বখততিয়য়ার হতিতয়াকয়ানন্ডের চয়ারর্জশশীট দয়াতখল
ররাজধরাননীর যরাতরাবরাড়নী থরানরা এলরাকরায় বখততিয়রার মমরা. লততিফ (২০) হতিতরাকরানন্ডের ঘটনরায় দরানয়রককতি মরামলরার চরাজর্জশনীট আদরালনতি দরাতখল কনরনছ ঢরাকরা মহরানগর মগরানয়নরা পপতলশ (তডিতব)। মরামলরাতটর তিদন মশনষ গতি ১৩
এতপ্রিল মররাববরার ঢরাকরা মহরানগর হরাতকম আদরালনতি চরাজর্জশনীটতট দরাতখল কররা হনয়নছ (অতভিনযরাগপত নম্বর১৭৯, তিরাতরখ: ১৩/০৪/২০১৪ইই, ধরাররা৩৯৬/৪১২ তপতস)।
গতি ২০১৩ সরানলর ১৩ মসনপ্টেম্বর ররাতি ৩টরা ১০ তমতনট মথনক ৩টরা ১৫ তমতননটর মনধত ৭/৮ জন সশস ডিরাকরাতি বরাসরায় ঢপ নক স্বরর্জরালঙরার লপট এবই বখততিয়রারনক গুতল কনর হতিতরা কনর। এই ঘটনরায় তনহনতির তপতিরা জরাতহদ
আল লততিফ ওরনফ মখরাকরা বরাদনী হনয় যরাতরাবরাড়নী থরানরায় একতট মরামলরা দরানয়র কনরন। মরামলরাতট মগরানয়নরা পপতলনশর করানছ হসরানর কররার পর ঢরাকরা মহরানগর মগরানয়নরা পপতলনশর (দতক্ষির) ইন্সনপক্টর মমরা. ইউনপচ আলনীনক
তিদন কমর্জকতির্জরা তননয়রাগ মদয়রা হয়।
তিদনকরানল ততিতন এ ঘটনরায় জতড়তি থরাকরার অতভিনযরানগ ৭ বততক্তিনক মগ্রেফতিরার কনর আদরালনতি মসরাপদর্জ কনরন। মগ্রেফতিরারককতি আসরামনীররা হনলরা, মমরা. খতলল (৩৫), মমরা. আকতিরার ওরনফ অতবতহররা ওরনফ আতিরাহরার
ওরনফ আনদল (৩৫), রুসম আলনী হরাওলরাদরার ওরনফ রতফকপল ইসলরাম আকন ওরনফ হরানশম (৫০), মমরা. জরালরাল উতদ্দিন ওরনফ জরালরাল (৪৫), মমরা. হরাতবব ওরনফ হরাতববপর রহমরান ওরনফ ডিরাকরাতি হরাতবব (৫৫),
সবপজ ওরনফ স্বপন (২৭) ও মমরা. মততি ওরনফ তজতিপ (৩৫)। তিরানদর মনধত জরালরাল, আকতিরার, ডিরাকরাতি হরাতবব ও মততি মস্বচরায় ১৬৪ ধরাররায় জবরানবতন প্রিদরান কনর।
তিরানদর করাছ মথনক লপট হওয়রা স্বনরর্জর মচইন এবই হতিতরাকরানন্ডে বতবহৃতি একতট তবনদশনী তরভিলবরার উদরার কররা হয়। উদরারককতি তরভিলবরারতট ২০১০ সরানলর। গতি ২৩ মসনপ্টেম্বর ররাতি ৩টরার তদনক আসরামনী মমরা. আকতিরার
মহরানসনসহ তিরার সহনযরাগনীররা কদমতিলনী থরানরা এলরাকরার ২৬ নম্বর পপবর্জ শতরামপপনরর হরাজনী মমরা. জরালরাল উতদ্দিননর বরাসরা মথনক ঐ তরভিলবরারসহ আনররা দপইতট অস লপট কনরতছনলরা (শতরামপপর থরানরার মরামলরা নম্বর৪৪,
২৩/০৯/২০১০ইই, ধরাররা৩৯৫/৩৯৭)। আসরামনী খতলনলর করাছ মথনক গতি ২০১৩ সরানলর ২৬ অনক্টরাবর হতিতরাকরানন্ডে বতবহৃতি তরভিলবরারতট উদরার কররা হয়। আকতিরানরর করাছ মথনক ৪ ররাউন্ডে গুতল উদরার কররা হয়।
আসরামনী রুসম আলনীর মহফরাজতি মথনক লপট কররা দপইতট স্বনরর্জর মচইন উদরার কররা হয়। উদরারককতি তরভিলবরার ও ঘটনরাস্থনল পরাওয়রা গুতলর অগ্রেভিরাগ ও তনহতি বততক্তির ময়নরা তিদনকরানল প্রিরাপ গুতলর অইশ তবনশষ
বতরালরাতস্টিক তবশরারদ কতির্জক ক পরনীক্ষিরার জনত তসআইতডিনতি মপ্রিরর কররা হয়। পরনীক্ষিরা মশনষ তসআইতডি মতিরামতি মদয় ময, জব্দককতি আলরামতি তরভিলবরার তদনয় ও ঘটনরাস্থনল পরাওয়রা গুতলর অগ্রেভিরাগ ঐ গুতলর অইশতবনশষ
ফরায়রার কররা হনয়নছ। অথর্জরাৎ ঘটনরাস্থনল ও ময়নরা তিদনকরানল আলরামনতির সরানথ তরভিলবরানরর সরানথ তমল পরাওয়রা মগনছ।
মরামলরার চরাজর্জশনীট দরাতখলকরারনী তিদন কমর্জকতির্জরা তডিতব’র (দতক্ষির) ইন্সনপক্টর মমরা. ইউনপচ আলনী জরানরান, তিদনকরানল মগ্রেফতিরারককতিররা জরানরায় ময, গতি ২০১৩ সরানলর ১১ মসনপ্টেম্বর ররানতি আসরামনী মততি ওরনফ তজতিপ
যরাতরাবরাড়নী তব্রিনজর তননচ টরাক তননয় আনস। সকল ডিরাকরাতিররা ঘটনরাস্থল ৯৬, উত্তর যরাতরাবরাড়নীর সরামনন আনস। তকন বরাসরার তগ্রেনলর তিরালরা ভিরাঙ্গনতি বতথর্জ হওয়রায় ঐ ররানতি তিরাররা তফনর যরায়। পরবতির্জনীনতি ১২ মসনপ্টেম্বর ররানতি
তিরাররা পপনররায় একতততি হনয় টরাকসহ ঐ বরাতড়র সরামনন আনস এবই পপবর্জ মথনকই সইগকহনীতি মলরাহরার রডি তদনয় তগ্রেনলর তিরালরা মভিনঙ্গ মফনল। তিরানদর মনধত আসরামনী মততি টরাকতট তননয় পরাহরাররায় থরানক এবই অপর ডিরাকরাতিররা
অসশসসহ বরাসরার মভিতিনর প্রিনবশ কনর। তিখন বরাদনীর সনী শরামসপনরাহরার মফরনদদৌসনী ও মছনল বখততিয়রার মমরা. লততিফ ডিরাকরাতি মদনখ তচৎকরার কনর এবই খরাট মথনক মননম মগনল আসরামনী খতলনলর হরানতি থরাকরা
তরভিলবরারতট তদনয় বখততিয়রানরর বপনকর বরাম পরানশ গুতল কনর। এ সময় বখততিয়রার গুতলতবদ হনয় মমনঝেনতি লপতটনয় পনড়। তিখন বরাদনী জরাতহদ আল লততিফ ওরনফ মখরাকরা ছপ নট এনল ডিরাকরাতি হরাতবব ও আকতিরার তিরানক
আটক কনর ওড়নরা তদনয় দপই হরাতি মববনধ মফনল। ডিরাক-তচৎকরানর পরানশর রুনম থরাকরা কারানজর মলরাক মররাতজনরা মবর হনল ডিরাকরাতিররা তিরানক বরাদনীর রুনমর মভিতিনর বতসনয় মরনখ পরাহরাররা মদয়।
ততিতন আনররা জরানরান, আসরামনী আকতিরার বরাদনীর সনীর করাছ মথনক চরাতব তননয় একতট আলমরাতর খপনল মফনল। অপর দপইতট আলমরাতর মভিনঙ্গ মফনল ও আনরকতট আলমরাতর ভিরাঙ্গরার মচষরা কনর। আলমরাতরর করাপড়মচরাপর
তিছনছ কনর আলমরাতরর মভিতির মথনক বরাদনীর সনীর বতবহৃতি করাননর স্বনরর্জর ঝেপমকরাসহ একরাতধক স্বনরর্জর মচইন লপট কনর তননয় যরায়। এ ঘটনরায় ৪২ জননক সরাক্ষিনী কররা হনয়নছ বনল জরানরান ততিতন।

