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নাম তার রূপালী। পের যুক্ত হেয়েছ কণা। েচহারা আকর্ষণীয় হওয়ায়
এলাকার সবাই তােক সুন্দরী বেলই ডােকন। স্বামী িবেদশ আেছন এমন কথা
বেল এেকর পর েলাকজনেক ফাঁেদ েফেল প্েরেমর সম্পর্ক গেড় পিরবােরর
সবাই িমেল েকৗশেল হািতেয় েনয় লাখ লাখ টাকা। পিরবারিটর মূল েপশাই
েযন প্রতারণা করা। শুধু এলাকায় নয়, তারা েদেশর িবিভন্ন েজলায়
প্রতারণা কােজ জিড়ত। প্রতারকেদর বািড় জয়পুরহােটর কালাই উপেজলার
পুনট ইউিনয়েনর নান্দাইল িদিঘ গ্রােম। তারা প্রথেম বগুড়া েজলা
শহের, এরপর কালাই েপৗর শহের, সর্বেশষ জয়পুরহাট েজলা শহেরর
বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ভাড়া বাসা িনেয় এসব কাজ চািলেয় আসেছন।

কেয়কিদন আেগ নওগাঁর সাপাহােরর এক ব্যবসায়ীেক প্েরেমর ফাঁেদ েফেলন
রূপালী ও তার স্বামী কামরুজ্জামান। তার কাছ েথেক পিরবােরর সবাই
িমেল ৩৬ লাখ টাকা হািতেয় িনেয়েছন এমন অিভেযাগ পুিলেশর কােছ। এরই
সূত্র ধের মঙ্গলবার রােত জয়পুরহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তােদর
ভাড়া বাসা েথেক নওগাঁর িপিবআই স্বামী-স্ত্রী, েছাট ভাই, ফুফু ও
তার এক েবানেক আটক কেরেছ। এ সময় পুিলশ তােদর বািড় েথেক েদড় লাখ
টাকা উদ্ধার কেরেছ।

স্থানীয় পুনট ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যান আব্দুল কুদ্দুস ফিকর
বেলন, দীর্ঘিদন ধের তারা সবাই প্রতারণার কােজ জিড়ত। তােদর
পিরবােরর েকােনা েলাকজনই েকােনা কাজকর্ম কের না। অথচ সমােজ আর ১০
জেনর েচেয় তােদর িদন ভােলাভােব পার হচ্েছ। তােদর কিঠন শাস্িত
দািব করিছ।

িপিবআই নওগাঁ ইউিনেটর পুিলশ সুপার নয়মুল হাসান জানান, রূপালী
নােমর েমেয়িট স্বামী িবেদশ আেছ বেল প্েরেমর ফাঁেদ েফেলন সাপাহার
বাজােরর ব্যবসায়ী আবুল কালামেক। গত ৪-৫ মাস আেগ েমাবাইল েফােন
পিরচয় হয় তােদর। এরই মধ্েয তারা ৈদিহক সম্পর্েক জিড়েয় পেড়ন। এমন

সম্পর্েকর মােঝ রূপালী জিম েকনার কথা বেল েমাটা অঙ্েকর টাকা
হািতেয় েনন ওই ব্যবসায়ীর কাছ েথেক। এছাড়া িবিভন্ন সমেয় িবকাশ
অ্যাকাউন্েটর মাধ্যেমও টাকা েনন রূপািল।

িতিন আরও জানান, গত ৩১ অক্েটাবর রূপালীসহ পিরবােরর সবাই িমেল
ব্যবসায়ী আবুল কালামেক জয়পুরহােট েডেক িনেয় আটক কেরন। এরপর ১০
লাখ টাকা দািব করা হয়। ব্যবসায়ীর েমাবাইল েফান িদেয় কথা বেল তার
পিরবােরর সদস্যেদর টাকা িনেয় আসেত চাপও েদন প্রতারকরা। তােতও যখন
টাকা পানিন তখন ব্যবসায়ীেক মারধর কের তা িভিডও কেল েদখােনা হয়
পিরবােরর সদস্যেদর। এরপর বাধ্য হেয় ব্যবসায়ীর পিরবােরর েলাকজন
িবকাশ অ্যাকাউন্েট ১ লাখ ১০ হাজার টাকা পাঠান। েসই টাকা িনেয়ও
তারা ব্যবসায়ীেক েছেড় েদনিন। আরও টাকার জন্য চাপ েদন। বাধ্য হেয়
ব্যবসায়ী আবুল কালােমর পিরবােরর েলাকজন ওই ঘটনা িলিখতভােব জানান
িপিবআইেক। পুিলশ প্রযুক্িতর সহায়তায় মঙ্গলবার রােত আবুল কালামেক
জয়পুরহােটর ক্েষতলাল উপেজলা সদর েথেক উদ্ধার কের।

ওই ঘটনায় পুিলশ সদস্যরা প্রতারক চক্েরর মূল েহাতা রূপালী, তার
স্বামী কামরুজ্জামান, েছাট ভাই শাহারুল ইসলাম রাজু, েছাট েবান
সুরাইয়া খাতুন ও ফুফু আেজদা েবগমেক জয়পুরহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকার
একিট ভাড়া বাসা েথেক গ্েরপ্তার কের। এ পর্যন্ত রূপালী ওই
ব্যবসায়ীর কাছ েথেক প্রায় ৩৬ লাখ টাকা হািতেয় িনেয়েছন বেল জানান
ওই পুিলশ কর্মকর্তা। তােদর িবরুদ্েধ সাপাহার থানায় মামলাও হেয়েছ।
আদালেতর কােছ রূপালীর িরমান্ড চাওয়া হেব।

