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শাসেনর নানা পদে েপর পরও জব ছিড়েয় দেশর ১১ জলায় মানিসক িতব ীসহ আরও ১৪ জনেক
গণিপটিুন দয়া হেয়েছ।

এেদর মেধ  ঢাকার নবাবগে  এক নারী ও িমক, পাবনার ঈ রদীেত মানিসক িতব ী এক নারী ও
এক ব ি , রাজশাহীেত এক ব ি , িসরাজগে  যবুক, িড় ােমর উিলপুের মানিসক ভারসাম হীন ব ি ,
মাদারীপুের মানিসক ভারসাম হীন  বৃ ,  পটয়ুাখালীর বাউফেল এক ব ি ,  ঠা রগাঁওেয়র পীরগ  ও
মু ীগে র গজািরয়ায় এক ব ি েক ছেলধরা সে েহ ও গাজীপুেরর ীপুের ছেলধরা চার কের ামীেক
গণিপটিুন দয়া হেয়েছ।  পটয়ুাখালীর কলাপাড়ায় পুিলেশ সাপদ করা হয় মানিসক ভারসাম হীন এক
নারীেক।

এ  ছাড়া  িবিভ  সময়  গণিপটিুনর  ঘটনায়  ি য়া,  ঢাকার  করানীগ ,  টা াইেলর  কািলহাতী,
মৗলভীবাজােরর কমলগ  ও গাজীপুেরর ীপুের ৫১ জনেক ফতার কেরেছ পুিলশ। এ ছাড়া রাজধানীর

বা ায়  িপিটেয় র  হত া  মামলার মলূ  আসািম  ই ািহম দয়েক ফতার করা  হেয়েছ।  শরপুেরর
ীবরদীেত রােত ঘেরর বড়া কেট ই িশ েক িনেয় যাওয়ার চ া কের বৃ । যগুা র িরেপাট, বু েরা ও
িতিনিধেদর পাঠােনা খবর-

নবাবগ  (ঢাকা) :  নবাবগ  উপেজলায় বাগমারায় ম লবার সাথী  আ ার ও আিন র   রহমান নােম

  যগুা র ড
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’জনেক নবাবগ  থানা পুিলশ গণিপটিুন থেক উ ার কের আটক কের। সাথীর বািড় খুলনা জলায়।

বতমােন ঢাকার আরেক িমশন রাড এলাকায় ভাড়া বািড়েত থােকন। আিনেসর বািড় গাইবা া জলায়।
িতিন কােজর স ােন ঢাকা থেক এ এলাকায় আেসন। 

ীপরু (গাজীপরু) : ীপুের ছেলধরা অিভেযােগ এক যবুকেক গণিপটিুন িদেয়েছ এলাকাবাসী। ম লবার
পুর ১২টার িদেক উপেজলার নয়নপুর বাজাের এ ঘটনা ঘেট। গণিপটিুনর িশকার শহী ল ইসলােমর বািড়
ীপুর পৗরসভার বড়াইেদরচালায়। এ সময় ই নারীেক আটক কের পুিলেশ িদেয়েছ জনতা।

তারা  হেলন  নয়নপুর  এলাকার তািনয়া  আ ার ও  তার বা বী  ি য়া।  ঘটনার সময় নয়নপুর বাজার
এলাকায় ওই ই নারী শহী ল ইসলামেক জিড়েয় ধের ছেলধরা বেল িচৎকার  কের।

পের আশপােশর লাকজন এেস শহী ল ইসলামেক গণিপটিুন দয়। এক পযােয় শহী ল ইসলাম দৗেড়
পািলেয় যায়। পের ওই নারীরা পালােনার চ া কের। এ সময় ওই নারীেদর পাকড়াও কের পুিলেশ খবর
দয়া হয়।

ঈ রদী (পাবনা) :  ঈ রদীর সিলমপুর ইউিনয়েনর মািনকনগের সামবার রােত মানিসক িতব ী এক
নারীেক িপটিুন িদেয় পুিলেশ িদেয়েছ লাকজন।

ম লবার সকাল সােড় ৮টায় একই ইউিনয়েনর জয়নগর ওয়াপদা গেটর সামেন থেক ানীয় লাকজন
মাহা দ লাকমান আলী নােমর এক বি েক ছেলধরা সে েহ গণিপটিুন িদেয় পুিলেশ সাপদ কেরেছ।

িতিন চাঁপাইনবাবগে র িশবগ  উপেজলার দািনয়ালগািছ ােমর শাম ি েনর ছেল। 

রাজশাহী  :  আকার আলী নােম  এক ব ি েক গণিপটিুন িদেয়েছ বি বাসী।  সামবার রােত রাজশাহী
নগরীর চি মা থানার প া আবািসক লক সংল  বি েত এ ঘটনা ঘেট। আকার আলীর বািড় বিরশােলর
কােতায়ািল থানায়। 

িসরাজগ  :  আলম নােম এক যবুকেক গণিপটিুন িদেয় পুিলেশ সাপদ করা হেয়েছ। ম লবার ভাের
িসরাজগ  সদর উপেজলার কািলয়া  হিরপুর ইউিনয়েনর পাইকপাড়া  দা ল  কারআন কওিম  মা াসা
এলাকায় এ ঘটনা ঘেট। আলম পৗর এলাকার গয়লা বটতলা ােমর আব র রিহেমর ছেল। এ ঘটনায়
পুিলশ িজ াসাবােদর জ  ওই মা াসার অধ  হািফজুর রহমান, পাইকপাড়া ােমর মাকেলছুর রহমান,
আয়নাল হক ও আব ল আওয়ালেক আটক কেরেছ পুিলশ। 

উিলপরু  ( িড় াম)  :  উিলপুের বাবু  িময়া  নােম  এক ব ি েক িপটিুন  িদেয়  পুিলেশ সাপদ  কেরেছ
এলাকাবাসী। ঘটনািট ঘেটেছ, সামবার রােত উপেজলার বড়ুাবিুড় ইউ?িনয়েনর বড়ুাবিুড় বাজাের। উিলপুর
থানার ওিস মায়াে ম  হােসন বেলন, মানিসক ভারসাম হীন বাবু  রংপুর কােতায়ািল থানার য়ািত
পাড়ার ছােদক আলীর ছেল। 

মাদারীপরু : িশবচর উপেজলার ভ াসন ি জঘােট মানিসক ভারসাম হীন এক বৃ েক গণেধালাই িদেয়েছ
এলাকাবাসী।  পুিলশ তােক উ ার কের াথিমক িচিকৎসা শেষ  পিরবােরর লাকজেনর কােছ হ া র
কেরেছ। িতিন চাদঁপুেরর ফিরদগ  উপেজলার মখালী ােমর রিশদ বপািরর ছেল আব ু বপাির।

বাউফল, কলাপাড়া (পটয়ুাখালী) : বাউফেল মােলক ফিকর নােম এক ব ি েক গণিপটিুন দয়া হেয়েছ।
সামবার রাত ৯টার িদেক উপেজলা সদর ইউিনয়েনর ন ল নােয়েবর হােট এ ঘটনা ঘেট। মােলক ফিকর

একই ইউিনয়েনর অিলপুরা ােমর আসমান ফিকেরর ছেল।

কলাপাড়ায় মানিসক ভারসাম হীন এক নারীেক (৩২) লাকজন পুিলেশ সাপদ কেরেছ। ম লবার বলা
১১টায় িমঠাগ  ইউিনয়েনর জয়বাংলা বাজাের এ ঘটনা ঘেট। 

গজািরয়া (মু ীগ ) : গজািরয়ায় বালয়ুাকাি  ইউিনয়েনর বড় রায়পাড়ায় ম লবার হািকম আলী নােম
একজনেক গণিপটিুন দয়া হেয়েছ। িতিন নারায়ণগে র ব র উপেজলার লাওসার ােমর হােসন আলীর
ছেল।

টা াইল,  কািলহাতী  ও  ভঞূাপরু  :  ভূঞাপুর উপেজলার পলিশয়া  হােসেমর ঘাট  এলাকায় মানিসক
িতব ী  এক  নারীেক আটক কের  পুিলেশ  সাপদ  কেরেছ  ানীয়রা।  িতিন  ময়মনিসংেহর  মু াগাছা
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উপেজলার চচয়ুা বাজােরর আিমর উি েনর মেয় িশউিল। কািলহাতীেত ছেলধরা সে েহ রাববার িম
িময়া নােমর এক ভ ান চালকেক গণিপটিুনর ঘটনায় ছয়জনেক আটক কেরেছ পুিলশ। সামবার রাতভর
অিভযান চািলেয় তােদরেক আটক করা হয়। 

ি য়া  ও  দৗলতপরু :  ছেলধরা সে েহ গণিপটিুনর ঘটনায় ি য়ার ই  থানায় ায় ৪৫০ জনেক
আসািম কের িট মামলা কেরেছ পুিলশ। এেদর মেধ  সামবার রােত জলার িবিভ  জায়গা থেক ৩৪
জনেক আটক করা হেয়েছ। 

করানীগ  (ঢাকা)  :  করানীগে  ছেলধরা  সে েহ  ই  ব ি েক  গণিপটিুন  িদেয়  হত ার  ঘটনায়
ছয়জনেক ফতার কেরেছ  পুিলশ। ম লবার করানীগে র হযরতপুর ও খালােমাড়া  এলাকা  থেক
তােদর ফতার করা হয়। 

কমলগ  ( মৗলভীবাজার) : কমলগে  গণিপটিুনেত অ াত পিরচেয়র এক ব ি েক হত ার ঘটনার করা
মামলায় িতনজনেক ফতার করা হেয়েছ। সামবার স ার পর রিহমপুর ইউিনয়েনর দওড়াছড়া চা
বাগান এলাকা থেক তােদর ফতার কের পুিলশ।

বড়া  কেট  িশ  নয়ার চ া  :  ীবরদী ( শরপুর) িতিনিধ জানান, ীবরদীেত ঘেরর িটেনর বড়া
কেট ই  িশ েক িনেয় যাওয়ার চ ার অিভেযাগ পাওয়া গেছ।  সামবার রােত অ াতনামা  ব ি রা

উপেজলার গাশাইপুর ইউিনয়েনর বািলয়াচি  ােমর শাহজাহান িময়ার িশ  স ান সাথী  আ ার ও
িসফাতেক ঘর থেক িনেয় যাওয়ার চ া কের। তেব িশ  িটর বাবা-মার সেচতনতার কারেণ তারা র া
পেয়েছ। 

জব  ছড়ােনার অিভেযােগ  িশ ক ফতার  :  ঠা রগাঁও  িতিনিধ জানান,  ঠা রগাওঁেয়র পীরগ
উপেজলায়  ছেলধরার  জব  ছাড়ােনার  অিভেযােগ  লু  ধান  িশ কেক  ফতার  কেরেছ  পুিলশ।
সামবার ভামরাদেহ ইউ স আলী হাওলাদারেক চাদঁপুর উ  িবদ ালেয়র ধান িশ ক কামাল হােসন

মারধর  কেরন। এ ঘটনা দেখ আশপােশর লাকজন তােক গণিপটিুন দয়। উপেজলা িনবাহী কমকতা
রায়হান শাহর নতৃে  পুিলশ ওই ব ি েক উ ার কের। এ ঘটনায় ইউ স আলী বাদী হেয় িশ ক কামাল
হােসনসহ কেয়ক জেনর িব ে  পীরগ  থানায় মামলা কেরন। 

মােক খুঁজেছ ছা  িশ  তবুা :  ল ীপুর িতিনিধ জানান, মােয়র কথা িজে স করেলই তাসিলমা তুবা
(৪)  বেল,  তার মা  স আনেত িগেয়েছ।  মা  আসেব।  আবার বেল মা  আমােক ভাত খাইেয়  দেব।
ম লবার পুের তুবার িবষেয় জানেত চাইেল তার খালা নাজমনু নাহার নাজমা এসব কথা বেলন।

এিদেক র  হত ার  িতবাদ  ও  জিড়তেদর শাি র  দািবেত  ল ীপুেরর রায়পুের ানীয়েদর উেদ ােগ
মানবব েনর আেয়াজন করা হয়। মােয়র িনমম এ হত াকাে র িতবাদ জানােত িশ  তবুাও মানবব েন
অংশ নয়। শিনবার ঢাকার উ র পূব বা া সরকাির াথিমক িবদ ালয় মােঠ তুবার মা তাসিলমা বগম
র েক কাে  িপিটেয় হত া করা হয়।

র  হত া মামলার মলূ  হাতা ফতার,  িরমাে ড মখু খলুেছ না  আসািমরা  :  রাজধানীর বা ায়
তাসিলমা বগম র েক িপিটেয় হত ার ধান আসািম ই ািহম দয়েক ম লবার রােত নারায়ণগে র

পগ  থানার পসী এলাকা থেক ফতার কেরেছ ঢাকা মহানগর গােয় া পুিলশ।

ফতােরর পর দয় গােয় া  পুিলশেক জািনেয়েছ র েক িপিটেয় হত ার লামহষক কািহনী।  িতিন
জািনেয়েছন, উ র বা া াইমাির েুলর গেটই তার সবিজর দাকান।

ঘটনার আগমহূুেত ওই েুলর এক িশ াথীর অিভভাবক এক নারী তােক ( দয়) এেস তাসিলমা বগম
র েক দিখেয় বেলন, এই য ছেলধরা- ছেলধরা। তারা ধর-ধর-ধর। এরপর দয় এিগেয় িগেয় তােক

আটক কের মারধর কের। এ সময় তার সে  আশপােশর আরও কেয়কজন যু  হয়।

এক পযােয় েুলর ধান িশি কার কে  তােক িনেয় িজ াসাবাদ করা হয়। এ অব ায় সখান থেক
দয় ও তার অ  সহেযাগীরা তাসিলমা বগম র েক জার কের বর কের িনেয় এেস গণিপটিুন দয়।

ঢাকা  মহানগর  গােয় া  পুিলেশর  পূব  িবভােগর  িসিনয়র সহকারী  পুিলশ  কিমশনার  নাজমলু  হাসান
িফেরােজর নতৃে  একিট দল ম লবার রােত ই ািহম দয়েক নারায়ণগে র পসী এলাকায় তার খালা
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

খােলদার বাসা থেক ফতার কের। ফতােরর পর িজ াসাবােদ গােয় া পুিলশেক এসব তথ  জানায়
দয়।

এিদেক র  হত ায় জিড়ত চার আসািমর থম িদেনর িরমা ড শষ হেয়েছ। এিদন পুিলেশর িজ াসাবােদ
মখু খােলিন তারা। বা া থানা সেূ  এসব তথ  জানা গেছ। মামলার তদ কারী কমকতা বা া থানার
ই েপ র  আব র  রা াক  যগুা রেক  বেলন,  ঘটনার  িদন  তােদর  ভিূমকা  এবং  কমকা  স েক
িজ াসাবাদ করা হেয়েছ। তারা বারবার এিড়েয় যাওয়ার চ া কেরেছ।

ম লবার এ মামলায় আরও ই আসািমেক চার িদেনর িরমা ড ম রু কেরেছন আদালত। নািন শেষ
ঢাকা মহানগর হািকম শিহ ল ইসলাম আসািমেদর িরমাে ডর এ আেদশ দন। িরমাে ড যাওয়া আসািমরা
হেলন- কামাল হােসন ও আবলু কালাম আজাদ।

এিদন আসািমেদর আদালেত হািজর কের েত েকর ১০ িদন কের িরমা ড কেরন মামলার তদ কারী
কমকতা বা া থানার ই েপ র আব র রা াক।

সই  কিব  কারাগাের :  তািহরপুর ও ধমপাশা ( নামগ ) িতিনিধ জানান,  ‘ক া কাটা’  িশেরানােম
কিবতা িলেখ সামািজক যাগােযাগমাধ েম জব রটােনা নামগে র ধমপাশার সই মাওলানা ও কিব
মা. আলী আমজাদ আল আজাদেক কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ।

সামবার  িডিজটাল  িনরাপ া  আইেন  মামলার  পর  ধমপাশা  থানা  পুিলশ  তােক  িসিনয়র  জিুডিশয়াল
ম ািজে ট  আদালেত  হািজর  করেল  আদালত  তার  জািমন  নাম রু  কের  নামগ  জলা  কারাগাের

রেণর আেদশ দন। 

পিুলেশর  মাইিকং  :  ছেলধরা  সে েহ  মারধর  বে  ব ড়া,  রাজশাহীর  বাঘা,  মেহরপুর,  নড়াইল,
পটয়ুাখালী,  মাদারীপুেরর  কালিকিন,  টা াইেলর  সখীপুর,  গাপালগে র  কাটালীপাড়া,  বিরশােলর
বানারীপাড়া,  টা াইেলর সখীপুর ও মধপুুর জলা, উপেজলা শাসন ও পুিলেশর প  থেক মাইিকং,
িবিভ  িশ া িত ােন ছা , িশ ক ও অিভভাবকেদর িনেয় সমােবশ করা হেয়েছ।
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