খখায়রুল হততখা মখামলখার চখারর্জশশিট, ১৬ রন অশভিযযক
ররাজধরাননীর সরায়য়েদরাবরাদ আনন্তঃয়জলরা টরাররর্মিনরাল বরাস ররারলক সরররতির সরাধরারণ সমরাদক ও আওয়েরারনী লনীগ ননতিরা খরায়েরুল আলর নররালরা হতিতরাকরায়ন্ডের রহসত উদঘরাটন কয়রয়ছ নগরায়য়েনরা পপরলশ। গতি বছয়রর ৭ নয়ভেম্বর
সনতরা নপপৌয়ন ছয়েটরায়ে ররতিরঝিল সরবরায়ে বতরাব্যাংয়কর রদ্বিতিনীয়ে ও তিততিনীয়ে তিলরার রসরড়ির রধতবতির্মিনী জরায়েগরায়ে ছপ ররকরাঘরায়তি খরায়েরুলয়ক হতিতরা কররা হয়ে। রনহতিখরায়েরুল নডেরররা-যারাতরাবরাড়িনী থরানরা আওয়েরারনী লনীয়গর সরাব্যাংগঠরনক
সমরাদক রছয়লন।ররতিরঝিল থরানরায়ে ররারলরা দরায়য়ের হওয়েরার একরদন পরই ররারলরারটর তিদনভেরার গ্রহণ কয়র নগরায়য়েনরাপপরলশ। তিদয়নর দরারয়েত পরান নগরায়য়েনরা ইন্সয়পক্টর ররফিকপল ইসলরার।
নগরায়য়েনরা পপরলয়শর যপগ কররশনরার নররা. ররনরুল ইসলরায়রর সরারবর্মিক তিতরাবধরায়ন ইন্সয়পক্টর ররফিকপল ইসলরার একটরানরা তিদন চরারলয়য়ে দ্রুতি খরায়েরুল হতিতরাকরায়ন্ডের কপ খপ য়খ জ পরান।
সরায়য়েদরাবরাদ আনন্তঃয়জলরা টরাররর্মিনরায়লর বরাস ররারলক সরররতির সভেরাপরতি আবপল করালরারয়ক নগ্রফিতিরায়রর পর পরই দ্রুতি আয়ররা ছয়েজনয়ক নগ্রফিতিরার কররা হয়ে। নগরায়য়েনরা দফিতিয়র নরয়খ পরাথররক রজজরাসরাবরায়দর সরয়ে আবপল
করালরার রনয়জয়ক রনয়দর্মি রাষ দরারব কয়রন। এরপর রমল খপননীসহ সবরাইয়ক পপরলশ ররররায়ন্ডে এয়ন রজজরাসরাবরায়দর এক পযর্মিরায়য়ে চরারজন ঘটনরার সরায়থ জরড়িতি থরাকরার কথরা সনীকরার কয়র। নস সরায়থ তিরায়দর বক্তয়বত নবররয়য়ে আয়স
রমল পররকল্পনরাকরারনী আবপল করালরায়রর নরার।
আদরালয়তি নফিপৌজদরারর করাযর্মিরবরধর ১৬৪ ধরাররায়ে সনীকরায়ররারক্তরমলক জবরাবনবরন পদরান কয়র আলরগনীর নহরায়সন, নরায়েরপর রহররান দপজর্মিয়ে, সরালরাউরদ্দিন ও আলর। এয়দর রয়ধত খরায়েরুলয়ক চরারবরার ছপ ররকরাঘরাতি কয়রয়ছ
আলরগনীর নহরায়সন। তিদনকরারনী করর্মিকতির্মিরা জরানরান, আবপল করালরায়রর পররকল্পনরায়ে হতিতরাকরায়ন্ডের সরান রনবর্মিরাচন কররা হয়ে সরবরায়ে বতরাব্যাংয়কর রদ্বিতিনীয়ে ও তিততিনীয়ে তিলরার রসরড়ির রধতবতির্মিনী জরায়েগরা। ঘটনরার রদন খরায়েরুল সরবরায়ে
বতরাব্যাংয়ক যরায়বন এরন খবর করালরার আয়গ নথয়ক জরানয়তিন। নস অনপযরায়েনী রতিরন রকলরারয়দর নসখরায়ন পরাঠরান।
বতরাব্যাংয়কর তিততিনীয়ে তিলরার রসরড়িয়তি পরাখচজন দরাখরড়িয়য়ে পরাহরাররা নদয়ে। আর ঘরাতিক আলরগনীর রছল দপই রসরড়ির ররাঝিখরায়ন। রনয়চ রছল আয়ররা কয়য়েকজন। খরায়েরুল রসরড়ি রদয়য়ে নরাররার সরয়ে পরাখচজনয়ক অরতিক্রর কররার পরই
উপর নথয়ক সব্যাংয়কতি রদয়ল আলরগনীর নছরাররা হরায়তি রনয়য়ে অয়পকরায়ে থরায়ক। তিরার করায়ছ যরাওয়েরার সরায়থ সরায়থ খরায়েরুলয়ক চরার দফিরা ছপ ররকরাঘরাতি কয়র সবরাই নদপৌয়ড়ি রনয়চ ননয়র পরারলয়য়ে যরায়ে।
তিদনকরারনী করর্মিকতির্মিরা আয়ররা জরানরান, টরাররর্মিনরায়লর ইজরাররা ননওয়েরার জনত সরপদয়ে অথর্মি নদন খরায়েরুল। রকন আবপল করালরার রনয়জর নরায়র ইজরাররা রনয়ল রবয়ররাধ শুরু হয়ে। এর আয়গ জয়েকরারল ররনয়রর করায়ছ রকয়শরারগঞ রুট
শ্রররক করররটর ততিয়েব আলনীয়ক করররট নথয়ক বরহসরার কররা হয়ে রবরভেন অরনয়েয়রর অরভেয়যরায়গ। আবপল করালরার বরহসরায়রর জনত খরায়েরুল দরারয়ে এরন কথরা ততিয়েবয়ক রবশরাস কররান। নস সরায়থ করালরার সরায়য়েদরাবরায়দর অপর
ননতিরা রগয়েরাস উরদ্দিন জরাফিরয়ক খরায়েরুয়লর রবরুয়দ নকরপয়য়ে তিপয়লন। এরই ফিলশ্রুরতিয়তি খরায়েরুলয়ক হতিতরা কররা হয়ে। আর এ হতিতরাকরায়ন্ডের রধতরদয়য়ে রনয়জর নরায়র ইজরাররা ননয়েরা এবব্যাং টরাররর্মিনরায়ল একরা আরধপতিত রবসরার
কররার ররাসরা পররসরার কয়রন করালরার।
রতিরন আয়ররা জরানরান, করালরার লরাভেবরান হওয়েরার জনত দয়লর রকব্যাংবরা করররটর নয নকরান নলরাকয়ক সররয়য়ে রদয়তি রপছপরা হয়ে নরা। এর আয়গ সরায়য়েদরাবরাদ আনন্তঃয়জলরা টরাররর্মিনরায়লর বরাস ররারলক সরররতির সরাধরারণ সমরাদক
আবপ নরায়সর নররাহরাম্মদ নতিরাহরায়ক সবপজবরাগ এলরাকরায়ে ভেরাড়িরায়ট রকলরার রদয়য়ে হতিতরা কররয়য়েরছল।

