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পઝথম অােলার সেŠ সাਉাਅকাের Ôবাংলা ভাইÕ 

সবગহারা িনমূગেলর দািয়তં িনেজই 
িনেয়িছ, পઝশাসন সহায়তা করেছ 

অানઓ োমাએ æফা, রাজশাহী 
 

রাজশাহী, নওগাঁ ও নােটার োজলার ছয় থানা এলাকায় িবতিকગত Ôজাগઝত মઓসিলম জনতাÕ নােমর একিট 
সংগঠন সবગহারা িনমূગেলর অিভযান পিরচালনা করেছ„ এ সংগঠেনর কઘাডাররা সবગহারা সে੯দেহ োলাকজনেক 
ধের িনযગাতন চালাে੧ছ„ ইিতমেধઘ তােদর িনযગাতেন িনহত হেয়েছন সাতজন„ িনযગাতেন পŠ ઓ হেয় োগেছন 
শতািধক মানઓষ„ পઓিলশ পઝশাসন তােদর সমথગন োদওয়ায় িবষয়িট িনেয় রহেসઘর সৃিੈ হেয়েছ„  

 
জাগઝত মઓসিলম জনতার কমাਫার বা পઝধান অািজজઓল ইসলাম ওরেফ বাংলা ভাই„ বাংলা ভাই সઃপেকગ 

সাধারণ মানઓেষর মােঝ রেয়েছ চরম ভীিত ও অাগઝহ„ িবতিকગত ও রহসઘময় এই বઘিਡઙ সઃপেকગ বাগমারা, 
অাਠাই, রানীনগর, নলডাŠাসহ অনઘানઘ এলাকার মানઓেষর ঔਅসઓকઘ োদখা োগেছ এলাকা ঘઓের„ গত ৩ োম বਗ਼ল 
অােলািচত ও িবতিকગত এই বাংলা ভাই বাগমারার হািমরকઓਅসা ইউিনয়েনর রামরামা গઝােমর একিট বািড়েত 
এই পઝিতিনিধেক এক দীঘગ সাਉাਅকার োদন„ সাਉাਅকার গઝহেণর সময় বাগমারা থানার একজন দােরাগার 
োনতেৄতં পઓিলেশর একিট দল বািড়িটর বাইের সাবગਉিণক পাহারায় িছল„ 

 
পઝথম অােলা : সবગহারা উে੧ছেদর োয কাজ অাপিন করেছন, োস দািয়তં অাপনােক োক িদেয়েছ? 
 
বাংলা ভাই : এই দািয়তં অামােক োকউ োদয়িন„ অািম িনেজই দািয়তં িনেয়িছ„ এই অ—েলর িবিভনੱ 

জায়গায় অামার অাতઅীয়সંজন রেয়েছ„ তারা সবગহারােদর হােত সহায়-সઃপদ এবং অাতઅীয়-পিরজন 
হািরেয়েছ„ এই কারেণ অািম মেন কেরিছ, এই এলাকা োথেক সবગহারােদর উে੧ছদ হওয়া দরকার„ 
পিরকઈপনা অনઓযায়ী কােজ োনেম পেড়িছ এবং সফল হেয়িছ„ 

 
পઝথম অােলা : োদেশ অাইন-পઝশাসন থাকেত অাপিন োকন সবગহারা উে੧ছেদর দািয়তં িনেলন? অাপনার 

এসব কমગকাਟ অাইন পিরপੰઐী নয় িক? 



 
বাংলা ভাই : অাপিন িনઉচয়ই জােনন, বৃহਡর রাজশাহীর বাগমারা, অাਠাই, রানীনগর, দઓগગাপઓর ও পઓিঠয়া 

এবং নােটােরর নলডাŠা এলাকায় বাহઘত োকােনা অাইন-পઝশাসেনর অিએ æতં িছল না„ এখােন সবગহারারা িদেনর 
োবলায় মানઓষ জবাই কেরেছ„ সંামীেক োমের োফলার ਗ਼মিক িদেয় એ੬ীেক ধষગণ কেরেছ„ এই অবએઐায় োকউ যিদ 
সবગহারা নামধারী ডাকাত-সੰ੬াসীেদর উে੧ছদ কের, োসটা িক অাইনিবেরাধী কাজ হেত পাের? অামরা োতা 
অাইেনর পেਉই কাজ করিছ„ পઝশাসন অামােদর সহেযািগতা কের যাে੧ছ„ 

 
পઝথম অােলা : অাপনারা সবગহারা সে੯দেহ োলাকজনেক ধের এেন িনযગাতন করেছন, িনযગাতেনর মাধઘেম 

পઝােণ োমের োফলেছন, পŠ ઓ কের িদে੧ছন, এটা িক অাইনিবেরাধী কাজ নয়? 
 
বাংলা ভাই : অামরা িনযગাতন কের োকােনা মানઓষেক পઝােণ োমের োফলিছ, এটা িঠক নয়„ যারা মারা যাে੧ছ 

তারা এনকাউ੯টাের অথবা জনগেণর োরাষানেল পেড় মারা পড়েছ„ যারা পŠ ઓ হে੧ছ, তারা জনেরােষ পেড় 
অবએઐার িশকার হে੧ছ„ তেব অামরা যখন জানেত পারিছ তখন সবગহারােদর জনগেণর োরাষানল োথেক উਤার 
কের পઓিলেশর হােত তઓেল িদি੧ছ„ জাগઝত মઓসিলম জনতার পেਉ কাউেক পઝােণ োমের োফলা হে੧ছ না„ একিট 
িবেশষ মহল জাগઝত জনতার ওপর দায় চািপেয় িমথઘা পઝচার করেছ, তারাই সবગহারােদর পৃੋেপাষক„ 

 
পઝথম অােলা : অাপনারা সবગহারা সে੯দেহ কઘােઃপ িনেয় িগেয় িনমગম কায়দায় িনযગাতন করেছন এবং 

িনযગাতন োসল কেরেছন কઘােઃপ× এমন অিভেযাগ উেঠেছ„ 
 
বাংলা ভাই : কઘাઃপ কথািটেত অামার অাপিਡ অােছ„ অামরা োযখােন থািক, োসটা োকােনা কઘাઃপ নয়„ 

একটা িনিদગੈ বািড়েত এবং িবিভনੱ ইউিনয়ন পিরষদ কাযગালেয় মઓসিলম জনতার োলাকজন থােক এবং তােদর 
কাযગਠઙম পিরচালনা কের„ কઘােઃপ িনেয় িগেয় িনযગাতন করার োকােনা অিভেযাগ োনই„ অাপিন এলাকার 
মানઓষেক িজšাসা কেরন, তারা োকউ বলেব না, অামরা এমন িকছઓ কির„ অামােদর োকােনা িনযગাতন োসলও 
োনই„ অাপিন (এলাকার কেয়কজন ইউিপ োচয়ারমઘানেক োদিখেয়) এেদরেক িজšাসা করઔন, তারাও োকউ 
বলেবন না, অামরা কাউেক িনযગাতন কির„ এটা সবગহারা ও তােদর সহায়তাকারী োগাੋীর িবেশষ পઝচারণা 
ছাড়া অার িকছઓ নয়„  

 
এটা সবગহারা ও তােদর সহায়তাকারী োগাੋীর িবেশষ পઝচারণা ছাড়া অার িকছઓ নয়„  
পઝথম অােলা : অাপনারা কীভােব িনধગারণ কেরন োক সবગহারা অার োক নয়? িনিઉচতইবা কীভােব হন? 

অার এই কাজ োতা পઓিলেশর? 
 
বাংলা ভাই : োকউ কােরা সઃপেকગ অিভেযাগ িদেল োসটা কেয়ক িদন ধের যাচাই কির িবিভনੱ সકਠ 

অনઓসਬান কের„ তারপর তােক ডািকেয় অািন„ োস োস੧ંছায় সંীকার কের অએ੬ িদেয় িদেল অামরা ভােলা 
হওয়ার সઓেযাগ িদেয় থািক„ জনগেণর জনઘই োতা পઓিলশ„ অামরা োতা জনগণেক সেŠ িনেয় কাজ কের থািক„ 
পઓিলশও অামােদর সেŠ সহায়তা কের থােক„ 

 
পઝথম অােলা : োকউ োসં੧ছায় অએ੬ না িদেল তখন িনযગাতন কের সંীকােরািਡઙ অাদায় কেরন? 
বাংলা ভাই : অামরা যােক োডেক অািন বা জনগণ যােক তઓেল িনেয় অােস, োসটা িনিઉচত হেয়ই িনেয় 

অােস„ কার কােছ অએ੬ অােছ, োসটা জনগণ ভােলাভােবই জােন„ োকউ োসં੧ছায় অએ੬ না িদেল পিরিએઐিত বাধઘ 
কের তার অએ੬ উਤােরর িবষয়িট িনিઉচত করেত, যা করার তা-ই করেত„  

 
পઝথম অােলা : তাহেল সંীকার করেছন, অাপনারা পઝেয়াজেন িনযગাতন কেরন? 
 
বাংলা ভাই : অািম োতা বললাম, জনগণ মেন করেল কের„ 
 
পઝথম অােলা : অাপনারা োযসব অએ੬ উਤার কেরন, তা কী কেরন? এখন পযગੰ æ কত অએ੬ উਤার হেয়েছ 

বলেত পারেবন িক? 



 
বাংলা ভাই : অামরা বলেত জনগণ োযসব অએ੬ সবગহারােদর সંীকােরািਡઙ অনઓযায়ী উਤার কের, তা সেŠ 

সেŠ পઓিলশেক োদওয়া হয়„ পઓিলশ অামােদর কাছ োথেক িনেয় যায়„ কত অએ੬ এ পযગੰ æ উਤার হেয়েছ, তা 
অামার এই মઓহકেতગ মেন পড়েছ না„ িহসাব কের বলেত হেব„  

 
পઝথম অােলা : জাগઝত মઓসিলম জনতার বઘানাের অাপিন বਗ਼ হতઘা মামলা এবং বড় অপরােধর সেŠ যઓਡઙ 

অপরাধীেদর অাতઅসমপગণ করাে੧ছন„ এই অ—েলর একজন পઓিলশ সઓপার বেলেছন, এ ধরেনর োকােনা কাজ 
করার অাইনগত োকােনা অিধকার অাপনার বা জাগઝত জনতার োনই„ অাপিন কী মেন কেরন? 

 
বাংলা ভাই : এটা ওনারা হয়েতা অাপনােদর কােছ বেলেছন িকੰ æ অামােদর তারা বেলনিন„ বরং পઓিলশ 

োতা অামােদর কােজ সবગাতઅক সহেযািগতা করেছন„ অার অামরা োতা ভােলা কাজ করিছ„ 
 
পઝথম অােলা : অাপনারা োযভােব কাজ করেছন োস োਉেਠ সবગহারােদর অাਠઙমেণর িশকার হেল কী 

করেবন? পઝিতেরাধইবা কীভােব করেবন?  
 
বাংলা ভাই : পઝথেম জনগণেক সেŠ িনেয় তােদর োমাকািবলা করব„  
 
পઝথম অােলা : সবગহারারা যিদ অােগੱয়াએ੬ বઘবহার কের তখন অাপনারা কীভােব পઝিতেরাধ করেবন? 

অাপনােদর কােছ িক অએ੬ অােছ? 
বাংলা ভাই : জীবেনর মািলক অালઇাহ„ মৃতઓઘ তার িনেদગেশই হেব„ তেব অাতઅরਉার অিধকার অালઇাহ 

সবাইেক িদেয়েছন„ সবગহারারা োযভােব অাਠઙমণ করেব, তােদর োসভােব োমাকািবলা করা হেব„ তারা যিদ 
অােগੱয়ােએ੬র পিরেবশ সৃিੈ কের, তখন অালઇাহর ই੧ছায় অামরাও োসভােব তােদর হামলার জবাব োদব„ 

 
পઝথম অােলা : তাহেল অাপনােদর কােছও অােগੱয়াએ੬ অােছ, এটা সંীকার করেছন? 
 
বাংলা ভাই : জনগণই োতা অােগੱয়াએ੬„ তারা সিমઅিলতভােব পઝেয়াজনমেতা জবাব োদেব„ লািঠর পઝেয়াজেন 

লািঠ, অেએ੬র পઝেয়াজেন অએ੬× যখন যা দরকার হেব জনগণ তা-ই িদেয় জবাব োদেব„ 
 
পઝথম অােলা : অাপিন এই অ—েলর জনগেণর সাহােযઘ এিগেয় এেসেছন„ োদেশর অনઘ োযসব এলাকায় 

বઘাপক মাਠায় সবગহারার উਅপাত রেয়েছ, োসসব এলাকার োলাক যিদ অাপনােক ডােক, যােবন োসখােন? 
বাংলা ভাই : অামরা কােরা চাকির কির না„ অনઘ োকােনা এলাকায় যাওয়ার পઝেয়াজনও োবাধ কির না„ 

অাপাতত এই এলাকােক সবગহারামઓਡઙ করাই অামােদর পઝধান িমশন„ 
 
পઝথম অােলা : তাহেল োলােক বেল অাপনারা সরকাির োলাক, এটা িক ভઓল? 
 
বাংলা ভাই : োলােকর ধারণা একদম ভઓল„ অামরা সরকাির োলাক নই„ অামরা োসં੧ছােসবীমাਠ„ অালઇাহর 

িনেদગেশ এখােন এেসিছ মানઓষেক সাহাযઘ করেত„ 
 
পઝথম অােলা : অাপিন নােটােরর উপমੰ੬ী দઓলઓ, রাজশাহীর এসিপ মাসઓদ িময়াসহ এই অ—েলর বড় বড় 

োনতা এবং পઓিলশ কমગকতગােদর সেŠ সাਉাਅ কেরেছন? কী কথা হেয়েছ তােদর সেŠ? তারা কীভােব 
অাপনােক সাহাযઘ করেছন? 

 
বাংলা ভাই : এেদর সেŠ অামার সরাসির সাਉাਅ হেয়েছ„ তােদর সেŠ অামােদর োযাগােযাগও রেয়েছ„ 

তারা অামােদর কােজ খઓিশ„  
 
পઝথম অােলা : এবার বলઓন, অাপিন এেলন কীভােব, এখােন োক অাপনােক অানল, কীভােব অাপিন সফল 

হেলন সবગহারা দমেন? 



 
বাংলা ভাই : অামরা পઝথমত িহট অઘাਫ রান পਤিতেত অপােরশন ੂরઔ কির„ সবગহারার দল পઝিতেরােধর 

োচੈা কের পািলেয় যায়„ োসটােত বড় ঝঁઓিক িছল োজেনও অামরা তা কির„ োদিখ পઝথম পઝথম জনগণ অামােদর 
িবেরািধতা বা সহেযািগতা োকােনাটাই করেছ না„ পઝথম িদেনই অামরা সফল হেল হাজার হাজার মানઓষ 
অামােদর সহেযািগতা করেত এিগেয় অােস„ এখন পযગੰ æ সফলতা অবઘাহত রেয়েছ„ সবગহারা যারা 
অাতઅসমপગণ কেরেছ, তারাও সাহাযઘ করেছ অামােদর„ 

 
পઝথম অােলা : অাপনােদর থাকা-খাওয়াসহ গািড়র োতল কারা িদে੧ছ? 
 
বাংলা ভাই : অামরা িনেজরাই িনেজেদর খরেচ চলিছ„ কােরা কাছ োথেক োকােনা অনઓদান বা চঁাদা িনই 

না„  
 
পઝথম অােলা : অাপনার নাম বাংলা ভাই হেলা কীভােব? অাপিন োকান এলাকার োলাক? বઘিਡઙজীবেন কী 

কেরন ? 
 
বাংলা ভাই : অাসেল অািম একসময় ঢাকার একিট খઘাতনামা োকািচং োস੯টাের বাংলার কઆাস িনতাম„ 

অামার কઆােসর সকল ছাਠই বাংলায় ভােলা করত„ এই জনઘ োকািচং োস੯টােরর পিরচালক অামােক বাংলা ভাই 
বেল ডাকেত থােকন„ পের ছাਠছাਠীরা সকেলই বাংলা ভাই বেল„ োসই োথেক অামার নাম বাংলা ভাই হেয় 
োগেছ„  

অার অািম এই এলাকারই মানઓষ„ বઘিਡઙজীবন বলেত যা করিছ এ-ই অামার জীবন„  
 
পઝথম অােলা : কত িদন থাকেবন এ এলাকায়?  
 
বাংলা ভাই : অালઇাহপাক অামােক যত িদন রাখেবন তত িদন এই অ—েলর মানઓেষর সেŠ অািছ„ 
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