
বাংলা ভাইেক োগઝਮাের পઓিলেশর োকােনা অিভযানই োনই 

পઝধানম ੬ੰীর িনেদગশ বাએ æবায়েন বাধা িদে੧ছন એઐানীয় পઝভাবশালী োনতারা? 
অািরফઓর রহমান/অানઓ োমাએ æফা, রাজশাহী োথেক 
 

ইসলামী জŠী সংগঠন জাগઝত মઓসিলম জনতার অপােরশন কমাਫার িসিਣকઓল ইসলাম ওরেফ বাংলা ভাইেক 
োগઝਮাের গা করেছ না পઓিলশ„ এ বઘাপাের োখাদ পઝধানমੰ੬ী ও সંরাੈછ পઝিতমੰ੬ীর িনেদગশ থাকেলও পઓিলেশর 
িঢেলঢালা ভাব োচােখ পড়েছ„ তথઘানઓসਬান চািলেয় োদখা োগেছ , মઓেখ বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর োচੈার কথা পઓিলশ 
বলেলও গতকাল পযગੰ æ োকােনা োগઝਮার অিভযানই পিরচালনা কেরিন তারা„ 

 
উਡরা—েলর িবিভনੱ োজলায় সবગহারা দমেনর নােম একািধক খઓন, অপহরণ, িনযગাতন অার চঁাদাবািজর 

োনততંৄদানকারী বাংলা ভাইেয়র বઘাপাের পઓিলেশর মেনাভাব অাসেল কী তা িনেয় এখন એઐানীয়ভােব োজার পઝশੱ 
উেঠেছ„ মাঠ পযગায় োথেক পઝাਮ তেথઘ জানা োগেছ, বাংলা ভাই ও তার শীষગએઐানীয় কઘাডারেদর সেŠ পઓিলেশর 
এখেনা ঘিনੋ োযাগােযাগ অােছ„ পઝধানমੰ੬ীর িনেদગেশর পরও গত ২৪ োম পઓিলশ পাহারায় নওগঁা োজলার রানীনগর 
থানার োভটী ফািজল মাদચাসার অએઐায়ী কઘােઃপ বাংলা ভাই অনઓসারীেদর িনেয় ৌবঠক কেরেছন„ অথচ এই পઓিলশই 
নািক তােক খઓেঁজ পাে੧ছ না„ 

 
এ বઘাপাের রাজশাহী োরে™র িডঅাইিজ নકর োমাহামઅেদর োযাগােযাগ করা হেল পઝথম অােলােক িতিন বেলন, 

বাংলা ভাইেয়র বઘাপাের তথઘ সংগઝেহর জনઘ তােদর ইে੯টিলেজ੯স (োগােয়੯দা) কাজ করেছ„ তার উপিએઐিতর 
বઘাপাের িনিઉচত তথઘ োপেলই পઓিলশ োসখােন হানা োদেব„ িতিন বেলন, মেন হে੧ছ োস সটেক পেড়েছ„ 

অােলািচত এই বাংলা ভাই সটেক পেড়েছ নািক তােক সের োযেত পઓিলশই সহায়তা িদেয়েছ× এ িনেয় 
পরએপরিবেরাধী তথઘ পাওয়া যাে੧ছ„ োখঁাজ িনেয় োদখা যায়, ২৫ োম োভটী মাদચাসা কઘােઃপ যখন িডঅাইিজর 
োনতেৄতં পઓিলশ দল যায় তার অােগর রােত দઓজন পઓিলশ কমગকতગা বাংলা ভাইেয়র সেŠ সাਉাਅ কেরন„ মাদચাসার 
অাশপােশর কেয়কজন পઝতઘਉদশગী অালাপকােল বেলন, একােੰ æ ওই ৌবঠেকর পেরর িদনই অাচমকা কઘাઃপ 
†িটেয় বাংলা ভাই ও তার অনઓসারীরা সের পেড়„ 

 
গত কেয়ক িদন বাংলা ভাই অাতઅেগাপেন থাকেলও বাগমারা, রানীনগর ও অাਠাইেয় তার শীষગ সহেযাগী 

অধઘাপক লઓਅফর রহমান, োবসারাতઓলઇাহ, মাহতাব মাઍটার, অাবদઓল হািলম, মাহমઓদ োহােসন, অাবઓল োহােসন, 
অাবদઓল লিতফ সরদার, নাজઓ ওরেফ িসমার, োহমােয়ত োহােসন িহমઓ, হািজ োমাফাŒল ও অাবদઓল হািকম 
পઝকােশઘই অােছ„ পઓিলশ এখেনা পযગੰ æ তােদর িজšাসাবাদ কেরিন বা তােদর ওপর োকােনা োগােয়੯দা নজরদািরও 
োনই„ এেদর িনেয় উেઈটা পઓিলশ সবગহারা পাকড়াও অিভযান চালাে੧ছ„ িবએੱয়কর হেলা, এেদর অেনেকর সেŠ 
পઝিতিনয়ত োমাবাইল োফােন বাংলা ভাইেয়র োযাগােযাগ হে੧ছ„ বাংলা ভাইেয়র ঘিনੋ বাগমারার অাবদઓল হািলম 
অালাপকােল পઝিতেবদকেক বেলেছন, বাংলা ভাই িনরাপেদ অােছন এবং তােদর সেŠ োযাগােযাগ রাখেছন„ 

বৃহਡর রাজশাহীর একািধক মহেলর পઝশੱ× োযখােন ওই অপােরশন কমাਫােরর সহেযাਤারা বীরদেপગ ঘઓের 
োবড়াে੧ছ তােদর কােছ োথেকই োতা তার অবએઐােনর খবর োবর করা স਼ব„ পઝশੱ উেঠেছ, তেব িক পઓিলশ কাজিট 
করেত পারেছ না, নািক অাগઝহই োদখাে੧ছ না„ 

 
োখঁাজ িনেয় োদখা যায়, বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর বઘাপাের পઝধানমੰ੬ীর িনেদગশিট রাজশাহীর সংিশઇੈ মহেল 

োপঁৗছায় ২১ োম„ অথচ পেরর িদন ২২ োম কেয়ক হাজার সশએ੬ কઘাডার রাজশাহী শহর দািপেয় োজলা পઝশাসক ও 
পઓিলশ সઓপারেক એੱারকিলিপ োদয় বাংলা ভাই ও জাগઝত মઓসিলম জনতার পেਉ„ অাઉচেযગর িবষয় হেলা, એੱারকিলিপ 
পઝদানকারীেদরেক রাজশাহীর পઓিলশ সઓপার সંাগত জানান এবং বেলন, সবગহারা দমেন অাপনােদর ভકিমকা 
পઝশংসনীয়„ 

 



জিŠ োনতা বাংলা ভাইেয়র সেŠ পઓিলেশর োযাগােযােগর অসংখઘ উদাহরণ অােছ„ ৩ োম বাগমারার হািমরকઓਅসা 
ইউিনয়েনর রামরামা গઝােমর একিট বািড়েত বেস পઝথম অােলার সেŠ যখন বাংলা ভাই কথা বেলন, তখন তার 
পাহারায় উপিએઐত িছল গািড়ভিতગ পઓিলশ„ ৯ োম িবেকেল বাংলা ভাই হঠাਅ বাগমারা থানায় িগেয় ওিসেক না োপেয় 
ਉઓਵ হন এবং গালাগাল োদন, তখন থানার োসেকਫ অিফসার উপিએઐত িছেলন„ 

 
অথচ োসই পઓিলেশর কােছ এখন বাংলা ভাইেয়র িবষেয় োকান তথઘ োনই বেল দািব করা হে੧ছ„  
বাংলােদেশর ওয়াকગাসગ পািটગর পিলটবઓઘেরা সদসઘ ফজেল োহােসন বাদশা বেলন, পઓিলশ অাসেল নাটক করেছ„ 

তারা বাংলা ভাইেক োগઝਮার করেত চাইেছ না„ কারণ োগઝਮার হেল থেলর িবড়াল োবিরেয় অাসেত পাের„ 
জাতীয়তাবাদী যઓবদেলর োক੯দચীয় সহসভাপিত, রাজশাহীর অিধবাসী োতাফাŒল োহােসন তপઓও মেন কেরন, 

পઓিলশ যেথੈ তਅপর নয়„ তার মেত, অাইন হােত তઓেল োনওয়ার অিধকার কােরা োনই„ বাংলা ভাইেয়র কারেণ 
সরকােরর বদনাম হে੧ছ„ 

 
পઓিলেশর એઐানীয় এক কমગকতગা বেলন, বাংলা ভাই োগઝਮার হেব না„ কারণ পઓিলশ তােক োগઝਮার করেত চায় না„ 

ওই কমગকতગা অােরা বেলন, কাউেক পালােত িদেয় োগઝਮার কের কীভােব? এই কমગকতગা জানান, পઓিলশ মઓেখ 
োগઝਮার গઈপ চািলেয় যােব„ 

 
একািধক রাজৈনিতক ও পઓিলশ সકਠ জানায়, বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর বઘাপাের পઝধানমੰ੬ী ও সંরাੈછ মੰ੬ণালেয়র 

িনেদગশ এেসেছ িবিভনੱ মাধઘম হেয়„ অার োগઝਮার না করার বઘাপাের মੰ੬ী-উপমੰ੬ীর িনেদગশ অােছ সরাসির„ এই 
সরাসির িনেদગশেকই োবিশ †রઔতં িদে੧ছ পઓিলশ„ এ বઘাপাের ডাক, তার ও োটিলেযাগােযাগ মੰ੬ী বઘািরઍটার 
অািমনઓল হক, ভકিম উপমੰ੬ী রઔਗ਼ল কઓਣઓস তালઓকদার দઓলઓর িদেক অিভেযােগর অাŠ ઓল তઓেলেছন એઐানীয় অেনেকই„ 

যিদও অিভেযাগ অসંীকার কেরেছন ভકিম উপমੰ੬ী„ পઝথম অােলার সেŠ গতকাল োমাবাইল োফােন অালাপকােল 
িতিন বেলন, বাংলা ভাই বা তার বািহনীর োকােনা কাযગকলাপ নােটার োজলায় োনই„ অািম ওই োজলার দািয়তંপઝাਮ 
মੰ੬ী„ তাই িবষয়িট িনিઉচত কের বলেত পাির„ অার পઝধানমੰ੬ী যখন কাউেক োগઝਮােরর িনেদગশ োদন োসটা 
অামােদর জনઘ অাইন হেয় যায়„ পઝধানমੰ੬ীর কথার পের োতা অার োকােনা কথা চেলনা„ বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর 
িবষেয় িতিন বেলন, যতদકর জািন পઓিলশ োচੈা করেছ„ তেব পਠপিਠকায় োলখােলিখর কারেণ োস হয়েতা সের 
পেড়েছ„ এ বઘাপাের পઓিলশেক পઝভািবত করার অিভেযাগ িতিন অসંীকার কেরন„ 
 
নাগিরক সমােবশ কাল 
 

অাগামীকাল োসামবার িবেকল ৪টায় রাজশাহী নাগিরক সমােজর উেদઘােগ সােহববাজার িজেরা পেয়ে੯ট এক 
নাগিরক সভা অাহਸ਼ান করা হেয়েছ„ এেত অাওয়ামী লীেগর সাধারণ সઃপাদক অাবদઓল জিলল, ওয়াকગাসગ পািটગর 
সভাপিত রােশদ খান োমনন, গণেফারােমর সভাপিত ড় কামাল োহােসন, িসিপিবর সভাপিত ম™ઓরઔল অাহসান 
খান, সাধারণ সઃপাদক মઓজািহদઓল ইসলাম োসিলম, জাসদ সভাপিত হাসানઓল হক ইনઓসহ নাগিরক সমােজর পেਉ 
িবিভনੱ োপশাজীবী সংগঠেনর োনতৄবৃ੯দ উপিએઐত থাকেবন বেল জানা োগেছ„ 
 
অাবઓ তােলেবর সਬান োমেলিন 
 

বাগমারা (রাজশাহী) পઝিতিনিধ জানান, দীঘગ ৫১ িদন পরও বাগমারার সাজઓিড়য়া গઝাম োথেক অপহખত অাবઓ 
তােলব ওরেফ ভઓ›ার (১৯) সਬান োমেলিন„ বাংলা ভাইেয়র কઘাডারেদর হােত অপহખত ভઓ›ার পিরণিত 
রানীনগেরর যઓবলীগ োনতা োখজઓেরর মেতা হেয়েছ বেল তার পিরবােরর পਉ োথেক অাশ‰া করা হে੧ছ„ সੰ æানেক 
না োপেয় বৃਤ মা পাগলপઝায়„ 



ভઓ›ার অাতઅীয়সંজন একািধকবার বাংলা ভাইেয়র কােছ তার সਬান োচেয়ও বઘথગ হেয়েছন বেল জানান„ তারা 
বাংলা ভাইেয়র কઘাডারেদর কােছ ভઓ›ার লাশ োচেয়ও পানিন„ পিরবােরর পਉ োথেক অাশ‰া করা হে੧ছ, তােক 
খઓন কের লাশ হািমরকઓਅসা কઘােઃপর অাশপােশ পঁઓেত রাখা হেয়েছ„ 

 
গতকাল শিনবার সকােল তার বািড়েত িগেয় ভઓ›ার কথা িজেšস করেল এলাকার োলাকজন জানান, ভઓ›া 

িনরীহ োছেল িছল„ োস সবગহারা করত এমন তথઘ োকউ িদেত পােরিন„ એઐানীয় ইউিপ োচয়ারমઘান জাহাŠীর অালমও 
সবગহারা দেলর সেŠ ভઓ›ার সઃপৃਡઙতার বઘাপাের িকছઓ জানােত পােরনিন„ 
 


