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কিটয়াদী উপেজলায় সামবার রােত চল  বােস এক নাসেক গণধষেণর পর হত া করা হেয়েছ। এ ঘটনায়
বােসর  চালক  ও  হলপারেক  আটক  কেরেছ  পুিলশ।  ময়নাতদে র  জ  লাশ  িকেশারগ  সদর
হাসপাতােলর মেগ পাঠােনা হেয়েছ।

িনহত নাস  শািহ র  আ ার তািনয়া  (২৩)  ঢাকার কল াণপুের ইবেন  িসনা  মিডেকল  কেলজ অ া ড
হাসপাতােল িসিনয়র াফ নাস িছেলন।

তািনয়া কিটয়াদী উপেজলার লাহাজিুড় ইউিনয়েনর বােহরচর ােমর িগয়াস উি েনর মেয়। কেয়ক মাস
আেগ তািনয়ার মা মারা যান। বাবার সে  থম রাজা রাখেত তািনয়া কিটয়াদী উপেজলার লাহাজুরীর

ােমর  বািড়েত  আসিছেলন।  সামবার  স ার  পর  ঢাকার  িবমানব র  এলাকা  থেক  কিটয়াদীগামী
ণলতা পিরবহেন উেঠন তািনয়া। বােস ওঠার পর বশ কেয়কবার বাবার সে  তার কথা হয়।

সবেশষ গাজীপুর এলাকা পার হওয়ার সময় তািনয়ার সে  বাবা িগয়াস উি েনর কথা হয়। স িহসােব
রাত ১০টার িদেক বাসিট শষ েপজ কিটয়াদী বাস াে ড পৗঁছােনার কথা। িক  চালক বাসিট শষ

েপেজ না িনেয় পােশর বািজতপুর উপেজলার িপিরজপুর বাস াে ডর িদেক যায়।

  িকেশারগ  বু েরা ও কিটয়াদী
িতিনিধ
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জনেদর অিভেযাগ, চল  বােস তািনয়ােক একা পেয় ধষণ কেরেছ বােসর চালক ও হলপার। এরপর
তার গলায় ওড়না পঁিচেয় াসেরাধ কের হত ার পর তারা  লাশ িপিরজপুর এলাকায় ফেল িদেয়েছ।
পথচারীরা  তািনয়ােক  উ ার  কের  কিটয়াদী  উপেজলা  া  কমে ে র  জ ির  িবভােগ  িনেয়  গেল
িচিকৎসকরা তােক মতৃ ঘাষণা কেরন।

তািনয়ার ভাই ও ব ব ু মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর িসিনয়র াদার বাদল িময়ার অিভেযাগ, ধষেণর
পর গলায় ওড়না পঁিচেয় াসেরাধ কের তার বানেক হত া করা হেয়েছ। তেব কিটয়াদী থানার পিরদশক
(তদ ) শিফ ল ইসলাম বেলন, বােস একা হেয় ভয় পেয় মেয়িট ঝাপঁ িদেয় মারা গেছন নািক িনযাতন
ও হত ার ঘটনা ঘেটেছ, তা ময়নাতদে র িতেবদন পেল িনি ত হওয়া যােব।

িতিন জানান, এ ঘটনায় ণলতা পিরবহেনর ওই বােসর চালক ামান ও হলপার লালনেক আটক
করা হেয়েছ। কিটয়াদী উপেজলা া  কমে ে র িচিকৎসকরা জানান, তািনয়ার ঠাঁটসহ শরীেরর িবিভ

শকাতর ােন িনযাতেনর িচ  রেয়েছ।

বািজতপুর সােকেলর অিতির  পুিলশ পার মা. আিম র রহমান যগুা রেক জানান, লাশ কিটয়াদী মেডল
থানা থেক িকেশারগ  জনােরল হাসপাতাল মেগ পাঠােনা হেয়েছ। এ ঘটনায় মামলা দােয়েরর িত
চলেছ।  লাহাজুরী  ইউিনয়ন  পিরষেদর  চয়ারম ান  আতাহার উি ন  ভঁূইয়া  রতন জানান,  চল  বােস
তািনয়ােক গণধষণ শেষ ফেল দয়া হেয়েছ।
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