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ব ল  আেলািচত  ফনীর  সানাগাজী  থানার  সােবক  ওিস
মায়াে ম  হােসন  (সামিয়ক  বরখা )  অবেশেষ  ফতার

হেয়েছন। তার িব ে  ফতাির পেরায়ানা িছল; িক  িতিন তা
এিড়েয় ২০ িদন আ েগাপেন িছেলন। উে  িছল য কেরই
হাক আদালত থেক জািমন নওয়া।  পুিলেশর চাখ ফাঁিক

িদেত িতিন দািড়- গাঁফ  বড় কের চহারা  পা ােনার চ াও
কেরন। গতকাল রিববার কৗশেল হাইেকােট এক আইনজীবীর
চ াের  িগেয়িছেলন।  তেব  আেগ  থেকই  মায়াে ম
হােসনেক  নজরদািরেত  রেখিছল  পুিলশ।  হাইেকাট  চ র
থেক  বর  হবার  পর  শাহবাগ  থানা  পুিলশ  রাজধানীর

কদমফলু ফায়ারার মাড় থেক তােক ফতার কের। তােক
রাখা    হেয়েছ শাহবাগ থানায়। আজ সামবার তােক ঢাকার
সাইবার াইবু নােল হািজর করা হেব।

এিদেক শাহবাগ থানার ওিস আবলু হাসান বেলন, মায়াে ম
হােসেনর িব ে  ফতাির পেরায়ানা তািমল করার দািয়  ফনী জলা পুিলেশর। ফতােরর পরপরই
ফনী  পুিলশেক  িবষয়িট  অবিহত  করা  হেয়েছ।  ফনী  পুিলেশর  িটম  ঢাকায়  পৗঁছেল  তােদর  কােছ
মায়াে মেক হ া র করা হেব। আর ফনী পুিলশ সামবার তােক ঢাকার সাইবার াইবু নােল হািজর

করেব।

পুিলেশর একিট সূ  জানায়, ফতাির পেরায়ানা জািরর পর মায়াে ম হােসন আ েগাপেন থেক উ
আদালত থেক জািমন নওয়ার চ া  কেরন। পুিলশ তােক হ  হেয় খঁুজিছল। গতকালও মায়াে ম
হােসন  হাইেকােট  এক আইনজীবীর চ াের িগেয়িছেলন।  তেব  সখােন  মহানগর গােয় া  পুিলেশর

একিট িটম অিভযান চালায়। আেগভােগ তা টর পেয় সখান থেক কৗশেল বর হেয় আেসন মায়াে ম
হােসন। বলা িতনটার িদেক কদম ফায়ারার কােছ দািঁড়েয় স বত গািড়র জ  অেপ া করিছেলন প া ট

শাট পিরিহত মায়াে ম হােসন। এ সময় তােক ফতার করা হয়।

সূ  জানায়, আ েগাপেন থাকার সময় কউ যােত তােক িচনেত না পাের সজ  িতিন দািড়- গাঁফ রােখন
(আেগ ি ন সভ করেতন)। দািড়- গাঁফ থাকায় পুিলশ থেম তােক িচনেত পােরিন। কেয়কবার চ ার পর
তার পিরচয় িনি ত হওয়া যায়। আটেকর পরপরই তােক িনেয় যাওয়া হয় শাহবাগ থানায়।

অধ  িসরাজ উদ দৗলার কােছ ীলতাহািনর িশকার হেয় থানায় অিভেযাগ িদেত িগেয়িছেলন সানাগাজী
ইসলািময়া  মাদরাসার িশ াথী  সরাত জাহান  রািফ।  ঐ সময় সরােতর জবানবি  ধারণ কের তা
সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ছিড়েয় িদেয়িছেলন ওিস মায়াে ম হােসন। এ ঘটনায় গত ১৫ এি ল
ঢাকার সাইবার াইম াইবু নােল বাদী হেয় মামলা কেরন ি ম কােটর আইনজীবী ব াির ার সয়দ
সােয় ল হক মন।

ওিস মায়াে ম হােসনেক গত ৮ ম সামিয়কভােব বরখা  করা হয়। গত ১০ এি ল তােক সানাগাজী
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

থেক ত াহােরর পর রংপুর র  কাযালেয় সংযু  করা হয়। সখােনও ফতাির পেরায়ানা পাঠােনা
হয়। তেব মায়াে ম হােসন সখােন যাগ না দওয়ায় সখান থেকও তােক ফতার করা যায়িন।
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