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জািহদুর রহমান তািরক, িঝনাইদহ েথেক: িঝনাইদেহর ৈশলকুপার ভাটই
বাজাের স্বামী-স্ত্রী পিরচয় িদেয় বসবাস করা কিথক সাংবািদক দম্পিত
িলটন িময়া ও আেনায়ারা পারিভন হ্যাপী এবার িবস্তর গ্যাড়াকেল পেড়েছ
! ভারেতর কলকাতা ও আকাশ েটিলিভশেনর সাংবািদক পিরচয় িদেয়
চাঁদাবাজী করেত িগেয় এই দুই ভুয়া সাংবািদক এবার জনতার হােত আটক
হেয়েছ। পের তােদর িঝনাইদেহর হিরণাকুন্ডু থানা পুিলেশর কােছ
েসাপর্দ করা হয়।

আটককৃতরা হেলন, ৈশলকুপা উপেজলার েগালকনগর গ্রােমর িজয়ারত
ডাক্তােরর েছেল িলটন িময়া ও রাজবািড় েজলার বািলয়াকান্িদ উপেজলার
নিড়য়া গ্রােমর ইসলাম েমাল্লার েমেয় আেনায়ারা পারিভন হ্যাপী। ১৬ই
আগষ্ট বুধবার দুপুের িঝনাইদেহর হিরণাকুন্ডু উপেজলার দুর্লভপুর
সরকারী প্রাথিমক িবদ্যালেয় এই চাঁদাবাজীর ঘটনা ঘেট। হিরণাকুন্ডু
থানার ওিস আসাদুজ্জামান মুন্িস জানান, বুধবার িলটন িময়া ও
আেনায়ারা পারিভন হ্যাপী সাংবািদক পিরচয় িদেয় দুর্লভপুর সরকারী
প্রাইমাির স্কুেল প্রধান িশক্ষেকর িনকেট চাঁদাবাজী করেত যায়। গত
২৬ জুলাই এই দুইজন স্িলপ প্রকল্েপর টাকা আত্মসােতর অিভেযাগ তুেল
প্রধান িশক্ষেকর কাছ েথেক দুই হাজার টাকাও হািতেয় েনয়। আজ আবার
তারা দুইজন স্িলপ প্রকল্েপর টাকা আত্মসােতর অিভেযাগ তুেল এেসিছল
চাঁদাবাজী
করেত।
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েচয়ারম্যানেক জানােয় ভুয়া সাংবািদক িলটন িময়া ও আেনায়ারা পারিভন
হ্যাপীেক আটক কের পুিলেশ েসাপর্দ কেরন।

দুর্লভপুর সরকারী প্রাথিমক িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক এনামুল হক
জািনেয়েছন, আমরা েখাঁজ িনেয় জানেত পাির তারা সাংবািদক নয়, তারা
মুলত কলকাতা ও আকাশ িটিভর পিরচয় িদেয় চাঁদাবাজী করেত এেসিছল। তাই
তােদর আটক কের পুিলেশ েসাপর্দ কেরিছ। আটক আেনায়ারা পারিভন হ্যাপী
পুিলেশেক
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তার
স্বামীর
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আলমডাঙ্গার বড় েবায়ািলয়া গ্রােম। স্বামীর সােথ তার ছাড়াছািড় হেয়
েগেছ। এ কারেণ ৈশলকুপার েগালকনগর গ্রােমর িলটন িময়ার সােথ ভাটই
বাজাের স্বামী-স্ত্রী পিরচয় িদেয় বসবাস কেরন এবং িবিভন্ন
প্রিতষ্ঠােন িগেয় চাঁদাবাজী কেরন। এ ব্যাপাের বুধবার দুপুের
হরিণাকুন্ডু থানায় ভুয়া সাংবািদক িলটন ও হ্যাপীর নােম দুর্লভপুর
সরকারী প্রাথিমক িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক এনামুল হক বাদী হেয়
মামলা কেরন।
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হিরনাকুন্ডুেত ও কুষ্িটয়ায় পুিলেশর হােত েগফতার হেয়িছল বেল
অিভেযাগ রেয়েছ। উল্েলখ্য, ইিতপুর্েব হিরণাকুন্ডু উপেজলার চরপাড়া
বাজাের সাংবািদক পিরচয় িদেয় চাঁদাবাজী করেত িগেয় েকাটচাঁদপুর
উপেজলা েচয়ারম্যান তাজুল ইসলােমর েছেল িজয়াউল হক, হিরণাকুন্ডুর
হিরয়ারঘাট
কুষ্িটয়ার

গ্রােমর আিমরুল ইসলােমর েছেল শাওন হাসান আবীর ও
ইিব থানার িবষ্ণুিদয়া গ্রােমর রিবউল ইসলােমর েছেল

ওয়ালীউল্লাহ জনতার হােত আটক হেয় শ্রীঘের েঢােকন।

