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সাঁিথয়া উপেজলার কািশনাথপুর
বাজাের মক্কা জুেয়লার্স নােম একিট স্বর্েণর েদাকােন দুর্ধর্ষ
ডাকািত সংঘিটত হয়। ডাকাতরা অস্ত্েরর মুেখ ২১২ ভির স্বর্ণ ও রূপা
লুট কের িনেয় যায়। ক্ষিতগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, এর মূল্যমান
প্রায় ৮৫ লাখ টাকা।
শুক্রবার (১০ জুন) রাত সােড় ৭টার িদেক এ ঘটনা ঘেট। এ সময়
ডাকাতেদর গুিলেত িতনজন ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হন। তারা হেলন েমৗলভী
আব্দুস েজাহা, সাইফুল ইসলাম ও েমাসেলম। এেদরেক স্থানীয় ক্িলিনেক
ভর্িত করা হেয়েছ।
আহত ব্যবসায়ীরা জানান, ইফতােরর পরপরই ৭- ৮ জেনর একিট সশস্ত্র
ডাকাতদল ওই েদাকােন ঢুেক অস্ত্েরর মুেখ সবাইেক িজম্িম কের স্বর্ণ
ও রূপার অলংকার রাখা িসন্দুেকর চািব িছিনেয় েনয়। এরপর তারা ২১২
ভির স্বর্ণ ও রূপার অলংকার লুট করেত থােক।
এ সময় েদাকান মািলক ও কর্মচারীরা বাধা িদেত েগেল ডাকাতরা তােদরেক
লক্ষ্য কের গুিলবর্ষণ কের কেয়ক রাউন্ড ককেটল িবস্েফারণ ঘিটেয়
িনর্িবঘ্েন পািলেয় যায়।
এ েদাকােনর আেশপােশর ব্যবসায়ীরা অিভেযাগ কের বেলন, তারা ওই সময়
মার্েকেটর পােশ অবস্িথত পুিলশ ফাঁিড়র ইনচার্জ এসআই ইয়ািমনেক
বারবার খবর িদেলও িতিন েফার্সসহ সময়মেতা আেসনিন।

এেত ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্ধ হেয় তাৎক্ষিণক িবক্েষাভ িমিছল কের।
কেয়কশ’ ব্যবসায়ী িমিছল কের সন্ধ্যা সােড় ৭টা েথেক রাত ৯টা
পর্যন্ত কািশনাথপুর েমােড় ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবেরাধ কের রােখ।
এেত সড়েকর দুপােশ শতশত গািড় আটকা পেড়।
খবর েপেয় েবড়া-সাঁিথয়া সার্েকেলর সহকারী পুিলশ সুপার জািকর
েহােসন, আিমনপুর থানার ওিস হুদা তাজুল হুদা, সাঁিথয়া থানার ওিস
নািসর উদ্িদন ঘটনাস্থেল েপৗঁেছ পিরস্িথিত শান্ত করার েচষ্টা
কেরন।
তারা কািশনাথপুর বিণক সিমিতর সভাপিত ইউিপ েচয়ারম্যান মীর মঞ্জুর
এলাহী, সাধারণ সম্পাদক েনতা ইদ্িরস আলী মুন্সী জুেয়লাির ব্যবসািয়
সিমিতর সভাপিত জিহরুল ইসলাম েসক্েরটাির শাহ আলম েসােহলসহ
অন্যান্য ব্যবসায়ী েনতৃবৃন্েদর সঙ্েগ ৈবঠেক বেসন। ঘণ্টাখােনক
আেলাচনার পর প্রশাসেনর আশ্বাস েপেয় ব্যবসায়ীরা রাত েসায়া ৯টার
িদেক অবেরাধ তুেল েনন।
সহকারী পুিলশ সুপার জািকর েহােসন ঘটনার সত্যতা স্বীকার কের বেলন,
এখন পিরস্িথিত স্বাভািবক রেয়েছ। িতিন জানান, পুিলশ ফাঁিড়র
সক্ষমতা িতনিদেনর মধ্েয বাড়ােনা হেব। এছাড়া ডাকাতেদর মালামালসহ
ধরার জন্য অিভযান শুরু হেয়েছ।

