‘েসােহল
মাহফুজ
গ্েরফতাের
জঙ্িগেদর েনটওয়ার্ক তছনছ’
উত্তরবঙ্গ েডস্ক : গুলশােনর েহািল আর্িটজান েবকািরেত হামলার
পিরকল্পনাকারী ও নব্য েজএমিবর উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার েসােহল
মাহফুজ ওরেফ শাহাদত ওরেফ হাতকাটা মাহফুজেক গ্েরফতােরর মাধ্যেম
জঙ্িগেদর েনটওয়ার্ক তছনছ হেয় েগেছ। তারা আর উত্তরাঞ্চেল ঘুের
দাঁড়ােত পারেব না।
শিনবার দুপুের রাজশাহী েরঞ্েজর উপ-মহাপিরদর্শক (িডআইিজ) এম
খুরশীদ েহােসন তার কার্যালেয় এক সংবাদ সম্েমলেন এ কথা বেলন।
িতিন বেলন, েসােহল মাহফুজেক গ্েরফতার করেত নজরদািরেত রাখা
হেয়িছেলা। েসই েমাতােবক তােক িতন সহেযাগীসহ আমরা িশবগঞ্জ েথেক
গ্েরফতার কেরিছ। েসােহলেক গ্েরফতােরর মধ্যিদেয় উত্তরাঞ্চেল
জঙ্িগেদর েনটওয়ার্ক তছনছ হেয় েগেছ।
এম খুরশীদ েহােসন বেলন, েহািল আর্িটজােন হামলার পিরকল্পনায়
েসােহল মাহফুজ জিড়ত িছল। এ পর্যন্ত রাজশাহীেত েযসব অিভযান হেয়েছ
তােত আমরা েমাটামুিট স্বস্িতেত আিছ। কারণ মূল আসািমেদর ধরেত
েপেরিছ। এরপরও আমােদর জঙ্িগিবেরাধী অিভযান অব্যাহত থাকেব।
ইেতামধ্েয উত্তরাঞ্চেলর প্রিতিট েজলায় জঙ্িগিবেরাধী িবেশষ বািহনী
গঠন করা হেয়েছ। তাই জনগেণর আতঙ্িকত হবার িকছু েনই।
িডআইিজ বেলন, গ্েরফতারকৃতরা সবাই তথ্যপ্রযুক্িত, িবস্েফারক ও
অস্ত্র সরবরােহ দক্ষ িছল। এই গ্রুপিট জঙ্িগেদর িবিভন্নভােব
সহেযািগতা কের আসিছল। েগাদাগাড়ী-তােনােরর জঙ্িগ আস্তানায় উদ্ধার
করা িবস্েফারক তারাই সরবরাহ কেরিছল।
গ্েরফতারকৃত েসােহল মাহফুেজর অন্য িতনজন সহেযাগী হেলন- নব্য
েজএমিবর প্রযুক্িত িবেশষজ্ঞ হািফজুর রহমান ওরেফ হািফজ, অস্ত্র
সরবরাহকারী জুেয়ল রানা এবং নব্য েজএমিবর রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ও নােটােরর সমন্বয়কারী জামাল েহােসন।
িতিন বেলন, েসােহল মাহফুজ ওরেফ হাতকাটা েসােহল উত্তরাঞ্চেল নব্য
েজএমিবেক সংগিঠত করিছল। পুিলেশর কােছ তথ্য িছল, ঈেদ এ অঞ্চেল
জঙ্িগেদর নাশকতার পিরকল্পনার। তেব পুিলেশর তৎপরতায় জঙ্িগরা

েকােনা অঘটন ঘটােত পােরিন। েসােহল মাহফুজেক গ্েরফতােরর মধ্যিদেয়
জঙ্িগরা আেরা দুর্বল হেয় েগল।
ভারেতর বর্ধমােনর খগড়াগড় িবস্েফারণ কাণ্েড েসােহল মাহফুজ জিড়ত
থাকার ব্যাপাের েস েদেশর েগােয়ন্দােদর তথ্যর িবষেয় িডআইিজ এম
খুরশীদ েহােসন বেলন, এ িবষয়িট পুিলশ এখেনা িনশ্িচত নয়। তেব
েসােহল মাহফুজসহ েজএমিবর অন্তত দুই ডজন েনতা ভারেতর েকন্দ্রীয়
েগােয়ন্দা সংস্থা এনআই এর টার্েগেট রেয়েছ। জঙ্িগ েসােহলেক ভারেতও
েখাঁজা হচ্িছল।
শুক্রবার রােত িশবগঞ্েজর পুস্কিন এলাকার একিট আমবাগােনর টংঘর
েথেক েসােহল মাহফুজসহ চার জঙ্িগেক গ্েরফতার কের েজলা পুিলশ।
কুষ্িটয়ার বািসন্দা েসােহল মাহফুজ েযেহতু গুলশান হামলার সঙ্েগ
জিড়ত, েসেহতু তােক ঢাকায় পুিলেশর কাউন্টার েটেরািরজেমর কােছ
পাঠােনা হেয়েছ বেলও জানান িতিন।

