
     
েচারাকারবািররা eসব ast ছিড়েয় িদেc েদেশর িবিভn pােn থাকা সntাসীেদর কােছ

সীমাn হাট eখন aৈবধ aেstর বাজার। িনতয্pেয়াজনীয় পেণয্র আড়ােল ei হােট চেল aৈবধ ast িবিকিকিন।
েচারাকারবািররা  eসব  aৈবধ  ast  ছিড়েয়  িদেc  েদেশর  িবিভn  pােn  থাকা  সntাসীেদর  কােছ।  ঘটেছ
চাঁদাবািজ, রাহাজািন  eবং খুনাখুিনর মেতা ঘটনা। িসেলেটর িবছানাকািn  সীমােn  েসানারহাট  o ভারেতর
েমঘালেয়র  লাকাটঘাট  সীমােn  দীঘর্িদন  ধের  aৈবধভােব  গেড়  oঠা  সীমাn  হােট  িনতয্pেয়াজনীয়  পেণয্র
পাশাপািশ েকনােবচা হেc aৈবধ আেgয়াst। দiু হাত ঘুের ঢাকায় আসা aতয্াধুিনক িতনিট িরভলবারসহ িতন
ast  বয্বসায়ীেক  েgফতােরর  পর  েগােয়nারা  জানেত  পাের  নতুন  ei  েটর  তথয্।  12  েচmােরর  দিুট
aতয্াধুিনক িরভলবার েদেখo রীতমেতা িবিsত তারা। সংি রা বলেছন, নজরদাির িনি ত না হেল সীমাn
হাট েলা িনেয় আরo p  uঠেত পাের। েসখােন সীমাnরkী বািহনীর েচাখ eিড়েয় িবছানাকািnেত গেড় oঠা
aৈবধ সীমাn হাট িনেয়o িবsয় pকাশ কেরন তারা। বডর্ ার গাডর্  বাংলােদেশর (িবিজিব) িসেলেটর েসkর
কমাnার কেনর্ল e eম eম খায় ল কবীর জানান, েদখুন eখােন েকােনা সীমাn হাট েনi। িবট বা খাঠােলর
জনয্ eকিট জায়গা দiু েদেশর aনুমিত সােপেk psত হেc। খুব িশগিগরi হয়েতা eটা uেdাধন হেব। আর
সীমাn হােটর িবষেয় জানেত েজলা pশাসেনর সে  েযাগােযাগ করার পরামশর্ েদন িতিন।
জানা েগেছ, রাজধানীর সােয়দাবাদ বাস টািমর্নাল eলাকা েথেক গত বহৃsিতবার 16 রাun িলসহ 12
েচmারিবিশ  পেয়n টু টু েবােরর দিুট িরভলবার eবং 6 েচmােরর পেয়n ি  টু েবােরর eকিট িরভলবারসহ
েপশাদার  িতন  ast  বয্বসায়ীেক  েgফতার  কের  ঢাকা  মহানগর  পুিলেশর  কাunার  েটরিরজম  aয্াn
াnনয্াশনাল  kাiেমর  (িসিটিটিস)  aৈবধ  ast  udার  o  pিতেরাধ  িটম।  েgফতারকৃতরা  হেলা-
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bাhণবািড়য়ার ast বয্বসায়ী েদালন িময়া (38), সুনামগে র জগnাথপুেরর বািসnা আবদসু শহীদ (40) o
আনছার িময়া (40)। e ঘটনায় oiিদন রােতi যাtাবাড়ী থানায় মামলা হয়। পের kবার েgফতার িতন
আসািমেক আদালেত হািজর কের দiু িদেনর িরমােn েনয় িসিটিটিস। েgফতারকৃতেদর তেথয্র বরাত িদেয়
িসিটিটিস’র aিতিরk uপকিমশনার েমা. জাহা ীর আলম বেলন, িবছানাকািn eলাকার েসানারহাট সীমাn
হাট েথেক েকনা asti হাত বদেলর মাধয্েম ঢাকায় eেসিছল। pথেম ভারেতর েমঘালেয়র লাকাটঘােটর eক
খািসয়া বয্িk সীমােn িনতয্pেয়াজনীয় পেণয্র আড়ােল aৈবধ ast িনেয় আেসন। চািহদা aনযুায়ী িসেলেটর
িবছানাকািn েনায়াগাঁoেয়র আরব আলী eসব ast িনেয় eেস িবিভn েkতার কােছ সরবরাহ কের। িতিন
আরo বেলন, েগাপন সংবােদর িভিtেত িতনজন ast বয্বসায়ীেক েgফতার করা সmব হেলo আরব আলী
eবং bাhণবািড়য়ার আিমনেক েgফতার করা সmব হয়িন। তেব তােদর েgফতাের সেবর্াc েচ া চলেছ। তেব
আমরা aবাক হেয়িছ 12 েচmােরর টু টু েবােরর িরভলবার েদেখ। িবে র নামকরা bয্াn েলা সাধারণত ছয়
েচmােরর  িরভলবার  ৈতির  কের  থােক।  udার  করা  িরভলবােরর  গােয়  iueসe  েলখা  থাকেলo  আমােদর
ধারণা সীমাnবতর্ী েদেশi e েলা ৈতির করা হেয়েছ। ei ast েলা নাশকতার কােজ বয্বহােরর uেdেশয্ আনা
হেয়িছল  বেলo  জানেত  েপেরিছ  আমরা।  সূt  বলেছ,  utরা ল  o  দিkণা েলর  িবিভn  সীমাnবতর্ী  পেয়েn
আiনশৃ লা রkাকারী বািহনীর নজরদাির েবিশ থাকায় ast বয্বসায়ীরা eখন িসেলেটর েগায়াiনঘােটর ট
েবেছ িনেয়েছ। রিববার বাদ িদেয় সpােহ দiু িদন পরপর েবলা 1টা েথেক িবকাল 4টা পযর্n চেল েকনােবচা।
েgফতারকৃতরা  জািনেয়েছ,  মােস  anত  দিুট  চালান  তারা িনেয়  আেসন  আরব  আলীর  কাছ  েথেক।  pিতিট
চালােন থােক কমপেk দিুট ast। আরব আলীর কাছ েথেক আবদসু শহীদ 35 েথেক 40 হাজার টাকায় িকেন
70-80 হাজার টাকায় িবিk কের। ast েলা সবর্েশষ bাhণবািড়য়ার আমীেনর কােছ েপৗঁছােনার কথা িছল।
আবদসু  শহীদ  সুনামগে র  জগnাথপুর  uপেজলা  েscােসবক  দেলর  সভাপিত  eবং  আনছার  িময়া  eকi
uপেজলা যুবদেলর যুg আhায়ক। শহীেদর বািড় জগnাথপুেরর রানীগ  iuিনয়েনর িটয়ারগাঁo gােম। তার
বাবা pয়াত আবদলু জিলল। আর  আনছার িময়া eকi iuিনয়েনর েঘাষগাঁo gােমর pয়াত মnাজ িময়ার
েছেল। আনসার িময়া জগnাথপুর থানা যুবদেলর যুুg-আhায়ক। পলাতক আিমন িময়ার বািড় bাhণবািড়য়া
সদের। শহেরর aেটািরকশাসহ িবিভn খাত েথেক চাঁদা uঠােনাসহ েস eকজন েপশাদার খুিন বেল জানেত
েপেরেছন  তদn  সংি রা।  সংি  eকািধক  কমর্কতর্ া  বেলন,  আমরা  েকবল  eকিট  চেkর  eকিট  aংশেক
শনাk করেত েপেরিছ। আরo আরব আলী িকংবা আরব আলীর কাছ েথেক aনয্ েকােনা পািটর্ o ast িকনেত
পাের। e জনয্ আরব  আলীেক েgফতার করা জ ির। pস ত, দiু েদেশর সীমাn  eলাকায় 22িট হাট চালু
করার কথা িছল। 2011 সােলর 23 জলুাi kিড়gােমর রািজবপুর uপেজলার বািলয়ামারী সীমাn eলাকায়
pথম সীমাn হােটর মধয্ িদেয় e পযর্n মাt চারিট সীমাn হাট চাল ুহেয়েছ।
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