনয অজেযা বফঠক কযলছর। এ ভে তায কাছ যথকক একলি লযবরফায উোয কযা ে।  আত অজে ঢাকা 

যভলিকযাকর াংফালদককদয জানান , লতলন একজন কু্ষদ্র ফযফােী। প্রলত শুক্রফায ফন্ধ্কুদয লনকে ফা লড়য ছাকদ আড্ডা যদন। ন্ধ্যাে ফালড়য 

ছাদ যথকক লুর তাকক ধকয লনকচ লনকে লকছু যফাঝায আকগই াকে অস্ত্র যঠলককে গুলর ককয। একত তায ফাভ াকেয উরুকত গুলরলফে 

ে। 
2 2

 

২২. চরকছ লুরকয যাজত্ব! 

  

নাকিাকযয দত্তাড়া, ারা, রক্ষ্মীযুফাীয কাকছ লুর এক আতকঙ্কয নাভ। অলবকমাগ, অলবমাকনয নাকভ নানাবাকফ ভানলুকক েযালন 

কযকছ ফালনীলিয লকছু দয। আয য পাাঁদ যথকক যফলযকে আকত লদকত কে যভািা অকঙ্কয িাকা , নইকর ভাভরা। নাকিাকয অলবমাকনয 

নাকভ নানা যকৌকর েযালন কযকছ লুর। অলবকমাগ স্থানীেকদয। তাযা ফরকছ , থানাে ধকয লনকে ভাভরায বে যদলখকে যভা িা অকঙ্কয 

িাকা আদাে কযকছ ফালনীলিয লকছু দয। তকফ এ অলবকমাগ অস্বীকায ককযকছ নাকিাকযয দয থানায বাযপ্রাপ্ত লুর কভমকতমা 

লভজানযু যভান। 

১০ জানেুালয আব্দরু আলজজকক দয থানাে ধকয আকনন যককে অলপায আখতায  এআই াইদুজ্জাভান। ভাভরা যথকক ফাাঁচকত , 

এআই অ ুযঘাকলয ভধযস্ততাে বাযপ্রাপ্ত কভমকতমায াভকনই তাকক লদকত কেকছ ২০ াজায িাকা। একই অলবকমাগ ককযকছন স্থানীে 

ইউলনেন লযলকদয দয আয অকনককই।  স্থানীেযা ফরকছ , নযাে লফচায লনলিত কযায ফদকর েযালন কযকছ লুর। তা ফকন্ধ্ 
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যকাকযয দ্রুত উকদযাগ যচকেকছ তাযা।  আয কতলদন লুরকয াভকন লজলম্ম কে থাককফ াধাযন জনগণ। তকফ লক ফ যকায ভুকখ 

ভুকখই গণতকন্ত্রয জেগান যগকে মাকফন আজীফন। 
2 3

 

২৩. লুরকয নৃংতাে লচযলদকনয জনয ঙু্গ যরা জেযুাকিয ম্ভাফনাভে ৩ তরুণ 

লচযলদকনয জনয ঙু্গ কে যগকরা জেযুাকিয ম্ভাফনাভে ৩ তরুণ। লুরকয ‘ফন্দকুমুে’ নািককয য যককি যপরকত ে ৩ জকনযই 

া। ইরাভী ছাত্রললফয জেযুাি যজরা বালত আফু ময লগপযী  যকক্রিালয ভয আরী ঢাকা আায কথ দীঘম ৯ লদন লনকখাাঁজ 

লছকরন। তাযয াংফালদক কম্মরকনয ভাধযকভ মমা ফ তাকদয আিককয কথা জানাে এফং লুরকয কাকছ স্তান্তয ককয। লুর গবীয 

যাকত অলবমাকনয নাকভ তাকদয খফু কাছ যথকক দু ’জকনযই াকেয াাঁিুয উয গুরী চারাে। ছাত্রললফকযয ক্ষ যথকক ফরা কেকছ , 

তাকদয তযায উকেকযই গুরী চারাকনা কেলছর। এ ভে আিক আকযা একজকনয াকে গুরী চারাকনা  ে। যাজধানীয ঙু্গ 

াাতাকর লুরী প্রযাে লচলকৎাধীন লতনজকনযই া ইলতভকধয যককি যপরা কেকছ। এয ভধয লদকে ম্ভাফনাভে এই ৩ তরুণ 

লচযলদকনয জনয ঙু্গ কে যগকরা।  

 

আফুজায লগপাযী নীরপাভাযীয জরঢাকা উকজরায দলক্ষণ যদীফাই গ্রাকভয ালভদুয যভাকনয যছকর এফং ভয আরী  জেযুাি 

যৌয কযয যতঘযলফা এরাকায আব্দরু াফ এয যছকর। আকযক জন কে আরালভন।  

গত ৮ লিকম্বয ফযলক্তগত কাকজ ঢাকাে আায কথ যাজধানীয আব্দলু্লাকুয ফা যথকক নালভকে আফু ময লগপযী  ভয আরীকক 

আিক ককয আইন ংৃখরা ফালনী। লনকখাাঁজ োয ৯ লদন য ১৭ লিকম্বয ছাত্রললফকযয লনকখাাঁজ দুই যনতাকক আিক কযায কথা 

জানাে মমানফ। ইলদন দুই ছাত্রকনতাককই াংফালদক কম্মরকন ালজয ককয মমা ফ।  তাযা তখন স্বাবালফকবাকফ যাঁকি ককরয াভকন 

আকন। 
2 4

 

২৪. যস্বোকফক রীগ যনতাকক যিার লুর 

ফাংরাকদ ফযাংককয কভমকতমা যগারাভ যাব্বী  ঢাকা দলক্ষণ ললি কযকাকযকনয কভমকতমা লফকা যােকক লনমমাতকনয য এফায 

ফলযাকরয আগগরঝাড়া উকজরা যস্বোকফক রীকগয এক যনতাকক যফধড়ক যিাকনায অলবকমাগ উকঠকছ এক লয লফরুকে।  গুরুতয 
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আত আাদুজ্জাভান ফাদরকক যগৌযনদীয আকাকালঠ াাতাকর বলতম কযা কেকছ ফকর জালনকেকছন তায স্বজনযা। লতলন উকজরায 

বগরা ইউলনেন যস্বোফক রীকগয -াংগঠলনক োদক  যযার উচ্চ ভাধযলভক লফদযারকেয ভযাকনলজং কলভলিয বালত। 
2 5

 

২৫. ফযাংক এলোয কভমচাযীকক ভাযধয লুরকয 

এফায ফযাংক এলোয এক কভমচাযীকক ভাযধয ককযকছ এক লুর দয। ভাযধকযয লকায ই ফযাংক কভমকতমায নাভ আইেফু। ২০ 

জানেুালয ফুধফায দুযু যদড়িায লদকক লচফারকেয যছকন যভকযফা প্লাজায াভকন লকড় লযফকন এ ঘিনা ঘকি।  ঘিনায য 

অলবমুক্ত লুর ককনস্ট্ফর ভাফুফকক গালড়যতই আিকক যাকখ গালড়য মাত্রী থচাযীযা। এ ভে ারুন নাকভ লুরকয এক এআই 

ঘিনাস্থকর উলস্থত কর লযলস্থলত যফগলতক কে কড়। এক মমাকে উকত্তলজত থচাযীযা গালড়লিয াভকনয গ্লা বাঙচযু ককয। 

 

২৬. াংফালদককক ভাভরাে আাভী কযায বে যদলখকে ঘুল দালফ লুরকয 

গাড়ী বাংচকুযয  ভাভরাে আালভ কযায বে যদলখকে াংফালদককয কাকছ ঘুল দালফ কযকরন লযাজগঞ্জ দয থানা লুরকয উ -

লযদমক (এ আই) পারুক যাকন। অনরাইন লনউজ যািমার ফাংরাকভইকরয স্ট্াপ ককযকেন্ট আলভনরু ইরাভ ভলল্লককয কাকছ 

য য দু ’লদন ৫ াজায িাকা ঘুল দালফ ককযকছন লতলন।  গত ১৫ জানুোলয যফরা ২িায লদকক ুলপ্রভ যকাকিম যাগত দালেত্ব 

ারনকারীন ভকে উ-লযদমক পারুক যাকন আলভনরু ইরাভ ভলল্লককয কাকছ যভাফাইর যপাকন ৫ াজায িাকা ঘুল দালফ ককযন। 

যপাকন লতলন ফকরন, গত ১৪ জানেুালয যাত ৯িায লদকক লযাজগঞ্জ-কালজযু আঞ্চলরক যযাকি অফকযাধ ভথমনকাযীযা লফআযলিল ফা 

 একলি রাককয গ্লা যবকঙ্গ যপকর। এ ঘিনাে াাঁচজকনয একলি তালরকা ককযলছ আলভ। যই তালরকাে আনায নাভ াাঁচ নাম্বাকয 

আকছ। জফাকফ আলভনরু ইরাভ ভলল্লক তাকক ফকরন , আলভকতা ১৪ জানেুালয যাকত ঢাকাে অলপক কাজ কযলছরাভ। লযাগকঞ্জ যগরাভ 

লকবাকফ? তখন, এ আই ফকরন , তালরকা কযা কেকছ যখাকন আনায নাভ আকছ। আনায নাভ আলভ যককি লদকফা। আলন প্রস্তুলত 

লনন। ভাকন লক যকভ প্রস্তুলত ? উত্তকয, এ আই ফকরন , আনায নাভ একফায ভাভরাে ঢকুকর ফায ফায ঢকুকতই থাককফ। কাকজই 

আলন আভাকক ৫ াজায িাকা যদন। লকবাকফ িাকা লদকফা ? উত্তকয লতলন ফকরন , লফকাক িাকা া ঠান। তখন য লফকা নাম্বাযলি 

(০১৮৪৯৮২৪৪২২) জালনকে যদন। এযয গতকার যাভফায দুকুয ুলপ্রভ যকাকিম অফস্থানকারীন ভকে আফাকযা কথা কর আলভনরু 

ইরাভ ভলল্লক িাকা াঠাকনায কথা ফকর লফকাকয াকমানার নাম্বায চান। তখন লুর কভমকতমা ফকরন লফকা কযকত কফ না , আভায 

এই নাম্বাযয (০১৭২৪-০৯৬২৪৯) যেলি ককযন। 

 

২৭. ঘুভ যথকক যিকক তুকর াতক্ষীযাে এক ফযলক্তয াকে লুরকয গুরী 

াতক্ষীযাে লুরকয গুরীকত লভন্ট ুযদায (৩৩) নাকভ এক ফযলক্ত গুরীলফে কেকছ। লুরকয দালফ , তাকদয য যফাভা াভরা চারান 

লভন্ট।ু কয তাযা গুরী চারাে। লভন্টযু দা লফ, ঘুভ যথকক যিকক লনকে তায াকে গুরী ককযকছ লুর।  গত ফছকযয ৩ জানেুালয লনফায 

যবায যাো াাঁচিায লদকক াতক্ষীযা কযয াতক্ষীযা -খরুনা ড়ককয একলি যকরার াকেয াক এ ঘিনা ঘকি। লভন্টযু ফালড় 

াতক্ষীযা কযয রাকার এরাকাে।  াতক্ষীযা লুর ুায দপতকযয তথয কভম কতমা  উ -লযদমক কাভার যাকন জানান , 

লভন্ট ুএকজন লচলহ্নত ভাদক ফযফােী।  

 

২৮. রাক যথকক নালভকে থানাে লনকে মাে লুর 

চট্টগ্রাকভয ফোযাকিয জলযনা আকতাকযয যছকর যভাাম্মদ রুকফর। যাে একজন ড্রাইবায। গত ফছকযয ৫ জানেুালয যাভফায যাত 

যথকক যছকরকক একনজয যদখায জনয এই ভলরা লবড় ককযন যকাকতাোলর থানাে। তায অলবকমাগ, যছকর রুকফর লফএনল ককয না। 

ঘিনায লদন লুর মখন দরলিয যনতাকভমীকদয ধাো ককয, তখন য একলি রাককয চারককয আকন ফালছর। লকন্তু লুর তাকক 

যিকনলাঁচকড় নালভকে থানাে লনকে এককছ। এ লনকে উকেকগয যল যনই ভা জলযনায। ৬ জানেুালয কাকর তায কঙ্গ মখন কথা লের 

তখন যচাকখ-ভুকখ উৎকণ্ঠা  বে। মলদ বাঙচকুযয ভাভরাে তাকক আালভ কযা ে তাকর ভাভরা চারাকফন লক ককয! যকফর জলযনা 

নে, তায ভকতা এভন অকনক বুক্তকবাগী লবড় ককযকছন ইলদন কার যথকক ন্ধ্যা মমন্ত। মাকদয ংখযা অন্তত আড়াই ’।  
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২৯. যাজাীকত লককিায ধযকত না যকয াংফালদককদয যিাকরা লুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাজাীকত লককিায ধযকত না  যকয াংফালদককদয যিাকরা লুর।  

গত ফছকযয ৯ জানেুালয  কার াকড় ১০িায লদকক যাজাী ককরজ চত্বকয এ ঘিনা ঘিাে লুর। কয াংফালদককদয য াভরায 

ঘিনাে অলবমুক্ত লুরকয উ -লযদমক এএভ জাাঙ্গীয   যাকন  কনকস্ট্ফর ফুরফুরকক লুর রাইকন   যলাজি কযা ে।  

প্রতযক্ষদমীযা জানাে , ইলদন অফকযাকধয ভথমকন লভলছকরয খফয   যকে গণভাধযভকভমীযা যাজাী ককরজ এরাকাে মান। ছাত্রদর 

লভলছর যফয কযকর লুর তাকদয ধাো ককয। লভলছরকাযীকদয ধযকত না যকয লুর াংফালদককদয য চড়া ন। এ ভে লুর 

দযযা রালঠ লদকে াংফালদককদয  যফধড়ক ভাযলি ককয। লুরকয এ ভাযধকয যফযকালয যিলরলবকনয এক াংফালদক আত ন।  

৩০. যছকরয খতনায অনষু্ঠান যথকক যিকক লনকে লুরকয গুলর 

 

 

 

 

 

 

 

 

লকছু ফুকঝ ঠায আকগই এআই ভয পারুক  ভাভুন আভাকক যিকনলাঁচকড় একলি লএনলজ যপায যরাক গালড়কত লনকে যতাকর। যকন 

আভাকক লনকে মাকেন, আভায অযাধ লক? লজজ্ঞাা কযকতই এআই ভয পারুক ফকরন, ‘তযা লফএনল কয, এইিাই যতাকদয 

অযাধ’। একথা ফকরই আভায দুই উরুকত িগান যঠলককে গুলর ককয। আভায নাকভ থানাে যকান ভাভরা যনই, অলবকমাগ যনই, 

লুর আভাকক যকন গুলর কযকরা? তায লকছুই জালন না। আভায অযাধ লক? ঢাকা যভলিকযার ককরজ াাতাকরয ১০২ নম্বয 

োকিময ১৭ নম্বয যকলফকনয লফছানাে শুকে কথাগুকরা ফরলছকরন যাজধানীয যাভযু ইউলনেন লফএনল যনতা যভা. লগোউলেন 

আকভদ ফাফুর (৪৫)।  গুলরলফে লগোউলেন মন্ত্রণাে ছিপি কযকছন। ফায ফায লচৎকায ককয উঠকছন। ২০১৫ াকরয ৯ জানেুালয 

শুক্রফায যাকত জরুলয অকস্ত্রাচাকযয ভাধযকভ তায দুই উরুয যবতকয থাকা গুলর যফয কযা কেকছ। িান উরুকত ২লি  ফাভ উরুকত 

আয ১লি গুলর যকে যগকছ। লগোউলেকনয স্বজনকদয অলবকমাগ, শুক্রফায যাভযু াইস্করু যযাি এরাকায ফাাে তায যছকরয ুন্নকত 

খতনায অনষু্ঠান যথকক তাকক তুকর লনকে মাে কদভতলর থানা লুর। কয লএনলজকত তুকর তায দুই উরুকত গুলর ককয।  
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৩১. লুরকয গুলরকত আত এক ফযফােী 

যাজধানীয দলক্ষণখাকনয ভধয আজভযু এরাকাে যাভফায ২০১৫ াকরয ১২ জানেুালয কাকর লুরকয গুলরকত একজন ফযফােী 

গুলরলফে কেকছন। গুলরলফে ফযফােী াজী যভাাম্মদ পাকেজ আরীকক (৫০) ঢাকা যভলিকযার ককরজ াাতাকর বলতম কযা কেকছ। 

তায লফরুকে লুরকয য াভরা  লুরকয অস্ত্র যককড় যনোয অলবকমাগ একন একলি ভাভরা দাকেয কযা কফ জালনকেকছন দলক্ষণ 

খান থানায ল ।  দলক্ষণ খান থানায ল াভীভ অয যলদ ফকরন , উত্তযা ৪ নম্বয যক্টয ১০ নম্বয যযািস্থ যযর রাইকনয ফুম াক 

দলক্ষণখান থানাধীন ভধয  আজভযু এরাকাে লফএনল -জাভাোত ভথমকযা লককলিং কযলছর।   এভে খফয যকে দলক্ষণখান থানা 

লুরকয একলি লিভ উলস্থত ে। ই ফযফােীয লযফাকযয ক্ষ যথকক অলবকমাগ কযা কেকছ , যকান কাযণ ছাড়াই লুর লফএনল 

ভথমক ফকর ঐ ফযফােীকক ধকয যকাভকয লস্তর যঠলককে গুলর ককযকছ। 

৩২. ইলফ ছাত্রদর োদককয ফালড়কত লুরকয তল্লাী বাংচযু : ভাকক ধলমকণয হুভলক এআইকেয! 

 

 

 

 

 

 

 

ইরাভী লফশ্বলফদযারে াখা ছাত্রদর াধাযণ োদক যাকদুর ইরাভ যাককদয ফালড়কত তল্লাী চালরকেকছ লুর। এভে তাযা 

যাককদয ফালড়কত াভরা চালরকে ফযাক বাংচযু ককয। ২০১৫ াকরয ১১ জানেুালয যলফফায যাত াকড় ৯ িা যথকক লতন দপাে 

যাককদয ফালড়কত তল্লাী চারাে লুর। কযাো াশ্বমফতমী ভধুযু এরাকাে অফকযাকধয ভথমকন রাক যাড়াকনায ঘিনাকক যকন্দ্র ককয 

এ ঘিনা ঘকিকছ ফকর থানা ূকত্র জানা যগকছ। যাকদ জানান, যযাফফায যাত াকড় ৯িায লদযক কযাো াশ্বমফতমী ভধুযু ফাজাকয গাড়ী 

বাংচযু এফং অলিংকমাকগয অলবকমাগ একন আভাকক যপান ককয ইলফ থানা লুরকয এ আই ভাপুজুয যভান। এভে এআই 

ভাপুজ যাককদয ভাকক ধলমণ কযায হুভলক যদে ফকর অলবকমাগ ককযন যাকদ। যাকদ আকযা জানান- এ আই ভাপুজ আভাকক 

তযায হুভলক লদকে ফকরন- তুই ফালড়কত থালক, আলভ আকতলছ। তুই ফালড় না থাককর যতায ভাকক প্রস্তুত থাককত ফলর, যদকখ যনফ। 

যতায ভাকক ধলমণ কযফ। 
2 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৩. দলক্ষণখাকন ফযফােীকক ধকয লুরকয গুরী 
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যাজাধানীয দলক্ষণখাকন পাকেজ আরী যকায (৫০) নাকভ এক যি-লকভন্ট ফযফােীকক ধকয তায উরুকত গুরী ককযকছ লুর। লতলন 

লফএনলয ভথমক ফকর জানা যগকছ। দলক্ষণখাকনয ভধয আজভকুয ২০১৫ াকরয ১২ জানেুালয যাভফায কার াকড় ৮িায লদকক এ 

ঘিনা ঘকি।  প্রতযক্ষদমী নরুুর াান জানা ন, পাকেকজয ভধযআজভকুয ১৩ নম্বয লন ুএন্টাযপ্রাইজ নাকভ যি -লকভকন্টয যদাকান 

আকছ। কাকর লতলন যদাকাকনয াভকন দাাঁলড়কেলছকরন। তখন দলক্ষণখান থানা লুর তাকক যদাকাকনয াভকন যথকক যিকন -লাঁচকড় লনকে 

গুরী ককয। আতাফস্থাে তাকক উোয ককয প্রথকভ উত্তযা লক্রকন্ট াাতাকর যনো ে। কয অফস্থায অফনলত কর ঢাকা যভলিককর 

ককরজ (ঢাকভক) াাতাকর লনকে আা ে। পকেজ আরী জানান, তায কাকছ াাঁচ রাখ িাকা চাাঁদা দালফ ককযলছকরন এআই 

জেনার। গত প্রাে এক ভা ধকয লফলবন্ন ভকে আজভকুযয আইেফূ ভাককমকি  তায যদাকান এএভ লন ুএন্টাযপ্রাইকজ লগকে চাাঁদা 

দালফ ককযন জেনার। চাাঁদা না লদকর লফএনল-জাভাোকতয কযািায ফালনকে ভাভরাে আালভ কযায হুভলক লদকেলছকরন লতলন। 
2 7

 

 

৩৪. কাউলিরয কাকেকক ধকয লনকে তযা 

 

যাজধানীয ভলতলঝকর যগাকেন্দা লুরকয কঙ্গ কলথত ‘ফন্দকুমুকে’ লনত কেকছন নড়াইর যৌযবায কাউলিরয  জাভাোত যনতা 

ইভরুর কাকে। লুর তাকক ধকয লনকে তযা ককযকছ ফকর দালফ লযফাকযয। শুধ ুলযফাযই নে, যাজগনলতক দর জাভাোকত ইরাভীয 

ক্ষ যথকক ফরা কেকছ, দুই লদন আকগ যগাযেন্দা লুর ঢাকায একলি যভ যথকক ধকয লনকে মাে ককেকক। এযয যথকক তাকক আয 

খাুঁকজ াো মালের না।  নড়াইর যজরা জাভাোকতয যকক্রিালয যভা . আফু পাইজা জানান , দুই লদন আকগ যগাকেন্দা লুর লযচকে 

ঢাকায একলি যভ যথকক ইভরুর কাকেকক ধকয লনকে মাো ে। এযয যথকক তায যকাকনা যখাাঁ জ াো মালের না। যাভফায 

দুকুয জানা মাে , লুরকয কঙ্গ ফন্দকুমুকে কাকে লনত কেকছ । ইভরুর কাকে নড়াইর যৌযবায ১ নম্বয োকিময কাউলিরয। 

লতলন স্থানীে মমাকে জাভাোকতয যাজনীলতয কঙ্গ মুক্ত। নড়াইকরয আব্দরু াই লিলগ্র ককরজ াখা ছাত্রললফকযয াকফক বা লত 

লছকরন লতলন। নড়াইর যৌযবায িুভুযতরায আকনাোয যাককনয যছকর কাকে।
2 8

 

৩৫. যাকতয আধাাঁকয লভঠাকুুকয ঘুভন্ত জাভাোত যনতাকক ঘকয ঢকুক াকে গুলর 
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২০১৫ াকরয ২০ জানেুালয যংকুযয লভঠাকুুকযয ােযাফন্দ আভফাড়ী এরাকাে ফালড়কত অলবমান চালরকে লুর স্থানীে 

জাভাোকতয োিম যকক্রিালয কাঠ ফযফােীক ফুরফুর আাকম্মদ লভন্টকুক (৩৫) যগ্রপতায ককযকছ লুর। লুরল াাযাে গুলরলফে 

অফস্থাে তাকক যংযু যভলিকযার ককরজ াাতাকর বলতম কযা কেকছ। লযফাকযয অলবকমাগ, যগ্রপতাকযয য তায েনককক্ষই 

লুর কাছ যথকক তায িান াকে গুলর ককয। তাকক যংযু যভলিকযার ককরজ াাতাকর বলতম কযা কেকছ। তায স্ত্রী াজালদ যফগভ  

ফকরন, ‚যাত যৌকন দুইিায লদকক আভায স্বাভী ফালড়কত যঢাকায লকছুক্ষকণয ভকধয অস্ত্রধাযী লুর ফালড়কত আভায েন ককক্ষ প্রকফ 

ককয। এ ভে আলভ  আভায াাঁচ ফছকযয যভকে লভনু আভায স্বাভীয কঙ্গ যজকগ উলঠ। এ ভে লুর যালয আভাকদয াভকনই 

আভায স্বাভীয াকে যয দু’লি গুলর ককয তাকক যফয ককয লনকে মাে। 
2 9

 

৩৬. াফাগ যভাকড় মুফককক লুরকয গুলর 

যাজধানী ঢাকায াফাগ যভাকড় লুরকয গুলরকত নযু যাকন (২৫) নাকভ এক মুফক আত কেকছন। ২০১৫ াকরয ১৯ জানেুালয 

যাভফায যাত ৮িায লদকক এ ঘিনা ঘকি। ফাাঁ-াকে গুলরলফে নযু যাকনকক ঢাকা যভলিককর ককরজ াাতাকর বলতম কযা কেকছ। 

াফাগ থানায উ-লযদমক আফদুর আলজভ দালফ ককযন, ফাক কককির লনকক্ষ ককয ারাকনায ভে লুরকয গুলরকত আত ন 

নযু যাকন। ই কককির াভরায ঘিনাে ফাকয চারক আত ন। তাকক ঢাকা যভলিকককর বলতম কযা কেকছ। 

৩৭. কাযাগাকয বাইকক যদখকত লগকে লুরকয গুলরকত অনয বাই লনত 

 

কাযাগাকয বাই লযাকক যদখকত লগকেলছকরন লখরগাাঁ থানা ছাত্রদকরয াধাযণ োদক নরুুজ্জাভান জলন (৩০)।  কাযা পিক যথকক 

লুর লযচকে তাকক  তুকর যনো ে। ২০১৫ াকরয ২১ জানেুালয  যবাকয তায রা াো মাে লখরগাাঁকেয যজাড়কুুয াকড়য 

ফারুয ভাকঠ। লুর ফকরকছ , ‘ফন্দকুমুকে’ জলন লনত কেকছ। অয লদকক , জলনয লযফাকযয দযযা ফকরকছন , জলনকক 
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লযকলিতবাকফ তযা কযা কেকছ। জলনয ফাফা -ভা এফং বাই দালফ ককযকছন , জলনয লফরুকে যমফ ভাভরা যকেকছ তায ফই 

যাজগনলতক। জলন যকাকনা ন্ত্রাী কভমকাকণ্ডয াকথ েকৃ্ত নে।  স্থানীে ফালন্দা জানাে, জলনয গুলরলফে রা যজাড়কুুয াকড়য ফারুয 

ভাকঠ কড় আকছ। ঘিনাস্থকর লগকে তাযা রা না যকে াাতার ভকগম ছুকি মান। যখাকন তাযা রালি নাক্ত ককযন। 

৩৮. মুফরীগ ধকয লনকে মাো লতন ছাত্রকক লুরকয লনমমাতন 

 

নাযােণগকঞ্জয পতুল্লাে মুফরীগ কতৃমক লতন ছাত্র লাফ উলেন , ভাভুদ  আফু াইদকক লনমমাতকনয য াাতাকর নুযাে লুর 

কতৃমক লনমমাতকনয অলবকমাগ ককযকছ তাকদয অলববাফকযা। লফফৃলতদাতাযা করন যভা . লাফ উলেকনয ফাফা আব্দরু যভাতাকরফ , 

ভাভুদুর াাকনয ফাফা আব্দু যাফা ন। ২০১৫ াকরয ২৪ জানেুালয  লনফায যাকত গণভাধযকভ াঠাকনা এক লফফৃলতকত তাযা এ 

অলবকমাগ ককযন। লফফৃলতকত তাযা ফকরন, ‘আভাকদয লতন ন্তান লাফ উলেন, ভাভুদ  আফু াইদকক মুফরীগ কভমীযা লফনা অযাকধ 

লনভমভবাকফ ললিকে আত ককয গালড়কত আগুন যদোয লভথযা অলবকমাকগ লুরকয াকত তুকর যদে। তাকদয অফস্থা আঙ্কাজনক োে 

লুর তাকদয স্থানীে াাতাকর বলতম ককয। 

 

৩৯. চরুা যবকঙ, যর-যতাকক ালন লদকে যক্ষাব ঝাড়কছ লুর 

লককাযগকঞ্জয কুলরোযচকয যাজগনলতক লংতায ভাভরাে আালভ লফএনল যনতাকভমীকদয ধযকত না যকয চরুা যবকঙ আয যর-

যতাকক ালন লদকে যক্ষাব যঝকিকছ লুর। িানা অফকযাকধ লককাযগকঞ্জয কুলরোযচকয মানফান বাঙচযু  অলিংকমাকগয ঘিনাে 

লফএনলয যনতা-কভমীকদয লফরুকে ভাভরা লতনলি কেকছ । এফ ভাভরায আালভকদয অকনককক খাুঁকজ না াোে যক্ষাকব লুর 

যনতাকভমীকদয ফাায যান্নায যঞ্জাভ বাঙচুয  যর-যতাক ালন লদকে লবলজকে লদকে ফকর অলবকমাগ াো যগকছ। বুক্তকবাগী  

প্রতযক্ষদমীযা জানান, ২০১৫ াকরয ১২ জানেুালয উকজরায ছেূতী ফাস্ট্যাে এরাকাে একলি ফা  ককেকলি অকিালযকা 

বাঙচযু ককয অফকযাধ-ভথমককযা। ১৪ জানেুালয ন্ধ্যাে ফাজযা ফাস্ট্যাকে দুলি রাক  একলি কাবািম বযাকন অলিংকমাগ কযা ে। 

১৯ জানেুালয যাকত ফাস্ট্যাকে আয একলি ফাক আগুন ধলযকে যদো ে। এ ছািা প্রলতলদনই অকিালযকা বাঙচকুযয ঘিনা ঘিকছ। 

এফ ঘিনাে এখন মমন্ত লুরকয দাকেয কযা লতন ভাভরাে ককেক ত অজ্ঞাতনাভা আালভ দরলিয ৫৮ যনতা-কভমীয নাভ 

উকল্লখ আকছ। 
3 0

 

৪০. লুরকয ফন্দকুমুকেয নাকভ লযকলিত তযা 
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যাজাী নগযীয লফকনাদযু ইরালভো ককরকজয লক্ষক  জাভাোত কভমী নরুুর ইরাভ াীন (৪৫) গুরীকত লনত কেকছন। 

২০১৫ াকরয ২৯ জানেুালয ভঙ্গরফায যাকত নগযীয ভাকরাাড়ায লনজস্ব ফযফা প্রলতষ্ঠান অপকি যপ্র যথকক লিলফ লুর লযচকে 

তাকক আিক কযা ে। এয আকগয লদন  ফুধফায কাকর লযফাকযয কাকছ যাজাী যভলিককর ককরকজ যথকক াীকনয লনত োয 

খফয আক। াীকনয লনত ফায লফলকে লুরকয দালফ , লতলন ‘ফন্দকুমুকে’ লনত কেকছন। অনযলদকক , লযফায ফরকছ তাকক 

‘লযকলিতবাকফ তযা’ কযা কেকছ।  ালযফালযক ূকত্র ফরা ে , ভঙ্গরফায যাত ৯িায লদকক দ্মা অপকি যপ্রক কাজ কযায ভে 

লিলফ লুরকয একলি লিভ তাকক আিক ককয লনকে মাে। আিককয লকছুক্ষণ কূফম লযফাকযয াকথ কথা ে াীকনয। কা যর তায 

লনত ফায খফয আক। লতলন ভাথাে  ফুকক গুরীলফে লছকরন। গুরীলফে োে অলতলযক্ত যক্তক্ষযকণই তায ভৃতুয ে ফকর লচলকৎক 

জানান।  

৪১.কালজকুযয ককরজ ছাত্রীকক লুরী লনমমাতন 

কালজকুযয একলি তযা ভাভরায কন্দবাজন এক ককরজ ছাত্রীকক ৬ লদন ধকয থানাে আিকক যযকখ অভানলফক লনমমাতন কযা কেকছ 

ফকর অলবকমাগ উকঠকছ। ২০১৫ াকরয ২৭ জানেুালয, ভঙ্গরফায কাকর তাকক লযাজগঞ্জ জুলিলোর ভযালজকরি আদারকত ালজয 

ককয লুর লযভাকেয আকফদন কযকর আইনজীলফ যা লনমমাতকনয লফলেলি আদারকতয নজকয আকনন। এ ভে আদারত লনমমালততা 

ককরজ ছাত্রীয ১৬৪ ধাযাে জফনফন্দী গ্রকণয লনকদম যদন। লফকককর ১৬৪ ধাযাে জফানফন্দী গ্রণকাকর আদারত প্রাঙ্গকণ লফলক্ষপ্ত 

যরাকজকনয াকত কাজীযু থানায বাযপ্রাপ্ত কভমকতমা ২ লুর কভমকতমা রালিত  ন। এ ভে লুর ৭ যাউে যাফায ফুকরি ছুকড় 

লযলস্থলত লনেন্ত্রকণ আকন। এ ভে লুর ঘিনাস্থর যথকক লুর ৫ জনকক আিক ককযকছ।   অলবমুক্ত ককরজ ছাত্রী ারা খাতুকনয 

লযফায এফং আদারত ূকত্র জানা মাে , একলি তযা ভাভরাে অলবমুক্ত আাভীয াকথ যভাফাইর যপাকনয ককথাকথকনয ূত্র ধ যয 

গত ২১ জানেুালয লুর ারা খাতুনকক আিক ককয। ারা  তায লযফায জানান , আিককয য যথককই তাকক কাজীযু থানাে 

একন অভানললক লনমমাতন চারাকনা ে। একই াকথ লুর তায লযফাকযয লনকি যথকক ১ রক্ষালধক িাকা উৎককাচ গ্রণ ককযকছ। ৬ 

লদন য যাভফায তাকক লযাজগঞ্জ কাযাগাকয াঠা যনা ে। ভঙ্গরফায তাকক লযাজগঞ্জ জুলিলোর ভযালজকরি আদারকতয লফচাযক 

রুলফনা াযলবকনয এজরাক ালজয কযা কর এ লনমমাতকনয লফলেলি আদারকতয কাকছ প্রকা কে কড়। 
3 1

 

৪২. ফযফা-প্রলতষ্ঠান যথকক লুর ধকয লনকে গুলর  

লঝকযগাছা দয ইউলনেন লযলকদয যচোযভযান  লফএনল যনতা যখাযকদ আরভকক লনজ ফযফা-প্রলতষ্ঠান যথকক লুর ধকয লনকে 

গুলর ককযকছ ফকর অলবকমাগ ককযকছ তায লযফায। গতকার লফককর াকড় ৫িায লদকক যপ্রলাফ মকাকয ংফাদ কম্মরন ককয তায স্ত্রী 

তলভনা খাতুন এ অলবকমাগ ককযন। ংফাদ কম্মরকন লতলন ফকরন, লঝকযগাছা উকজরা লফএনলয াংগঠলনক োদক  দয 

ইউলনেন লযলকদয (ইউল) যচোযভযান যখাযকদ আরকভয মকায-যফনাকার ভাড়ককয গাজীয দযগা এরাকাে একলি ধান-

চাকরয চাতার যকেকছ। ২০১৫ াকরয ১ যপব্রুোলয লনফায যাকত ই এরাকাে একলি রাক  প্রাইকবিকাকয যকরার যফাভা 

লনকক্ষকক যকন্দ্র ককয লুর অলবমাকন মাে। এ ভে লুরকয উলস্থলতকত স্থানীে আোভী রীগ যনতাকভমী যখাযকদ আরকভয 

চাতার  চাকরয যগািাউকন আগুন ধলযকে যদন। বুক্তকবাগীয দালফ, আগুকন তায যকালি িাকায ক্ষেক্ষলত কেকছ। যলফফায কার ৮িায 
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লদকক যখাযকদ আরভ কুড় মাো চাতার যদখকত মান। এ ভে যখাকন উলস্থত মকায যকাকতাোলর ভকির থানা লুর তাকক ধকয 

থানাে লনকে মাে। 
3 2

 

৪৩. ঢালফয াংফালদক দু’জনকক লুরকয যফধড়ক লিুলন:  

াংফালদক লযচে যদোয য ঢাকা লফশ্বলফদযারকেয এক াংফালদক  তায ফন্ধ্কুক যফধড়ক ললিকেকছ লুর। ২০১৫ াকরয ২ 

যপব্রুোলয ন্ধ্যাে যাজধানীয লফজেনগয যভা যড় যভনা থানায ১৫-২০ জন লুর তাকদযকক াকেয ফুি  ফন্দকুকয ফাাঁি লদকে ভাযধয 

ককয। এ ভে তাকদযকক থানাে ককেক ঘণ্টা আিলককে যাখা ে। গুরুতয আতাফস্থাে লফশ্বলফদযারকেয যভলিকযার যন্টাকয বলতম কযা 

কেকছ তাকদয।  আতযা করন , বদলনক লনউ এজ লত্রকায ঢাকা লফশ্বলফদযারে প্র লতকফদক নাজভুর হুদা ুভন এফং লফশ্বলফদযারকেয 

ফযফস্থানা লফবাকগয তৃতীে ফকলময ছাত্র খাইরুজ্জাভান শুব। 

৪৪. যাজাীকত ৬ ছাত্রকক আিককয য আদারকত না যতারাে লযফাকযয উকেগ:  

 

যাজাীকত গত ফছকযয ৩১ জানেুালয লদফাগত যাত  কাকর লুর কতৃমক অনযােবাকফ আিককয য ৬ ছাত্র াাদ যভাাম্মদ 

নরুুল্লা, যভা: যযাকনলুেন, আাদুল্লা আাদ , যভা: জাভার উলেন , জুরকায নাইন  এ যক যভাস্তালপজুয যভানকক আদারকত না 

যতারাে উকেগ প্রকা ককয লফফৃলত লদকেকছন তাকদয অলববাফককযা।  লফফৃলতকত তাযা  ফকরন, ‘‘আভাকদয ৬ ন্তান াাদ যভাাম্মদ 

নরুুল্লা, যভা: যযাকনলুেন, আাদুল্লা আাদ, যভা: জাভার উলেনকক যাত ১িাে বািাাড়া যভ যথকক  জুরকায নাইন এফং এ যক 

যভাস্তালপজুয যভানকক কার ১১িাে যভ যথকক লুর আিক কযকর লনেভ থাকায য আদারকত যতারা েলন। যদকয 

লযলস্থলত লফকফচনাে আভযা তাকদয জীফন লনকে ঙ্কাকফাধ কযলছ। আভাকদয জানা ভকত , আভাকদয এই ছে ন্তান যকান ধযকনয 

যাজনীলত ফা যকান প্রকায অযাকধয াকথ জলড়ত নে। এয য আভাকদয ন্তাকনযা মলদ যকান অযাধ ককয থাকক , তাকর এয 

জনয যদকয আইন যভকনই লফচায োয কথা। লকন্তু লুর যফআইলনবাযফই এখকনা তাকদয আদারকত ালজয ককযলন।  

৪৫. থানাে লনকে ললফয কভমীয াকে গুলর 

যাজধানীয লনয আখড়াে যতাকরয ভথমকন ালন্তণূম লভলছর যকল ফাাে যপযায কথ ললফয কভমী আব্দরু ালভদকক যাস্তা যথকক 

ধকয থানাে লনকে াকে গুলর ককযকছ লুর। ২০১৫ াকরয ৩ যপব্রুোলয ভঙ্গরফায ইরাভী ছাত্রললফকযয এক যপ্রলফজ্ঞলপ্তকত এ 
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অলবকমাগ কযা ে । একত ফরা ে, কার ৭িা ১৫ লভলনকি যতাকরয ালন্তণূম লভলছর যকল ফাাে যপযায কথ লুর লনয আখড়া 

যথকক তাকক আিক ককয কদভতরী থানাে লনকে আক। যখাকন ঠাণ্ডা ভাথাে কদভতরী থানায এ আই আব্দরু জলরর তায াকে 

ফন্দকু যঠলককে গুলর ককয। ফতমভাকন আব্দরু ালভদ ঢাকা যভলিকযার ককরকজ লুরকয াাযাে লচলকৎাধীন আকছন। আত আব্দরু 

ালভদ ঢাকা ককরকজ ভাজ লফজ্ঞাকন ভাস্ট্াকম অধযেনযত।   

৪৬. াংফালদককক লুরকয ফুি-ফাাঁি রালঠকিা:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাস্তাে তককময যজয ধকয ঢাকা লফশ্বলফদযারকেয দুই লক্ষাথমীকক থানাে আিকক যযকখ লতন ঘণ্টা লনভমভ লনমমাতন চালরকেকছ লুর। 

লনমমাতকনয লকায ছাত্রকদয ভকধয ইংকযলজ লত্রকা লনউ একজয লফশ্বলফদযারে প্রলতলনলধ যকেকছন। গত যলফফায ন্ধ্যাে যভনা থানা 

লুরকয এভন যফকযাো  আচযকণ ফযাক প্রলতলক্রো ৃলি কেকছ। ২০১৫ াকরয ২ যপব্রুোলয যাভফায যাত মমন্ত অলবমুক্ত লুর 

দযকদয লফরুকে 'মথামথ' ফযফস্থা যনেলন লুর। যকফর একজন এএআইকক যলাজ ককয লফবাগীে তদন্ত শুরু কেকছ। লক্ষাথমী 

লনমমাতকন জলড়ত লুর দযকদয ২৪ ঘণ্টায ভকধয  লফচাকযয দালফ জালনকেকছ ঢাকা লফশ্বলফদযারে াংফালদক লভলত। না কর তীব্র 

আকন্দারন গকড় যতারা কফ ফকর তকম ককয লদকেকছন তাাঁযা। 

লনমমালতত লক্ষাথমীযা করন নাজভুর হুদা ুভন  খােরুজ্জাভান শুব। তাাঁযা ফতমভাকন লফশ্বলফদযারে যভলিকযার যন্টাকয লচলকৎাধীন। 

দুজকনয যীযযই দগদকগ কে আকছ লনমমাতকনয লচহ্ন, াযা গাকে প্রচণ্ড ফযথা। ুভন লফশ্বলফদযারকেয যাষ্ট্রলফজ্ঞান লফবাকগয তৃতীে ফকলময 

ছাত্র। লতলন লনউ এজ লত্রকায লফশ্বলফদযারে প্রলতলনলধ এফং ভুলক্তকমাো লজোউয যভান র াখা ছাত্ররীকগয গণলক্ষালফলেক 

োদক। তাাঁয ফন্ধ্ ুশুব কড়ন ফযফস্থানা লফবাকগয তৃতীে ফকলম।
3 3

 

৪৭. চট্টগ্রাকভ ললফয কন্দক এলতভখানা যথকক আিক ২৮:  

নগযীয যভালভন যযাকি কদভ যভাফাযক এরাকাে ছাত্ররীকগয লভলছকর লঢর যছাড়াকক যকন্দ্র ককয ংঘকলময য ২০১৫ াকরয ১৭ 

যপব্রুোলয (ভঙ্গরফায) ন্ধ্যাে লুর স্থানীে এলতভখানাে অলবমান চালরকে ললফযকভমী কন্দক ২৮ জনকক আিক ককযকছ। ংঘকলম 

অন্তত ১০ জন আত কেকছ। যকাকতাোরী থানায ল এককএভ ভলউলেন যলরভ ইনলকরাফকক জানান , ন্ধ্যায আকগ ছাত্ররীকগয 

একলি যতারলফকযাধী লভলছর যভালভন যযাি অলতক্রভকাকর  ই স্থান যথকক যলিকক রক্ষয ককয ইি -ািককর লনকক্ষকয ঘিনা ঘকি। এ 
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ভে লভলছরকাযীযা ছত্রবঙ্গ কে াভরাকাযীকদয খাুঁজকত থাকক। কয লুর এলতভখানাে তল্লাল ককয ২৮ জনকক আিক ককযকছ 

উকল্লখ ককয লতলন জানান , যখাকন জাভাোত -ললফকযয াংগঠলনক কলভলি যকেকছ। এলদকক প্রতযক্ষদমী যা জানাে , যচযাগী াাড় 

যকলন্দ্রক আড্ডাকক যকন্দ্র ককয ছাত্ররীকগয দুই গ্রুকয ভকধয লতনলদন আকগ ধাো -াল্টা ধাোয ঘিনা ঘকি। এয যজয ধকয গতকার 

ছাত্ররীকগয লভলছকর অয গ্রু ইি-ািককর ছুকড়। এ ঘিনাকক যকন্দ্র ককয দুই কক্ষয ভকধয এলতভখানা এরাকাে ংঘলম ফাকধ।
3 4

 

 

৪৮. নাকতায ভাভরাম ৭০ ফছকযয ফৃেকক যগ্রপ্তায, লযভাে 

ঢাকায াবাকযয লফরুলরমা গ্রাকভয ফালন্দা ৭০ ফছকযয ফৃে আফদুর কাকদয। গত ফছকযয ৩ জানমুালয মখন যজাকযয নাভাকজয প্রস্তুলত 

লনলেকরন তখনই লুর আক। তাকক আিক ককয লনকে মান াবায থানায এআই আফুর কাকভ।  কয তাকক গালি যািাকনায 

ভাভরাম যগ্রপ্তায যদলখকম আদারকত াঠাকনা ম। লজজ্ঞাাফাকদয জনয গত যলফফায তাকক লযভাকে যনমা ম।  আফদুর কাকদকযয 

যছকর যভাাম্মদ লযন ফকরন , ঘিনাস্থর যথকক তায ফালি লতন লককরালভিায দকূয। ঘিনায ভম লতলন ফালিকতই লছকরন। ভাভরাম তায 

নাভ যনই।  লফএনলয লক্রম যকাকনা যনতা ফা কভমী নন লতলন। এয কয তাকক যগ্রপ্তায ককয মযালন কযা কে।
3 5

 

 

৪৯. গরাে পাাঁ লদকে মুফককক ‘তযা কযর’ লুর 

 

 

 

 

 

লদকনয যফরা গ্রাভফাীয াভকন লস্তকরয কঙ্গ থাকা লস্ট্করয যচইন লদকে গরাে পাাঁ রালগকে মুফককক তযায অলবকমাগ উকঠকছ 

পলযদকুযয বাঙ্গা থানায দুই লুর দযয লফরুকে। লনত মুফককয নাভ আাদুর (২০)।  লনফায দুকুয বাঙ্গা উকজরায কারাভৃধা 

ইউলনেকনয লভোাড়া গ্রাকভ এ ঘি না ঘকিকছ ফকর জানা যগকছ। প্রতযক্ষদমীযা জানান , দুযু ১২িায লদকক বাঙ্গা থানায এআই ভুকরু 

 এআই যাককরয যনতৃকত্ব লুরকয একলি দর লভোাড়া গ্রাকভ আক। ‘কেরকাভ যভাফাইর’ প্রতাযণাে জলড়ত কন্দক গ্রাকভয 

যফ ককেকজন মুফককক ধাো ককয লুর। এ ভে আাদুর  জহুরুরকক  তাযা আিক ককয। এক মমাকে জহুরুর যদৌকড় াশ্বমফতমী 

কুকুয রাপ লদকে ালরকে মাে। যছকড় লদকফ এই আশ্বা লদকে লুরকয এআই ভুকুর  এআই যাকর আাদুকরয কাকছ ৩ রাখ 

িাকা দালফ ককয। আাদুর িাকা লদকত না চাইকর লস্তকরয াকথ থাকা লস্ট্করয যচইন (লচকন লকর ) আাদুকরয গরাে যাঁ লচকে 

লনমমাতন ককয। গরাে যচইকনয পাাঁ রালগকে যিকন-লাঁচকড় আনায এক মমাকে আাদুর ঘিনাস্থকরই ভাযা মাে। 
3 6

 

৫০. ঙু্গকত নরুুজ্জাভাকনয আাজালয: ‘ধকয লনকে লুরকয গুলর’ 
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ফযথাে লচৎকায ককয কাাঁদকছন নরুুজ্জাভান। লুর তাকক ধকয লনকে াকে গুলর ককয। শুধ ুতাই নে, অয া ফুি লদকে যথাঁতকর যদো 

কেকছ। যাজধানীয ঙু্গ াাতাকর লচলকৎা লনকেন লতলন। াকেয ফযাকেজ চইুকে যক্ত ঝযকছ। প্রযা লদকে যযকখকছ লুর। লকবাকফ 

এভন কেকছ? নরুুজ্জাভান ফকরন, লকছুই জালন না আলভ। শুধ ুজালন আলভ লফএনলয যাজনীলত কলয। লভলছর লভলিংকে মাই। আয এ 

অযাকধ লুর আভাকক ধকয লনকে যচাখ যফাঁকধ যাস্তাে যপকর াকে গুলর ককযকছ। ভেভনলং যগাকেন্দা লুর (লিলফ)  লুরকয 

লজজ্ঞাাফাদ যকল যচাখ যফাঁকধ লণ্ডতাড়া এরাকাে যাস্তাে লনকে তায িান াকেয উরুয লনকচ গুলর ককয লুর। শুধ ুতাই নে, ফুি 

লদকে তায ফাাঁ াকেয যগাড়ালর  ফগুকরা আঙু্গর যথাঁতকর যদো কেকছ। 
3 7

 

৫১. যফগভগকঞ্জয িযাড়াে লদকন দুকুয রক্ষীযু লিলফ লুরকয তােফ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যনাোখারীয যফগভগঞ্জ উকজরায আভানউরযাযু ইউলনেকনয িযাড়া গ্রাকভ ফছকযয ৫ যভ লদকন দুকুয তােফ চালরকেকছ রক্ষীযু 

লিলফ লুরকয একলি দর। আাভী ধযায নাকভ এই তােফ চারাকনায ভে লনযযাধ অকনককয ফালড়ঘয বাংচযু  রুিাি ককয এফং 

ললিকে অন্তত ৮ জনকক আত ককয। এ ঘিনায য এরাকাে উকত্তজনা লফযাজ কযকছ। গতকার দুকুয কযজলভন এরাকাে লগকে 

জানা মাে, কলথত আাভী ধযায নাকভ রক্ষীযু লিলফ লুরকয এ.আই ফাাকযয যনতৃকত্ব একদর লুর চন্দ্রগঞ্জ ীভান্ত লদকে 

যফগভগকঞ্জয িযাড়া গ্রাকভ অলবমান চারাে। এ ভে তাযা ই গ্রাকভয ভাইকজয ফাড়ী, নানু’য ফাড়ী  ককেকলি ফালড়কত তােফ 

চালরকে ফযাক বাংচযু  লনলয ভানলুকক ভাযধয ককয ২লি যভািয াইককর লনকে মাে। লুরকয এভন আগ্রাী থাফা যথকক এক 

অাে প্রলতফলন্ধ্ লযফায যক্ষা ােলন। প্রলতফলন্ধ্ আকনাোযা যফগকভয ঘযলি এভন বাংচযু ককযকছ মা ফফাকয অনুকমাগী। তাকত 

ক্ষান্ত েলন লুর। নানু’য ফাড়ীয িুফাে প্রাফাী যখাকনকক যফদভ ভাযধয কযা ে।  এছাড়া ই এরাকায যভাযকদ ািোযী, 

পারুক ািোযী, আলযপুয যভান, আফদুর ভান্নান, লযপুয যভান  ৭/৮ জনকক যভকয আত কযা ে। 
3 8

 

৫২. ঢাকা লফশ্বলফদযারকেয ছাকত্রয য লখরগাাঁ থানায লয লনমমাতন 

২০১১ াকরয ১৫ জুরাই যাকত লর পযালভলর স্ট্াপ যকাোিমাকয খারায ফাা যথকক যাঁকি কর যপযায কথ যগুন ফালগচাে দুনমীলত 

দভন কলভকনয (দুদক) কামমারকেয াভকন যথকক তাকক আিক ককয লখরগাাঁ থানায লুর। যখাকনই তাকক যফদভ ভাযধয কযা ে। 
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কয থানাে লনকে লজজ্ঞাাফাকদয নাকভ আযযক দপা কাকদকযয য লনমমাতন কযা ে। এক মমাকে তৎকারীন লখরগাাঁ থানায ল 

যরার উলেন চাালত লদকে কাকদকযয যাকন যকা লদকে জখভ ককযন। এযয লুর কাকদয ছেজকনয লফরুকে কযয লদন 

৩৯৯/৪০২ এফং অস্ত্র আইকনয ১৯-এ ধাযাে ভাভরা ককয। তাকক আদারকত াঠাকর আদারত কাযাগাকয াঠাকনায লনকদম যদে।
3 9

 

৫৩. খরুনাে লুর যপাজকত এক ফযফােীয দুই াকেয যগ কতমন 

 

লুর যপাজকত আব্দযু যাজ্জাক গাজী (৩৩) নাকভয এক কাড় ফযফােীয দুই াকেয যগ কতমন কযা কেকছ। ২০১৫ াকরয ১৮ যভ 

যাভফায লদফাগত যাকত খরুনায দাককা উকজরায ফালনান্তা যনৌ -লুর পাাঁলড়কত এ ঘিনালি ঘকি। তাকক যক্তাক্ত অফস্থাে স্থানীে 

স্বাস্থয কভকপ্লকি বলতম কযা কেকছ।   প্রতযক্ষদমীযা জানাে , াতক্ষীযায আাশুলন উকজরায যভাকরভ গাজীয যছকর আব্দযু যাজ্জাক 

গাজী একজন ভ্রাভযভাণ কাড় ফযফােী। যাভফায যাত ১১িায লদকক উকজরায ফাজুো যকনযভাঠ  এরাকায যরাকজন তাকক ধকয 

গণলিুলন লদকে ফালনান্তা যনৌ -লুর পাাঁলড়কত স্তান্তয ককয।  দাককা উকজরা স্বাস্থয কভকপ্লকিয যফকি আত স্বাভী আব্দযু যাজ্জাক 

গাজী অকচতন অফস্থাে কড় আকছ , তায াক ফক থাকা স্ত্রী যলভা খাতুন াংফালদককদয যদকখ াউভাউ ককয যকাঁকদ উকঠ ফকরন , 

আভায স্বাভী ফালড় ফালড় ঘুকয ঘুকয কাড় লফলক্র ককয মা আে ে তা লদকে আভাকদয ংায চরকতা। আভায জানা ভকত তায যকান ত্রু 

লছর না। মাযা এ ঘিনা ঘলিকেকছ তাকদয লফচায চাই।  
4 0

 

৫৪. ে ৫ রাখ িাকা, না ে জাভালত ফালনকে ক্রপাোয 

‘াাঁচ রাখ িাকা লদকত কফ নইকর জাভাোত-ললফয ফালনকে ক্রপাোয’ কথালি লিএভলয কাপরুর থানায একজন কাযী 

উলযদমককয। গত ফছকযয ৫ যভ ল্লফী এরাকা যথকক আলভয আরী পলকয নাকভয এক রাভা রীগ যনতাকক আিককয য এবাকফ 

িাকা দালফ ককযন লতলন। দাকযাগায দালফ অনমুােী প্রথকভ নগদ ১ রাখ কয ২০ াজায িাকা যদো ে। লকন্তু নাকছাড়ফান্দা ই 

দাকযাগা প্রলতলনেত ফালক িাকায জনয লফলবন্নবাকফ ভানলক িচমায কযকছন বুক্তকবাগীকক। তকফ এ অলবকমাগ অস্বীকায ককয এএআই 

াছান ফকরকছন, ঘিনালি তয নে। কত ভানলুককই আিক কযা ে। লকন্তু আলভয নাকভয যকাকনা যরাককক লতলন আিক ককযনলন। 

থানাে যকাকনা যযলজস্ট্াকয তায নাভ যনই ফকর জানান লতলন।
4 1

 

 

৫৫. চাাঁদা না যদোে শ্রলভক যনতাকক ললিকেকছ ল 
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দালফকৃত চাাঁদায িাকা না যকে যজরায আগগরঝাড়াে অকিা যিে ুভালরক  শ্রলভক ইউলনেকনয াধাযণ োদক দুই শ্রলভককক 

থানাে যিকক লনকে ভাযধয ককযকছন ল ভলনরুর ইরাভ। এ ঘিনায প্রলতফাকদ ২০১৫ াকরয ৬ জুরাই ভঙ্গরফায দুকুয লয 

অাযণ লফচাকযয দালফকত াধাযণ শ্রলভককযা থানা যঘযা ককয লফকক্ষাব প্রদমন ককযকছন। এছাড়া অবযন্তযীণ কর রুকি যিে,ু 

ভাকন্দ্র, ইলজফাইক কর ারকা মানফান অলনলদমিকাকরয জনয ফন্ধ্ যঘালণা ককযকছন শ্রলভক ংগঠকনয যনতাযা। আত  লফকু্ষব্ধ 

শ্রলভককযা অলবকমাগ ককযন, ভঙ্গরফায দুকুয থানায কযালোয কনস্ট্ফর াজাান প্রলত ভাক ৩ াজায িাকা চাাঁদায লযফকতম 

শ্রলভককদয কাকছ ভাক ২০ াজায িাকা চাাঁদা দালফ ককয। 
4 2

 

৫৬. স্করুছাত্রকক ললিকে জখভ কযকরন এএআই 

কথা না যানাে ফলযাকরয আগগরঝাড়া থানায কাযী উলযদমক (এএআই) এক স্করুছাত্রকক ললিকে জখভ ককযকছন ফকর 

অলবকমাগ াো যগকছ। ২০১৫ াকরয ৬ জুরাই ভঙ্গরফায উকজ রায ফড়ভগড়া গ্রাকভ ই ঘিনা ঘকি। আত অফস্থাে ভঙ্গরফায 

লফকককর ই ছাত্রকক আগগরঝাড়া উকজরা স্বাস্থয কভকপ্লকি বলতম কযা কেকছ। লক্ষক, অলববাফক, স্থানীে যরাকজন  লুর জানান, 

ভঙ্গরফায আগগরঝাড়া থানায এএআই ভকফুর যাকন ফড়ভগড়া গ্রাকভ একলি ভাভরায তদকন্ত মান। যফরা লতনিায লদকক এএআই 

ভকফুর গ্রাকভয অলধকাযী ফালড়য কাকছ যৌাঁছাকর যখাকন তাাঁয কঙ্গ যজাফাযাড় ভাধযলভক লফদযারকে য লষ্ঠ যশ্রলণয ছাত্র ভকনাজ 

অলধকাযীয (১০) যদখা ে। এ ভে লতলন ভকনাকজয কাকছ অলবমুক্ত অযলফন্দ ুঅলধকাযীয ফালড়কত তাাঁকক লনকে যমকত ফকরন।  

ভকনাজ অলধকাযী জানাে, তাাঁকক অযলফন্দযু ফালড় লনকে যমকত ফরকর জরুলয কাজ আকছ জালনকে য লনকজয ফালড়য লদকক যনা ে। এ 

ভে তাকক যছন যথকক অকথয বালাে গারাগার ককযন ই লুর কভমকতমা। একমমাকে এএআই ভকফুর যদৌকড় তাকক ধকয যপকর 

লকর-ঘুলল ভাযকত থাককন। এযয রালঠ লদকে ললিকে জখভ ককয ঘিনাস্থর যথকক চকর মান। 
4 3

 

৫৭. ফাফায কাকছ চাাঁদা না যকে যছকরকক লজলম্ম: যফদভ ললিকে যগাানাকঙ্গ বফদুযলতক ক  িচম রাইি ঢলুককে লনমমাতন 
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চাাঁদা যচকে না যকে যাজাীকত নফভ যশ্রণীয এক স্কছুরছাত্রকক ধকয লনকে যযাভলমক লনমমাতন চারাকনায অলবকমাগ উকঠকছ 

যাজাীকত লিলফ লুরকয লফরুকে। যগান ককক্ষ কাকরা কাড় লদকে তায যচাখ যফাঁকধ যফদভ ললিকে তায আতমলচৎকায যভাফাইর 

যপাকন ফাফা-ভাকক যানাকনা ে। িাকা আদাকে ফাফায প্রলত চা ৃলি কযকত ১০ লভলনি যয বফদুযলতক ক যদো ে তাকক। 

প্রলতফায ক যদোয য ংজ্ঞা াযাে যছকরলি। এক মমাকে ফাফায লযলচত এক অলপায তাকক যছকড় লদকত অনকুযাধ কযকর 

লনমমাতকনয ভাত্রা আয যফকড় মাে। আজাায নাকভয এক এআই (উ-লযদমক) দুই কনকস্ট্ফরকক কঙ্গ লনযে ভাত্র নফভ যশ্রণীকত 

ড়া লশুলিয যগান অকঙ্গ বফদুযলতক ক যদে। িাদকদ লদকে একিা িচমরাইি ঢলুককে যদে। কয যগানাকঙ্গ দলড় যফাঁকধ িানকত 

থাককর একমমাকে জ্ঞান যাে য। ফ যকল ১ রাখ ৪০ াজায িাকা ফহু ককি যমাগায ককয যছকরকক ভুক্ত ককয তায ফাফা। যছকরলিয 

নাভ আর আলভন অ ু (১৩)। অযু ফাফা লভরন ফকরন, লুরকয বকে তাকক যকাকনা াাতাকর বলতম কযাকত ালযলন। যগাকন 

একালধকফায িাক্তায যদখাকনা কর অ ুএখন আয স্বাবালফক যনই। ঘিনায য যথকক তায স্ককুর মাো ফন্ধ্ কে যগকছ। এভনলক 

ঘিনা প্রকা কযা কর তায কুযা লযফাযকক ক্রপাোকয যভকয যপরায হুভলক যদো ে। অ ুযাজাী ভানগকযয লযযু স্ককুরয 

নফভ যশ্রণীয ছাত্র। তায য লনভমভ এ ঘিনালি ঘকি ৮ জুন। 
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৫৮. ফাকগযাকি যমৌতুককয দালফকত স্ত্রীকক শ্বাকযাধ ককয তযা কযকরা লুর কনকস্ট্ফর 

যমৌতুককয দালফকত দুই কনযা ন্তাকনয জননী লভনা যফগভ (৩৪) যক শ্বাকযাধ ককয তযা ককযকছ লুর কনকস্ট্ফর কাায যখ। 

ঘিনায য যথকক রাতক যকেকছ লুর দয কাায। ২০১৫ াকরয ১২ নকবম্বয ফৃস্পলতফায যাকত ফাকগযাি দয উকজরায 

যফভযতা গ্রাকভ এ ঘিনা ঘকি। লুর কনকস্ট্ফর কাায ফতমভাকন যগাারগঞ্জ যজরাে কভমযত।  লনকতয যভজ বাই যভা. কাভরুজ্জাভান 

খান জানান, ১৯৯৬ াকর ফাকগযাি দকযয যফভযতা গ্রাকভয এন্তাজ উলেকনয যছকর কাাকয াকথ তায যছাি যফাকনয লফকে ে। 

লফকেয য যথকক কাায যমৌতুককয দালফকত তায যফান লভনাকক চা লদকত থাকক। এ অফস্থাে যফাকনয ুকখয কথা যবকফ চায বাই 

যফান জাভাই কাাযকক লফলবন্ন ভকে ৩ রাখ িাকা যদে। তায য লভনাকক লফলবন্ন ভকে অতযাচায কযত। লতলন জানান তায 

যফানকক কাায লযকলিতবাকফ তযা ককযকছ। 
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৫৯. লুর ছদ্মকফক লছনতাই! 

যাজধানী জুকড় যভাকড় যভাকড় লুরল যচককাস্ট্। আয এই ুকমাকগ লুর ছদ্মকফল ভুকখাকয আড়াকর লক্রে কে উকঠকছ 

লছনতাইকাযী চক্র। যাজধানীয লফলবন্ন এরাকা যথকক অলবকমাগ াো যগকছ , লুরকয যাাক গাকে যভািযাইককর লছনতাই শুরু 

কযায কাকজ লক্রে কে উকঠকছ লছনতাইকাযীকদয যফ ককেকলি চক্র।  অনুন্ধ্াকন জানা যগকছ , যাজধানীয ফনানী , কযান্টনযভন্ট, 

গুরান, লভযযু, ধানভলে, যাকেযফাজায, যভাাম্মদযু  লফলবন্ন এরাকাে শুরু কেকছ এই অলবনফ লছনতাই। এইফ এরাকাে 

বুক্তকবালগকদয ককেক জকনয কঙ্গ কথা ফকর জানা যগকছ এফ তথয।  গত ফছকযয ১১ নকবম্বয ফৃস্পলতফায ফনানী োইবায লদকে 

যভািযাইককর যমাকগ লভযকুয লনজ ফাায উকেকয লপযলছকরন জকে। আলকজ গ্রুকয একলি ভযাগালজকনয লবজুযোরাইজায লতলন। 

োইবাকযয যাস্তা এখকনা যল েলন। াভকন াাঁচ দয লফলি লুরকয একলি যচককাস্ট্ নজকয এর তায। তাকদয কঙ্গ যকেকছ 

২লি যভািযাইককর। াত নালড়কে থাভাকনা করা জকেকক।  চকক্রয একজন ফকর  উঠকরন, গালড়য কাগজত্র যদখান। যভািযাইককর 

যথকক যনকভ ফ কাগজত্র যফয ককয একজকনয াকত লদকতই ঘকি যগর কা ণ্ড।  কাগজ াকত াফায য যই কজাকয জকেকক 

আঘাত ককয যপকর লদকরা লুরকয ছদ্মকফধাযী ঐ লছনতাইকাযী চকক্রয একজন। োইবাকযয কংলক্রকি রুলিকে ড়করন লতলন। লকছু 
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ফুকঝ ঠায আকগই খফু দ্রুততায কঙ্গ জকেকয যভািযাইককরলিকত একজন যচক ফক অনয দুলি যভািযাইককর কজাকয চালরকে 

খফু কজই ালরকে যগর চকক্রয ঐ াাঁচ দয।
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