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হয়িন ৯৫ ভির স্বর্ণ

স্বর্ণ
উদ্ধার

রাজধানীর কমলাপুর েরলওেয় স্েটশেন িডিব পিরচেয় এক স্বর্ণব্যবসায়ীর
১৩০ ভির স্বর্ণ িছিনেয় িনেয়েছ একদল সংঘবদ্ধ ডাকাতদল।
গত গত

বৃহস্পিতবার

(১৯ মার্চ ) দুপুর সােড় িতনটার িদেক এ ঘটনা

ঘেট। এ ঘটনায় মামলা হেল পুিলশ ৪ আসামীেক গ্েরফতার কের তােদর কাছ
েথেক ৩৫ ভির স্বর্ণ উদ্ধার কের । িকন্তু এখনও বািক ৯৫ ভির স্বর্ণ
উদ্ধার
না
হওয়ায়
উদ্িবগ্ন
অবস্থায়
ব্রাহ্মণবািড়য়ার গহনার মািলক সুজন বিণক।

িদন

পার

করেছন

জানা যায়,গত ১৯ মার্চ িবকাল সােড় িতনটা নাগাদ ব্রাহ্মণবািড়য়ার
প্রিতষ্িঠত স্বর্ণব্যবসায়ী গহনা জুেয়লার্েসর মািলক সুজন বিণেকর
ভাই প্রীতম বিণক ও সুমন েচৗধুরী ব্যবসািয়ক প্রেয়াজেন রাজধানীর
তাঁিত বাজার েথেক ১৩০ ভির স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় কের ট্েরনেযােগ
ব্রাহ্মণবািড়য়া যাবার উদ্েদশ্েয কমলাপুর েরলস্েটশেন েপৗঁছায়।
ট্েরশেন িগেয় তারা েদখেত পায় তােদর গন্তব্েযর ট্েরন যথাসমেয়
আেসিন। তখন তারা েরল স্েটশেনর েভতের একিট ফাস্টফুেডর েদাকােন
িকছু খাবােরর জন্য অেপক্ষা করেত থােক। এমন সময় প্লার্টফরেম
উপস্িথত শত শত মানুেষর সামেন আনুমািনক েবলা সােড় িতনটায় িতনচারজন দুষ্কৃিতকারী ফাস্টফুেডর েদাকােন অেপক্ষমান থাকা প্রীতম
বিণক ও সুমন েচৗধুরীর িদেক েতেড় এেস ফাস্টফুেডর েদাকােন প্রেবশ
কের েজারপূর্বক তােদর িনকট গহনা রক্িষত ব্যাগিট িদেত বেল। এসময়
তারা িনেজেদর আইনশৃংখলা বািহনীর িডিব পুিলশ পিরচয় েদয়। তখন িকছু
বুেঝ উঠার আেগই তারা ব্যাগ ভর্িত থাকা ১৩০ ভির স্বর্ণালংকার নগদ
৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও তােদর ব্যবহৃত দুিট েমাবাইল েফান িছিনেয়
িনেয় পািলেয় যাওয়ার েচষ্টা কের। । এসময় প্রীতম বিণক ও সুমন
েচৗধুরীর সন্েদহ হয় তারা িছনতাইকারী। এসময় দু-িতনজন দ্রুত ব্যাগ
িনেয় পািলেয় যায় । িকন্তু েপছেন এজন িছল । তােদর িচৎকাের
আেশপােশর েলাকজেনর সহায়তায় ইমন ওরেফ লাক িময়া (২৮) নােম এক
িছনতাই কারীেক আটক কের েফেল । অন্যান্যরা লুণ্িঠত সকল মালামাল ও
টাকা পয়সা িনেয় পািলেয় যায়।

পের গহনা জুেয়লার্েসর মািলেকর ভাই প্রীতম বিণক আসািম গ্েরফতার ও
লুণ্িঠত মালামাল উদ্ধার করেত েরলওেয় থানায় ওই িদন িবেকেল
১৭০/৩৯২/৩৪ ধারা েমাতােবক মামলা কের পুিলেশর সহেযািগতা চান।পের
েরলওেয় পুিলেশর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা িডিস িডিব (িসিরয়াস ক্রাইম
ইনেভস্িটেগশন) িবভাগেক িবষয়িট অবগত কেরন।এরপর িডিব অনুসন্ধান ও
অিভযান শুরু কের। িছনতাইেয়র ঘটনার যাবতীয় িভিডও েরলওেয় স্েটশেনর
িসিসিটিভেত ধরা পেড়েছ। ঘটনার কেয়ক ঘন্টা পর িডিব (িসিরয়াস ক্রাইম
ইনেভস্িটেগশন) িবভােগর অর্গানাইজড ক্রাইম প্িরেভনশন িটেমর িসিনয়র
সহকারী পুিলশ কিমশনার েমা. নাজমুল হেকর েনতৃত্েব একিট দল টানা
িতনিদন ঢাকা মহানগরীর িবিভন্ন এলাকায় অিভযান পিরচালনা কের
চারজনেক গ্েরফতার কের। আর তােদর েহফাজত হেত ৩৫ ভির স্বর্ণালংকার,
১ লাখ ২৬ হাজার টাকা এবং ১িট িছনতাইকৃত েমাবাইল উদ্ধার করা
হয়।তেব এখনও িছনতাই হওয়া বাকী ৯৫ ভির স্বর্ণ উদ্ধার হয়িন।
গ্েরফতারকৃতরা হেলন- েমা. েমাছেলম (৩৫); আছীব েচৗধুরী ওরেফ
িফেরাজ ( ৫৪); েমা. জাফর ইকবাল (৫৫) এবং েমা. মাসুম হাসান (৩২)।
এিবষেয় িডিব (িসিরয়াস ক্রাইম ইনেভস্িটেগশন) িবভােগর অর্গানাইজড
ক্রাইম প্িরেভনশন িটেমর িসিনয়র সহকারী পুিলশ কিমশনার েমা. নাজমুল
হক বেলন
কেয়কজনেক

আসামীেদর মধ্েয কেয়কজনেক গ্েরফতার করা েগেলও
গ্েরফতার করা যায়িন। িছনতাই হওয়া মালামালগুেলা

এখনও
১৩িট

ভােগ ভাগ কেরিছল আসামীরা। তােদর মধ্েয চারজনেক গ্েরফতার কের েমাট
পাঁচ ভাগ উদ্ধার কেরিছ। বাকী আসািমেদর গ্েরফতার করেত পারেল বাকী
৮ ভাগ উদ্ধার করা সম্ভব। িতিন বেলন মামলািট আজ েসামবার আদালেত
উঠেব। এরপর আসামীেদর আদালেত েতালা হেব। েকার্ট েযভােব অর্ডার
করেব পরবর্তীেত েসভােব মামলা পিরচািলত হেব। িতিন বেলন িনশ্চয়ই
নতুন তদন্ত কর্মকতা িনর্বাচন করেবন আদালত। তারা আসামীেদর
গ্েরফতার করেব এমন আশাবাদ আমার।
িসিনয়র সহকারী পুিলশ কিমশনার (এিস) েমা. নাজমুল হক আেরা বেলন,
এিট ১০/১২ জেনর একিট সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র। তারা মূলত িতনিট দেল
িবভক্ত। প্রথম দল তাঁিত বাজার েথেক েক কখন স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়
কের েকাথায় যােব এর তথ্য সংগ্রহ কের। পের দ্িবতীয় দেলর কােছ তথ্য
সরবরাহ কের। তথ্য প্রাপ্িতর পর দ্িবতীয় দল কারা টার্েগেটর কাছ
েথেক মাল িছিনেয় িনেব তা িঠক কের। এভােব িতন দেলর সমন্বেয়
পিরকল্িপতভােব তারা এ ধরেনর ডাকািত সংঘিটত কের থােক এবং ডাকািতর
পর তারা সবাই একত্িরত হেয় েহােটেলর রুম ভাড়া িনেয় লুণ্িঠত
মালামাল সমহাের বণ্টন কের িনেয় যায়।

এিবষেয় গহনা জুেয়লার্েসর মািলক সুজন বিণক বেলন, আমার িছনতাই হওয়া
গহনার মধ্েয িকছু উদ্ধার হেলও এখনও ৯৫ ভির স্বর্ণ ও িছনতাই হওয়া
নগদ টাকাগুেলার েবশীর ভাগই উদ্ধার না হওয়ায় হতাশ আিম । কারণ আমার
ব্যবসার পুিজঁই িছেলা এগুেলা। িতিন বেলন ,আিম মেন কির িঠক মেতা
আসামীেদর ধরেত অিভযান চালােল আমার িছনতাই হওয়া মালামাল আিম েপেত
পাির। িডিবর নাজমূল স্যােরর আন্তিরক অিভযােন আিম মুগ্ধ। উনােক
তদন্তভার িদেল আমার িবশ্বাস িতিন আসামীেদর গ্েরফতার করেত সক্ষম
হেব। আজ মামলা েকার্েট উঠেব। আমরা েসভােবই প্রস্তিত িনচ্িছ। িতিন
বেল এ চক্েরর হাত অেনক লম্বা। এ চক্রিটেক সনাক্ত করা েগেল আমার
মেতা অেনকেকই আর পেথ বসেত হেব না।
উল্েলখ্য একই কায়দায় কেয়কমাস আেগ একই ব্যবসায়ীর নগদ ২৭ লক্ষ
িছনতাই হয় কমলাপুর স্েটশেন। এখনও েস টাকা উদ্ধার ও মামলার েকান
কূলিকনারা হয়িন।

