
iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

    
েমাহাmদপুের যর্ােবর oপর হামলার েচ া
pকাশ : 26 আগs 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

রাজধানীর  েমাহাmদপুেরর  রােয়র  বাজার  eলাকার  ‘sার  বn’ নােমর  িকেশার  গয্াংেয়র  17  সদসয্েক
েgফতােরর  পর  eক  বছর  কের  কারাদ  িদেয়েছন  যর্ােবর  াময্মাণ  আদালত।  দ pাp  17  জনেকi
গতকাল রিববার গাজীপুের িকেশার সংেশাধন েকেnd পাঠােনা হয়। েgফতােরর আেগ িকেশার গয্াং সদসয্রা
যর্ােবর oপর হামলার েচ া চালায়।
দ ােদশpাpরা  হেলন—রিন  েহােসন,  িজসান,  সািbর  হাoলাদার,  রায়হান,  রােসল  হাoলাদার,  সাdাম
েহােসন, বািp েহােসন, শািকল েবপারী, েসাহাগ েশখ, হূদয় েহােসন, রািb হাoলাদার, নাঈম, মnুা, েসাহাগ,
সাগর, সািbর বয়ান o মিহuিdন।
যর্াব জািনেয়েছ, kবার রােত রােয়র বাজার eলাকায় যর্াব-2-eর সদসয্েদর oপর হামলার েচ া কের
কেয়কজন িকেশার। পের তােদর িবষেয় েখাঁজ করেত েনেম যর্াব-2 জানেত পাের, হামলাকারীরা িকেশার
গয্াং ‘sার বn’র সদসয্। তারা eলাকায় মাদক বয্বসা, মাদক েসবন, িছনতাi-চুিরসহ নানা aপরােধ
জিড়ত। eকi ধরেনর েপাশাক, জতুা o চুেলর sাiল কের চলােফরা কের তারা। eলাকার মানেুষর কােছ
আত  ei  িকেশার  গয্াং  সদসয্রা।  শিনবার  িদনভর  তােদর  ধরেত  aিভযান   কের  যর্াব।  e  সময়
াময্মাণ  আদালত  পিরচালনা  কেরন  যর্াব  সদর  দpেরর  িনবর্াহী  ময্ািজেsট  সারoয়ার  আলম।  রােয়র
বাজাের  পৃথক  িতন  sান  েথেক  sার  বেnর  17  জনেক  েgফতার  করা  হয়।  াময্মাণ  আদালত  তােদর
pেতয্কেক eক বছর কের কারাদ  েদন। তারা বয়েস িকেশার হoয়ায় গাজীপুেরর িকেশার সংেশাধন েকেnd
পাঠােনা হেয়েছ।
েখাঁজ িনেয় জানা যায়, রােয়র বাজার eলাকায় sার বেnর pিতপk eকিট িকেশার গয্াং রেয়েছ। ei
gেপর নাম—েমাlা রািb gপ। eক বছর আেগ দiু gেপর সংঘেষর্ sার বেnর eক সদসয্ মারা যায়।
kবার ঐ িকেশােরর মতুৃয্বািষর্কী uপলেkয্ িমলাদ মাহিফেলর আেয়াজন কেরিছল sার বn। aনু ােনর

eকিট ছিব েফসবুেক pকাশ কের ei gেপর eক সদসয্। eেত েমাlা রািb gপ িব প মnবয্ করায় kুb
হেয় sার বেnর সদসয্রা kবার িবকাল েথেক রােয়র বাজার eলাকায় েদশীয় ast িনেয় জেড়া হেত
থােক তােদর মারধেরর জনয্।
িনবর্াহী ময্ািজেsট সারoয়ার আলম বেলন, ঐিদন সnয্ায় জnা মী uপলেkয্ ঐ eলাকায় সাদা েপাশােক
টহেল  থাকা  যর্াব-2-eর  ছয়  সদেসয্র  সামেন  পেড়  েদশীয়  astধারী  িকেশাররা।  e  সময়  যর্াব  সদসয্রা
িকেশারেদর কােছ জানেত চান—তারা চাপািত, চাiিনজ kড়াল o লািঠেসাঁটা িনেয় েকাথায় যােc। eেত
kুb হেয় িকেশাররা যর্াব সদসয্েদর oপর হামলার েচ া কের। ময্ািজেsট বেলন, েgফতার হoয়া 17 জনi
িবিভn aপরােধর সে  জিড়ত। তােদর কাছ েথেক চাপািত, চাiিনজ kড়াল, iয়াবা o লািঠেসাঁটা udার
করা হেয়েছ।

  iেtফাক িরেপাটর্

print | িকেশার গয্াংেয়র 17 সদসয্েক কারাদ  | রাজধানী https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/82685/িকেশার-গয্াংেয়...

1 of 2 8/26/2019, 10:55 AM



|

print | িকেশার গয্াংেয়র 17 সদসয্েক কারাদ  | রাজধানী https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/82685/িকেশার-গয্াংেয়...

2 of 2 8/26/2019, 10:55 AM


