কললাবলাগলান সস্বেচলাসসেবক ললীগ সেভলাপততি সশেখ

মমতনম ফসয়েজ হতিতলাকলাসন্ডের রহসেত উসনলাচন,
সগ্রেফতিলার ০৭
কললাবলাগলান সস্বেচলাসসেবক ললীগ সেভলাপততি সশেখ মমতনম ফসয়েজ হতিতলাকলাসন্ডের পতরকল্পনলাকলারলীসেহ ৭ জনসক
সগ্রেফতিলার কসরসছে ঢলাকলা মহলানগর সগলাসয়েনলা পমতলশে। মমতিসদেহ পতরবহসন বতবহৃতি পলাইসভট কলার ও
এতলামমসলন্স উদলার করলা হসয়েসছে। সগ্রেফতিলারকমতিরলা হসচ কলাজলী তসেরলাজমল আলম ওরসফ কলাজলী তসেরলাজ
(৬২), সমলামোঃ শেলাতকল খলান (২৫), সমলামোঃ জলাতহদে হলাসেলান ওরসফ তসেজলান (২২), সমলামোঃ নবলীন সহলাসসেন (২৩),
পলাইসভট কলাসরর ডলাইভলার সমলামোঃ রতফকমল ইসেললাম ওরসফ ফতরদে (৩৫), এতলামমসলন্স এর ডলাইভলার সমলাস্তফলা
(৩৩) ও এতলামমসলন্স এর সহলপলার সমলামোঃ ইমরলান সহলাসসেন (২০)।
গতি৭-৯ সম সগলাসয়েনলা দেতক্ষিণ তবভলাসগর তসেতনয়ের সেহকলারলী পমতলশে কতমশেনলার জনলাব আহলাদেমজলামলান তময়েলা,
সেহকলারলী পমতলশে কতমশেনলার জনলাব মলাহমমদেলা আফসরলাজ ললাকলী, সেহকলারলী পমতলশে কতমশেনলার জনলাব
জলাহলাঙলীর আলম ও সেহকলারলী পমতলশে কতমশেনলার জনলাব হলাসেলান আরলাফলাতি সযযৌথভলাসব অতভযলান
পতরচলালনলা কসর ঢলাকলা মহলানগরলীর তবতভন্ন এললাকলা সথসক উসল্লেতখতি ৭ জনসক সগ্রেফতিলার কসর। এ সেময়ে
খমসনর পর মমতিসদেহ সগলাপন করলার কলাসজ বতবহৃতি একতট পলাইসভট কলার ও একতট এতলামমসলন্স উদলার করলা
হয়ে ।
আজ দেমপমসর তডিএমতপ তমতডিয়েলা সসেনলাসর আসয়েলাতজতি এক সেসংবলাদে তব্রিতফসং-এ উপ-পমতলশে কতমশেনলার
তডিতব (দেতক্ষিণ) কমষ্ণপদে রলায়ে এ তিথত জলানলান।
এ সেময়ে উপ-পমতলশে কতমশেনলার রমনলা মলারুফ সহলাসসেন সেরদেলার, অততিতরক্ত উপ-পমতলশে কতমশেনলার (
তডিতব)সমলামোঃ ছেলাসনলায়েলার সহলাসসেন উপতস্থিতি তছেসলন।
সগ্রেফতিলারকমতিরলা হসচমোঃ (১) কলাজলী তসেরলাজমল আলম @ কলাজলী তসেরলাজ (৬২), (২) সমলামোঃ শেলাতকল খলান
(২৫), (৩) সমলামোঃ জলাতহদে হলাসেলান @ তসেজলান (২২), (৪) সমলামোঃ নবলীন সহলাসসেন (২৩) (৫) পলাইসভট কলার

ডলাইভলার ফতরদে @ সমলামোঃ রতফকমল ইসেললাম (৩৫), (৬) এতলামমসলন্স ডলাইভলার সমলাস্তফলা (৩৩) ও (৭)
এতলামমসলন্স সহলপলার সমলামোঃ ইমরলান সহলাসসেন (২০)।
পলাথতমক তজজলাসেলাবলাসদে জলানলা যলায়ে, যমবসকর গ্রেলাহকসদের পতরকল্পনলা অনমসেলাসরই এই হতিতলাকলাসন্ডের ঘটনলা
ঘসট। গ্রেলাহকসদের একজন ফসয়েজসক রলাসয়েরবলাজলার এললাকলায়ে আনলার পর অপহরণ কসর একতট বলাসেলায়ে
আটসক রলাসখ। অতিমোঃপর খমনলীরলা তিলাসক উপযমর্যুপতর আঘলাতি এবসং পসর শলাসেসরলাধ কসর হতিতলা কসর বসলও
সগ্রেফতিলারকমতিরলা জলানলায়ে।
তিলারলা আসরলা জলানলায়ে, ফসয়েজসক ধসর এসন আটক সরসখ টলাকলা আদেলাসয়ের উসদ্দেশেত থলাকসলও একজন
নলারলীর পতরকল্পনলা অনমসেলাসর সগ্রেফতিলারকমতি কলাজলী তসেরলাজ, শেলাতকল খলান, জলাতহদে হলাসেলান ও নবলীন সহলাসসেন
হতিতলাকলাসন্ডের ঘটনলায়ে অসংশেগ্রেহন কসর।
গতি ৫ এতপল তভকতটমসক পতরকল্পনলাকলারলী ঐ নলারলী সেদেসসেতর বলাসেলায়ে সডিসক তনসয়ে যলাওয়েলা হয়ে। এক
পযর্যুলাসয়ে ঐ নলারলী সেদেসসেতর সেলাসথ আসেলামলীরলা ৪-৬ জন তমসল এক পযর্যুলাসয়ে হতিতলা কসর ফসয়েজসক। এরপর
সগ্রেফতিলারকমতি শেলাতকল খলান, জলাতহদে হলাসেলান ও নবলীন সহলাসসেন একতট পলাইসভট কলার ভলাড়লা কসর এবসং ঐ
বলাসেলা সথসক মমতিসদেহ অনতত্র তনসয়ে যলায়ে। সগ্রেফতিলারকমতি ডলাইভলার ফতরদে ললাশেতট সমলাহলাম্মদেপমর তনসয়ে যলাওয়েলার
পর গলাতড় নষ্ট হসয়ে যলাওয়েলার অজমহলাতি সদেখলায়ে। সসে তিলাসদেরসক একতট এতলামমসলন্স ভলাড়লা কসর সদেয়ে। তিলারলা
এতলামমসলন্স তনসয়ে ভলালমকলার উসদ্দেসশেত ললাশে পতরবহণ কসর। তকন্তু গলাজলীপমর বরর্যুলা তসেসনমলা হসলর কলাসছে
সপপৌঁছেসল তিলারলা ললাশেতট তনসয়ে এতলামমসলন্স সথসক সনসম পসড়। এরপর তিলারলা ললাশেতট একতট ভতলাসন তিম সল তদেসয়ে
সকযৌশেসল পলাতলসয়ে আসসে।
উসল্লেখত, গতি ৫ এতপল মতনম ফসয়েজ তনসখলাখোঁজ হওয়েলার পর ৬ এতপল তিলার পতরবলার কললাবলাগলান থলানলায়ে
একতট তজতডি কসর। ৬ এতপল ফসয়েজ এর মমতিসদেহ গলাজলীপমর সচযৌরলাস্তলায়ে অবতস্থিতি বরর্যুলা তসেসনমলা হসলর
পলাশর্যুবতির্যুলী হলাইওসয়ের পলাসশে পলাওয়েলা যলায়ে। ৭ এতপল ফসয়েজ এর মমতিসদেহ সেনলাক্ত কসর তিলার পতরবলারবগর্যু।

