
বাংলা ভাইেক োগઝਮার করা না করা িনেয় সরকার িਦধািবভਡઙ 
িনজসં পઝিতেবদক 

উਡরা—েল Ôবাংলা ভাইÕ-এর অতઘাচার-িনযગাতন বਬ করার পઝেশੱ সরকার িਦধািবভਡઙ হেয় পেড়েছ„ উ੧চ 
পযગােয়র একািধক সકেਠ কথা বেল  জানা  োগেছ, এই িਦধািবভিਡઙর কারেণ Ôজাগઝত মઓসিলম জনতাÕর অপােরশন 
কমাਫার িসিਣকઓল ইসলাম ওরেফ বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর সંরাੈછ মੰ੬ণালেয়র িনেদગশিট ঝઓেল অােছ„ 

সরকােরর একাংেশর মত হে੧ছ, অাইনশৃ੦খলা রਉা ও স ੬ੰাসীেদর োগઝਮার করার কাজ পઓিলশ বািহনীর„ এটা 
অনઘ োকােনা সংগঠন করেল তা হেব সઃপકণગ অৈবধ„ কিথত বাংলা ভাই যা করেছ, তা োবঅাইিন„ সরকােরর অপর 
অংশ এ মেতর িবেরািধতা করেছ„ 

গত ১৫ োম সંরাੈછ মੰ੬ণালয় সংਠઙাੰ æ মিੰ੬সভা কিমিটর ৌবঠেক এ িবষেয় অােলাচনা হয়„ એઐানীয় সরকার মੰ੬ী 
অাবদઓল মানੱান ভઓইঁয়ার সভাপিতেতં ৌবঠেক সંরাੈછ মੰ੬ণালয়েক এ িবষেয় দચઔত বઘবએઐা োনওয়ার জনઘ বলা হয়„ 
ৌবঠেক সંরাੈછ পઝিতমੰ੬ী লઓਅফઓŒামান বাবর বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর জনઘ পઓিলেশর সংিশઇੈ কতৄગপਉেক বઘবએઐা 
গઝহেণর িনেদગশ োদওয়া হেয়েছ বেল জানান„ িকੰ੫ ওই িনেদગেশর এক সਮাহ অিতਠઙাੰ æ হেলও তা কাযગকর হয়িন„ 
সંরাੈછ মੰ੬ণালয় ও পઓিলেশর মহাপিরদশગেকর দਮের োখঁাজ িনেয় জানা োগেছ, এ িনেয় সরকােরর োভতের িਦধা-
ਦে੯ਦর কারেণ িনেদગশিট কাযગকর করা যাে੧ছ না„ পদએઐ পઓিলশ কমગকতગারা বলেছন, তারা িনরઔপায়„ োগઝਮােরর 
িনেদગশ এবং োগઝਮার না করার িনেদગশ দઓেটাই তারা োপেয়েছন„ ফেল তারা উভয় সংকেট পেড়েছন„  

একািধক সકਠ জানায়, সંরাੈછ পઝিতমੰ੬ীর িনেদગেশর পরপরই রাজশাহী িবভােগর োবশ কেয়কজন সাংসদ, োজলার 
দািয়তંপઝাਮ মੰ੬ী, একজন উপমੰ੬ী িবষয়িট িনেয় পઝধানমੰ੬ীর সেŠ কথা বেলন„ তারা পઝধানমੰ੬ীর কােছ রাজশাহী 
অ—েল সবગহারােদর উਅপাত ও সািবગক পিরিએઐিত তઓেল ধেরন„ এমন অিভেযাগও কেরেছন, সবગহারা দমন ও 
অাইনশৃ੦খলা পিরিએઐিত িনয় ੬ੰেণ পઓিলশ োকােনা কাযગকর ভકিমকা িনেত বઘথગ হওয়ায় એઐানীয় জনসাধারণ জাগઝত 
মઓসিলম জনতাসহ িবিভনੱ সংগঠেনর মাধઘেম সবગহারা িনমગકেল অিভযান চািলেয় পઓিলশেক সহেযািগতা করেছ„ তাই 
এ রকম অবએઐায় એઐানীয় মানઓষেক যিদ দিমেয় োদওয়া হয়, তাহেল সবગহারােদর অাবার উਢান হেব এবং 
অাইনশৃ੦খলার অবনিত ঘটেব„ 

এ বઘাপাের োযাগােযাগ করা হেল ভકিম উপমੰ੬ী অઘাডেভােকট রઔਗ਼ল কઓਣઓছ তালઓকদার দઓলઓ গতকাল রােত পઝথম 
অােলােক বেলন, তার োজলা ও িনবગাচনী এলাকায় সবગহারােদর োকােনা তਅপরতা ও কিথত বাংলা ভাইেয়র অিએ æতં 
োনই„ অািম িনেজ বাংলা ভাই নােম কাউেক িচিন না„ এটা সઃপકণગ অসতઘ অিভেযাগ„ িবষয়িট িনেয় কথা বলার 
জনઘ োজলার দািয়তંপઝাਮ মੰ੬ী বઘািরઍটার অািমনઓল হেকর সেŠ োযাগােযাগ কেরও তােক পাওয়া যায়িন„ 

িবএনিপদলীয় একজন িসিনয়র সাংসদ নাম পઝকাশ না করার শেতગ জানান, বাংলা ভাইেয়র মেতা োবঅাইিন 
তਅপরতােক পઓিলশ এখেনা োকন বਬ করেছ না, এটা রহসઘজনক„ এভােব চলেত থাকেল Ôোদেশ তােলবান 
অােছÕ× োশখ হািসনার এ বਡઙবઘই সতઘ পઝমাণ হেব„ 

সরকাির দেলর একজন নবীন সাংসদ অােਉপ কের বেলন, সবગহারা ও সੰ੬াসী ধরার কাজ পઓিলশ তথা 
সরকােরর„ এ কাজ যিদ কিথত বাংলা ভাইেদর করেত হয়, তাহেল সরকােরর দরকার িক? বাংলা ভাইেয়র 
োবঅাইিন কাজ োকােনাভােব গઝহণেযাগઘ নয়„ একজন মানઓষেক োমের লাশ উপઓড় কের গােছ ঝઓিলেয় রাখেব, 
তাহেল সরকার ও অাইন োকাথায় োগল? 
 


