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মামলায় পাবনা েথেক গ্েরফতার- ২
িবেশষ প্রিতিনিধ : গুড়ায় ‘ধর্ষেণর িশকার’ এক িকেশারী ও তার মােয়র
মাথা ন্যাড়া কের েদওয়ার ঘটনায় শ্রিমক লীগ েনতা তুফান সরকােরর
শাশুিড়সহ দুজনেক গ্েরপ্তার কেরেছ পুিলশ।
আজ েরাববার (৩০ জুলাই) সন্ধ্যায় পাবনা শহর েথেক তােদর গ্েরপ্তার
করা হয় বেল জানান বগুড়ার অিতিরক্ত পুিলশ সুপার সনাতন চক্রবর্তী।
গ্েরপ্তারকৃতরা হেলন তুফােনর স্ত্রীর বড় েবান বগুড়া েপৗরসভার
সংরক্িষত ওয়ার্েডর মিহলা কাউন্িসলর মারিজয়া হাসান রুমিক ও শাশুিড়
রুিম খাতুন।
পাবনার েহমােয়তপুর েমন্টাল হসিপটােলর পােশ অবস্িথত পাবনা েমিডেকল
কেলেজর পােশর এক বািড় েথেক তাঁেদর গ্েরপ্তার কের বগুড়ার
েগােয়ন্দা পুিলশ (িডিব)।
পাবনার পুিলশ সুপার িজহাদুল কবীর িপিপএম রােত এই খবেরর সত্যতা
িনশ্িচত কেরেছন।
বগুড়া েজলা েগােয়ন্দা পুিলেশর পিরদর্শক েমা. আিমরুল ইসলাম জানান,
েগাপন সংবােদর িভত্িতেত েগােয়ন্দা পুিলশ জানেত পাের েয,
কাউন্িসলর রুমিক ও তাঁর মা রুিম পাবনা শহেরর েহমােয়তপুের পাবনা
েমিডেকল কেলেজর পােশ এক আত্মীয়র বািড়েত আত্মেগাপন কেরেছন।
এ খবেরর িভত্িতেত বগুড়ার েগােয়ন্দা পুিলেশর ছয় সদস্েযর একিট দল
মাইক্েরাবােস কের পাবনা পুিলশেক না জািনেয়ই সন্ধ্যায় সরাসির
েহমােয়তপুেরর ওই বািড়েত অিভযান চািলেয় তাঁেদর গ্েরপ্তার কের।
পের রাত সােড় ৮টার িদেক তাঁেদর িনেয় বগুড়ার উদ্েদেশ রওনা হয়
তারা।
পাবনার পুিলশ সুপার িজহাদুল কবীর িপিপএম রােত জানান, এই
গ্েরপ্তােরর িবষয়িট তােদর আেগ েথেক জানা িছল না। েযেহতু এিট একিট
গুরুত্বপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যকর মামলা। তাই তাঁেদর না জািনেয়
গ্েরপ্তার করায় আইেনর েকােনা ব্যত্যয় ঘেটিন বেল িতিন জানান।

প্রসঙ্গত, বগুড়ার এক িকেশারীেক ভােলা কেলেজ ভর্িতর প্রেলাভন
েদিখেয় ১৭ জুলাই ও পের কেয়কবার ধর্ষণ কেরন শহর শ্রিমক লীেগর
আহ্বায়ক তুফান সরকার। এ কােজ তােক সহায়তা কেরন তার কেয়কজন
সহেযাগী।
এ িবষয়িট জানেত েপের তুফােনর স্ত্রী আশা ও তার বড় েবান বগুড়া
েপৗরসভার সংরক্িষত মিহলা ওয়ার্েডর কাউন্িসলর মার্িজয়া হাসান
রুমিকসহ ‘একদল সন্ত্রাসী’ গত শুক্রবার দুপুের ওই িকেশারী এবং তার
মােক বািড় েথেক তুেল িনেয় যায়।
পের তােদর মারধর কের নািপত িদেয় মা ও েমেয়র মাথা ন্যাড়া কের েদন।
এ ঘটনায় ওইিদন িবকােল ওই িকেশারীর মােয়র দােয়র করা মামলায় তুফান
সরকারসহ গ্েরপ্তার চারজনেক িজজ্ঞাসাবােদর জন্য িতন িদন কের
িরমান্েড েপেয়েছ পুিলশ।

