
22 লা

uিখয়া o েট
সে  জিড়ত 
েমা. হাসান 
তদ কারী ক
uিখয়া সদর 
িনবি ত িসম
বেলন, eেক
কমপে  33
কীভােব েগল
uিখয়া ে শ
eকািধক জা
তারা েদেশর
িনরাপ া হুম
কুতুপালং া
থাকেলo েরা
কথা বলেছ
জিড়ত রেয়ে
eকমা  েমাব
েরািহ া স া
পিরষেদর েচ
আiনশৃ লা
তারা সহেজi
তাছাড়া েমাব
 
মা েম তারা
আ মেণর িশ
uিখয়া থানার
আiিড কাড র্ 
aসংখয্ eস.
ধৃত আসািমে
e সে  uি
আiনশৃ লা
হেয়েছ। ম
তৎপর রেয়ে
 

খ েরািহ

 
টকনােফ আি ত 
সংি রা। সম
(39) e দুজন ে
কম র্কত র্া।  

eলাকার িসম 
ম কাড র্ েরািহ ােদ
কক জন েরািহ ার
3 লােখর aিধক ে
ল e ে র সিঠক
শেনর িজবরান েট
ািলয়াত চ  সি
র িবিভ  eলাকা 
মিকর মুেখ পেড়েছ
ােমর ানীয় চাক
রািহ ােদর েমাবাi
। তারা বেলন, া
েছ। িতিনয়ত েক
বাiল েনটoয়ােক
াসীর বহৃত েমা
চয়ার ান eম গফু
া কিমিটর সভায় 
i পার েপেয় যাে
বাiেলর পৃ া 28 

া েযেকােনা িম া
িশকার হে । 
র oিস তদ  নুরু
র্ বহার কের oে
.আর oেপন িসম
েদর িবরুে  জািল
িখয়া uপেজলা িন
া কিমিটর সভায় 
ণালেয়র িনেদ র্শ 
েছ।  

ার হােত

22 লাখ েরািহ ার
িত 81িট িসমকা

েমাবাiল েকা াি

বসায়ী আিমন স
দর কােছ চড়া দা
র হােত eকািধক 
েমাবাiেলর aৈব
ক জবাব কােরা জ
টিলকেমর মািলক 
য় রেয়েছ। তারা
েথেক বােয়ােমি
ছ। 

কিরজীবী দুলাল ব
iেল 35 ঘ া েন
ানীয়েদর নােম িন
েকােনা না েকােনা
ক র্র মা েম তারা 
মাবাiল িসম ানী
ফুর uি ন েচৗধুরী
তুেলিছ। িক  ক
ে । তারা েফসবু
কলাম 2 

া ত  সহেজi িব

রুল iসলাম জানা
েপন িসম কাড র্ চ
ম কাড র্ কয্াে  a
িলয়ািত মামলা কে
িনব র্াহী কম র্কত র্া েম
আেলাচনা করা হ
মেতা ব া েনয়

ঢাকা, 36 

ত 33 লা

ার হােত aৈবধ 3
কাড র্সহ পুিলেশর হ
িনর ানীয় eস.আ

সািভ র্স পেয়ে র সব্
ােম িবি  করেছ 
েমাবাiল েকা

বধ িসম কাড র্ বহৃ
জানা েনi।  

eমদাদুল হক ভু
া েরািহ ােদর িস
ক িনব ন করা ি

ব য়া (36) o ির
নটoয়াক র্ থােক। ত
িনবি ত িসম ব
া a ীিতকর ঘটন
যতi aপকম র্ ক
ীয় েযেকােনা eক
রী বেলন, েরািহ া
কােজর কাজ িকছুi
বুক, েহায়াটস আে

িবিভ  কয্াে  ছি

ান, eস.আর নাম
চড়া দােম েরািহ
aব ান কের েরািহ
ের গত 31েশ জু
েমা. িনকারু ামান
হেয়েছ eবং e িন
য়া হেব। e ছাড়

জুন 312৯, ম ল

লাখ িসম

33 লােখর aিধক
হােত ধৃত রাজাপ
আর দািব কের a

সব্তব্ািধকারী েমা. 
িবিভ  েকা ািন
ািনর িসম রেয়েছ

বহৃত হে । বােয়া

ভুে া জানান, েরাি
সম িত 611 েথে
িসম eেন েরািহ

পন ব য়া (33) 
তারা কয্া  েথেক
বহােরর মা েম িক
নায় ানীয়রা ভীি
করুক না েকন তা
ক ি র নােম িন
ােদর হােত িসেম

ছুi হয়িন। েরািহ
েপo প ƣতিরর

িড়েয় িদে । eেত

মধারী eক ে িণর
ােদর কােছ িবি
িহ ােদর কােছ িব
জুলাi আদালেত ে
ান েচৗধুরী জানান
িনেয় করণীয় িক ত
ড়াo পুিলশ aৈবধ

 

লবার 

ক িসমকাড র্ চালু র
পালং ােমর আবু
aেনক গুরুতব্পূণ র্ 

 আিমন জানান, 
িনর eস.আর নাম
ছ। ফেল uিখয়া 
য়ােমি ক িনব ন 

িহ ােদর হােত িস
থেক 2 হাজার টাক
ােদর মােঝ ছিড়

জানান, ানীয়েদ
েক সরাসির রাখাi
িকছু সংখয্ক েরািহ
িতকর পিরি িতর
া আiন েয়াগকার
িনবি ত। েরািহ া
মর িবষয়িট আিম 
ােদর হােত িসম

র মা েম েদেশ-ি

েত েকােনা স াসী

র তারক সহজ
 করার কথা সব্ীক

িবি  করেছ। তদ
ে রণ করা হেয়েছ
ন, েরািহ ােদর হ
তা সুিনিদ র্  িনেদ
ধ িসম কাড র্ u ার

রেয়েছ বেল ধারণ
বুল কােশম (46)
র্ত  িদেয়েছন ব

aিভনব কায়দায়
মধারী eকািধক জ
েটকনােফ 22 লা
ছাড়া eত িসম ক

িসম েপৗঁেছ িদেত
কা পয র্  িনে । 
ড়েয় িদে । eেত

েদর বহৃত েমাব
iেন বসবাসরত 
িহ া জনেগা ী ভ
র মে  বসবাস ক
ারী সং ার নজের
া aধুয্িষত পালং
eকািধকবার uি

ম থাকার কারেণ 
িবেদেশ িবিভ  ত

সী ধরেত েগেলo 

সরল ানীয়েদর
কার করেছ। তার
দ কারী কম র্কত র্া 
েছ। 
হােত aৈবধ িসম 
দ র্শাবলী েচেয় ম
র eবং সংি েদর

ণা করেছন e ব
), কুতুপালং ােম
বেল জািনেয়েছন 

য় ানীয়েদর মা
জািলয়াত চ । িত
াখ েরািহ ার হােত
কাড র্ েরািহ ার হা

ত কয্া  eলাকায়
 

ত েদেশর জাতীয় 

বাiেল েনটoয়াক র্
তােদর সব্জনেদর

ভয় র aপরােধর 
করেছ। তারা বেল
র আনা কিঠন। ক
ংখালী iuিনয়ন 
িখয়া uপেজলা 
েযেকােনা aপরা
ত  পাচার করেছ

পুিলশ েরািহ ােদ

র িফংগার ি  o
রা বেলেছ, তােদর
জানান, e াপা

কােড র্র াপাের 
ণালেয় িচিঠ পাঠ

র ে ােরর াপা

বসার 
মর 

েম 
িতিন 
েত 
হােত 

য় 

কর্ না 
র সে  
সে  
লন, 
কারণ 

ধ কের 
ছ। 

েদর 

o 
দর মত 
পাের 

েজলা 
ঠােনা 
াের 


