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প্রিতপক্েষর গুিলেত িনহত রিহম
িবশ্বাস
পাবনা েজলা প্রিতিনিধ : পাবনা সদর উপেজলার গেয়শপুর ইউিনয়েনর পয়দা
বাজাের প্রকাশ্য িদবােলােক ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ েসক্েরটারী রিহম
িবশ্বাস হত্যা ঘটনার ৭িদন অিতবািহত হেয় েগেলও এখন পর্যন্ত েকান
আসামী গ্েরফতার হয়িন।
এিদেক আসামীরা এলাকােতই অবস্থান করেছ এবং বাদী আল আমীনেক মামলা
তুেল িনেত ভয়ভীিত েদখাচ্েছ। অন্যথায় তােকও হত্যা করা হেব বেল
হুমকী িদচ্েছ। চরম িনরাপত্তা হীনতায় িদনযাপন করেছ িনহত রিহেমর
পিরবার।
সেরজিমেন পয়দা বাজাের িগেয় এলাকার মানুেষর সােথ কথা বেল জানা
যায়, িনহত রিহম িবশ্বাস িছেলা এলাকার সাধারণ মানুেষর েচােখর মিন।
েয েকান সমস্যা িনেয় মানুষ তার কােছ ছুেট েযত সমাধােনর জন্য।
েছাট-বড় সবাই তােক ভােলাবাসেতা।
এ িদেক আসন্ন ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচেন গেয়শপুর ইউিনয়েনর ৩নং
ওয়ার্েড রিহম িবশ্বাস তার আপন চাচা আমজাদ িবশ্বাসেক েমম্বর পেদ
দাঁড় করায়। এখােন িবশ্বাস েগাষ্ঠীর েলাকজন েবশী থাকায় আমজাদ
িবশ্বােসর িবজয় িনশ্িচত বেল সবার ধারণা। রিহম তার চাচার জন্য কাজ
করিছেলা।
অপরিদেক, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপিত সান েমাল্লা একই ওয়ার্েডর
েমম্বর পদপ্রার্থী। িনর্বাচেনর শুরু েথেকই সান েমাল্লা রিহমেক
তার পক্েষ েনওয়ার েচষ্টা চালায়। প্রথেম রিহম িবশ্বাসেক েমাটা

টাকা িদেয় পক্েষ িনেত চায় সান েমাল্লা, িকন্তু রিহম রাজী না হেল
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িবশ্বাসেক প্রকাশ্েয হত্যার হুমকী েদয়। িকন্তু েকান ভােবই রিহমেক
বােগ আনেত না েপের তােক হত্যার পিরকল্পনা কের ২২ েম সেববরােতর
িদন সান েমাল্লা আেগ েথেকই পয়দা বাজাের উপস্িথত হয় ।
রিহম িবশ্বাস সকাল ১০টায় পয়দা বাজাের এেস ২ েকিজ মাংস িকেন আেয়ন
এর েদাকােন চা েখেত বেস। এ সময় সান েমাল্লা েমাবাইল কের তােদর
েলাকজনেক আসেত বেল। কথা মত দুলাল েমাল্লা ও েপশাদার খুিন েকারবান
আলী একিট েহান্ডা েযােগ এবং অপর একিট েহান্ডায় এনামুল হক চােয়র
েদাকােনর পােশ েহান্ডা থামায়। এ সময় সান েমাল্লা রিহেমর সামেন
এেস দাড়ায় এবং তােক হত্যার িনর্েদশ েদয়।
তাৎক্ষিণক দুলাল েমাল্লা অস্ত্র রিহেমর বুেক েঠিকেয় গুিল কের।
রিহম মািটেত লুিটেয় পেড়। সান েমাল্লা তখন ফাঁকা গুিল কের
এনামুেলর েহান্ডায় উেঠ সবাই একসােথ চেল যায়। পুেরা ঘটনািট িসেনমা
স্টাইেল ঘেট যায়। রিহম িবশ্বােসর িনথর েদহ পেড় থােক মািট রক্েত
লাল হেয় যায়।
ঘটনার পরিদন িনহত রিহেমর েছাট ভাই আলািমন বািদ হেয় ৭ জনেক আসামী
কের পাবনা সদর থানায় একিট হত্যা মামলা দােয়র কের।
একিট সুত্র জানায় একদন্ত কেলেজর প্িরন্িসপ্যাল আবুল কালাম আজােদর
পিরকল্পনােতই রিহম িবশ্বাস খুন হয়। কুিমল্িল গ্রােম তার বািড়েতই
ৈবঠক কের সান, দুলাল, েকারবান, এনামুল ও মাসুদ রানা। এ
হত্যাকান্েডর টাকার েযাগান েদন আবুল কালাম িনেজই।
এ িদেক এ ঘটনার ৭ িদন অিতবািহত হেলও এখনও পর্যন্ত েকান আসামী
গ্েরফতার না হওয়ায় সাধারণ মানুেষর মধ্েয ক্েষােভর সৃষ্িট হেয়েছ
এবং পুিলেশর ভুিমকা িনেয় প্রশ্ন উেঠেছ। অিতদ্রুত আসামীেদর
গ্েরফতােরর জন্য প্রশাসেনর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্েষর দৃষ্িট আকর্ষণ
কেরেছন এলাকাবাসী।
পূর্েবর সংবাদ : পাবনায় আ.লীগ েনতােক গুিল কের হত্যা

