রািবেত বিহরাগত ছাীেক আটেক রেখ চদা দািব
রাজশাহী িবিবালেয় বর সে দখা করেত আসা ই ছাীেক আটেক রেখ িতন হাজার টাকা চদা দািবর ঘটনা
ঘেটেছ। পের িলশ খবর পেয় একজনেক উার কের আর িলশ পৗঁছােনার আেগ আেরকজন এক হাজার টাকা িদেয় চেল
যায় বেল জানা যায়। বার (১১ জায়াির) রােত এ ঘটনা ঘেট।
েভাগীর বর অিভেযাগ চদাবাজরা ছালীগ পিরচেয় চদা দািব কের, তেব ছালীগ এ িবষয় সণ  অীকার
কেরেছ।
জানা যায়, বার সায় রাজশাহী িনউ গভনেম িডি কেলেজর ই িশাথ রাজশাহী িবিবালেয় বড়ােত আেসন।
এ সময় তােদরেক িতন বক আটক কের রােকলা হেলর পছেন িনেয় যায়। তারপর িনেজেদরেক ছালীগ পিরচয় িদেয়
তােদর থেক িতন হাজার টাকা কের িপণ দািব কের। পের টাকার জ ওই ছাী িবভাষ নােমর তার এক বেক ফান
িদেয় টাকা চাইেল িতিন িলশেক খবর দন।
িলেশ একজনেক উার কের অপরজন িলশ পৗঁছােনার আেগই এক হাজার টাকা িদেয় চেল যায়। ওই ই ছাীর ব
িবভাষ জানান, তার ই বাবী বার সায় বর সে দখা করার জ কাােস আেস। তােদরেক আটেক রেখ
িতনজন িপণ দািব কের। তার বাবী তােক ফান কের টাকা িবকাশ করেত বলেল িতিন কাজলা ফিড়র িলশেক খবর
দয়। িলশ যেয় মেয়েক উার কের ফিড়েত িনেয় আেস। পের মেয়র অিভভাবক এেস তােক িনেয় যান। তেব,
িবভােষর অিভেযাগ িলশ ওই বকেদরেক আটক না কের ছেড় িদেয়েছ।
এ িদেক, রােত কাজলা ফিড়েত আেসন িবিবালয় ছালীেগর সভাপিত গালাম িকবিরয়া ও সাধারণ সাদক ফয়সাল
আহেমদ । তারা ায় ঘাাপী িলশ কমকতােদর সে কথা বেলন। ফিড় থেক যাওয়ার সময় িলেশর সে কী
িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ জানেত চাইেল সাংবািদকেদর ছালীগ সভাপিত গালাম িকবিরয়া বেলন, ‘আমরা িবিবালেয়র
সািব ক পিরেবশ িনেয় আেলাচনা কেরিছ।’
এ িবষেয় কােনা আেলাচনা হেয়েছ িক না এমন ের জবােব িকবিরয়া বেলন, ‘এ িবষেয় িকই আেলাচনা হয়িন।’ তেব,
সাধারণ সাদক বেলন, ‘এ িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ, এর সে ছালীগ জিড়ত থাকার মেতা কউ অিভেযাগ কেরিন।
ছালীগ পিরচেয় টাকা দািবর িবষেয় িতিন বেলন, ‘এ ধরেনর কােনা ঘটনাই ঘেটিন।’
মিতহার থানার ওিস (তদ) মাহব আলম বেলন, ‘ঘটনােল যেয় আমরা মেয়েক একাই দিড়েয় থাকেত দেখিছ।
কারা তােক আটেক রেখেছ িজাসা করেল ওই বকেলা চেল গেছ বেল মেয় জানায়। পের মেয়েক আমরা
ফিড়েত িনেয় এেস তার অিভভাবকেক খবর দই। পের তার অিভভাবক এেস তােক িনেয় যান। আর এ ঘটনায় কােনা
মামলা বা অিভেযাগ কেরিন কউ।’
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