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খড়দেহ
েজয্ািতষী
খুেন ধৃত
রহসয্ময়ী
িবএনএ, বারাকপুর: খড়দেহ েজয্ািতষী
জয় ভ াচাযর্ খুেন অবেশেষ পুিলেশর
জােল ধরা পড়ল েসই রহসয্ময়ী। জানা
েগল, সুেরলা কে র জাদুেতই েস
েজয্ািতষীেক িব কেরিছল।
পুিলশ সূেতৰ্ জানা িগেয়েছ, ওই
রহসয্ময়ীর নাম শৰ্াবণী বে য্াপাধয্ায়
ন ী ওরেফ িরয়া। এছাড়া এই খুেনর
মা ারমাই সমর আচাযর্ এবং শৰ্াবণীর
সব্ামী িবশব্িজৎ ন ী ওরেফ লা ুেক
শুকৰ্বার রােত পুিলশ েগৰ্ ার কেরেছ।
আর েসামনাথ পাল নােম আরও এক
অিভযু েক শিনবার েসাদপুর েথেক
পুিলশ েগৰ্ ার কেরেছ। বারাকপুর
পুিলশ কিমশনােরেটর িডিস েজান-২
বেজয্ািত েদ বেলন, ীর সে
েজয্ািতষীর িনিবড় স কর্ সমর
ভােলাভােব েনয়িন। এছাড়া টাকাপয়সা
িনেয় দু’জেনর মেধয্ একিট সমসয্া
চলিছল। েজয্ািতষীেক খতম করেতই
টাকার েটাপ িদেয় িরয়া ও তার সব্ামীেক
েস কােজ লািগেয়িছল।
পুিলশ সূেতৰ্ জানা িগেয়েছ, সমেরর
সে েজয্ািতষী জয় ভ াচােযর্র
অেনকিদন আেগ েথেক স কর্ িছল।
এক সময় তারা িচটফাে র কারবার
করত। পরবতর্ীকােল িচটফা িনেয়
কড়াকিড় হওয়ায় জয় বাবু েজয্ািতষ
চচর্া শুরু কেরন। সমেরর ী িমতা
আচাযর্ পুরােনা আলােপর সূতৰ্ ধের
পৰ্ায়ই েজয্ািতষীর বািড়েত আসত।
পরবতর্ীকােল েস েজয্ািতষীর সহেযাগী
িহসােব কাজ করেত শুরু কের। েকানও
বশীকরেণর কােজ কারও বািড়েত
েগেল সহেযাগী িহসােব িমতা েসখােন
েযত। গত আট মাস ধের িমতা সব্ামীেক
েছেড় নাটাগেড় ঘর ভাড়া কের থাকত।
ীর সে েজয্ািতষীর এমন স কর্
সমর েমেন িনেত পােরিন।
তদে েনেম পুিলশ জানেত পাের,
িরয়া এবং লা ু দুজেনই সমেরর
বািড়েত ভাড়া থাকত। তােদর টাকার
িবিনমেয় খুন করার কােজ সমর রািজ
করায়। িরয়া কখনও েসামা বা অনয্
েকানও নাম িনেয় সুেরলা কে
েজয্ািতষীেক েফান করত। গত ১৭
েফ য়াির রােত ওইরকমই েফান েপেয়
জয় বাবু েসাদপুের িপয়ারেলস নগর
আবাসেনর উে েশ েবিরেয় যান।
েসাদপুের মারুিত গািড়েত শৰ্াবণী
ওরেফ িরয়া অেপ া করিছল। এছাড়া
গািড়েত লা ু, েসামনাথ পাল আর
মা ারমাই
সমর আচাযর্ িছল।
েসাদপুের তাঁেক গািড়েত তুেল
বি পুেরর িদেক গািড় চািলেয় িনেয়
যাওয়া হয়। গািড়েত েজয্ািতষীেক মদ
খাওয়ােনা হয়। এরপর তাঁর হাত িপছন
িদক িদেয় েবঁেধ েদওয়া হয়। শরীেরর
িতন জায়গায় েভেন এয়ার ইে কশন
(খািল িসির িদেয় ইে কশন) েদওয়া
হয়। মৃতুয্ িনি ত করেত সুেতার মেতা
তার গলায় জিড়েয় শব্াসেরাধ করা হয়।
এরপর েজয্ািতষীর েদহ খড়দেহ
কলয্াণনগর পােকর্ পুকুের েফেল তারা
চেল যায়।

 মািকর্ন তথয্েকে
হামলার আর এক
অিভযু ধৃত গয়ায়

পৃঃ ১৩

 ২ ল টাকা েচেয়
পৃঃ ৯
হুমিক, অিভেযােগর
িতর এমআইিস’র িদেক
 মাধয্িমেকর ইিতহাস
পরী ােতও েদদার
নকল মালদেহ

পৃঃ ৮

Bartaman 26.02.17, Kolkata

েমাট ৩২ পৃ া

[৫ টাকা]

গািফলিত অবয্াহত, লাখ লাখ
টাকা িবল িমিটেয়ও েরাগীমৃতুয্
কাঠগড়ায় েসই হাসপাতালই  সব্া য্ভবেন েডেক ধমক কতর্ােদর

মিণপুেরর পি ম ই েল এক িনবর্াচনী জনসভায় পৰ্ধানম ী নের েমািদ। ছিব: িপিটআই

েমািদর উপর ভরসা েরেখই
রামমি ের িবেভার অেযাধয্া
সমৃ দৎত  অেযাধয্া
২৫ েফ য়াির: এই েদখুন সীতা রসুই। এখােনই সীতামাইয়া
রা া করেতন। িপছেন মাঠটা িকেসর? ওটা েতা লবকুেশর
তীর ধনুক পৰ্য্াকিটেসর জায়গা! ওই েয গিলটা েদখেছন
ওখােন একটা কুেয়া পােবন। ওই জল েখেতন রামিজ। হনুমান
গঢ়ীেক বাঁিদেক েরেখ েসাজা চেল যান। িকছুটা বািলয়ািড়,
তারপর টলটেল জল ওটাই সরযূ নদী। ওই ঘােটই রামনবমীেত
আজও আিবভর্াব হয় তাঁর, জােনন িন য়ই। ওইখােনই ল া
েথেক িফের ান কেরিছেলন। সীতামা যখন দূের, তখনও মন
খারাপ হেল ওইখােনই বসেতন েসই মহামানব। িনছক ভি
উেদৰ্ক কের আরও েবিশ দি ণা আদায় করার ফি েত
পুেরািহতরা এসব বেলন তা নয়। সাধারণ েদাকািন েথেক
ন।
সরকাির কমর্ী সকেলই এরকম কথা বেলন।
অেযাধয্া এভােবই বাস কের রামায়েণ,
রামচিরতমানেস। রামজ ভূিমর পৰ্ধান
পুেরািহত েমাহ েদেব পৰ্সাদ আচােযর্র
জনয্ েযখােন বেস অেপ া করিছ েসিট
দশরথ মহল। পদািধকারবেল িযিন েমাহ
হেবন িতিন এই দশরথ মহেল থাকেবন।
বলেলন েমাহ বাবািজর দি ণহ
িশবপাল মহারাজ। চকৰ্বতর্ী মহারাজ দশরথথ
অিধকূলপিত এখােনই থাকেতন িক না।
আর ওই পােশর মহলিট েকৗশলয্ার। এত
ের
আপিন
িন
েছাট পৰ্াসাদ? িশবপাল ধমেক বলেলন, আের
তৰ্তা যুযেগর
েতা িকছুই জােনন না েদিখ! এসব িক েতৰ্তা
েগর েসই
পৰ্াসাদ নািক? সরযু তীের সব্ ািদ হেয় রাজা িবকৰ্মািদতয্
অেযাধয্ানগরী পুনিনর্মর্াণ কেরন। কামেধনু েগামাতা িনেজ
রাজােক েযখােন েযখােন পথ েদিখেয় িদেয়িছল েসখােনই
েসইসব ভবন িনমর্াণ হেয়িছল। সুতরাং েযখােন বেস আেছন
েসখােন একিদন রাজা দশরথ পায়চাির করেতন মেন
রাখেবন! ওই েয সামেনর রা াটা,ওটা ধেরই পৰ্থম বনবােসর
জনয্ রেথ েচেপ েগেলন রামিজ। কারণ িপতার অনুেরােধ
পৰ্থম িতনিদন িতিন পদবৰ্েজর পিরবেতর্ রথ িনেত রািজ
হেয়িছেলন। আিম আপিন েযখােন বেস কথা বলিছ েসখােন
অেযাধয্াবাসী কী কা াকািট কেরিছল ভাবেত পারেছন? এসব
খুঁিটনািট রামমি েরর গােয় গােয় সু র কের েলখা হেব।
মি র হেব নািক? পৰ্ টা েশষ হওয়ার আেগই এবার বজৰ্ক
িনেয় পৰ্েবশ করেলন েদেব পৰ্সাদ আচাযর্। েক বলেলা হেব
না? মি র হেবই। করেসবকপুরেম িগেয় েদেখ আসুন।
মি েরর াকচার সব সমা । শুধু সমেয়র অেপ া। য্ান,

উ ৎত

আিকর্েটকচার, গৰ্ািফিট না িক েযন বেল েসসবও েরিড।
আদালত িনেদর্শ িদেল কেয়ক মােসর মেধয্ই মি র হেয়
যােব। অেযাধয্া নগরপািলকার খাজনার কাউ ার ব কের
েবেরাি েলন পুরকমর্ী রামশরণ শমর্া। িতিনও বলেলন,
মি র হেবই।
িক ১৯৯২ সাল েথেক আজ পযর্ ২৫ বছর হেয় েগল।
িবেজিপ েভাট এেলই এই ইসুয্র কথা বেল। িক মি র
আজও হয়িন। রামশরণ িবর । শৰ্ীরােমর কােছ ২৫ বছর
েকানও বয্াপার? িযিন ১৬ হাজার বছর রাজতব্ কেরেছন!
আপিন কােক েভাট েদেবন? রামশরণ বলেলন, কােক
আবার? েমািদেক। পৰ্িকৰ্য়া শুরু হেয় িগেয়েছ এটা েতা
েবাঝাই যাে । ২০১৪ সােল েমািদর আগমন। এবার
উৎতরপৰ্েদেশ েমািদর দল এেলই সব বাধা দূর হেব।
িতিথ তৰ্ হয় না। রিববার েভাট।
রামজ ভূিম দশর্েনর িতিথন
বছের মেতাই জ ভূিমর দশর্েন মানুষ
েকাথায় উৎতাপ। সারা বছেরর
আজও লাইেন ফেতপুর েথেক গত
লাইন িদেয়েছন আজও।
সাতিদন ধের সাইেকল চািলেয় আসা মুসুিরয়া গৰ্ােমর
১২ েদহািত পুরুষ, লাইেন বারাবাঁিক েথেক
অ সরযূেত ভাসােত িনেয় আসা
ভাইেয়র অি
সুের েমাহন, লাইেন দাঁিড়েয়েছ
ে
েজহানাবাদ,
লাইেন দাঁিড়েয়েছ
ে ার, লাইেন দাঁিড়েয়েছ ‘এই
েনে
েকউ কােরা হাত ছাড়েব না িক ’
িিচৎকার করা আরামবাগ েথেক
আসা এক বাঙািল পিরবার। লাইেন
দাঁড়ােনা পাটনা েথেক আসা সুেরশ যাদব
ববলেলন, মি র হেয় েগেল অেনক েগট থাকেব।
এত লাইন থাকেব না বলুন? বললাম, মি র হেবই েক
বলল? সুেরশ হাসেলন। েক আবার বলেব? জানা কথা হেব।
েমািদ করেবন? িবেজিপ? সুেরশ করুণার দৃি েত তািকেয়
বলেলন ওঁরা কারা? িযিন থাকেবন িতিনই করেবন! সময়
হেলই করেবন। তাঁর লীলা েকউ জােন না। গত িবধানসভা
েভােট েসই দুগর্ েভদ কের িবেজিপেক চরম ল ায় েফেল
িদেয়িছেলন অিখেলশ। তাঁর ব ু পবন পাে অেযাধয্া
িবধানসভা েক েথেক জয়ী হেয়িছেলন। িবেজিপেক বয্
শুনেত হেয়েছ িনেজেদর একটা আসন র া করেত পাের না,
তারা রামলালােক র া করেব কীভােব? এবার তাই
িবেজিপর েপৰ্ি জ ফাইট। বা ীিক রামায়ণ অনুযায়ী রামচ
বনবােস িগেয়িছেলন ৈচতৰ্ মােস। ১১ মাচর্ উৎতরপৰ্েদশ
েভােটর ফল। ৈচতৰ্ মাস। এবার কােক বনবােস পাঠােব
অেযাধয্া?

িনজসব্ পৰ্িতিনিধ, কলকাতা: েফর
িচিকৎসায় গািফলিতর অিভেযাগ।
এবারও কাঠগড়ায় ইএম বাইপাস
লােগায়া েসই কেপর্ােরট হাসপাতাল।
এখােনই স য় রায় নােম এক তরতাজা
যুবেকর ‘অপিচিকৎসা’ িনেয় বতর্মােন
েতালপাড় েগাটা রাজয্। অিভেযাগ,
এবার ওই হাসপাতােলর িচিকৎসািবভৰ্ােটর িশকার এক বৃ া। নাম রৎনা
েঘাষ (৬০)। তাঁর আৎমীয় েকৗিশক
েঘাষ জানান, ১১ েফ য়াির শব্াসকে র
সমসয্ার জনয্ রৎনােদবীেক ভরিত করা
হেয়িছল ওই কেপর্ােরট হাসপাতােল।
পৰ্থেম ডা াররা বেলন, হােটর্র
ভালেভর সমসয্ার জনয্ই এই উপসগর্
েদখা যাে । ভালভ পালটােত হেব।
েসজনয্ অপােরশন জরুির। টাকা িদন।
দািবমেতা পৰ্ায় আড়াই ল টাকা
েদওয়া হয়। িক , তােতও সমসয্া
েমেটিন। এবার বলা হয়, েপসেমকার
লাগােল সমসয্া িমটেব। েসজনয্
‘েপিসং’-এর কাজ করেত হেব। টাকা
জমা িদন। েফর েমাটা অে র টাকা জমা
েদওয়া হয়। েকৗিশকবাবু বেলন,
শিনবার সকােল রৎনােদবীেক বািড় িনেয়
যাওয়ার কথা িছল। হঠাৎ েভাের
আমােদর কােছ েফান আেস, ওঁর নািক
কািডর্য়াক অয্াের হেয়েছ। আমরা েতা
শুেন থ। সু সবল েরাগী, ক’িদন
আেগও কথাবাতর্া, হাঁটাচলা সব িঠক
িছল। হাসপাতােলর কথামেতা আমরা
টাকাও িদেয়িছ। আর এখন বেল িকনা,
উিন মারা িগেয়েছন! এ বয্াপাের
জানেত হাসপাতাল-কতর্া জয় বসুেক
েফান করা হেলও িতিন ধেরনিন।
স য্ায় বৃ ার বািড়র েলাকজন
বেলন, আমরা ওই হাসপাতােলর কাছ
েথেক ওঁর িচিকৎসা সংকৰ্া সম
কাগজ েচেয়িছ। শা মেত আেগ
যথািবিহত কাজগুিল কির। তারপর এই
ঘটনার েশষ েদেখ ছাড়ব। এফআইআর
করব।

এিদেক, শিনবার িবকােল ডানকুিনর
যুবক স য় রােয়র িচিকৎসাকাে র
পৰ্াথিমক িরেপাটর্ নবাে মুখয্ম ী মমতা
বে য্াপাধয্ায়েক িদেয় আেসন
সব্া য্সিচব আর এস শু া। পৰ্াথিমক
তদে ‘অিভযু ’ হাসপাতােলর েদাষ
পৰ্মািণত হেয়েছ বেল ওই িরেপােটর্
উে খ করা হেয়েছ। সূেতৰ্র খবর,
মমতা তাঁেক ‘অিভযু ’ হাসপাতােলর
িবরুে আইনানুগ বয্ব া েনওয়ার
িনেদর্শ িদেয়েছন। শুধু তাই নয়, এিদন
বধর্মান এবং অনয্তৰ্ িচিকৎসার
গািফলিতেত মৃতুয্র ঘটনাগুিলেতও
পৰ্েয়াজনীয় বয্ব া িনেত সিচবেক

সব্া য্সিচব বেলন, স য় রােয়র ঘটনায়
হাসপাতােলর তরেফ গািফলিতর
পৰ্মাণ িমেলেছ। ওেদর জবাবিদিহেত
আমরা স নই। তদ হেব। আরও
কাগজপতৰ্ েচেয় পাঠােনা হেয়েছ।
এিদেক, ডানকুিনর িন িবৎত
পিরবােরর তরতাজা যুবেকর মৃতুয্র
ঘটনায় অিভযু
হাসপাতােলর
িচিকৎসা সংকৰ্া বহু রহসয্ এিদন
িমিডয়ার সামেন ফাঁস কের
হাসপাতালিটর হােট হাঁিড় েভেঙ েদন
সব্া য্কতর্ারা। সব্া য্সিচব ও সব্া য্
অিধকতর্া বেলন, বােয়ােকিমি ,
ইউএসিজ এবং িবিভ েরাগ ও

‘অিভযু ’ হাসপাতাল আশ াজনক
স য়েক িপিজেত পাঠােত পৰ্ায় ১২
ঘ া েদির কের বেল অিভেযাগ।
সব্া য্ভবন সূেতৰ্র খবর, ২২ তািরখ
স েয়র বািড়র েলাকজন জানান, তাঁরা
েরাগীেক অনয্ হাসপাতােল িনেয় েযেত
চান। ২৩ তািরখ সকােল পাঁচ হাজার,
তারপর ৪১ হাজার টাকা, তারপর
আরও ৫০ হাজার টাকা েদন। রাত ৮টা
৪০ িমিনেট েদওয়া হয় আরও ২ ল
১২ হাজার টাকা। তােতও েরাগীেক
ছাড়া হয়িন। েশেষ রাত ন’টার সময় ৩
ল ৬০ হাজার টাকার েচক িনেয় তেব
েযেত েদওয়া হয়। সব্া য্সিচব বেলন,

বধর্মােনর বািস া মৃত বৃ ার নাম রৎনা েঘাষ
েপসেমকার ও ভালব বদেলর পরও সমসয্া েমেটিন
শিনবার েভার সােড় ৪েটয় মৃতুয্ হয় ওই বৃ ার
 স য়কাে পৰ্াথিমক তদে অিভেযাগ
পৰ্মািণত। বয্ব া িনেত িনেদর্শ ু মমতার
 িবল হেয়িছল ৭ ল ২৩ হাজার টাকা।
হাসপাতাল িনেয়িছল ৭ ল ৯৩ হাজার
বেলেছন মমতা।
অনয্িদেক, শিনবার দুপুের স েয়র
মৃতুয্র ঘটনার েজের অিভযু
েবসরকাির হাসপাতাল কতৃর্প েক
সব্া য্ভবেন েডেক পাঠােনা হয়।
‘অিভযু ’ হাসপাতােলর িসইও রাণা
দাশগু সহ
িতন
সদেসয্র
পৰ্িতিনিধদলেক েডেক অেনকটা
মুখয্ম ীর ঢেঙই সাংবািদকেদর সামেন
সমােলাচনা কেরন সব্া য্কতর্ারা। সব্া য্
অিধকতর্া ডাঃ িবশব্র ন শতপথী
বেলন, এই ঘটনায় অেনক কম খরেচ
িচিকৎসা কের েরাগীেক বাঁচােনা েযত।

র পরী া বাবদ স েয়র িচিকৎসায়
িবল করা হয় ৩ ল ৩০ হাজার টাকা।
১ ল ৩০ হাজার টাকার ওষুধ েদওয়া
হেয়িছল। সাতিদেনর জনয্ ঘরভাড়া
েদখােনা হেয়েছ হয় ৭৬ হাজার টাকার।
দুই সব্া য্কতর্া বেলন, স েয়র
িচিকৎসায় িবল হেয়িছল ৭ ল ২৩
হাজার টাকা। আর হাসপাতাল কতৃর্প
তােদর কাছ েথেক আদায় কেরেছ
তারও েবিশ, ৭ ল ৯৩ হাজার টাকা!
এছাড়াও ৩ ল ৬০ হাজার টাকা
িফ ড িডেপািজেটর সািটর্িফেকটও
জমা রাখা হয়। িবেলর টাকা না েদওয়ায়

এভােব েরাগীর বািড়র েলাকজেনর
কাছ েথেক িফ ড িডেপািজট বা
আিথর্ক ব চাওয়া যায় না। আেগ
িচিকৎসা, পের টাকা। আমরা আরও
িব ািরত তদ করিছ।
এিদেক,
শিনবারই
েহলথ
েরগুেলটির কিমশন এবং ি িনকয্াল
এ াি শেম আইেনর সংেশাধনীর
খসড়া চূড়া হেয়েছ। ৩ মাচর্ এই দুই
িবল িবধানসভায় েপশ হওয়ার কথা।
এেত হাসপাতােলর গািফলিতেত েমাটা
অে র জিরমানা এমনকী লাইেস
বািতল করার সং ানও রাখা হেয়েছ।

র পৰ্
েভা েদ শ
ট

ভাইেয়র িঠক করা দের িশশু েবচত চ না
অনুপ দৎত  িশিলগুিড়
িবএনএ: ভাইেয়র িঠক করা দের িশশু েবচত িদিদ। েকান িনঃস ান দ িতর কাছ
েথেক িশশু িবিকৰ্ বাবদ কত টাকা েনওয়া েযেত পাের তা ভাই ‘ ািড’ কের িঠক
করেতন। তারপর িদিদ েসই টাকা দািব করেতন। জলপাইগুিড়েত িশশু পাচারকাে
অিভযু েহামকতৰ্র্ী চ না চকৰ্বতর্ীর ভাই মানস েভৗিমকেক েজরা কের এই বয্াপাের
িনি ত হেয়েছ িসআইিড। পাচারকাে র আগােগাড়া খুঁিটনািট িবষয় পৰ্থম েথেক
মানস জানেতন বেল িসআইিড তদে জানেত েপেরেছ। মানেসর েহপাজত েথেক
গুরুতব্পূণর্ েয ফাইলপতৰ্ িসআইিড বােজয়া কেরেছ তার মেধয্ একািধক িশশু
েকনােবচার তথয্ ওই সং ার হােত এেসেছ।
িসআইিড সূেতৰ্ খবর, ভূিম সং ার দ েরর কমর্ী মানস িনেজেক সমাজকমর্ী
পিরচয় িদেয় িশশু দৎতক িনেত ই ুক িনঃস ান দ িতেদর বািড়েত েযাগােযাগ
করেতন। েসখােন কথাবাতর্া বেল েসই পিরবােরর আিথর্ক
সব্ লতা, আগৰ্হ েদেখ িতিন দরদাম িঠক করেতন। তারপর
েসই মেতা িশশুর দাম েদড় ল টাকা েথেক শুরু হেতা। এর
জনয্ পৰ্েয়াজনীয় নিথপতৰ্ও ৈতির করেতন মানস। েসই
কাগজপতৰ্ িদেয় চ না িশশু িবিকৰ্ করেতন বেল িসআইিড সূতৰ্
বলেছ।
গত বৃহ িতবার জলপাইগুিড়র ৪ নমব্র ঘুমিটর
চ নােদবীর বািড় েথেক মানসেক েগৰ্ ােরর পর ১০ িদেনর
িরমাে িনেয়েছ িসআইিড। শুকৰ্বার রােত িশিলগুিড়র
িপনেটল িভেলেজ চ নােদবীর ভাইেক িনেয় এেস একদফা
েজরা কেরেছ িসআইিড। তােত িশশু পাচারকাে র অেনক
চা লয্কর তথয্ েপেয়েছ িমেলেছ। শিনবার িপনেটল িভেলেজ
অিভযু চ না চকৰ্বতর্ী ও অয্াডাপশন অিফসার েসানািল
ম লেক দীঘর্ েজরা করা হয়। েসখােন েডেক পাঠােনা হয়
চ নােদবীর েহােমর অয্াকাউ েট েক। িতিন েহােমর সম
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িহসাবপতৰ্ েদখােশানা করেতন। দীঘর্ ণ তাঁেকও েজরা করার পাশাপািশ কাগজপতৰ্
খিতেয় েদখা হয়। িসআইিড সূতৰ্ বলেছ, িহসােব পৰ্চুর গরিমল পাওয়া িগেয়েছ।
এিদন চ নােদবীর আশৰ্য় েহােমর িবরুে জলপাইগুিড় েকােতায়ািল থানায়
অিভেযাগ দােয়র কেরেছ সমাজ কলয্াণ দ র।
িশশু পাচারকাে িবেজিপ’র নারী েমাচর্ার রােজয্র সাধারণ স াদক জুিহ
েচৗধুিরর নাম জিড়েয়েছ। িসআইিড’র তরেফ তাঁর িবরুে সুেয়ােমােটা মামলা করা
হেয়েছ। তারপর েথেকই জুিহর েকানও হিদশ পাওয়া যাে না। িসআইিড মেন
করেছ, জুিহর হিদশ েপেলই এই ঘটনার িবষেয় আরও পির ার হেব। ইিতমেধয্
িসআইিড জুিহর েখাঁেজ ত ািশ শুরু কেরেছ। তাঁর েমাবাইল েফােনর সুইচ অফ
রেয়েছ। তাঁর িবিভ আৎমীেয়র বািড়েতও েখাঁজ করা হেয়েছ। িক েকানও েখাঁজ
িমলেছ না।
িসআইিড সূতৰ্ বলেছ, কলকাতা িকংবা িদি েত জুিহ েকাথাও আৎমেগাপন কের
থাকেত পাের। িশশু পাচােরর জােল এবার আরও িতনজনেক
েজরা করেত চেলেছ িসআইিড। চ নােদবীর আরও দুই
আৎমীয়েকও ডাকেত চেলেছ ওই সং া। তািলকায় এক
িচিকৎসক ও এক সরকাির আমলাও আেছ। িসআইিডর
ে শাল সুপািরনেটনেড অব পুিলশ (নথর্) অজয় পৰ্সাদ
বেলন, িতনজনেক েজরায় েবশিকছু তথয্ হােত এেসেছ।
েসগুিল পরী া কের েদখা হে । পাচারকাে আরও
কেয়কজন যু থাকার পৰ্মাণ পাওয়া িগেয়েছ। শীঘৰ্ই তােদর
ডাকা হেব।
িসআইিড সূেতৰ্ জানা িগেয়েছ, চ নার েহাম েথেক িশশু
পাচার শুরু হেয়িছল ২০০৭ সাল েথেক। িবিভ নিথ েঘঁেট
েতমনটাই পাে তদ কারীরা। ধরা পরার আেগ কেয়কিদন
আেগও দু’িট িশশুেক িবেদেশ িবিকৰ্র বয্াপাের িঠক হেয়িছল।
এত বছের িঠক কয়জন িশশুেক িবিকৰ্ করা হেয়েছ তার িহসাব
এখনও েমলােত পােরিন িসআইিড।  ফাইল িচতৰ্
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