পাঁচ েজলায় বন্দুকযুদ্েধ িনহত
৬
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর মাদক িবেরাধী অিভযােন
কুষ্িটয়া,
লক্ষ্মীপুর,
েকরানীগঞ্জ
ও
নােটাের
তথাকিথত
‘বন্দুকযুদ্েধ’ পাঁচজন িনহত হওয়ার খবর পাওয়া েগেছ। এছাড়াযেশােরর
মিণরামপুের দুই ডাকাত দেলর ‘বন্দুকযুদ্েধ’ একজন িনহত হেয়েছন।
মঙ্গলবার (১০ জুলাই) মধ্যরাত েথেক বুধবার (১১ জুলাই) েভাররাত
পর্যন্ত পৃথক এসব বন্দুকযুদ্েধর ঘটনা ঘেট।
এর মধ্েয কুষ্িটয়ায় দুইজন এবং লক্ষ্মীপুর, েকরানীগঞ্জ, নােটার ও
যেশাের একজন কের চারজন িনহত হেয়েছন।
কুষ্িটয়া : কুষ্িটয়ার িমরপুের মাদকিবেরাধী অিভযান চলাকােল
র্যােবর সঙ্েগ ‘বন্দুকযুদ্েধ’ ফুটু ওরেফ েমান্না (৩৫) ও রােসল
আহম্েমদ (৩০) নােম দুই যুবক িনহত হেয়েছন।
র্যােবর দািব, িনহতরা এলাকার দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। িনহত ফুটু
ওরেফ েমান্না কুষ্িটয়া শহেরর রাজারহাট েমাড় এলাকার মৃত আহম্মদ
আলীর েছেল ও রােসল আহম্েমদ একই এলাকার রিবউল ইসলােমর েছেল।
সম্পর্েক িনহত দুইজন আপন মামা-ভাগ্েন। বন্দুকযুদ্েধ র্যােবর দুই
সদস্য আহত হেয়েছন।
বুধবার েভার ৫টার িদেক উপেজলার আমবািড়য়া ইউিনয়েনর বালুচর সংলগ্ন
েজায়াদ্দােরর ইটভাটার কােছ এ ‘বন্দুকযুদ্েধর’ ঘটনা ঘেট।
ঘটনাস্থল েথেক একিট িবেদিশ নাইম এমএম িপস্তল, একিট েদিশ ওয়ান
শুটারগান, ২িট কার্তুজ, ১২ রাউন্ড গুিল, ৪০ িলটার েচালাই মদ,
১৫০০ িপছ ইয়াবা ও ২৩০ েবাতল েফনিসিডল উদ্ধার কেরেছ র্যাব
সদস্যরা।
র্যাব-১২ এর কুষ্িটয়া কমান্ডার েমাহাইেমনুর রশীদ গণমাধ্যেক
জানান, েভার ৫টার িদেক িমরপুর উপেজলার আমবািড়য়া ইউিনয়েনর
েজায়াদ্দােরর ইটভাটার কােছ মাদকদ্রব্য ক্রয়-িবক্রেয়র উদ্েদশ্েয

একদল মাদক ব্যবসায়ী অবস্থান করেছ এমন েগাপন সংবাদ আেস। এর
িভত্িতেত র্যােবর একিট দল ঘটনাস্থেল অিভযান চালায়। র্যােবরর
উপস্িথিত েটর েপেয় মাদক ব্যবসায়ীরা তােদর ওপর গুিল চালায়। এসময়
র্যাবও পাল্টা গুিল কের।
একপর্যােয়
নােম দুই
হাসপাতােল
তােদর মৃত

মাদক ব্যবসায়ীরা িপছু হটেল আহতাবস্থায় ফুটু ও রােসল
শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীেক উদ্ধার কের কুষ্িটয়া েজনােরল
েনয়া হয়। েসখােন েভার ৬টার িদেক কর্তব্যরত িচিকৎসক
েঘাষণা কেরন।

িনহত ওই দুই মাদক ব্যবসায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্য
িনয়ন্ত্রণ অিধদফতর ও এনএসআই’র তািলকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী বেল
জানান র্যােবর ওই কর্মকর্তা।
লক্ষ্মীপুর
েচষ্টাকােল

: লক্ষ্মীপুর েজলার রায়পুের আসািম িছিনেয় েনওয়ার
পুিলশ ও ‘ডাকাত’ দেলর মধ্েয েগালাগুিলেত সুরাইয়া

েসােহল নােম যুবক িনহত হেয়েছ বেল পুিলশ জািনেয়েছ।
বুধবার েভাের রায়পুর উপেজলার চরপাতা ইউিনয়েনর িসংেহর েপাল এলাকায়
এ েগালাগুিলর ঘটনা ঘেট।
এ সময় এসআই েমাতােহর েহােসন ও েগালাম েমাস্তফা নােম দুই পুিলশ
সদস্যও আহত হন। ঘটনাস্থল েথেক একিট এলিজ, ৯ রাউন্ড কার্তুজ ও ৩০০
িপস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
িনহত েসােহল রায়পুেরর উত্তর েদনােয়তপুর গ্রােমর মৃত মুনােফর
েছেল। তার িবরুদ্েধ হত্যা ও মাদেকর ৬িট মামলাসহ ২২িট মামলা রেয়েছ
বেল জানায় পুিলশ।
িনহেতর মরেদহ লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল মর্েগ প্েররণ করা হেয়েছ।
রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) এেকএম আিজজুর রহমান
িময়া গণমাধ্যমেক জানান, লক্ষ্মীপুর সদেরর ঝুমুর িসেনমা হল এলাকা
েথেক ২২িট মামলার আসািম সুরাইয়া েসােহলেক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আটক
করা হয়। পের রােত তােক িনেয় অিভযােন েগেল তার সহেযাগীরা তােক
িছিনেয় িনেত গুিল চালায়, পুিলশও গুিল চালায়। এ সময় তােদর গুিলেত
েসােহল গুিলিবদ্ধ হয়। পের তােক উদ্ধার কের হাসপাতােল িনেল
কর্তব্যরত িচিকৎসক মৃত েঘাষণা কেরন।
ঘটনাস্থল

েথেক

অস্ত্র

ও

গুিল

উদ্ধার

করা

হেয়েছ।

েগালাগুিলেত

পুিলেশর দুই সদস্যও আহত হেয়েছন।
েকরানীগঞ্জ :ঢাকারেকরানীগঞ্েজ পুিলেশর সঙ্েগ বন্দুকযুদ্েধ এক
মাদক িবক্েরতা িনহত হেয়েছন। িনহত েসই মাদক িবক্েরতার নাম েমা.
নুরা ওরেফ নুরু (৪৫)।
বুধবার েভাের েকরানীগঞ্জ মেডল থানার ডায়মন্ড েমলামাইন কারখানার
সামেন এই বন্দুকযুদ্েধর ঘটনা ঘেট।
মেডল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) শােকর েমাহাম্মদ যুবােয়র
গণমাধ্যমেক জানান, মরেদহ ময়নাতদন্েতর জন্য স্যার সিলমুল্লাহ
েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মর্েগ পাঠােনা হেয়েছ।
নােটার
:
নােটােরর
বড়াইগ্রাম
উপেজলায়
র্যােবর
সঙ্েগ
‘বন্দুকযুদ্েধ’ ওসমান গিণ (৩৮) নােম এক মাদক িবক্েরতা িনহত
হেয়েছন। এ ঘটনায় আহত হেয়েছন দুই র্যাব সদস্য।
মঙ্গলবার িদনগত রাত ১১টা ৪০ িমিনেট উপেজলার বািহমািল এলাকায় এ
বন্দুকযুদ্ধ হয়। িনহত ওসমান উপেজলার গুরুমশইল গােমর মৃত মনসুর
আলীর েছেল। আহতরা হেলন- সহকারী উপ-পিরদর্শক (এএসআই) মনজুর আহেমদ
ও কনস্েটবল এনামুল হক।
র্যাব-৫,

নােটার

ক্যাম্েপর

েকাম্পািন

কমান্ডার

েমজর

িশবলী

েমাস্তফা গণমাধ্যেক জানান, রােত র্যােবর একিট টহল দল বািহমািল
েমাড় েথেক ভাটুপাড়া গ্রােম যাওয়ার একশ’ গজ উত্তের কাঁচা রাস্তার
উপর টর্েচর আেলা এবং িকছু েলােকর আনােগানা েদখেত পায়। এ সময়
তােদর গিতিবিধ সন্েদহজনক মেন হেল টহল দল ওই স্থােনর িদেক অগ্রসর
হেত থােক। একপর্যােয় র্যােবর উপস্িথিত েটর েপেয় িকছু েলাক েদৗেড়
পালােনার েচষ্টা কের। তােদর আত্মমর্পেণর িনর্েদশ েদওয়া হেল তারা
র্যাব লক্ষ্য কের গুিল ছুেড়। এসময় আত্মরক্ষার্েথ র্যাব পাল্টা
গুিল েছােড়। উভয়পক্েষর মধ্েয আনুমািনক ৫ িমিনট গুিলিবিনমেয়র পর
ঘটনাস্থেল অজ্ঞাতনামা একজনেক আহত অবস্থায় পেড় থাকেত েদখা যায়।
বািকরা পািলেয় যান। এসময় র্যােবর দুই সদস্য আহত হন।
পের
আহত
যুবকেক
উদ্ধার
কের
বড়াইগ্রাম
উপেজলা
স্বাস্থ্য
কমপ্েলক্েস িনেল দািয়ত্বরত িচিকৎসক মৃত েঘাষণা কেরন। আহত র্যােবর
দুই সদস্যেক প্রাথিমক িচিকৎসা েদওয়া হেয়েছ।
িতিন আরও জানান, এসময় ঘটনাস্থল েথেক ৭ দশিমক ৬২ িবেদিশ িপস্তল,

চার রাউন্ড গুিল ভর্িত ম্যাগািজন, িপস্তেলর গুিলর খািল েখাসা,
সাদা পিলিথেনর প্যােকেট রক্িষত বাদািম রংেয়র ৪১০ গ্রাম েহেরাইন,
নগদ এক হাজার চারশ’ দশ টাকা, চার্জার লাইট, দু’িট গ্যাস লাইট,
েমাবাইল েফান, দু’িট ডার্িব িসগােরেটর প্যােকট এবং িবিভন্ন
কালােরর সাতিট স্যান্েডল উদ্ধার করা হয়।
পের বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) িদিলপ কুমার দাস
িনহত যুবেকর নাম ওসমান িনশ্িচত কেরন। একই সঙ্েগ জানান, তার
িবরুদ্েধ নােটার েজলার িবিভন্ন থানায় মাদক ও চাঁদাবািজসহ অন্তত
পাঁচিট মামলা রেয়েছ। েজলার অন্যতম শীর্ষ মাদক িবক্েরতা িহেসেবও
তার পিরিচত রেয়েছ।
িশবলী েমাস্তফা জানান, ধারণা করা হচ্েছ, িনহত ওসমান ও পলাতকরা
মাদকদ্রব্য ক্রয়-িবক্রেয়র জন্য ওই িনর্জন স্থােন অবস্থান
করিছেলন।
যেশার : যেশােরর মিণরামপুের দুই ডাকাত দেলর ‘বন্দুকযুদ্েধ’একজন
িনহত হেয়েছন।
বুধবার েভাের যেশার-রাজগঞ্জ সড়েকর েকাদলাপাড়া জামতলা এলাকায় এই
বন্দুকযুদ্েধর ঘটনা ঘেট।
তেব িনহত যুবেকর (৩২) নাম-পিরচয় এখেনা জানা যায়িন। ঘটনাস্থল
অস্ত্র, গুিল ও েবামা উদ্ধার করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছ পুিলশ।
যেশােরর মিণরামপুর থানার ওিস েমাকাররম েহােসন গণমাধ্যমেক জানান,
েখদাপাড়া
ফাঁিড়
পুিলশ
বুধবার
েভাের
যেশার-রাজগঞ্জ
সড়েকর
েকাদলাপাড়া জামতলা এলাকায় রাস্তার পাশ েথেক গুিলিবদ্ধ একিট লাশ
উদ্ধার কেরেছ। ধারণা করা হচ্েছ, দুই দল ডাকােতর বন্দুকযুদ্েধ ওই
যুবক িনহত হেয়েছ। তেব তার নাম-পিরচয় এখেনা জানা যায়িন। পুিলশ তার
লাশ উদ্ধার কের যেশার ২৫০ শয্যা েজনােরল হাসপাতাল মর্েগ
পািঠেয়েছ। ঘটনাস্থল েথেক একিট পাইপগান উদ্ধার করা হেয়েছ।
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