ভাঙ্গুড়ায় পুিলেশর উপর হামলার
ঘটনায় আটক দুই
ভাঙ্গুড়া প্রিতিনিধ : পাবনার ভাঙ্গুড়ায় তুচ্ছ ঘটনােক েকন্দ্র কের
দুই গ্রােমর পাঁচশতািধক মানুষ লািঠেসাটা িনেয় এেক অপেরর উপর
হামলা চালায়।

খবর েপেয় ভাঙ্গুড়া থানা পুিলশ েসখােন উপস্িথত হেল পুিলেশর ওিস
(তদন্ত) সহ চার পুিলশ সদস্য হামলার িশকার হেয়েছন।

এসময় আহত হেয়েছন চার পুিলশ সদস্য।

বৃহস্পিতবার (০৩ েসপ্েটম্বর) েপাশাকী পুিলেশর উপর হামলা ও সরকাির
কােজ বাধা প্রদােনর ঘটনায় থানায় ২০ জেনর নাম উল্েলখ কের পুিলশ
বাদী হেয় মামলা দােয়র কের।

মামলা দােয়র পর পরই পুিলশ অিভযান চািলেয় দুই আসামীেক আটক কের।

পুিলশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তুচ্ছ ঘটনার েজর ধের বুধবার (০২
েসপ্েটম্বর) সকাল ১০টার িদেক ভাঙ্গুড়া উপেজলার িদলপাশার ইউিনয়েনর
েবতুয়ান দক্িষণপাড়ার আব্দুল হান্নান ও তার েছেল সম্রােটর
েনতৃত্েব একদল লািঠয়াল পাশ্ববর্তী ফিরদপুর ইউিনয়েনর িবএলবািড়
মুহািজরপাড়ায় হামলার প্রস্তুিত িনেয় এিগেয় যায়।

এ খবর েপেয় মুহািজরপাড়ার ওয়ােজদ আলীর েছেল িদন আলী মসিজেদর মাইক
েথেক হামলা প্রিতেরােধর জন্য গ্রামবাসীেক লািঠ-েসাটা িনেয় েবর
হেত বেলন।

ফেল িকছু সমেয়র মধ্েয উভয় গ্রােমর পাঁচশতািধক মানুষ লািঠ-েসাটা
িনেয় েবতুয়ান স্কুল এন্ড কেলজ েগট এলাকা রণক্েষত্েরর সৃষ্িট হেল
মানুষ আতঙ্িকত হেয় পেড়। ফেল সড়েকর যানবাহন েথেকও যাত্রীরা দ্রুত
েনেম িনরাপদ স্থােন আশ্রয় েনয়।

খবর েপেয় ভাঙ্গুড়া থানার ওিস মুহাম্মদ আেনায়ার েহােসন ও ফিরদপুর
থানার ওিস েমাঃ মাসুদ রানার েনতৃত্েব পুিলশ ঘটনাস্থেল উপস্িথত
হেয় উভয় পক্ষেক শান্ত হেত পরার্মশ েদন।

িকন্তু তারা শান্ত না হেয় আরও ক্িষপ্ত হেয় েবতুয়ান কেলজ েগেটর
সমােন লািঠ-েসাটা িনেয় পুিলশ সদস্যেদর উপর হামলা চালায়।
এসময় পুিলশ সদস্যরা ও তােদর প্রিতহত করার েচষ্টা কের।

এেত ভাঙ্গুড়া থানার ওিস (তদন্ত) েমাঃ নাজমুল হক, এসআই ইব্রািহম,
এএসআই সােজদুল ইসলাম ও এক কেনস্টবলসহ চার পুিলশ সদস্য আহত হয়।
পের ঘন্টাখােনক েচষ্টার পর পুিলশ ঘটনা িনয়ন্ত্রেণ আনেত পাের।

এ ঘটনায় ওই এলাকােত পুিলশী টহল েজারদার হরা হেয়েছ।
পাশাপিশ েবতুয়ান গ্রােমর ১৪ জন ও িবএলবািড় গ্রােমর ৬ জনসহ েমাট
২০জনেক আসামী কের থানায় মামলা দােয়র করা হেয়েছ।

ঘটনার িবষেয় ভাঙ্গুড়া থানার ওিস মুহম্মদ আেনায়ার েহােসন বেলন,
পুিলেশর উপর হামলা ও সরকাির কােজ বাধা প্রদােনর ঘটনায় ২০ জনেক
আসামী কের মামলা দােয়র করা হেয়েছ। অপরিদেক মামলার দুই আসামীেক
আটক করা হেয়েছ।

এব্যপাের এএসিপ সজীব শাহিরন (চাটেমাহর সার্েকল) বেলন, ওই ঘটনায়
চারজন পুিলশ সদস্য আহত হেয়েছন। েপাশাকী পুিলেশর উপর হামলার ঘটনা
দুঃখজনক।

