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ক্যাসেপ্টনা পসরচালনা : ১৯ সনপাসলপ্টক্ পালাপ্টে োহায্য ক্প্টর ৩ পুসলশ 

 

৩ সনপাসলপ্টক্ েহায়ো ক্রপ্টে োদা সপাশাপ্টক্র পুসলশ। েসি: সেসেটিসি 

আরামিাগ ক্লািপাড়ায় ক্যাসেপ্টনা পসরচালনায় যুক্ত সেপ্টলন এমন ১৯ সনপাসল পাসলপ্টয় সগপ্টেন। বুধিার রাপ্টে সেন পুসলশ েদপ্টের 

েহপ্ট াসগোয় োরা পাসলপ্টয়প্টেন- এমন প্রমাণ সমপ্টলপ্টে সেগুনিাসগচা এলাক্ার এক্টি ফ্ল্যাপ্টের সেসেটিসি ফুপ্টেপ্টে। 

রমনা সিিাপ্টগর পুসলশ ক্ম মক্েমারা িপ্টলপ্টেন, এর েপ্টে সক্াপ্টনা পুসলশ েদে েসড়ে থাক্প্টল োপ্টদর সচসিে ক্প্টর ব্যিস্থা সনয়ার 

সুপাসরশ ক্রা হপ্টি।  

অনুেন্ধাপ্টন োনা  ায়, বুধিার রাপ্টে ফসক্রাপুপ্টলর ক্লািপাড়ায় ক্যাসেপ্টনাগুপ্টলাপ্টে অসি ান চালায় র যাি। রা রাপ্টে ড়োপ্টড় ১০োর 

সদপ্টক্) োদা সপাশাপ্টক্র সেনেন পুসলশ পসরচয় সদপ্টয় সেগুনিাসগচার ৬/সে িিপ্টনর পাঁচেলায়  ান। 

োপ্টদর মপ্টে প্যান্ট-শাে ম ান ক্রা এক্েপ্টনর হাপ্টে রয়াসক্েসক্র সেল। িিপ্টনর ৫ েলার ফ্ল্যাপ্টে থাক্প্টেন ক্প্টয়ক্েন সনপাসল। সিেপ্টর 

প্রপ্টিপ্টশর ঘণ্টাখাপ্টনক্ পর রাে ১১ো ২৮ সমসনপ্টে সিসরপ্টয়  ান পুসলশ পসরচয় সদয়া সেনেন। 

িিপ্টনর সেসেটিসি ফুপ্টেপ্টে সদখা  ায়, সেনেপ্টনর এক্েন হাপ্টে এক্টি ব্যাগ সনপ্টয় সিসরপ্টয়  াপ্টেন। এ ব্যাগ উপপ্টর উঠার েমপ্টয় োর 

হাপ্টে সেল না। এর সক্ছুক্ষণ পপ্টর রা ফ্ল্যাপ্টে সগস্ট পসরচয় সদপ্টয় আরর ক্প্টয়ক্েন সনপাসল স াপ্টক্ন। 

ফ্ল্যাে সথপ্টক্ রাে ৩োর সক্ছু আপ্টগ এপ্টক্ এপ্টক্ সিসরপ্টয়  ান ১৯ সনপাসল। িিপ্টনর সনরাপত্তাক্মী মামুন িপ্টলন, ‘োদা সপাশাক্ পসরচয় 

সদয়া পুসলশ  ারয়ার পর ক্প্টয়ক্েন এ ফ্ল্যাপ্টে আপ্টেন। এরপর োরা রাপ্টে এক্েপ্টে সিসরপ্টয়  ান।’ 

িিন মাসলক্ সিলাপ্টয়ে িপ্টলন, ‘৫ েলার ফ্ল্যােটি সমাহাপ্টমডান ক্লাপ্টির পসরচপ্টয় িাড়া সনপ্টয়সেপ্টলন মাসুদ নাপ্টমর এক্েন। রা রাপ্টে 

পুসলশ সেসিল সেপ্টে এপ্টেসেল। সনরাপত্তাক্মীপ্টক্ েপ্টে সনয়সন। পুসলশ চপ্টল সগপ্টল ররা সিাররাপ্টে পাসলপ্টয়  ায়।’  

এ ব্যাপাপ্টর মাসুদ োনান, স েি সনপাসল সমাহাপ্টমডান ক্লািেহ অন্যান্য ক্যাসেপ্টনা পসরচালনায় ক্াে ক্রপ্টেন োপ্টদর সদখিাল ক্রপ্টেন 

সেসন। শুধু সেগুনিাসগচা নয়, রােধানীর িনানী, গুলশানেহ এক্শ’র সিসশ সনপাসল েম্পপ্টক্ম োনপ্টেন মাসুদ। 

সরািিার সমাহাপ্টমডান ক্লাপ্টি অসি াপ্টনর েময় আানশৃঙ্খলা িাসহনী োনপ্টে পাপ্টর ক্লািটিপ্টে ১৯ সনপাসল ক্াে ক্রপ্টেন। এপ্টদর মপ্টে 

 াপ্টদর নাম োনা সগপ্টে োরা হপ্টলন- সুপ্টরশ সৃস্থা, োনু িাবু োহী, রাধা কৃষ্ণ সৃস্থা, পাদামা েরদ, সুরাে নাগাত্রী, সনপ্টরাে র নাগীন।  

পুসলপ্টশর রমনা সিিাপ্টগর এসডসে আসেমুল হক্ োসনপ্টয়প্টেন, সনপাসলপ্টদর পালাপ্টে আানশৃঙ্খলা িাসহনীর সক্উ েসড়ে থাক্প্টল োপ্টদর 

সচসিে ক্প্টর ব্যিস্থা সনয়ার সুপাসরশ ক্রা হপ্টি।  
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পুসলশ সূপ্টত্র োনা  ায়, সমাহাপ্টমডান সপাটি মিং ক্লাপ্টির ক্যাসেপ্টনা পসরচালনার দাসয়প্টে সেপ্টলন ১৩ সনপাসল। গাপ্টম মন্ট সপ্রাডাপ্টের ব্যিোর 

ক্থা িপ্টল সিো সনপ্টয় োরা িািংলাপ্টদপ্টশ প্রপ্টিশ ক্প্টরন। ক্লাপ্টির ক্যাসেপ্টনার প্রসেটি গুরুেপূণ ম োয়গায় দাসয়েরে সেপ্টলন এ সনপাসলরা। 

সনপাসলরা মাপ্টে ৬০০ ডলার ড়৫১ হাোর ৩০০ োক্া) সথপ্টক্ শুরু ক্প্টর ১ হাোর ডলার ড়৮৫ হাোর ৫০০ োক্া) প মন্ত সিেন সপপ্টেন। 

মসেসিল থানার উপ-পসরদশ মক্ ড়এেআা) শসফক্ িপ্টলন, ‘অসি াপ্টনর েময় আমরা ১৩ সনপাসলর ক্াে ক্রার ক্াগেপত্র সপপ্টয়সে। 

োপ্টদর সিো আপ্টিদনপত্র, নাপ্টমর সলস্ট র সেলাসর সলস্টেহ আরর ক্াগেপত্র সপপ্টয়সে। প্রাথসমক্িাপ্টি ধারণা ক্রা হপ্টে, ১৩ সনপাসল 

ক্যাসেপ্টনাটি পসরচালনা ক্রপ্টেন।’ 

রােধানীর ক্লািগুপ্টলাপ্টে ক্যাসেপ্টনা পসরচালনার সিষয়টি র যাপ্টির অসি াপ্টন প্রক্াশ হরয়ার পর পুসলপ্টশর পক্ষ সথপ্টক্ িলা হপ্টে, োরা 

ক্যাসেপ্টনার ‘ক্’র োনে না। 

অথচ সেগুনিাসগচার রা িিপ্টন সেসেটিসি ক্যাপ্টমরায় স  ফুপ্টেে পারয়া সগপ্টে োপ্টে প্রমাসণে জুয়া  ারা পসরচালনা ক্রে, োপ্টদর 

ক্থা শুধু পুসলশ োনো না োপ্টদর পাহারার সদে। 

 


