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েছেলেক আর eলাকায় আনিছ না, ঢাকায় েরেখ েলখাপড়া করাব -েপৗর েময়র
pকাশ : 21 আগs 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

পিবt হজ পালেনর জনয্ েমাহন িময়া নােমর eক বয্িk গত মােস েসৗিদ আরব যািcেলন।
ঢাকায় যাoয়ার জনয্ েভালার েদৗলতখান uপেজলা ল ঘােট তােক eিগেয় িদেত আেসন তার েমেয় o stী।
রােত ল  ছাড়ার আগ মুহূেতর্  িতিন খবর পান, oi ঘাট েথেক তার েমেয়েক (নবম ে িণর ছাtী) তুেল িনেয়
যােব ‘00 নাiন’ gপ (িকেশার গয্াং-আকাশ)। uপায়াnর না েদেখ েমাহন িময়া তৎkণাৎ সাহাযয্ চান eক
যুবলীগ o ছাtলীগ েনতার। oi যাtায় রkা পায় েমেয়িট।
eছাড়া রাsায় দল েবেঁধ িকেশারেদর িসগােরট টানা o েধাঁয়া ছাড়ার বদ aভয্াস তয্াগ করার uপেদশ
েদয়ায় েদৗলতখান বাজােরর pিথতযশা ডাkার বাদল িpয় সরকার o তার িপতা pবীণ ডাkার িবেরন
েঘাষালেক েদাকােনর মেধয্i িপিটেয় রkাk করা ছাড়াo তােদর oষুেধর েদাকানিট ভাংচুর করা হয়।
oিদেক িবজয় িদবেসর aনু ান চলিছল েদৗলতখান uপেজলা িমলনায়তেন। িছেলন iueনoসহ uপেজলার
গণয্মানয্ বয্িkবেগর্র pায় সবাi। িঠক oi সময় sুলছাtীেদর utয্k করিছেলন িকেশার গয্াং িলডার।
aবsা েবগিতক েদেখ ম  েছেড় eিগেয় যান sয়ং uপেজলা িনবর্াহী aিফসার। গয্াং িলডােরর গােল কেষ

  েভালা pিতিনিধ
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eক চড় বিসেয় েদন।
eেত িkp হেয় uঠিছেলন িকেশাররা। পিরিsিত বঝুেত েপের েশষ পযর্n তারা রেণ ভ  িদেয় েকেট পেড়ন।
pিতিদনi  িতন  েবলা  কের  সরকাির  বািলকা  uc  িবদয্ালেয়র  pেবশ  পেথ  সাiেরন  বািজেয়
েমাটরসাiেকেলর মহড়া েদয়া, pকােশয্ মাদক েসবন o িবিk করা, sুলছাtীেদর utয্k করা, সবর্েশষ 24
জলুাi েদৗলতখান আবু আবদlুাহ কেলেজ ঢুেক ভাংচুর করা o sাতক ে িণর ছাtেদর মারধেরর ঘটনায়
আত  ছিড়েয় পেড়েছ েগাটা eলাকায়।
eমন aসংখয্ ঘটনা ঘিটেয়েছ নবী েনoয়াজ আকাশ o তার ‘00 নাiন gপ’। েদৗলতখান সরকাির বালক
uc  িবদয্ালেয়র  নবম  ে িণর  ছাt  আকাশ।  নবম  ে িণর  সে  িমল  েরেখ  আকাশ  তার  gেপর  নাম
েরেখেছন ‘00 নাiন’।
আকােশর  িপতা  েভালার  েদৗলতখান  েপৗরসভার  েময়র  জািকর  েহােসন  তালকুদার।  েপৗর  িপতার  ei
েছেলর aপকমর্ িনেয় aেনেকi pকােশয্ মুখ খুলেত সাহস পান না।
নাম pকাশ না করার শেতর্  aেনেকi আকােশর বািহনী িনেয় কথা বেলেছন। বলা হেয়েছ- ‘00 নাiন’ ফাsর্
iন  কমাn  হেc  তানিজব  রনজ।ু  কাগেজপেt  কেলজছাt  হেলo  আকােশর  দেলi  তার  aবsান।  তার
িব েdo  েমেয়  aপহরেণর  aিভেযাগ  রেয়েছ।  তােদর  আেরক  েদাসর  হেcন  আদালী  বংেশর  সািকল।
তােদর p য় দাতা িহেসেব রেয়েছন eক যুবলীগ েনতা।
6 মাস আেগ েদৗলতখান আবু আবদlুাহ কেলেজ sাতক ে িণর ছাt শািমম পরীkা িদেত হেল pেবশ করার
সময় তার হাঁটুেত েলাহার রড ঠুিকেয় িদেয় ulাস কের “00 নাiন’ gেপর সদসয্রা। eর েকােনা িবচার
হয়িন আজ পযর্n।
চা  েদাকািন  কামােলর  েছেলেক  িপিটেয়  আহত  কের  uেlা  oi  িনরপরাধীর  েছেলর  িব েd  থানায়
aিভেযাগ েদয় আকাশ। িরকশায় চেড় ঘুের েবড়ােনার পর িরকশাচালক সালাuিdন ভাড়া চাiেল, তােক
েবদম  েপটােনা  হয়।  ধু  তাi  নয়,  তার  uপাজর্ েনর  eকমাt  হািতয়ার  েদড়  লাখ  টাকা  দােমর  বয্াটাির
চািলত aেটা িরকশািটo েভেঙ ঁিড়েয় েদয় আকােশর বািহনী।
ঘটনািট িছল গত ঈদলু িফতেরর পর পরi। sুল সমেয় kােস uপিsত না েথেক পেথ পেথ েমাটরসাiেকেল
uc শেb সাiেরন বািজেয় মহড়া েদয়া। sুলছাtীেদর utয্k করা আকাশ বািহনীর িনয়িমত কােজর aংশ
হেয় uেঠেছ। eমনিক sুেলর নবম ে িণর কেয়কজন েমধাবী ছাtেক তার দেল েযাগ িদেত বাধয্ করার
aিভেযাগ রেয়েছ আকােশর িব েd।
eমন পিরিsিতেত sুল িশkক o aিভভাবকরা uপেজলা িনবর্াহী aিফসার, থানার oিস, eমনিক পুিলশ
সুপােরর  কােছo  aিভেযাগ  কেরেছন।  আকােশর  েফসবকু  আiিডেত  েলখা  রেয়েছ  সবাi  েযখােন  থমেক
দাঁড়ায়,  আিম  েসখান  েথেকi   কির।” তার  দেলর  সদসয্  িpn  সািbর  রহমােনর  েpাফাiেল  েলখা
রেয়েছ, ‘আমােক জানেত eেসা না, িনেজেক ভুেল যােব।’
oi দেলর aপর সদসয্ মািহ’র েফসবকু েpাফাiেল েলখা আেছ ‘পরাজেয়র েকােনা sান েনi।’ eেদর কােছ
মাদক সরবরাহ করার aিভেযাগ রেয়েছ িবপুল তালকুদােরর িব েd। eর আেগ িবপুলেক eকািধকবার
iয়াবাসহ েgফতার কের পুিলশ।
েদৗলতখান থানার oিস eনােয়ত েহােসন জানান কিবর সরদােরর েছেল রনজ ুeবং আকাশসহ eকিট gপ
গত 24 জলুাi েদৗলতখান সরকাির আবু আবদlুাহ কেলেজ pেবশ কের কেয়কজন ছাtেক মারধর কের।
oi ঘটনায় ছাtরা বাদী হেয় থানায় মামলা কের। oi হামলার pিতবােদ কেলেজর ছাtরা িবেkাভ িমিছল
েবর কের। eর পর েথেক আসািমরা পলাতক রেয়েছ।
eছাড়া  aেনক  সময়  তােদর  িব েd  েমৗিখক  aিভেযাগ  কের,  িকn  িলিখত  aিভেযাগ  না  পাoয়ায়
aিভযুkেদর িব েd বয্বsা েনয়াo সmব হয় না aেনক সময়।
‘00 নাiন’ gপ : েজলার eক সমেয়র িশিkত, সভয্ o আদশর্ a ল িহেসেব খয্াত েদৗলতখান uপেজলায়
eখন আতে র নাম হেয় uেঠেছ নবম ে িণর ছাt নবী েনoয়াজ আকাশ o রনজ।ু ei gেপর সদসয্েদর
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

িনয়ntণ  েময়র জািকর  েহােসেনর  পুt আকােশর হােতi। eছাড়া  কিবর  সরদােরর েছেল  তানিজব  রনজু
হেcন gেপর (েমানsার) ফাsর্  iন  কমাn, আনজু িমstীর  েছেল  সািকল  (েসেকn  iন  কমাn), ল
আিমন িময়ার েছেল আিরফ, ম ু মািঝর েছেল েমা. বাব,ু শাহ েনoয়াজ েচৗধুরীর েছেল মািহ, সািbর, েমা.
িমরাজ, েমা. আিলফ o িমততা লসহ আরo aেনেকi সিkয় রেয়েছন।
eেদর সবার েফসবকু বতর্ মােন লক কের রাখা হেয়েছ। pথম 6 জন কেলেজ হামলা মামলায় আসািম করার
পর েথেকi তারা পলাতক।
eলাকার  িকেশার  গয্াং  িনেয়  কথা  হয়  েদৗলতখান  uপেজলা  েচয়ারময্ান  uপেজলা  আoয়ামী  লীগ
সহসভাপিত মনজরু আলম খােনর সে । িতিন বেলন, েপৗর েময়েরর েছেলর eমন gেপ সmৃk থাকার
aিভেযাগ সিতয্i দঃুখজনক।
uপেজলা িনবর্াহী aিফসার জীেতnd নাথ জানান, নবম ে িণর ছাtেদর েযখােন েলখাপড়া িনেয় বয্s থাকার
কথা, েসখােন নানা aিভেযাগ uঠেছ। িতিন e বয্াপাের aিভভাবকেদর সেচতন হoয়ার aনেুরাধ জানান।
oিস eনােয়ত েহােসন জানান, িশগিগরi aিভভাবকেদর িনেয় সভা ডাকা হেব। িকেশার aপরাধ িনেয়
uেdগ pকাশ কেরেছন েজলার মৎসয্, বনিবভাগ o পাuেবা কমর্কতর্ াসহ aেনেকi। েছেলর aপকমর্ িনেয়
কথা হয় েময়র জািকর েহােসন তালকুদােরর সে । িতিন বেলন, েছেলর িব েd aেনক aিভেযাগi সতয্
নয়। রাজৈনিতকভােব তার সুনাম kু  করেত pিতপk নানা aপpচার চালােc।
কেলেজ হামলার িবষেয় েয মামলা হেয়েছ, তা sুলছাtেদর সে  কেলজ ছাtেদর ঘটনা। eকা তার েছেলর
িবষয়  নয়।  oi  ঘটনা  সমেঝাতা  হেয়  েগেছ।  পািরবািরকভােব  তার  েছেলেক  শাসেন  রাখার  দািব  কের
বেলন, েছেলেক আর eলাকায় আনিছ না। তােক ঢাকায় েরেখ েলখাপড়া করাব।
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