
Ôযারা পাহারা োদেব না, তারা সবગহারােদর োদাসরÕ 
বাংলা ভাইেয়র কઘাডারেদর হােত অপহખত একজনেক  

অাহতাবએઐায় উਤার, অনઘজেনর োখঁাজ োমেলিন 
পઝথম অােলা োডੌ 

বাংলা ভাইেয়র Ôজাগઝত মઓসিলম জনতাÕর কઘাডাররা সবગহারা োঠকােত মাইিকং কের গઝামবাসীেক রাত োজেগ 
পাহারা িদেত িনেদગশ িদেয়েছ„ তারা মাইিকং কের বেলেছ, যারা পাহারায় োযাগ োদেব না তারা সবગহারােদর 
োদাসর„ অনઘিদেক চরমপিੰઐরাও এলাকাবাসীেক ਗ਼মিক িদেয় বেলেছ, িফের এেস োতােদর োশষ করব„  

একিদেক বাংলা ভাইেয়র সবગহারা োঠকােনার িনেদગশ, অনઘিদেক সবગহারােদর পাઈটা হতઘার ਗ਼মিক এই শঁােখর 
করােতর মেধઘ পেড় বাগমারা, রানীনগর, অাਠাই, দઓগગাপઓর ও পઓিঠয়া এলাকার অিধবাসীেদর অবએઐা এখন কািহল„  

এিদেক বাংলা ভাইেয়র কઘাডাররা ব†ড়ার ন੯দীগઝােম বাদশা নােম একজনেক োমের লাশ গােছ ঝઓিলেয় 
োদওয়ার পর োথেক ওই এলাকায় চরম অাত‰ িবরাজ করেছ„ পઓিলশ লাশ উਤার কের ময়নাতদেੰ æর পর গতকাল 
তার পিরবােরর সদসઘেদর কােছ হએ æাੰ æর কেরেছ„ রানীনগর থানা পઓিলশ গত বৃহએপিতবার কઘাডারেদর হােত 
অপহખত বাশারেক একিট মাঠ োথেক †রઔতর অাহত অবએઐায় উਤার কেরেছ„ অােরক অপহખেতর োকােনা োখঁাজ 
োমেলিন„ 

গতকাল বাগমারা, রানীনগর ও অাਠাই ঘઓের অামােদর রাজশাহী পઝিতিনিধ অানઓ োমাએ æফা জানান, এলাকার 
মানઓেষর মােঝ িবরাজ করেছ চরম অাত‰„ এলাকাবাসী বলেছন, রাজশাহীর বাগমারা, পઓিঠয়া ও দઓগગাপઓর, 
নােটােরর নলডাŠা এবং নওগাঁর রানীনগর ও অাਠাই এলাকায় অাইনশৃ੦খলা বলেত িকছઓই োনই„ অাਠাই ও 
নলডাŠায় জাগઝত জনতার কઘাডাররা মাইেਠઙাবােস মাইক লািগেয় পઝচার কের, জাগઝত জনতার সদসઘেদর রਡઙ 
বৃথা োযেত োদওয়া হেব না„ মাইেক বলা হয়, োচােখর বদেল োচাখ, হােতর বদেল হাত ও জােনর বদেল জান 
িনেত হেব„ চরমপি ઐੰরা হামলা করেল তােদর োচাখ তઓেল িনেতও মাইেক িনেদગশ োদওয়া হি੧ছল„ গতকাল অাਠাই 
এলাকায় িগেয় োদখা োগেছ, জাগઝত কઘাডাররা হিকিઍটক িনেয় পઓিলেশর পাশাপািশ িবিভনੱ সড়েক পাহারা িদে੧ছ„ 
বাগমারােতও রাએ æায় রাએ æায় পઓিলিশ টহেলর পাশাপািশ কઘাডারেদর োঘারাঘઓির করেত োদখা োগেছ„ এলাকাবাসী 
জানান, গতকাল বাংলা ভাই বাগমারার অােলাকনগেরর একিট মসিজেদ তার কઘাডারেদর িনেয় জઓমার নামাজ 
পেড়েছন„ 

এলাকাবাসী অাশ‰া করেছন, চরমপিੰઐরা বাদশা হতઘার পઝিতেশাধ িনেত পাઈটা হামলা চালােব„ বৃਤ ফেয়জ 
পઝামািণক বেলন, অামরা বাধઘ হেয় জাগઝত মઓসিলম জনতায় োযাগ িদেয়িছ„ িকੰ੫ চরমপিੰઐরা োফান কের বলেছ, 
অামরা িফের অাসিছ, োতােদর োশষ করব„ রানীনগর এলাকার ੌઓল মাઍটার জিমরউিਣন বেলন, অামােদর এখন 
িਠশ‰ઓ অবએઐা„ বাংলা ভাইেয়র কઘাডাররা গઝােম গઝােম মাইেক োঘাষণা িদে੧ছ যারা রােত পাহারায় োযাগ োদেব না, 
ধের োনওয়া হেব তারা চরমপিੰઐেদর োদাসর„ বািড়েত ১২ বছেরর ওপের োকােনা পઓরઔষ থাকেল জাগઝত জনতার 
গઝাম কিমিটর কােছ নাম তািলকাভઓਡઙ করার জনઘও িনেদગশ জাির করা হেয়েছ„ কার কখন িডউিট তা জাগઝত 
জনতার গઝাম কিমিটর পઝধােনর কাছ োথেক িনজ দািয়েতં োজেন োনওয়ারও কথা বলা হেয়েছ„ পઓিলশও রােত 
পাহারা িদেত এলাকাবাসীেক বাধઘ করেছ„ 

এিদেক বাংলা ভাইেয়র ঘিনੋ সহেযাগীরা জানান, জাগઝত মઓসিলম জনতা অাগামীকাল োরাববার রাজশাহীেত 
িডিস অিফেসর সামেন সমােবশ করেব„ তারা বাগমারার পিরিએઐিত তઓেল ধের িডিসেক એੱারকিলিপ োদেব„ 

এিদেক জাগઝত জনতার কઘাডাররা গত িতন িদেন রানীনগর এলাকাবাসীর সব োমাবাইল োফান িনেয় োগেছ„ 
গઝামীেণর পলઇী োফােনর বઓথ†েলা োথেকও তারা োমাবাইল োসট িনেয় যায়„ এলাকা ঘઓের জানা োগেছ, বাংলা 
ভাইেয়র কઘাডাররা গত বઓধবার বাদশােক রানীনগেরর সিরয়া গઝােম পઝকােশઘ িনযગাতন চািলেয় হতઘা কের„ পের 
তার লাশ ন੯দীগઝােমর বামনগঁাও এলাকায় িনেয় গােছ ঝઓিলেয় োদওয়া হয়„ জাগઝত মઓসিলম জনতার কઘাডারেদর 
অপহরেণর িশকার োখজઓরেকও োমের োফলা হয়„ তেব তার লাশ কઘাডাররা †ম কের োফেল„ এলাকার োলাকজন  
জানান, বઓধবার সকােল জাগઝত জনতার কઘাডাররা সিরয়া গઝােম অবએઐান কের„ তারা એઐানীয় কেয়কজন জামায়াত 



ও িবএনিপ োনতােক িনেয় একিট বািড়েত োগাপন ৌবঠক কের„ বাংলা ভাইও ওই ৌবঠেক উপিએઐত িছেলন„ ৌবঠক 
োশেষ কઘাডাররা বাদশাসহ অােরা িতনজনেক তઓেল িনেয় যায়„ 

অামােদর ব†ড়া পઝিতিনিধ জানান, অাদমদীিঘ উপেজলার সীমাੰ æ এলাকাসহ ন੯দীগઝাম উপেজলার সীমাੰ æ 
এলাকায়ও বাংলা ভাইেয়র কઘাডাররা োঘারােফরা করেছ„ একিট সકਠ জানায়, এসব এলাকায় তারা গা-ঢাকা 
োদওয়ার পাশাপািশ সাংগঠিনক কাযગਠઙেমর িবએæার ঘটাে੧ছ„ ন੯দীগઝাম থানার ভারপઝাਮ কমગকতગা সমীর কઓਫઓ জানান, 
ময়নাতদੰ æ োশেষ অাবদઓল কাইউম বাদশার লাশ তার পিরবােরর োলাকজেনর কােছ হએ æাੰ æর করা হেয়েছ„ লাশ 
উਤােরর ঘটনায় এলাকার রাম দয়াল নােম এক গઝাম পઓিলশ বাদী হেয় ন੯দীগઝাম থানায় একিট মামলা দােয়র 
কেরন„ মামলায় উেলઇখ করা হেয়েছ, একিট সাদা রেঙর মাইেਠઙাবােস কের এবং কেয়কিট োমাটরসাইেকলেযােগ 
কেয়কজন অšাত োলাক লাশিট একিট গােছ ঝઓিলেয় োরেখ যায়„ 

নওগাঁ পઝিতিনিধ জানান, রানীনগর থানা পઓিলশ অপহખত অনઘ িতনজেনর একজন বাশারেক গত বৃহએপিতবার 
গভীর রােত একিট মাঠ োথেক †রઔতর অাহত অবએઐায় উਤার কের„ তােক એઐানীয় অামজাদ মাઍটার হতઘা মামলায় 
োগઝਮার োদখােনা হয়„ 
 


