হািতয়ার খােল নবজাতেকর ভাসমান
লাশ

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ার আধুনগের এক নবজাতেকর ভাসমান লাশ
উদ্ধার কেরেছ স্থানীয়রা। বৃহস্পিতবার (২৬ নেভম্বর) সন্ধ্যা ৫টায়
হািতয়ারকুল ব্রীজ এলাকা েথেক এ লাশ উদ্ধার করা হয়। আধুনগর ইউিপ
েচয়ারম্যান নািজম উদ্িদন ঘটনার সত্যতা িনশ্িচত কেরেছন।

িতিন জানান, হািতয়ার খােল ভ্রুেণর ভাসমান লাশ েদখেত েপেয় পুিলশেক
খবর েদয়া হয়। পুিলশ ঘটনাস্থেল এেস নবজাতেকর লাশ উদ্ধার কের। পের
স্থানীয়রা হািতয়ার খাল পােড় নবজাতেকর লাশ দাফন করা হয়।

েলাহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ( ওিস) জােকর েহাসাইন
মাহমুদ বেলন, খবর েপেয় পুিলশ ঘটনাস্থেল িগেয় নবজাতেকর লাশ উদ্ধার
কের। পের লাশিট দাফন করা হেয়েছ।

ওমােন
সড়ক
দূর্ঘটনায়
েলাহাগাড়ার যুবেকর মৃত্যু

এলিনউজ২৪ডটকম : ওমােন সড়ক দূর্ঘটনায় নািজম উদ্িদন (৩৮) নােম
েলাহাগাড়ার এক যুবেকর মৃত্যু হেয়েছ। বুধবার (২৫ নেভম্বর) স্থানীয়
সময় রাত ১১টার িদেক িচিকৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। িনহত
নািজম উপেজলার পুিটিবলা ইউিনয়েনর ৩নং ওয়ার্েডর এম.চর হাট আদর্শ
পাড়ার মৃত হরত আলীর পুত্র ও ২ সন্তােনর জনক।

িনহেতর সম্বন্ধী নুরুল ইসলাম জানান, বুধবার সকােল কােজ যাবার
জন্য েবর হন নািজম উদ্িদন। পিথমধ্েয িনয়ন্ত্রণ হািরেয় রাস্তায়
গািড়িট উল্েট যায়। এেত েস গুরতর আহত হয়। পুিলশ তােক উদ্ধার কের
হাসপাতােল ভর্িত কেরন। েসখােন িচিকৎসাধীন অবস্থায় িতিন মৃত্যুবরণ
কেরন। িনহত নািজম েপশায় টাইলস েমস্ত্রী। প্রায় ৫ বছর পূর্েব িতিন
ওমােন িগেয়িছেলন।

পুিটিবলা ইউিপ েচয়ারম্যান হাজী মুহাম্মদ ইউনুচ ঘটনার সত্যতা
িনশ্িচত কেরেছন। িতিন জানান, িনহেতর লাশ েদেশ আনার উদ্েযাগ িনেল
প্রেয়াজনীয় সকল সহেযািগতা করা হেব।

েলাহাগাড়ায়
মাদকাসক্ত
েছেল
কুিপেয় খুন করেলা িপতােক, ঘাতক
আটক

িনহত আনন্দ েমাহন ধেরর স্বজনেদর আহাজাির। ইনেসেট আটক ঘাতক িরটন
ধর
এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়া উপেজলার আিমরাবােদ মাদকাসক্ত েছেল
কুিপেয় খুন কেরেছ িপতােক। বৃহস্পিতবার (২৬ নেভম্বর) দুপুর ২টার
িদেক ইউিনয়েনর ৫নং ওয়ার্েডর উত্তর আিমরাবাদ বিণক পাড়ায় বসতঘর
েথেক তার লাশ উদ্ধার কেরেছ পুিলশ।

িনহেতর নাম আনন্দ েমাহন ধর (৬৫)। িতিন ওই এলাকার মৃত সিচন্দ্র
ধেরর পুত্র ও িতন সন্তােনর জনক। একইিদন িবেকেল আিমরাবাদ ইউিপ
েচয়ারম্যান এস. এম ইউনুচ ও সদস্যেদর সহায়তায় ঘাতক পুত্র িরটন
ধরেক (৪৫) আটক কের। পের তােক পুিলেশ েসাপর্দ করা হয়।

িনহেতর ভাইেপা ঘেরর নাতনী বর্ষা ধর জানান, পািরবািরক কলহ িনেয়
তােদর পিরবােরর প্রায় সময় কথা কাটাকািট হেতা। গত বুধবার িদনগত
রাত ১১টার িদেক মাদক েসবক কের িরটন ধর বািড়েত আেসন। িপতােক ঘেরর
দরজা খুলেত বেলন। দরজা খুলেত অপরাগতা প্রকাশ কেরন এবং েছেল িমটন
ধেরর অনুমিত লাগেব বেল জানায় িপতা। হয়েতা দরজা খুেল না েদয়ার
ক্েষােভ িটেনর েদওয়াল েকেট িভতের ঢুেক কুিপেয় খুন কের পািলেয় যায়
িরটন ধর।

িনহেতর ভািগনা সুিদপ্ত বিণক শুভ জানান, তার মামা আনন্দ েমাহন ধর
বািড়েত একা থােকন। সকাল ১০টার িদেকও ঘুম েথেক না উঠায় েখাঁজখবর
েনন। বািড়র দরজা বন্ধ িছল এবং েকান সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্িছল না।
এক পর্যােয় বািড়র িটেনর েদওয়াল কাটা েদখেত পান। িভতের েদখেত পান
রক্তাক্ত লাশ।

িনহেতর েছেল িমটন ধর জানান, তার পিরবার ও মােক িতিন চট্টগ্রাম
শহের থােকন। সকােল তার িপতার রক্তাক্ত লাশ বািড়র েভতের পেড় থাকার
খবর পান। এরপর িতিন পিরবােরর অন্যেদর সােথ িনেয় দ্রুত বািড়েত
আেসন। তার ভাই িরটন ধর একজন মাদকাসক্ত। এ িনেয় পিরবােরর সােথ
প্রায় সময় ঝগড়া-ঝািট েলেগ থাকেতা।

িরটন ধেরর স্ত্রী িঝনু ধর জানান, তার স্বামী মাদকাসক্ত। তােদর ১
েছেল ও ১ েমেয় রেয়েছ। িতিন উপেজলায় একিট েছাট চাকুরী কেরন। েনশা
ও জুয়া েখলার জন্য টাকা না িদেল প্রায় সময় তােক মারধর করত।
স্বামীর অত্যচাের অিতষ্ট হেয় িতিন সন্তানেদর িনেয় ভাড়া বাসায়
থােকন। স্বামীর উপর্যুক্ত শাস্িতর দাবীেত থানায় অিভেযাগও
কেরিছেলন। এছাড়া তার মাদকাসক্ত স্বামী পিরবােরর কােরা কথা শুনেতন
না।

আিমরাবাদ ইউিপ েচয়ারম্যান এস. এম ইউনুচ জানান, খবর েপেয় দ্রুত
ঘটনাস্থেল েপৗঁেছ পুিলশেক খবর িদই। পুিলশ ঘটনাস্থেল এেস িনহেতর
লাশ উদ্ধার কের থানায় িনেয় যান। িবেকেল েকৗশেল ঘাতক িরটন ধরেক
আটক কের পুিলেশ েসাপর্দ কেরিছ।

েলাহাগাড়া থানার িডউিট অিফসার এএসআই আবদুর রহমান জানান, খবর েপেয়
পুিলশ ঘটনাস্থল েথেক লাশ উদ্ধার কের থানায় িনেয় আেসন।
ময়নাতদন্েতর জন্য িনহেতর লাশ চট্টগ্রাম েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল
প্েররণ করা হেয়েছ। ঘটনার সােথ জিড়ত িরটন ধর পুিলশ েহফাজেত রেয়েছ।
এ ব্যাপাের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।

