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পিুলশ ফাঁিড়েত ব বসায়ীেক িপিটেয় হত ার
অিভেযাগ
পীরগে  সংঘষ, আহত অধশতািধক, ৬ পুিলশ ত াহার

কাশ : ১৭ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রংপুেরর পীরগ  উপেজলার ভ ডাবাড়ী পুিলশ ফাঁিড়েত সামছুল ইসলাম (৫৫) নােমর এক ব বসািয়েক
িপিটেয়  হত ার অিভেযাগ  উেঠেছ।  পুিলেশর  দািব,  িতিন  মাদক ব বসায়ী,  হাজেত  ল ায়  আ হত া
কেরেছন। তেব িনহেতর পিরবােরর দািব, পুিলশ উকাচ না পেয় তােক িপিটেয় হত া কেরেছ। এ ঘটনার

িতবােদ গতকাল বধুবার পুিলেশর সে  এলাকাবাসীর সংঘেষ পুিলেশর ১২ জন সদ সহ অধশতািধক
লাক আহত  হেয়েছ।  ঘটনায়  জিড়ত  সে েহ  ফাঁিড়  ইনচাজ  আিম ল  ইসলাম,  এসআই তাজউি ন,

িপএসআই মািহ আলম,  এএসআই হিরকা ,  কনে বল আিরফুল ও ভুেপনেক জলা  পুিলশ লাইনেস
াজ করা হেয়েছ। গ াচড়া থানার পিরদশক (তদ ) শা  সরকারেক সামিয়কভােব ভ ডাবাড়ী ফাঁিড়

ইনচােজর দািয়  দওয়া হেয়েছ।

  পীরগ  (রংপুর) সংবাদদাতা
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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।

িনহেতর পিরবার ও পুিলশ সূ  জানায়,  িনহত সামছুল ইসলাম পােশর িমঠাপু র উপেজলার গাপুর
ইউিনয়েনর  শাি পুর  ােমর  মতৃ  মিফজ  উি েনর  ছেল।  গত  ম লবার  রােত  ভ ডাবাড়ী  পুিলশ
তদ েকে র  ইনচাজ  আিম ল  ইসলাম  উপেজলার  বড়  দরগা  নামক  ান  থেক  মাদক  ব বসার
অিভেযােগ তােক আটক কেরন। পরিদন ভাের সামছলু ইসলােমর পিরবােরর লাকজন তদ েকে  এেল
পুিলশ জানায়, িতিন গভীর রােত শাট গলায় পঁিচেয় আ হত া কেরেছন।

এ খবর ত ছিড়েয় পড়েল বলা  ১১টার িদেক অসংখ  নারী-পু ষ  দাষী  পুিলেশর শাি র দািবেত
ভ ডাবাড়ী পুিলশ ফাঁিড় ঘরাও কেরন। বলা বাড়ার সে  সে  পুিলশ ফাঁিড় এলাকা জনসমেু  পিরণত

হয়। ায় িতন ঘ া ধের ভ ডাবাড়ী-বড় দরগাহ সড়কিট উে িজত জনতা অবেরাধ কের রােখ। পিরি িত
িনয় েণ আনেত অিতির  পুিলশ মাতােয়ন করা হয়। এ সময় রংপুেরর অিতির  পুিলশ পার মা ফ
হাসাইন দাষী পুিলশেদর িবচােরর আ াস িদেলও অনড় অব ায় থােক জনতা। একপযােয় উে িজত

জনতা পুিলশ ফাঁিড়েত িঢল ছুড়েল পুিলশ পিরি িত িনয় েণ আনেত িটয়ার শল ও রাবার বেুলট িনে প
কের। এ সময় সংঘেষ সহকারী পুিলশ পার (সােকল) হািফজুর রহমানসহ পুিলেশর ১২ জন সদ  এবং
িভ কু আ লু কােদর, বড় দরগা  ইউিপ চয়ারম ান ল হক, কাঠিমি  আইয়বু আলীসহ অধশতািধক
ব ি  আহত হন। আহত ৩০-৩৫ জনেক রংপুর মিডক াল কেলজ হাসপাতাল,  িমঠাপু র ও পীরগ
উপেজলা া  কমে ে  ভিত করা হেয়েছ। অ রা ানীয়ভােব িচিক সা িনেয়েছন।

অিতির  পুিলশ পার মা ফ         জানান, িব ু  জনতা পুিলশেক আ মণ করেল পুিলশ ৩৫ রাউ ড
রাবার বেুলট িনে প কের। ঘটনার সিঠক তদ  সােপে  দাষীেদর কেঠার শাি র ব ব া িনি ত করা হেব
বেল িতিন জানান। এিদেক সংঘেষর পরপরই উপেজলা িনবাহী কমকতা িট এম এ মিমন, পৗর ময়র
তািজমলু ইসলাম শািমম মখু ঘটনা েল  এেস উে িজত জনতােক শা  করার চ া  কেরন।  তােদর
আ ােস পের জনতা শা  হয়।

িনহত ব বসায়ীর ী মেমনা বগম, ক াসা না ও বান ফােতমা বগম সাংবািদকেদর জানান, সামছুল
ইসলাম  মাদকাস  নন  এবং  তার মাদক ব বসার ই  আেস  না।  িতিন একজন ছাগল ব বসায়ী।
ম লবার রাত ১১টায় শষ সা ােতর সময়ও তােদর কােছ ১ লাখ টাকা দািব কেরিছেলন ফাঁিড় ইনচাজ।
তারা িনি ত য টাকা না দওয়ায় তােক িপিটেয় মের এই আ হত ার নাটক সাজােনা হেয়েছ।

িমঠাপু র উপেজলার গাপুর ইউিপ চয়ারম ান সাই র রহমান  তালকুদার এ  সে  বেলন,  পুিলশ
হফাজেত মতৃ ব ি র এলাকায় মাদক-সংি  কােনা অিভেযাগ নই। িতিন মরুিগ ও ছাগল ব বসায়ী

িহেসেবই পিরিচত। ফাঁিড় ইনচাজ ধু অিভেযােগর নােম িবিভ  মা ষেক আটক কের শারীিরক ও মানিসক
িনযাতন চালান বেল িতিন অিভেযাগ কেরন ।

এর আেগ ব বসায়ীর মতুৃ র খবর পেয়ই সকােল সাংবািদেকরা ভ ডাবাড়ী পুিলশ ফািঁড়েত িভড় কেরন। এ
সময় তার মতুৃ র কারণ স েক জানেত চাইেল অিভযু  ইনচাজ আিম ল ইসলাম বেলন, ‘হাজেত ল ায়
আসািম আ হত া কেরেছন।’ এ সময় পুিলশ জানায়, তােক ২০ িলটার চালাই মদসহ আটক করা হয়।
তেব সাংবািদেকরা উ ারকৃত মদ দখেত চাইেল তা দখােত পােরিন ফাঁিড় কতৃপ । 

িবকােল রংপুেরর পুিলশ পার িব ব মার ঘটনা েল এেস স ি িফংেয় বেলন, এ ঘটনায় জিড়তেদর
কােনা  ছাড় দওয়া হেব না।  অিতির  পুিলশ পার মা ফ হাসাইেনর নতেৃ  িতন সদে র তদ

কিমিট গঠন করা হেয়েছ। আগামী িতন িদেনর মেধ  কিমিট তদ  িরেপাট দািখল করেব। রােতই ধতৃ
ব ি র িব ে  চালাই মদ ব বসার অিভেযােগ মামলা হেয়েছ। গতকাল একিট ইউিড মামলা কের লাশ
মেগ পাঠােনা হেয়েছ বেল পুিলশ পার জানান।
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