
ফা ক হতয্ার pধান আসািম নরু বnকুযুেd িনহত

    

যুবলীগ েনতা oমর ফা ক হতয্াসহ ব  মামলার েমাs oয়ােnড আসািম, িচিhত েরািহ া সntাসী-ডাকাত o
iয়াবা গডফাদার নুর েমাহাmদ পুিলেশর সে  কিথত বnকুযুেd িনহত হেয়েছ। গতকাল েভাররােত e ঘটনা
ঘেট। জানা েগেছ, ei েরািহ া ডাকােতর রেয়েছ বাংলােদিশ sাটর্ কাডর্ । েস বাংলােদেশ জায়গাজিমo িকেনেছ।
কkবাজার pিতিনিধ জানান, েটকনােফর জািদমরুা পাহািড় eলাকায় বnকুযুেd নুর েমাহাmদ িনহত হয়।
পুিলশ জানায়, যুবলীগ েনতা ফা ক হতয্া মামলার pধান আসািম িহেসেব  েgফতােরর পর ast udাের েগেল
তার স ীেদর সে  েগালা িলর ঘটনায় নুর েমাহাmদ িনহত হয়। ঘটনাsল েথেক চারিট eলিজ, eকিট ি -
েকায়াটার,  18  রাun  িল,  20  রাun  খািল  েখাসা  udার  করা  হেয়েছ।  জানা  েগেছ,  নরু  েমাহাmদ
িময়ানমােরর  আিকয়াব  eলাকার  কালা  িময়ার  েছেল।  েস  কkবাজােরর  েটকনােফর  শালবাগান  েরািহ া
কয্ােm  বসবাস  করিছল।  বাংলােদেশ  তার  চারিট  বািড়  রেয়েছ।  সmpিত  তার  েমেয়র  কান  েফাঁড়ােনার
aনু ােন eক েকিজর েবিশ  েসানা o নগদ কেয়ক লাখ টাকা uপহারসামgী িহেসেব জমা পেড়। নুেরর 4িট
বািড়, eকািধক stী : েটকনােফর hীলা iuিনয়ন পিরষদ েচয়ারময্ান রােশদ মাহমদু আলী বেলন, 1992 সােল
িময়ানমােরর আিকয়াব eলাকা েথেক বাংলােদেশ ঢুেক েরািহ া নরু েমাহাmদ hীলা iuিনয়েনর 9নং oয়ােডর্ র
জািদমুরা eলাকায় বাসা ভাড়া িনেয় বসবাস  কের। পের জিম িকেন বািড়র মািলক হয়। গেড় েতােল
কয্াডার  বািহনী।  কয্ােm  আিধপতয্  িবsাের  েটকনােফর  pিতিট  কয্ােm  িবেয়  o  ঘর  কের  নরু  েমাহাmদ।
pিতিট কয্ােmর িনয়ntণ o aপরাধ কমর্কা- তার iশারায় হেতা। নুর েমাহাmেদর মািলকানায় eকিট েদাতলা,
eকিট পাকা ভবন, eকিট িটেনর ঘর eবং eকিট বাগানবািড়সহ চারিট বািড় রেয়েছ। নরু েমাহাmেদর রেয়েছ
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eকািধক stী। দীঘর্িদন বাংলােদেশ বসবাস কের েকািটপিত বেন েগেছ েরািহ া নরু েমাহাmদ। কনয্ার কান
েফাঁড়ােনার রাজকীয় uৎসব িঘের গত eক সpাহ ধের আেলাচনায় িছল নুর েমাহাmদ। পাশাপািশ েটকনােফর
oয়াডর্  যুবলীগ সভাপিত oমর ফা ক হতয্া মামলায় তার সmৃkতার কথা uেঠ আসায় তীb সমােলাচনার
মেুখ পেড় নরু েমাহাmদ। পুিলশ জািনেয়েছ, বnকুযুেd িনহত হoয়ার পর নেুরর মরেদেহর সে  পাoয়া েগেছ
‘বাংলােদিশ  sাটর্ কাডর্ ’।  চ gােমর  েষালশহর  eলাকার  বািসnা  িহেসেব  নুর  আলম  নােম  েস  বাংলােদেশর
েভাটার  হেয়েছ  eবং  যথারীিত  sাটর্ কাডর্ o  সংgহ  কেরেছ।  নরু  েমাহাmেদর  বাংলােদিশ  sাটর্ কাডর্ িট  2017
সােলর 23 জানুয়াির চ gােমর িসিট করেপােরশেনর িঠকানায় iসুয্ করা হয়। কােডর্  তার নাম নরু আলম।
বাবা  কালা  িময়া  eবং  মা  স  েবগম।  জnতািরখ  25  নেভmর  1983।  জnsান  চ gাম।  eনআiিড
নmর-6004589963। sায়ী িঠকানায় েলখা আেছ, বাসা/েহািlং- মাsােরর মার বািড়, gাম/রাsা-বামর্া
কেলািন, িহলিভu েরাড, পি ম েষালশহর (পাটর্ -2), ডাকঘর- আিমন জটু িমলস-4211, পাঁচলাiশ, চ gাম
িসিট করেপােরশন। e িবষেয় জানেত চাiেল iিস সিচবালেয়র যুg সিচব আবদলু বােতন বেলন, নুর েমাহাmদ
কীভােব sাটর্ কাডর্  েপেয়েছ, েসটা তদn করেল েবিরেয় আসেব।
েকান aিফস েথেক ei কাডর্  iসুয্ করা হেয়েছ eবং eর সে  কারা করা জিড়ত েসটাo জানা যােব।
eিদেক েরািহ া ডাকাত নরু েমাহাmদ কীভােব বাংলােদেশর নাগিরক হেলা- e িবষেয় জানেত চাiেল জাতীয়
পিরচয় িনবnন aনুিবভােগর মহাপিরচালক সাiদলু iসলাম সাংবািদকেদর বেলন, ‘িবষয়িট আমরা আজi
েজেনিছ। আমােদরo p  eকজন েরািহ া ডাকাত কীভােব েভাটার হেলা? িবষয়িট খিতেয় েদখার জনয্ দ-ু
eকিদেনর মেধয্i তদn কিমিট গঠন করা হেব। aপরাধীরা aবশয্i শািs পােব।’
কkবাজার িসিভল েসাসাiিটর সভাপিত আবু েমারেশদ েচৗধুরী েখাকা বেলন, eভােব যিদ েরািহ ারা জাতীয়
পিরচয়পt,  sাটর্ কাডর্  বা  পাসেপাটর্  েপেত  থােক  তাহেল  তােদর  িময়ানমাের  েফরত  পাঠােনা  সmব  হেব  না।
দীঘর্েময়ােদ  eর  েখসারত  বাংলােদশেকi  িদেত  হেব।  েরািহ া  ডাকাত  নরু  েমাহাmদ  o  স ীরা  েরািহ ােদর
খাবার িদেয় সহেযািগতা করা hীলার যুবলীগ েনতা oমর ফা কেক িনমর্মভােব হতয্া কেরেছ। সরকারদলীয়
েনতারা  েযখােন  েরািহ ােদর  িনমর্মতা  েথেক  েরহাi  পােc  না,  েসখােন  sানীয়  সাধারণ  মানষু  েতা  আরo
aসহায়। তাi েরািহ ােদর েভাটার হেত eবং sাটর্ কাডর্  েপেত সহেযািগতাকারীেদর শনাk কের কেঠার শািsর
আoতায় আনা দরকার।
কkবাজােরর  aিতিরk  পুিলশ  সুপার  (pশাসন)  iকবাল  েহাসাiন  বেলন,  দধুর্ষর্  েরািহ া  aপরাধীেদর
বাংলােদিশ  sাটর্ কাডর্  পাoয়া  চরম  দঃুখজনক।  েলােভ  িকছু  aসাধু  বয্িk  েরািহ ােদর  েভাটার  হেত  eবং
পাসেপাটর্  েপেত সহেযািগতা কের। eটা েয িনেজেদর পােয় kড়াল মারার েচেয় kিতকর তা েবােঝ না েলাভী
মানষু েলা। িতিন বেলন, সহেযািগতাকারীেদর মেধয্ যারা ধরা পেড় তারা শািsর মেুখামিুখ হয়। িকn eভােব
েতা চলেত পাের না। িনজ িনজ aবsান েথেক আমােদর আরo সেচতন হoয়া দরকার। পাশাপািশ দরকার e
aপরাধ িনমূর্েল কেঠার পদেkপ। আমরা েসi পেথ হাঁটিছ।
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