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ক বাজােরর টকনােফ রািহ া  উ পি  সংগঠেনর স াসীেদর
িলেত যবুলীগ নতা িঠকাদার ওমর ফা ক িনহত হেয়েছন। এ

ঘটনায়  ু  এলাকাবাসী  বার  সকাল  হেত  ধান  সড়ক
অবেরাধ কের ভাঙচরু চালায়। পের শাসেনর িবচােরর আ ােস
অবেরাধ ত াহার করা হয়।

গত  বহৃ িতবার  রাত  ১১টার  িদেক  ীলা  ইউিনয়েনর
জািদেমারায় বাজার এলাকায় িঠকাদারী কােজর ইট অপসারেণর
সময়  রািহ া  উ পি  সংগঠেনর  সশ  স াসী  এবং  মাদক
চারাচালান  িনয় ণকারী  গডফাদার  ডাকাত  সিলম,  র
মাহা দ,  জিকর,  সালমান শাহসহ ১০/১২ জেনর একিট প
ানীয় জিমদার আ লু মানাফ ওরেফ মানাফ কা ািনর ছেল,

জািদেমারা  সরকাির াথিমক িবদ ালয় পিরচালনা  কিমিট  এবং
ীলা  ইউিনয়ন  ৯  ন র  ওয়াড  শাখা  যবুলীগ  সভাপিত  ও

উ য়নকমী মা. ওমর ফা কেক (৩০) ধের িনেয় ছুিরকাঘাত এবং
বকু ও মাথায় িল কের মতৃু  িনি ত করার পর বীরদেপ পাহােড়
চেল যায়।

পের জেনরা লাশ উ ার কের এবং খবর পেয় পুিলশ ঘটনা ল
পিরদশন  কের  লাশ  ময়না  তদে র  জ  মেগ  রণ  কের।  
এিদেক বার সকাল হেত উপেজলার ীলা দি ণ জািদেমারা

ও মাচনী এলাকায় শত শত মা ষ ধান সড়ক অবেরাধ কের রািহ ােদর ব বসািয়ক াপনা ভাঙচেুরর
পর যানবাহন চলাচল ব  কের দয়। এ খবর পেয় টকনাফ উপেজলা িনবাহী ম ািজে ট মা. আবলু
মন র,  ওিস  দীপ মার দাশ এবং  ক াে  িনরাপ া  র ার দািয়ে  িনেয়ািজত িনরাপ া  বািহনীর
সদ সহ জন িতিনিধ ও রাজৈনিতক নতৃবৃ  ঘটনা ল পিরদশন কেরন।                              শাসেনর
লাকজন ানীয়েদর সািবক িনরাপ া জারদার এবং হত াকাে র িবচােরর আ াস িদেল জনতা অবেরাধ

তুেল নয়।

এ ব াপাের টকনাফ মেডল থানার ওিস দীপ মার দাশ বেলন, এ ঘটনায় িনহেতর পিরবার যােদর
িব ে  এজাহার দােয়র করেব পুিলশ স অ সাের কেঠার আইিন পদে প হণ করেব। উপেজলা িনবাহী
ম ািজে ট মা.  আবলু মন র জানান, গত রােত সংঘিটত নশৃংস হত াকাে র জর ধের সকাল হেত
িব ু  লাকজন ধান সড়ক অবেরাধ ও ভাঙচরু চালায়। এিদেক িবকােল ওমর ফা েকর লাশ ময়না
তদ  শেষ বািড়েত আনা হয়। বাদ মাগিরব ানীয় াইমাির লু মােঠ জানাজা শেষ দাফন করা হয়। এ

  টকনাফ (ক বাজার)
সংবাদদাতা

print | টকনােফ রািহ া সনাসীেদর িলেত যুবলীগ নতা িনহত | থম পাতাhttps://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/82162/ টকনােফ- রািহঙ...

1 of 2 8/27/2019 4:22 PM



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।

|

ব াপাের হত া মামলা দােয়েরর িত চলেছ।
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