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এখেনা িনেখাঁজ ২৩ জন
জনেদর দািব, ৭৩ জন িনহত, ১৯ লােশর জ  ৪৯ জেনর অেপ া

“রাত ১০টা ৮ িমিনেট তার সােথ আমার মাবাইেল কথা হইেছ। বেলিছল, ‘আেসা আিম মসিজেদর কােছ
থাকেবা।’  দাকান ব  কির িফরিছলাম। হঠাৎ িন িবকট শ ,  দিখ চারিদেক আ ন। তখন ১০টা  ৩০
িমিনট। তার মাবাইল ফােন ইটা কলও ঢুকেলা। এরপর ব । আর কাথাও খুঁেজ পাইলাম না। মেনের
বাঝাইেত  পাির  না।  লাশটা  আেছ  জানেল  একটু  সা না  পাইতাম...।”  কা াজিড়ত  কে  বলিছেলন

রাজধানীর চকবাজােরর িবিভ  ধরেনর ব ােগর দাকানদার জিহ ল হক মন। তারঁ ী িবিব হািলমা িশ ী
গত ২০ ফ য়াির রােত ামীর ফরার সময় হািজ বালেুগেটর বাসা থেক বর হেয়িছেলন। এরপর তারঁ
আর খাজঁ মেলিন। আহত ও  িনহতেদর িভেড় হে  হেয় ীেক খুঁেজেছন মন। এখন তারঁ আশা, িডএনএ
পরী ায় যিদ মেল হিদস। পাচঁ বছেরর িশ  িবিব মিরয়ম সািনন ধু মােক দখেত চাইেছ। মা  পাচঁ মাস
২০ িদেনর আেরকিট িশ স ান আেছ মন ও িশ ীর।

পুিলেশর অপরাধ তদ  িবভােগর (িসআইিড) ফেরনিসক ল াবেরটিরেত িডএনএ
পরী ার জ  মন ও সািনেনর রে র নমুনা সং হ করা হেয়েছ। ি য়জেনর
দহাবেশষটু  পাওয়ার আশায় নমুনা িদেয়েছ মাট ৪৯ জন।
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গতকাল  বুধবার  পয  ঢাকা  জলা  শাসন  ও িসআইিডর  কােছ  আসা  এসব
জেনর দািব অ যায়ী, এখেনা িনেখাজঁ ২৩ জন। তােদর নাম-পিরচেয়র তািলকা

কােলর ক ’র হােত এেসেছ। এর মেধ  ১৯িট লাশ মেগ রেয়েছ, য েলা শনা
হয়িন। এ িহসােব মাট িনহেতর সংখ া দাড়ঁায় ৭৩।

শাসেনর িহসাব মেত, চিুড়হা ায় অি কাে  িনহেতর সংখ া ৬৯। থম ধােপ
৪৬ এবং পের আেরা চারজেনর লাশ পিরবােরর কােছ হ া র করা হেয়েছ।

িবেশষ রা বলেছন, পুেড় খি ত হওয়ার কারেণ লােশর িহসাব িনি ত করা স ব নয়। িডএনএ পরী ায়
এিট শনা  হেব।

িসআইিডর অিতির  উপমহাপিরদশক (িডআইিজ) শখ রজাউল হায়দার বেলন, ‘১৯িট মরেদেহর একািধক
দািবদার িহেসেব অেনেকরই িডএনএ নমুনা সং হ করা হেয়েছ। মানিবক িবেবচনায় এবং সিঠক ব ািনক
িবে ষেণর জ  যারাই আসেছ, তােদর িডএনএ নমুনা রাখা হে ।’

চকবাজাের িগেয় িনেখাজঁ হেয়েছন কামরা ীর চর এলাকার িরকশাচালক মা. শাহাবু ীন (৩৩)। তারঁ পিরচয়
শনা  করেত িডএনএ নমুনা িদেয়েছ সবেচেয় বিশ—পিরবারিটর পাচঁজন।

জনরা  জানায়,  ভালা  জলার  দৗলতখান  উপেজলার  মধ জয়নগর ােমর  শাহাবু ীন  কামরা ীর  চের
গ ােরেজ থেক িরকশা চালােতন। ২০ ফ য়াির রােত লাহারপুল এলাকা  থেক যা ী িনেয় চকবাজাের
আেসন িতিন। এরপর অি কাে র কবেল পেড়ন।

চকবাজাের াি েকর পেণ র ব বসায়ী ফয়সাল সােরায়ােরর (৫৩) শষ িচ টু  পায়িন জনরা। তারঁ মেয়
ফািহমা তানজীম (১৮) সূচী বেলন, ঘটনার রােত রহমতগে র বাসায় যাওয়ার আেগ তারঁ বাবা চুিড়হা ায়
চােয়র দাকােন  যান। ওই সময় সােরায়ােরর সে  তারঁ  ব ু  মাহবুবও িছেলন। দ  মাহবুব এখন ঢাকা
মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর বান ইউিনেটর িনিবড় পিরচযা কে  (আইিসইউ) িচিকৎসাধীন।

মিদনা  েপর িসিনয়র  ক াশ এি িকউিটভ নাসিরন  জাহান  (৩২) ও তারঁ  ামী  কামরা ীর  চেরর ইগলু
আইসি েমর পিরেবশক সােলহ আহেমদ িলপু (৩৫) এবং তােঁদর একমা  স ান আফতাহীেক (৭) খঁুেজ
পাে  না জনরা। ফােতমাতজু জাহরা বৃি  (২৫) ও রহ মা তাবাস ম দালা (২৫) নােমর ই িশ াথীও
িনেখাজঁ আেছন। বৃি  গাহ  অথনীিত কেলেজর এবং দালা বাংলােদশ ইউিনভািসিট অব েফশনালেসর
ছা ী।

একইভােব করানীগে র রাইতা আিটর বািস া ও চকবাজাের শনািরর দাকানদার এনামুল হেকর লাশ
পেত িডএনএ নমুনা িদেয়েছন তারঁ বাবা ও বান। ঘটনা েলর কােছর সবিজ িবে তা নূ ল হকেক খুঁজেছ

ভাই আয়নাল  হকসহ পিরবােরর িতনজন;  চকবাজােরর াি ক ব বসায়ী  জাফেরর জ  িডএনএ নমুনা
িদেয়েছ তারঁ ই ছেল। চকবাজােরর াি েকর কারখানার মািলক আহসান উ াহর স ান চায় ী িবিব

ল মসহ জনরা। আগামািস লেনর িবিবএর ছা  তানিজল হাসােনর খাজঁ চান তার বাবা মা. হাসান ও
মা িবনা ইয়াসিমন; নারায়ণগে র দলপাড়ার িরকশাচালক নূ ামান হাওলাদােরর জ  িডএনএ নমুনা
িদেয়েছ  জনরা।  সায়ারীঘােটর  িরকশাচালক  হলােলর  জ  এেসেছ  ই  ভাই।  চকবাজােরর  পণ
সরবরাহকারী শািহন আহেমেদর খােঁজ এেসেছ ী-স ানরা। ই ািহেমরও স ান চাইেছ ী-স ানরা। ছেল
রিফক িময়ার খােঁজ এেসেছন বাবা। নূ ল ইসলােমর জ  এেসেছ তারঁ ছেল। হািজ ইসমাইেলর জ
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এেসেছ ছেল। মা ফার স ান চান বাবা-মা। রাজুর মা ও লাল কমকােরর ছেল তােঁদর খাজঁ করেছন।

িসআইিডর িবেশষ পুিলশ পার  (এসএস-ফেরনিসক) মানা  আ ার কােলর ক েক বেলন,  ‘চুিড়হা ায়
িনহত ৬৭িট মরেদহ থেক ২৫৬িট (র , িট , হাড় ও বা াল সায়াব) িডএনএ নমুনা সং হ করা হয়। পের
২৩ ফ য়াির একিট িবি  হাতেক পৃথক আলামত িহেসেব গণ  করা হেল মাট সংগহৃীত নমুনার সংখ া
দাড়ঁায় ২৫৭। আজ (গতকাল) পয  ৪৯ জন জেনরও িডএনএ নমুনা রাখা হেয়েছ।’

ঘের  িফরেলন  দ  িতনজন  :  চুিড়হা ায়  ভয়াবহ  অি কাে  দ  িতনজনেক  ঢাকা  মিডক াল  কেলজ
হাসপাতাল  থেক ছাড়প  দওয়া  হেয়েছ।  তারঁা  হেলন  মাজাফফর উি ন  (৩২),  সালাউি ন  (৪৫) ও
হলাল িসকদার (১৮)।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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