
Ôবাংলা ভাইÕর কઘাডারেদর সশએ੬ 
তਅপরতায় রাজশাহীেত অাত‰ 

নােটােরর লািঠ-বঁািশর সেŠ এেদর তઓলনা করেলন উপম ੬ੰী দઓলઓ! 
অািরফઓর রহমান/অানઓ োমাએ æফা, রাজশাহী োথেক 

ইসলািম জিŠ সংগঠন জাগઝত মઓসিলম জনতার অপােরশন কমাਫার িসিਣকઓল ইসলাম ওরেফ Ôবাংলা ভাইÕর 
কઘাডাররা োযভােব পઓিলশ পাহারায় িমিছল সমােবশ করেলা তােত রাজশাহী শহের অাত‰ োদখা িদেয়েছ„ এই 
পઓিলিশ পাহারার বઘবએઐা োক কেরিছেলন- তা িনেয়ও পઝশੱ উেঠেছ„ 

োখঁাজ িনেয় োদখা োগেছ, োরাববার সশએ੬ জিŠেদর িবশাল োমাটরসাইেকল ও বাস-টચাক বহেরর অােগ-োপছেন 
োয পઓিলিশ িনরাপਡা িছল তার বઘবએઐা কেরিছল োজলা পઓিলশ পઝশাসন„ োমেটચাপিলটন এলাকা োজলা পઓিলেশর 
অাওতার বাইের হওয়া সেਡંও োজলা পઓিলশ এই বઘবએઐা িনেয়িছল ভકিম উপমੰ੬ী ভકিম উপমੰ੬ী অઘাডেভােকট রઔਗ਼ল 
কઓਣઓস তালઓকদার দઓলઓ িনেদગেশ„ পઝশাসেনর একািধক সકਠ িনিઉচত কেরেছ, োরাববার উপম ੬ੰী একািধক পদએઐ পઓিলশ 
কমગকতગােক এ বઘাপাের োটিলেফােন িনেদગশনা োদন„ িতিন Ôবাংলা ভাইÕর সমথગকেদর োকােনা অসઓিবধা যােত না হয় 
োস িবষেয়ও োখয়াল রাখেত বেলন„ 

োযাগােযাগ করা হেল ভકিম উপমੰ੬ী িবষয়িট সંীকার বা অসંীকার না কের পઝথম অােলার পઝেশੱর উਡের বেলন, 
Ôঅামার কথা রাজশাহীর পઓিলশ পઝশাসন ੂনেত যােব োকন? অািম োতা নােটার োজলার মੰ੬ী„Õ িতিন বেলন, Ôযত 
দકর জািন, োরাববার লািঠ-বঁািশ িমিছল হেয়েছ রাজশাহীেত„ এটা োতা নােটাের িছল এবং পઝথম অােলা এর 
সমথગক„Õ উপমੰ੬ী বেলন, Ôএটઓকઓ বলেত পাির, নােটাের জাগઝত মઓসিলম জনতার োকােনা কমગকাਟ োনই„ োকউ পઝমাণ 
করেত পারেল মিੰ੬তં ছাড়ব„Õ িতিন বেলন, Ôসবગহারা দমেন એઐানীয় জনগণ পઝশাসনেক সহেযািগতা করেছ, এটা 
জািন„Õ  

রাজশাহী োমেটચাপিলটন পઓিলেশর (অারএমিপ) কিমশনার োচৗধઓরী কামরઔল অাহসান পઝথম অােলার সেŠ 
অালাপকােল বেলন, োরাববার বাগমারা োথেক িমিছল িনেয় যারা শহের এেস সমােবশ কেরেছ এবং োজলা 
পઝশাসক ও পઓিলশ সઓপারেক એੱারকিলিপ িদেয়েছ, তােদর গািড় বহরেক অারএমিপ োকােনা োপઝােটকশন োদয়িন„ 
িতিন বেলন, Ôযতদકর জািন, এ বઘবએઐা কেরিছল োজলা পઓিলশ„Õ অারএমিপ এলাকায় োজলা পઓিলেশর তਅপরতা 
োকন× এ পઝেশੱর উਡের পઓিলশ কিমশনার িনઉচઓপ থােকন„  

োখঁাজ িনেয় োদখা োগেছ, োরাববার বাগমারা োথেক রাজশাহী শহের বাংলা ভাইর সমথગেন োয িবশাল গািড় বহর 
অােস োসখােন নওগাঁর অাਠাই, রানীনগর এবং নােটােরর নলডাŠা োথেক োলাকজন জেড়া করা হয়„ সশએ੬ এই 
বহের িবএনিপ ও জামায়ােতর মধઘ সািরর কেয়কজন োনতা এবং অেনক কমગী িছল„ এেদর মেধઘ বাগমারা থানা 
িবএনিপ োনতা ও ইউিপ োচয়ারমઘান োবসারাতઓলઇাহ উপমੰ੬ীর িবেশষ ঘিনੋভাজন„ 

োরাববার এসব জিŠ হিকিઍটক, হাসઓয়া, রামদা ও বઘােগর মেধઘ অએ੬ িনেয় ঘ੩টা দઓেয়েকরও োবিশ সময় ধের 
রাজশাহী শহর দািপেয় োবড়ায়„ তােদর এ মহড়ায় এখানকার জনমেন বઘাপক অাতে‰র সৃিੈ হয়„ 

নগরবাসী এর অােগ কখেনা এভােব পઝকােশઘ এত োলােকর সশએ੬ মহড়া োদেখিন„ তারা পઓিলেশর ভકিমকায় 
িবিએੱত„ অালাপকােল অেনেকই এ ধরেনর মহড়ার অাইনগত ৌবধতা িনেয় পઝশੱ তઓেলেছন„ তারা বেলেছন, 
অাইনশৃ੦খলা বািহনীর উপিએઐিতেত এভােব সশએ੬ মহড়া কীেসর ইিŠত বহন কের? 

অালাপকােল রাজশাহী োজলা অাইনজীবী সিমিতর সাধারণ সઃপাদক অઘাডেভােকট ইবચািহম োহােসন বেলন, 
Ôএভােব সশએ੬ মহড়া দચઔত িবচার অাইেনর অাওতায় অাসা অতઘাবশઘক„ কারণ তারা জনমেন অাত‰ ৌতির 
কেরেছ, পઝচিলত অাইনেক বৃਤাŠ ઓিল োদিখেয়েছ„Õ িতিন অিভেযাগ কেরন, সরকােরর পઝভাবশালী মহেলর ইিŠত না 
থাকেল পઓিলশ এভােব নীরব দশગেকর ভકিমকায় থাকেত পাের না„ 

পઓিলশ োর†েলশন অব বাংলােদশ (িপঅারিব) ও িসঅারিপিস অনઓযায়ী এভােব পઝকােশઘ মহড়া, ভয়ভীিত 
পઝদশગেনর োচੈা অপরাধ„ এ োਉেਠ পઓিলশ সংিশઇੈেদর িবরઔেਤ বઘবએઐা োনেব„ িকੰ੫ পઓিলশ িনিবગকার োথেকেছ„ 

রাজশাহীর োরে™র িডঅাইিজ নકর োমাহামઅদেক এ বઘাপাের িজেšস করা হেল পઝথম অােলােক িতিন বেলন, 
োকউই অাইন িনেজর হােত তઓেল িনেত পােরন না„ িডঅাইিজ বেলন, োরাববার ছઓিটেত থাকায় িতিন বাগমারা 



োথেক অাসা োলাকজেনর কমગসકিচর বઘাপাের োকােনা বઘবએઐা িনেত পােরনিন„ তেব ওইিদন কমગরত থাকেল এভােব 
মহড়া বা সমােবশ করেত োদওয়া হেতা না বেল িতিন জানান„ িডঅাইিজ অােরা বেলন, পઓিলশ বাংলা ভাইেক 
খઓঁজেছ„ তােক অবশઘই োগઝਮার করা হেব„ 

িডঅাইিজ এ কথা বলেলও એઐানীয় িবএনিপর অেনেকই মেন কেরন, এ রকম মহড়া হেতই পাের„ োজলা 
িবএনিপর অনઘতম সহসভাপিত নজরઔল ਗ਼দা পઝথম অােলার সেŠ অালাপকােল বেলন, Ôসবગহারা সੰ੬াস বਬ করেত 
এ রকম সশએ੬ মহড়ার দরকার অােছ„ পઓিলশ োযেহতઓ সবગহারােদর দমেন বઘথગ োসেহতઓ এভােব অએ੬ তઓেল োনওয়া 
ছাড়া উপায় োনই„ বাংলা ভাই িঠক কাজই কেরেছ„Õ 

রাজশাহীর পাবিলক পઝিসিকউটর (িপিপ) অઘাডেভােকট কামরઔল মিনর অবশઘ মেন কেরন, অাতઅরਉার 
অিধকার োথেক োকউ যিদ হােত লািঠ তઓেল োনন তাহেল োসটা অনઘায় িকছઓ নয়„ োরাববােরর মহড়ােক িতিন এই 
দৃিੈভিŠ োথেকই োদেখন বেল পઝথম অােলােক জানান„ 

তেব বাংলােদেশর ওয়াকગাসગ পািটગর পিলটবઓઘেরার সদসઘ ও রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর গত িনবગাচেন োময়র 
পઝাথગী ফজেল োহােসন বাদশা অিভেযােগর সઓের বেলন, সরকােরর োলাকজেনর মদদ না থাকেল এভােব সশએ੬ 
মহড়া িদেয় োকউ পার োপেত পাের না„ িতিন বেলন, রাজশাহীর এই ঘটনায় মেন হয় সরকার বেল িকছઓ োনই„ 

তথઘানઓসਬােন োদখা োগেছ, োরাববােরর বাংলা ভাইর সশએ੬ কઘাডারেদর রাজশাহী দািপেয় োবড়ােনার পের এ 
িনেয় িনেজেদর ভકিমকায় એઐানীয় পઝশাসেন টানাপেড়ন ੂরઔ হয়„ এভােব জিŠ িমিছলেক পઓিলিশ পઝহরা োদওয়ার 
অাইিন অনઓেমাদন অােছ িক না এ িনেয় পদએઐ পઓিলশ কমગকতગােদর মেধઘ মতিবেরাধ চলেছ„ 

পઓিলেশর একিট মহল মেন কের, এভােব সশએ੬ মহড়ার সઓেযাগ িদেয় অােরকিট পઝাইেভট বািহনীেক সংগিঠত 
হওয়ার সઓেযাগ ও পেরাਉ পৃੋেপাষকতা োদওয়া হেলা„ তেব অােরক মহেলর মেত, সবગহারা স ੬ੰাস দমেন 
সরকােরর পઝভাবশালী মহেলর দৃঢ় মেনাভােবর কারেণ বাংলা ভাইর বািহনীেক সহেযািগতা োদওয়া দরকার„ 

એઐানীয় পઓিলশ পઝশাসেনর এই মেনাভােবর কারেণ বাংলা ভাই অােদৗ োগઝਮার হেব িক না এ িনেয় એઐানীয় পযગােয় 
োজার সে੯দহ অােছ„ 
 
ব†ড়ায় বাংলা ভাই কઘাডারেদর তਅপরতা 

ব†ড়া অিফস জানায়, জাগઝত মઓসিলম জনতা (োজএমিব) নােমর জŠী সংগঠন রাজশাহীেত পઓিলশ পাহারায় 
সমােবশ ও মহড়া োদওয়ার পর এখন ব†ড়ার অাদমদীিঘ উপেজলার সীমাੰ æবতગী িভিট গઝােম তােদর ঘঁািটেক 
শিਡઙশালী করেত তਅপর হেয়েছ„ এখােন পઝিতিদনই অাসেছ Ôবাংলা ভাইÕর জŠী বািহনী„ লািঠ, হিকিੈক হােত 
এবং োছাট োছাট বઘাগ কঁােধ িনেয় তারা এলাকায় মহড়া িদে੧ছ„ এলাকার োলাকজেনর মেধઘ এ িনেয় অাত‰ োদখা 
িদেয়েছ„ 

এলাকা ঘઓের োদখা োগেছ, এেদর ভেয় োলাকজন সਬઘার পর অার বািড় োথেক োবর হওয়ার সাহস পাে੧ছনা„ 
পઝিতিদনই োটચন োযােগ োজএমিব সদসઘরা সাੰ æাহাের লািঠ ও হিকিੈক হােত এেস নামেছ„ োসখান োথেক তারা 
যাে੧ছ িভিটগઝােমর কઘােઃপ„ 

অাদমদীিঘ ও ন੯দীগઝাম উপেজলার সীমাੰ æ এলাকায় োজএমিব সদসઘেদর অানােগানা ও মহড়ার িবষেয় ব†ড়ার 
পઓিলশ কমગকতગারা অবিহত নন জািনেয় বেলন, চরমপੰઐীেদর ধরেত পઓিলিশ অিভযান চলেছ„ 

অামােদর অাদমদীিঘ পઝিতিনিধ জানান, গত োরাববার রােত োজএমিব কઘাডাররা নওগাঁর অাਠাই উপেজলার 
োভাপাড়া ইউিনয়েনর োচয়ারমઘান জান বে…র কািশয়াবািড় গઝােমর বািড়েত হামলা চািলেয় বািড়ঘর মািটর সেŠ 
িমিশেয় িদেয়েছ„ একই সমেয় োজএমিবÕর অপর একিট গઝઔপ সফઓপઓর গઝােমর দઓলােলর বািড়েতও হামলা চািলেয় 
ভাঙচઓর কের„ োজএমিব কઘাডারেদর হামলার সময় োচয়ারমઘান জান ব… বািড়েত িছেলননা„ 

োজএমিব কઘাডাররা হামলার সময় োঘাষনা োদয় োয, োচয়ারমઘান জান ব… ও দઓলাল সবગহারােদর পઝশઝয় ও 
মদদদাতা„ এ কারেণ তােদর বািড়েত ভাঙচઓর চালােনা হেলা„ এরপরও যিদ োকউ চরমপੰઐী বা সবગহারােদর মদদ 
োদয় তেব তারও একই অবએઐা হেব বেল তারা শািসেয় যায়„ 

এলাকাবাসীর অিভেযাগ সবગহারা িনধেনর নােম বাংলা ভাইেয়র অনઓসাির োজএমিব কઘাডাররা অাਠাই, 
সােহবগ™ ও রানীনগর এলাকায় বઘাপক মহড়া িদে੧ছ„ তারা ই੧ছা মেতা োয কাউেক সবગহারা বা তােদর সহেযাগী 
অাখઘা িদেয় তার বািড়েত বা তার ওপর হামলা চালাে੧ছ„   


