


নােগরবাজার তদে� িসআইিড, িকছ� ই সে�হজনক ‘�দেখনিন’
অ�জেতর �বান

িনজ� সংবাদদাতা
৩ অে�াবর, ২০১৮, ১৩:৩৬:১১

�শষ আপেডট: ৩ অে�াবর, ২০১৮, ১৪:৫৩:৪১

িবে�ারণ�েল বুধবার তদে� িসআইিড
আিধকািরকরা। িনজ� িচ�।

নােগরবাজার িবে�ারেণর তদ�ভার হােত িনল রাজ� �গােয়�া িবভাগ (িসআইিড)। সূে�র খবর, ম�লবার �বিশ রােত মুখ�ম�ী মমতা
বে��াপাধ�ায় ব�ারাকপুর পুিলেশর কিমশনার রােজশ কুমােরর সে� কথা বেলন। �গাটা িবষয়�ট �খাজঁ �নন িতিন।

ম�লবার দলীয় �নতৃে�র সে�ও কথা বেলন মুখ�ম�ী। এলাকার িবধায়ক এবং ম�ীর সে� কথা বলার পর িতিন িস�া� �নন িসআইিড
তদে�র। বুধবার সকােলই �রা� দফতেরর প� �থেক িসআইিড তদে�র িনেদ�শ �দওয়া হয়। িসআইিড িডআই�জ (অপােরশনস) িনশাত
পারেভজ তার পেরই আন�বাজারেক বেলন, “আমরা তদ�ভার িনেয়িছ। আজই আমােদর তদ�কারী দল ঘটনা�েল যােব। ম�লবারও

আমােদর ব� িডজেপাজাল ��ায়ােডর অিফসাররা ঘটনা�ল �থেক নমুনা সং�হ কেরেছ।”

িসআইিড সূে�র খবর, একজন �ডপু�ট পুিলশ সুপার (িডএসিপ) পদময �াদার আিধকািরেকর �নতৃে� তদ�কারী দল গ�ঠত হেয়েছ। তারঁা
ঘটনা�েল যাওয়ার পাশাপািশ, হাসপাতােল িগেয়ও আহতেদর সে� কথা বলেবন। �ত��দশ�েদর সে� কথা বেল তারঁা ঘটনার পুনিন �ম �ােণর

�চ�া করেবন।

আরও পড়ুন: কলকাতা �মিডক�াল কেলেজ আ�ন, আতে� হ�েড়াহ�িড়, রা�ায় নািমেয় আনা হল �রাগীেদর 

অন� িদেক ম�লবার রােতই দমদম থানার প� �থেক �তঃ�েণািদত মামলা �জ ুকরা হেয়েছ এই িবে�ারেণর ঘটনায়। ভারতীয় দ�িবিধর
৩০২ (খুন), ৩০৭ (খুেনর �চ�া), ৩২৬ (��তর আঘাত), ১২০ িব (ষড়য�) এবং িবে�ারক আইেন অ�াতপিরচয় অিভযুে�র বা

অিভযু�েদর িব�ে� মামলা করা হেয়েছ।
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নােগরবাজার িবে�ারেণর পর �বামার �খােঁজ ত�ািশ িসআইিড-র �বামা িবেশষ�েদর। ছিব: িপ�টআই।

এখনও আর �জ কর �মিডক�াল কেলজ হাসপাতােল ৮ জন িচিকৎসাধীন। তােঁদর মেধ� ফল িবে�তা অ�জত হালদার রেয়েছন। িসআইিড
আিধকািরকরা মেন করেছন, এই মামলায় অ�জেতর বয়ান অত�� ���পূণ �। কারণ �য িসআইিড আিধকািরকরা ম�লবার ঘটনা�েল

িগেয়িছেলন তােঁদর অনুমান, অ�জেতর ফেলর ডালার কােছই ওই সেকট �বামা�ট রাখা িছল।

নােগরবাজার িবে�ারণ কাে�র তদে� িসআইিড, �দখুন িভিডেয়া:

 
নােগরবাজাের িবে�ারণ�েল িসআইিড তদ�কারীরা

News
00:51
�দখুন, লালবাজাের িগেয় কী বলেলন
�দব
�দখুন, লালবাজাের িগেয় কী বলেলন
�দব

News
01:33
কণ � আর স�ীরা কী ভােব �বামা �িল
চািলেয় পালাল, �দখুন �সই িভিডেয়া
কণ � আর স�ীরা কী ভােব �বামা �িল
চািলেয় পালাল, �দখুন �সই িভিডেয়া01:56 / 01:56

নােগরবাজাের িবে�ারণ�েল িসআইিড তদ�কারীরা



ব�ারাকপুর পুিলেশর �গােয়�া িবভাগ ইিতমেধ�ই অ�জেতর �বান যমুনা ম�েলর সে� কথা বেলেছন। যমুনারও ফেলর �দাকান রেয়েছ
অজু�নপুের। িতিন পুিলশেক জািনেয়েছন, ম�লবার িতিন ভাইেয়র সে� কা�জপাড়ায় িগেয়িছেলন। ভাইেয়র ফেলর ডালা সা�জেয় িদেয়

িতিন িনেজর �দাকান খুলেত যান। পুিলশেক �দওয়া তারঁ বয়ান অনুযায়ী, সকাল ন’টার একট�  আেগই িতিন অ�জতেক িনেয় �দাকান খুলেত
যান। তখন ফুটপাথ ঝাটঁ �দওয়ার সময় �কানও ব�াগ বা সে�হজনক িকছ�  তারঁ নজের পেড়িন বেলও পুিলশেক জািনেয়েছন যমুনা।

আরও পড়ুন: িবে�ারেণ ব�ব�ত হেয়িছল দ’ু�ক�জর সেকট �বামা, ধারণা িসআইিড-র

�সখান �থেকই তদ�কারীরা মেন করেছন, অ�জেতর বয়ান অত�� ���পূণ �। অ�জত কাউেক �দেখেছন িক না �সটা জানা দরকার। িক�
এখনও অ�জেতর অব�া আশ�াজনক। তারঁ �কামের এবং �পেট �চ�র স্ ি��ােরর আঘাত রেয়েছ। িবে�ারেণর অিভধােত �কামর, �পেটর

মাংসও খুবেল িগেয়েছ। �চ�র র�পাত হেয়েছ তারঁ।

িসআইিড সূে� খবর— আহতেদর আঘােতর ধরন; কী ধরেণর স্ ি��ার আহতেদর �দেহ পাওয়া িগেয়েছ; পুেড় যাওয়ার ধরনটাই বা �ঠক কী
রকম— �স িবষেয় তদ�কারীরা তথ� �নেবন। যিদও ম�লবারই ব�ারাকপুর পুিলশ ঘটনা�ল খুেল িদেয় সম� �ংস�প সিরেয় পির�ার
কের �দওয়ায় িবতক� �তির হেয়েছ। �� উঠেছ, �কন ফের��ক িবেশষ�রা আসার আেগই পির�ার কের �দওয়া হল ঘটনা�ল? যিদও
ব�ারাকপুর িস�ট পুিলেশর শীষ � কত�ােদর দািব, ম�লবারই রাজ� ফের��ক ল�াবেরটিরেত �যাগােযাগ করা হেয়িছল। ছ� �টর িদন হওয়ায়

�কানও িবেশষ�েক পাওয়া যায়িন। এই দফতেরর শীেষ � রেয়েছন এিড�জ পদময �াদার আিধকািরক হরমন�ীত িসংহ। ব�ারাকপুর পুিলেশর
দািব, �সখান �থেক সবুজ সে�ত পাওয়ার পরই এবং িসআইিডর ব� িডজেপাজাল এবং িডেটকশন ��ায়ােডর আিধকািরকেদর সে�

পরামশ � কেরই ঘটনা�ল পির�ার কের �দওয়ার িস�া� �নওয়া হেয়িছল।

 

কলকাতার ঘটনা এবং দুঘ �টনা, কলকাতার �াইম, কলকাতার ��ম - শহেরর সব ধরেনর �সরা খবর �পেত �চাখ রাখুন
আমােদর কলকাতা িবভােগ।

 
দুগ �া পুেজার হেরক রকম - ি�ক ক�ন আন� উৎসব-এ।

TAGS :   Crime   Explosion   Nagerbazar Blast   CID   Dumdum Blast
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িবে�ারেণ ব�ব�ত হেয়িছল দ’ু�ক�জর সেকট �বামা, ধারণা
িসআইিড-র

িনজ� সংবাদদাতা
৩ অে�াবর, ২০১৮, ০৩:৪৪:২৯

�শষ আপেডট: ৩ অে�াবর, ২০১৮, ০৩:৪৩:২৭

িবে�ারেণর অিভঘােত �ফেট িগেয়েছ রা�ার
উে�া িদেকর �দাকােনর শাটার।—িনজ�

িচ�।

নােগরবাজার িবে�ারেণ ব�ব�ত সেকট �বামা �ায় আট ই�� ল�া এবং চার ই�� ব�াসােধ �র �লাহার পাইেপ �তির করা হেয়িছল বেল
িসআইিড-র ব� ��ায়ােডর �াথিমক ধারণা। যার ওজন �ায় দু’�ক�জ। সাধারণত এত বড় সেকট �বামা হয় না বেলই ��ায়ােডর

আিধকািরেকরা জানাে�ন।

িবে�ারেণর পর ঘটনা�েল যান িসআইিডর ব� িডসেপাজাল অ�া� িডেটকশন �স�ােরর আিধকািরেকরা। তারঁা ঘটনা�ল �থেক নমুনা
সং�হ কেরন। সেকট �বামা�ট �য চেটর ব�ােগ িছল, �পাড়া অব�ায় �সই ব�াগ উ�ার হেয়েছ। �গােয়�ােদর অনুমান, কমপে� আট ফুট

উঁচ�  �কানও জায়গায় �বামা-সহ ব�াগ�ট �ঝালােনা িছল। তা �মেঝেত পেড় যাওয়ায় িবে�ারণ ঘেট। উ� �মতা স�� �বামা�টেত
‘সি��ার’ িহেসেব তােরর জালকা�ঠ ব�বহার করা হেয়েছ। যা আহতেদর �দহ �থেক উ�ার হেয়েছ বেল তদ�কারীরা জানেত �পেরেছন।

িসআইিড সূে�র খবর, ওই ধরেনর �বামায় মশলা িহেসেব িচিন এবং ি�সািরন ব�ব�ত হেয় থাকেত পাের। সামান� পিরমােণ পটািশয়াম
পারম�া�ােনেটর সে� ি�সািরন িমশেলই আ�ন �েল ওেঠ। পিরমােণ �বিশ হেল িবে�ারণ ঘেট। িচিন িমশেল িবে�ারেণর মা�া আরও

কেয়ক �ণ বােড়। এ ��ে� তা-ই হেয়েছ িক না, তা পরী�া করেছ িসআইিড।
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ঘটনা�েল �ানীয় মানুেষর িভড়। —িনজ� িচ�

 
দুগ �া পুেজার হেরক রকম - ি�ক ক�ন আন� উৎসব-এ।

TAGS :   Dumdum   Nagerbazar   Blast   Bomb
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আহতেদর মেধ�ই আেছ নােগরবাজার িবে�ারেণর চ�ীরা,
অনুমান িসআইিডর �গােয়�ােদর

িসজার ম�ল
৩ অে�াবর, ২০১৮, ২২:০২:০২

�শষ আপেডট: ৪ অে�াবর, ২০১৮, ০৩:৪৪:৪৭

িসআইিড আিধকািরকেদর �াথিমক অনুমান
�মেন িনেল, �� ওেঠ, ঘটনা�েল কী কের ওই

‘সেকট’ বা �কৗেটা �বামা�ট এল? ছিব:
সংগৃহীত।

চার ই�� ব�ােসর এক�ট �লাহার পাইপ। উ�তায় �ায় আট ই��। পাইেপর �লাহা এক িমিলিমটােরর �বিশ �মাটা। �মাটা পাইপ�টর �ভতের
আরও এক�ট স� পাইপ।

ম�লবার নােগরবাজােরর িবে�ারেণর এক িদন পর ঘটনা�ল �থেক উ�ার �ফেট যাওয়া ‘সেকট’ �বামার িবিভ� অংশ �জাড়া লািগেয়
�বামার এমনটাই �চহারা পাে�ন তদ�কারীরা। �ফেট যাওয়া �বামার উপেরর িদেক �কৗেটার গােয় থাকা প�ােচর মেতা খাজঁ কাটা।

তদ�কারীেদর অনুমান, ‘�কৗেটার’ মুখ�ট ধাতব ঢাকনা িদেয় ব� করা িছল। ঝালাই করা িছল িছিপ, যােত খুেল না যায়।

আর �সই �কৗেটাই ভরা িছল এক�ট চেটর ব�েগ। বুধবার সরকাির ভােব তদ�ভার �নওয়ার পর, িসআইিডর আই�জ অেশাক �সােদর
�নতৃে� তদ�কারীরা এ িদন িবে�ারণ�ল ঘুের �দেখন। সীমা অ�াপাট�েমে� বাস�ী সুইটস-এর পােশর �দােমর শাটােরর তলায় থাকা �গাল

চাকিতর দাগেক িবে�ারণ�ল ধের িনেয়ই তারঁা মাপেজাক কেরন। ঘটনা�েল আেসন �স�াল ফের��ক সােয়� ল�ােবরটিরর
িবেশষ�রাও।

আরও পড়ুন: নােগরবাজার তদে� িসআইিড, িকছ� ই সে�হজনক ‘�দেখনিন’ অ�জেতর �বান

িসআইিড সূে� খবর, এই পুনিন �মাণ করেত িগেয়ই তদ�কারীরা �জার িদেয়েছন এক�ট িবষেয়। এক আিধকািরক বেলন, ‘‘�য শাটােরর
সামেন িবে�ারণ হেয়েছ, তার গােয় �কানও স্ ি��ােরর গত� �নই। অথচ রা�ার উে�া িদেক িবিভ� �দাকােনর শাটাের রেয়েছ স্ ি��ােরর
িছ�। এর �থেক তদ�কারীেদর ধারণা, পিরকি�ত নয়, দুঘ �টনা বশত বা অসতক�তার �জের িবে�ারণ হয়। �সই কারেণ ওই �কৗেটার ঝালাই
করা মুখ�ট খুেল যায়। ফেল ��াপেনল এব ং স্ ি��ার পােশর শাটাের আঘাত কেরিন। কেরেছ উপর িদেক। �সখােন কং��েট ধা�া �লেগ

িছটেক িগেয়েছ রা�ার উে�া িদেক। এক তদ�কারী বেলন, “�সই কারেণই, ওই �কৗেটার নীেচর অংশ অ�ত।” 

িসআইিড আিধকািরকেদর এই �াথিমক অনুমান �মেন িনেল, �� ওেঠ, তা হেল ওই জায়গায় কী কের ওই ‘সেকট’ বা �কৗেটা �বামা�ট এল?
�ক িনেয় এল এবং �কন �রেখ �গল?
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আর এখােনই তদ�কারীেদর সে�হ, �য ব��� ওই �বামা�ট বেয় এেনেছ, �স িনেজও আেছ ওই আহেতর তািলকায়। তদ�কারীরা ফলওয়ালা
অ�জত হালদােরর �বান যমুনােক এ িদন �জরা কেরন। যমুনা িসআইিড আিধকািরকেদর জািনেয়েছন, তারঁা �িতিদন মগরাহাট �থেক
আেসন। তেব উে�খেযাগ� ভােব ম�লবার তারঁা ফল িনেয় ট�া�� কের এেসিছেলন। অন� িদন তারঁা ট�া��েত আেসন না। এই তথ��ট

���পূণ � বেল মেন করেছন তদ�কারীরা।

আরও পড়ুন: িবে�ারেণ ব�ব�ত হেয়িছল দ’ু�ক�জর সেকট �বামা, ধারণা িসআইিড-র

অন� িদেক আহেতর তািলকায় বািক সবাই �ানীয় বািস�া হেলও ৫২ বছেরর রােজশ রাজভড় �ানীয় বািস�া নন। িতিন জগ�ল থানা
এলাকার বািস�া। িতিন পুিলশেক জািনেয়েছন, নােগরবাজাের এক�ট �বসরকাির ডায়াগিনি�ক �স�াের কাজ কেরন। িক� দমদম ��শন
�থেক �সই ডায়াগিনি�ক �স�াের �পৗ�ছেত ওই গিলেত �ঢাকার �েয়াজন হয় না। আর �সখােনই সে�হ দানা বাধঁেছ �গােয়�ােদর মেন।

তারঁ আঘাতও বািকেদর �থেক অেনক কম। বুধবার তােঁক হাসপাতাল �থেক �ছেড় �দওয়া হয়।

�থমিদন তদে� �নেম িসআইিডর �গােয়�ারা আপাতত উপেরর ওই তথ��িলেকই �জাড়া লািগেয় নােগরবাজার িবে�ারেণর িকনারা
করেত চাইেছন। আপাতত এই তথ��িলই তােঁদর হািতয়ার। এই তথ� িবে�ষণ কেরই �গােয়�ােদর অনুমান �বামা�টর হাতবদেলর সমেয়ই

িবে�ারণ�ট হেয়েছ। 

 
দুগ �া পুেজার হেরক রকম - ি�ক ক�ন আন� উৎসব-এ।
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