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রাজধানীর মািলবাগ মােড় পুিলেশর গািড়েত শি শালী বামা িবে ারেণ এক নারী এএসআইসহ িতনজন
আহত হেয়েছন। রাববার রাত ৯টার িদেক এ ঘটনা ঘেট।  আহত এএসআইর নাম রােশদা আ ার।
আহত অ  ইজন িরকশাচালক। একজেনর নাম লাল িময়া। আেরকজেনর পিরচয় পাওয়া যায়িন।

জানা যায়, িবকট শে  িবে ারেণর পর পুিলেশর একিট িপকআপ ভ ােনর পছেনর অংেশ আ ন ধের
যায়। এ সময়  মািলবাগ মাড় এবং আশপােশর এলাকায় আত  ছিড়েয় পেড়।

ঘটনা েলর আশপােশ থাকা  মা ষজন ভেয় এিদক-ওিদক ছাটাছুিট   কের।  এর আেগ ২৯ এি ল
িল ােন  শি শালী  ইমে াভাইস  এ ে ািসভ  (আইইিড)  িবে ারেণ  িতনজন  পুিলশ  সদ  আহত

হেয়িছেলন।  

পুিলশ জানায়, এএসআই রােশদা ঢাকা মহানগর পুিলেশর (িডএমিপ) ািফক পূব িবভােগ কমরত। ঘটনার
সময় িতিন গািড়র পােশই পশাগত দািয়  পালন করিছেলন। তার বাম পােয় ি টার িব  হেয়েছ।

ই িরকশাচালকেক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ। রাত পৗেন ১২টার িদেক ঢাকা
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল আহত রােশদােক দখেত যান িডএমিপর ািফক িবভােগর যু -কিমশনার

মিফজ উি ন আহে দ।

  যগুা র িরেপাট
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িতিন  সাংবািদকেদর  বেলন,  য  গািড়েত  িবে ারণ  ঘেটেছ  সিট  পুিলেশর  িবেশষ  শাখার  (এসিব)
সদ েদর খাবার আনা- নয়ার গািড়।  গািড়র িনেচ  ক বা  কারা  আইইিড িডভাইস রেখিছল।  সিটর
িবে ারেণ এক নারী পুিলশ সদ সহ িতনজন আহত হেয়েছন।

এিদেক ঘটনা ল পিরদশেন এেস পুিলেশর িসিটিটিস ইউিনেটর ধান মিন ল ইসলাম সাংবািদকেদর
বেলন, ‘ঘটনািট নাশকতার চ া, নািক অ িকছু- িবষয়িট তদে র পর বিরেয় আসেব।’

িসিটিটিসর কমকতারা জানান, িবে ািরত বামািট কউ আেগ থেকই িপকআপ ভ ােনর িনেচ রেখিছল
নািক কউ িনে প কেরিছল িবষয়িট তদ  কের দখা হে । ত দশীেদর কউ কউ বলেছন, বামািট

াইওভােরর ওপর থেক িনে প কেরেছ।

আবার কউ কউ বলেছ বামািট আেগ থেকই ভ ােনর িনেচ রাখা িছল। ঘটনা েলর আশপােশ অেনক
াজ সািকট ক ােমরা রেয়েছ। িবেশষ কের ঘটনা েলর পােশই পুিলেশর অপরাধ তদ  িবভাগ (িসআইিড)

ও পুিলেশর িবেশষ শাখার (এসিব) সদর দফতেরর িসিস ক ােমরা রেয়েছ। এ েলার ফুেটজ সং হ কের
িবে ষণ করা হেব।

ঘটনার সময় পােশই দািয়  পালন করিছেলন পুিলেশর প ন থানার এসআই সয়দ আলী। রাত সােড়
১১টার িদেক িতিন যগুা রেক বেলন, িবকট শে  িবে ারণ ঘেট। এ সময় পুিলেশর একিট িপকআপ
ভ ােনর পছেনর অংেশ আ ন ধের যায়। আমার কােছ মেন হেয়েছ ককেটল জাতীয় িকছুর িবে ারণ
হেয়েছ।

ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল সূ  জানায়, আহত পুিলশ সদ  রােশদার আঘাত তর নয়। তার
বাম পােয় ি টার িব  হেয়েছ। রােশদা ঘটনার সময় িপকআপ ভ ােনর পােশই দািয়  পালন করিছেলন।
িরকশাচালক লাল িময়ার মাথায় আঘাত লাগেলও তার অব া তর নয়।
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