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ব্যাঙ্গালুরুতে বাাংলাতেশি সতেতে আটক ৬০ 

'মার্ ডার কশরশি, চুশরও িা- কাজ কতর খেতে এতসশি' 

ভারতের কর্ ডাটক রাতজের রাজধািী ব্যাঙ্গালুরুতে পুশলি অশভযাি চাশলতে 'অববধ বাাংলাতেশি ' সতেতে িারী-শিশুসে অন্তে ৬০ জিতক 

খেপ্তারার কতরতিগ  ে িশিবার িেতরর শবশভন্ন বশিতে অশভযাি চাশলতে োতের খেপ্তারার করা েেগ পুশলি  জাশিতেতি, োতের কাতি 

ভারতে ববধভাতব থাকা বা কাজ করার মতো প্রতোজিীে  কা জপত্র খিইগ পুশলতির অশভতযা , োতের অতিতকই অপরাধমূলক 

কম ডকাতে জশিতে পিতিগ আটক এক িারী বতলতিি , আমরা মার্ ডার করতেও আশসশি , চুশরও িাগ কাজ কতর খেতেই এতসশিগ ভারতের 

আসাম রাতজে কশথে অববধ  বাাংলাতেশি োিাতিা বা এিআরশস চালুর পর সম্প্রশে এ ধরতির শেশিক পতিতি কর্ ডাটতকগ রাজেটির 

শবতজশপ সরকার ইতোমতে খ াষর্া কতরতি , অববধ শবতেশিতের িিাক্ত করতে োরা আসাতমর ধাঁতচ এিআরশস বেশর করতবগ খস 

প্রস্তুশে শিতে কর্ ডাটতক একটি শবতেশি বশেশিশবর বেশরর কাজও খিষ পয ডাতে রতেতিগ এরই মতে িশিবার ব্যাঙ্গালুরুর মারাঠাোশল , 

খবলান্ডার ও রামমূশেড ি র- এ শেি এলাকার বশিতে অশভযাি চালাে পুশলিগ  

 

ব্যাঙ্গালুরুর জতেন্ট পুশলি কশমিিার সন্দ্বীপ পাশেল টুইটাতর জািাি, পুশলি অন্তে ৬০ জিতক খেপ্তারার কতরতিগ োতের মতে ২৯ জি 

পুরুষ, ২২ জি িারী ও িেজি শিশু রতেতিগ  

 

োতের 'সতেেভাজি বাাংলাতেশি ' বলার কারর্ শেতসতব পুশলি বলতি , োতের বলা বাাংলা ভাষার সতঙ্গ পশিমবতঙ্গর কথ্য বাাংলা 

এতকবাতরই খমতল িাগ ো িািা োতের কাতি খভাটার আইশর্ বা আধার কাতর্ ডর মতো খযসব পশরচেপত্র পাওো খ তি , খসগুতলাও 

জালগ 

 

িেতরর একটি খেচ্ছাতসবী সাংস্থা 'দ্য খের্াতরল ' আটক েওো এক িারীর সতঙ্গ কথা বতলগ শেশি বতলি, আমরা এোতি মার্ ডার 

করতেও আশসশি, চুশর করতেও আশসশিগ আমরা এোতি কাজ কতর খেতেই এতসশিগ অভাতবর জন্যই শবতেি শবভ ুঁইতে কাতজর সন্ধাতি 

আসতে েতেতিগ 

 

ঝর্ ডা িাতম আতরক িারী জািাি , পুশলি খকাতলর শিশুসে োতক বাশি খথতক তুতল  এতিতিগ োর োমী েেি কাতজ বাইতর শিতলিগ 

োরপর খথতক আমাতের আর খকাতিা কথা েেশিগ কাঁেতে কাঁেতে শেশি বতলি , খকাতলর বাচ্চাটা ক্ষুধাে কাঁেশিল , োর পরও পুশলি 

আমাতক িাতিশিগ  

 

খেপ্তারার েওো এসব ব্যশক্তর খবশির ভা ই িেতরর বতজডের িূপ খথতক মেলা আলাো করার কাতজ যুক্ত শিতলিগ আর ব্যাঙ্গালুরু 

খপৌরসভার ঠিকাোররাই োতের কাতজ লা াতেিগ 

 

ইতোমতে ব্যাঙ্গালুরুর পুশলি কশমিিার ভাস্কর রাও জাশিতেতিি , আটক ৬০ জিতক বাাংলাতেতি খেরে পাঠাতিার জন্য শবএসএতের 

োতে তুতল খেওো েতবগ 

 


