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ঢাকার কয্ািসেনাপাড়ায় র য্ােবর হানার পর েথেক a ত শতািধক েনপািল নাগিরক লাপা া। তারা ঢাকার িবিভ  ােব কয্ািসেনা 
পিরচালনায় সহেযািগতা করেতন। েকu েকu আবার কয্ািসেনােত মািলকানায় িছেলন। বুধবার র য্াব মিতিঝল eলাকার কেয়কিট 
কয্ািসেনােত aিভযান চালােনার পর েথেক তােদরেক আর খুেঁজ পাoয়া যাে  না। আiনশৃ লা  বািহনীর  সদ রা তােদরেত হ  
হেয় খুজঁেছন িক  িকছুেতi তােদর aব ান শনা  করা যাে  না। aিভযােনর পরপরi তারা পািলেয় েগেছ। র য্ােবর eকিট সূ  
বলেছ, েনপািল নাগিরকেদর ভারেত েযেত েকান িভসা লােগ না। তাi তারা সীমা  িদেয় হয়েতা ভারত হেয় েনপােল চেল েগেছ। 
তেব ঢাকায় কয্ািসেনা বসার িব াের েনপািলেদর স ৃ তা থাকায় তােদরেক আটেকর েচ া করেছন েগােয় ারা। কারণ কয্ািসেনা 
িনেয় তােদর কােছ aেনক ত i হয়েতা আেছ।  
eিদেক, বুধবার মিতিঝেলর কয্ািসেনা পাড়ায় aিভযােনর রােত পুিলেশর িকছু aসাধু কম র্কত র্া েসগুনবািগচার eকিট বাসা েথেক েবশ 
কেয়কজন েনপািল নাগিরকেক পািলেয় েযেত সহেযাগীতা কেরেছন বেল aিভেযাগ uেঠেছ। oi বািড়র িসিস িটিভর দুিট িভিডo 
ফুেটজ eখন সামািজক েযাগােযাগ মা ম ভাiরাল হেয়েছ। eকিট ƣদিনক পি কায় eরকম িরেপাট র্ কােশর পর পুিলশ সদরদ র, 
িডeমিপ েহডেকায়াটােস র্র ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা িবষয়িট গুরুতব্সহকাের িনেয়েছন।  
িসিসিটিভর ফুেটেজ েদখা যায়, েসগুনবািগচার 7/7 নমব্র বাসা েথেক রাত 2টা 57 িমিনট 59 েসেক  oi বাসা েথেক াগ িনেয় েবর 
হেয় যান থেম চারজন ি । কেয়ক েসেক  পের েবর হন আরo চারজন। eরপর েবর হন আরo চারজন eবং সবেশেষ েবর হন 
িতন। ei িনেয় েমাট 26 জন েনপািল নাগিরক oi রােত পািলেয় যায়। তারা oi বাসার 6ম তলার eকিট য্ােট থাকেতন। eর 
আেগ রাত 22টা 39 িমিনট 26 েসেক  oi বাসা েথেক েবর হেয় যান আরo িতন ি । পুিলশ পিরচয় িদেয় তারা রাত আনুমািনক 
21টার িদেক বাসায় েবশ কেরিছেলন বেল জািনেয়েছন oi বাসার েকয়ারেটকার।  েভতের েবশ কের তারা িবেদশী নাগিরেকর 
য্ােট যাoয়ার কথা বেলন। বাসায় েবশ করার সময় তােদর েমাটরসাiেকল oi বাসা েথেক aেনকটা দুের রােখন eবং তােদর 

হােত িকছু িছল না। িক  েবর হেয় যাবার সময় তােদর হােত eকিট াগ িছল।  
েসগুন বািগচার oi বাসািট েবশ আেগ মাছুম নােমর eক ি  51 হাজার টাকা িদেয় ভাড়া েনন। কথা হয় তখন পিরবার িনেয় 
কেয়কজন িবেদশী নাগিরক থাকেবন। িক  কেয়কমাস তারা ােচলর থাকেলo তােদর পিরবার আর আেস নাi। সে হজনক 
হoয়ােত িবষয়িট য্াট কতৃর্প  রমনা থানা পুিলশেক aবগত কেরিছেলা।  
েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, ঢাকার িবিভ  eলাকায় a ত 71িটর মত ােব কয্ািসেনা চলত। eসব কয্ােসািন পিরচালনার জ  াব 
কতৃর্প  কয্ািসেনা পিরচালনায় পারদশ  েনপািল নাগিরকেদর িনেয় আসত। িহমালেয়র েদশ িহসােব খয্াত েনপাল মণ িপপাসুেদর 
জ  খুবi ি য়। eিট দি ণ eিশয়ায় থম েদশ েযখােন ƣবধভােব কয্ািসেনা  চেল। েনপােলর রাজধানী কাঠমু েত ৯িট o বাiের 
আরo 3িট কয্ািসেনা পিরচালনা করা হয়। তাi েনপািলরা কয্ািসেনা পিরচালনায় খুবi দ । তাi কয্ািসেনা পিরচালনার জ  ঢাকার 



িবিভ  াব েনপািলেদর সহেযাগীতা িনেতন।  
সূ  বলেছ, ঢাকায় েনপািল নাগিরক দীেনশ o রাজকুমােরর হাত ধেরi কয্ািসেনা বসার শুরু হয়। িবেশষ কের ঢাকার যুবলীগ 
দি েণর কেয়কজন ভাবশালী েনতা ei েনপািলেদর কয্ািসেনা পিরচালনার জ  িনেয় আেসিন। কয্ািসেনােত বাংলােদশীেদর আ হ 
েদেখ েনপািলরা eেকর পর eক কয্ািসেনােত যু  হয়।  
িভিজট িভসা িনেয় েনপািল কম রা ঢাকায় আসেতন। u  েবতেন তারা কয্ািসেনােত কাজ করেতন। আবার aেনক েনপািল 
কয্ািসেনােত েশয়াের কাজ করেতন। তারা তােদর েপেম  িনেতন ডলাের। েগােয় াসূ  বলেছ, ঢাকার কয্ািসেনােত কাজ কের 
েনপািল নাগিরকরা হািতেয় িনেয়েছ েকািট েকািট টাকা।   
aনুস ােন জানা েগেছ, ঢাকার কয্ািসেনা পিরচালনা হত eমন বড় াবগুেলার মে  রেয়েছ, িভে ািরয়া াব, ঢাকা oয়া ারাস র্ াব, 
ƣসিনক াব, ঢাকা েগাে ন াব,  িদলকুশা াব, আরামবাগ াব, ফুয়াং াব, েমাহােমডান াব, মুি েযা া ি ড়া চ , iয়ংেম  
াব, eজা  াব।  

র য্াব-4 aিধনায়ক েল কেণ র্ল শািফu াহ বুলবুল মানবজিমনেক বেলন, বুধবােরর aিভযােনর পর আমরা িবিভ  মা ম েথেক 
েজেনিছ, মিতিঝেলর চারিট কয্ািসেনােত a ত 27 জন েনপািল কাজ করত। তােদর কাuেকi আমরা ে ার করেত পািরিন। 
aিভযােনর খবর েপেয়i তারা পািলেয় েগেছ। েনপািলরা েদশ েছেড় পািলেয় েগেছ িকনা eমন ে র জবােব িতিন বেলন, 
েনপািলেদর eকটা সুিবধা আেছ তােদর ভারতীয় িভসা লােগ না। বুিড়মাির হেয় খুব সহেজi ভারেত চেল েযেত পাের। আর ভারত 
েথেক েনপােল যাoয়া সমেয়র াপার। তারা যিদ ei পথ aবলমব্ন কের তাহেল হয়েতা চেল েগেছ। িক  কয্ািসেনােত েনপািলেদর 
স ৃ তা জানার পর েথেকi আমরা তােদর oপর নজরদাির েরেখিছ। আমােদর েগােয় ারা তােদর aব ান জানার েচ া করেছ। 
িতিন বেলন, oi িদন আমরা িকছু বাংলােদিশ নারীেদর আটক কেরিছলাম। েনপািলরা ে িনং িদেয় ei নারীেদর দ  কের 
তুেলিছেলা।  
 


