সাংবািদক
পিরচেয়
করেত িগেয় আটক ২

চাঁদাবািজ

িনউজ েডক্স : সাংবািদক পিরচয় িদেয় চাঁদাবািজ করেত এেস চন্দনাইেশ
জনতার হােত আটক হেয়েছ ২ প্রতারক। তােদর নাম শওকত েহােসন মুন্না
(২৯) ও েমা. সাজ্জাদ েহােসন (২৩)।

মঙ্গলবার (৮ িডেসম্বর) সন্ধ্যায় তারা উপেজলার বরকল এলাকায় এেস
একিট েবকাির েথেক চাঁদাবািজ করিছল। পের জনতা তােদর আটক কের
চন্দনাইশ থানা পুিলেশর কােছ েসাপর্দ কের।

বরকল েসানালী েবকািরর সত্ত্বািধকারী আহমদ শিফ বেলন, “আজ মঙ্গলবার
সন্ধ্যায় শওকত েহােসন মুন্না তার এক সহেযাগীেক িনেয় আমার
েবকািরেত এেস ১ লাখ টাকা চাঁদা দািব কের। এর আেগও সাংবািদক পিরচয়
িদেয় েস হুমিকধমিক িদেয় আমার কাছ েথেক ৫ হাজার টাকা িনেয়
িগেয়িছল। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আবারও আমার েবকািরেত এেস আমার
েছেলর কাছ েথেক ১ লাখ টাকা চাঁদা দািব কের। এসময় আিম েবকািরেত

িছলাম না। পের আিম েবকািরেত আসেল ১ লাখ টাকা চাঁদা িদেত বেল,
অন্যথায় েবকাির বন্ধ কের েদয়ার হুমিক েদয়।”

িতিন আেরা বেলন, “এসময় তােদর সােথ কাটাকািটর িবষয়িট স্থানীয়
েলাকজন েটর পায় এবং েলাকজন জেড়া হেল তােদর িজজ্ঞাসাবাদ কের।
এসময় তােদর কথাবার্তায় সন্েদহ হেল স্থানীয় জনতা তৎক্ষণাৎ তােদর
আটক কের। তােদর কােছ আই িটিভঅনলাইনডটকম এবং জাতীয় ক্রাইম
িরেপার্টার্স েসাসাইিট নােম ২িট আইিড কার্ড পাওয়া যায়। ইিতমধ্েয
আেনায়ারা এলাকার ঢাকা েবকাির ও সুইটস িমষ্িট কারখানার মািলকও এেস
তােদর িবরুদ্েধ চাঁদাবািজর অিভেযাগ কেরন। এর পূর্েব তারা তার কাছ
েথেকও চাঁদা িনেয় েগেছ বেল জানান।”

আেনায়ারার স্থানীয় সাংবািদেকর সােথ কথা বেল জানা যায়, প্রতারক
শওকত েহােসন মুন্না িবগত ৩ বছর ধের পুিলেশর েলাক পিরচয় িদেয়
নম্বরিবহীন িসএনিজচািলত অেটািরকশাচালকেদর কাছ েথেক চাঁদাবািজ
করত।
এ িবষেয় তার িবরুদ্েধ আেনায়ারা থানায় একিট চাঁদাবািজ মামলা হয়।
পের পুিলেশর হােত গ্েরপ্তার হেয় দীর্ঘিদন েজল েখেট েবর হয় িকন্তু
গত কেয়ক মাস ধের হঠাৎ েস িনেজেক সাংবািদক পিরচয় িদেয় িবিভন্ন
জায়গায় মানুষেক ভয়ভীিত েদিখেয় চাঁদাবািজ করিছল।

তারা আেরা জানান, েস িনেজেক কখনও সাংবািদক, কখনও পুিলশ আবার কখনও
ক্রাইম েপট্েরাল কর্মী িহেসেবও পিরচয় িদত।

এই িবষেয় চন্দনাইশ থানার এসআই মাজহারুল বেলন, “আেনায়ারা উপেজলার
চাতির এলাকার েজবল েহােসেনর পুত্র শওকত েহােসন মুন্না ও তার
সহেযাগী একই উপেজলার ৈবরাগ এলাকার েমা. জাহাঙ্গীর আলেমর পুত্র
েমা. সাজ্জাদ েহােসন উপেজলার বরকল এলাকায় এেস একিট েবকািরেত
চাঁদাবািজ করার সময় স্থানীয় জনতা তােদর আটক কের। খবর েপেয় আমরা
ঘটনাস্থল েথেক তােদর আটক কের থানায় িনেয় আিস।”

চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) েমা. নািসর উদ্দীন
সরকার জানান, আেনায়ারা েথেক ২ ব্যক্িত চন্দনাইেশর বরকল এলাকায়
এেস সাংবািদক পিরচয় িদেয় চাঁদাবািজ করার সময় স্থানীয় জনতা তােদর
আটক কের। পের পুিলশ িগেয় তােদর আটক কের থানায় িনেয় আেস। এ
ব্যাপাের মামলা দােয়েরর প্রস্তুিত চলেছ বেলও জানান িতিন। ৈদিনক
আজাদী

