
Ôবাংলা ভাইÕর কઘাডারেদর হােত ২ খઓন 

একজেনর লাশ গােছ ঝઓিলেয়েছ 

গઝােমর মানઓষ জানত না িসিਣক মাઍটারই বাংলা ভাই  
রাজশাহী ও ব†ড়া অিফস, নওগাঁ ও বাগমারা পઝিতিনিধ 

Ôজাগઝত মઓসিলম জনতাÕর অপােরশন কমাਫার বাংলা ভাই দলবল িনেয় অাবারও পઝকােশઘ অিভযােন োনেমেছ„ 
তার বািহনী নওগঁায় চার বઘিਡઙেক অপহরণ কের দઓজনেক খઓন কেরেছ এবং একজেনর লাশ গােছ ঝઓিলেয় 
িদেয়েছ„ বাগমারায়ও োফর ੂরઔ হেয়েছ পઝকাশઘ সশએ੬ মহড়া„ কઘাডাররা োসখােন শিরয়া কায়দায় ÔউশরÕ অাদােয়র 
নােম দিরদચ কৄষকেদর োমৗসઓিম ধান হািতেয় িনে੧ছ„  

 
সંরাੈછ মੰ੬ণালয় ও পઓিলশ সদর দਮর োথেক জাির করা বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর িনেদગশিট রাজশাহী পઓিলেশর 

হােত োপঁৗছােলও িনেদગশ পালেনর অাপাতত োকােনা স਼াবনা োনই„ পઓিলশ বলেছ, Ôইে੧ছ করেলই একজন 
নাগিরকেক োগઝਮার করা যায় নাÕ„ বাগমারায় জাগઝত বািহনীর কઘাডারেদর পাশাপািশ এবার ੂরઔ হেয়েছ পઓিলিশ 
অিভযান„ 

 
এিদেক বাংলা ভাইেয়র অতীত উগઝ কমગকােਟর অােরা খবর জানা োগেছ„ তার বাবা ব†ড়ার গাবতলীর এক 

সােবক মাদચাসা িশਉক বেলেছন, তার োছেল িসিਣক মানઓেষর উপকােরর জনઘই বাংলা ভাই নাম িনেয় জাগઝত 
মઓসিলম জনতার কমাਫার হেয় রাজশাহীর বাগমারায় অবએઐান করেছ„ ব†ড়ায় বাংলা ভাইেয়র সােবক সহকমગী 
কেয়কজন কেলজ িশਉক বেলেছন, ব†ড়ার িছিਣক মাઍটারই এ বাংলা ভাই„  

 
িনেদગশ এেসেছ, তেব ়়় : বাংলা ভাইেক োগઝਮাের সંরাੈછ মੰ੬ণালয় এবং পઓিলশ সদর দਮেরর িনেদગশ 

রাজশাহীর পઓিলশ সઓপার এবং িডঅাইিজর কােছ োপঁৗেছেছ„ িডঅাইিজ নઓর োমাহমઅদ গত বઓধবার কেয়কিট জাতীয় 
ৌদিনেকর সাংবািদেকর সেŠ অালাপকােল বেলন, Ôিনেদગশ এেসেছ, িকੰ੫ বাংলা ভাইেক পাওয়া যাে੧ছ না„Õ পઓিলশ 
সઓপার মাসઓদ িময়া সাংবািদকেদর বেলন, বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর িনেদગশ এেসেছ„ তেব তার িবরઔেਤ রাজশাহীর 
োকােনা থানায় সઓিনিদગੈ  োকােনা অিভেযাগ োনই„  

অিভেযাগ োপেল তেবই না কাযગকরী পদেਉপ োনওয়া হেব„ সরকাির িনেদગেশর পরও সઓিনিদગੈ  অিভেযােগ োকন 
পઝেয়াজন জানেত চাইেল এসিপ মাসઓদ বেলন, Ôইে੧ছ করেলই একজন নাগিরকেক োগઝਮার করা যায় না„Õ পઓিলশ 
সઓপার বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর িনেদગশ অধীনએઐ থানা†েলােতও পাঠানিন„ গতকাল বাগমারা, দઓগગাপઓর ও পઓিঠয়া 
থানার একািধক পઓিলশ কমગকতગা এ তথઘ জানান„ এসেবর পিরেপઝিਉেত োজলার একজন দািয়তંশীল কমગকতગা 
বেলন, পઓিলশ বাংলা ভাইেক োগઝਮাের অাੰ æিরক নয়„ 

 
সবગহারােদর সেŠ োযাগসাজেশর অিভেযােগ গত বઓধবার রােত বাগমারার যઓগীপাড়া ইউিনয়ন পিরষেদর 

োচয়ারমઘান সাইফઓলেক অাটক কের অানা হয় োজলা পઓিলেশর ই੯টােরােগশন োসেল„ রাতভর তােক িজšাসাবাদ 
কের গতকাল সকােল োছেড় োদওয়া হেয়েছ„ রাজশাহীর পઓিলশ সઓপার বেলন, োছেড় োদওয়া হেলও তার ওপর 
পઓিলিশ পযગেবਉণ চলেব„ এ ছাড়া বাগমারার অােরা িতনজন সে੯দহভাজন ইউিপ োচয়ারমઘােনর ওপর নজরদাির 
চলেছ„ পઝেয়াজেন তােদরেক এবং তােদর োদাসরেদরও ধের অানা হেব„ িডঅাইিজ নઓর োমাহমઅদ সাংবািদকেদর 
জানান, সবગহারােদর োগઝਮাের গত বઓধবার রাত োথেক রাজশাহী, নওগাঁ, নােটার ও পাবনা োজলায় বઘাপক সমিনੴত 
পઓিলিশ অিভযান ੂরઔ হেয়েছ„ জানা োগেছ, এ পযગੰ æ বাগমারায় সাতজন অাটক হেয়েছ এবং তােদরেক গতকালই 
অাদালেত পাঠােনা হয়„ 

 
ঝઓলੰ æ লাশ : গত বઓধবার সਬઘায় বাংলা ভাই বাগমারা, রানীনগর ও অাਠাই এলাকায় পઝকােশઘ অিভযােন 

নােম„ োসিদন তার কઘাডাররাও োবশ কেয়কিট োমাটরসাইেকলেযােগ বাগমারা থানায় যায়„ োসখান োথেক োবর হেয় 



তারা হািমরকઓਅসা ইউিনয়েনর িদেক চেল যায়„ গতকাল বাগমারা থানার একজন পઓিলশ কমગকতગা জানান, বাংলা 
ভাইেয়র োসেকਫ ইন কমাਫ ও তার ভােগੱ বেল পিরিচত জাগઝত কઘাডােরর োনতৄেতં এখন বাগামারা এলাকায় টহল 
চলেছ„ নওগাঁর অাਠাই ও রানীনগর এলাকায়ও তারা গত মŠলবার রাত োথেক অিভযান োজারদার কেরেছ„ 

 
এলাকাবাসী জানায়, বাংলা ভাইেয়র ঘিনੋজন সােবক সবગহারা কઘাডার অাਠাই এলাকার ਠাস োহমােয়ত অালী 

িহমઓর োনতৄেতં কઘাডাররা গত বઓধবার দઓপઓের সবગহারা সে੯দেহ রানীনগর থানার িসਹা গઝাম োথেক অাবদઓল কাইউম 
বাদশা (৪৩), োবলঘিরয়া গઝােমর বাশার, োখজઓর ও অাবদઓল বারীেক ধের িনেয় যায়„ োসিদন িবেকল োথেক গভীর 
রাত পযગੰ æ রানীনগর থানা এলাকায় মাইিকং কের কઘাডাররা োঘাষণা কের, বৃহએপিতবার সকাল ১০টায় 
রানীনগেরর অাবাদপઓকઓর বাজাের চারজেনর পઝকােশઘ িবচার হেব„ তেব গতকাল িনধગািরত সমেয় অাবাদপઓকઓর 
বাজাের পઝকাশઘ োকােনা অাদালত োদখা যায়িন বেল জানা োগেছ„ অপহખতেদর মেধઘ বাদশার লাশ গতকাল দઓপઓের 
ব†ড়ার ন੯দীগઝােম পাওয়া যায়„ থানা পઓিলশসহ িবিভনੱ সકਠ জানায়, গতকাল দઓপઓের জাগઝত জনতার একদল সশએ੬ 
কઘাডার িরকশাভઘােন কের লাশিট বামনগঁাওেয় িনেয় এেস গােছ ঝઓিলেয় োদয়„ শিফকপઓর গઝােমর বাদশা একািধক 
হতઘা মামলার অাসািম ও পઓিলেশর তািলকাভઓਡઙ সੰ੬াসী িছল„ অপহખতেদর মেধઘ অােরকজেনর মৃতઓઘর কথা বাংলা 
ভাই িনেজই গত রােত োটিলেফােন রাজশাহী পઝিতিনিধর কােছ সંীকার কেরেছন„ তেব িতিন বেলেছন, োস 
গণিপটઓিনেত মারা োগেছ„ তার  নাম জানা যায়িন„ বািক দઓজেনর োখঁাজ পাওয়া যাে੧ছ না„  

 
ধােনর ÔউশরÕ : বাগমারার মািড়য়া, ਦীপপઓর, হািমরকઓਅসা, োগায়ালকাি੯দ পઝভৄিত গઝােম জাগઝত জনতার কিমিট 

গঠন কের শিরয়ার নােম ÔউশরÕ অাদায় চলেছ„ একজন ভઓਡઙেভাগী জানান, ১০০ মেণ ৫ মণ, ৫০ মেণ ৩ মণ 
এবং ২০ মেণ ১ মণ ধান োনওয়া হে੧ছ„ কઘাডারেদর পেਉ এলাকার কেয়কজন ইউিপ োচয়ারমઘান ও বઘিਡઙও 
উশেরর নােম এই চঁাদাবািজ করেছ বেল অিভেযাগ পাওয়া োগেছ„ তেব োমাবাইেল োযাগােযাগ করেল বাংলা ভাই 
পઝথম অােলার বাগমারা পઝিতিনিধেক বেলন, উশর অাদােয়র ঘটনা তার জানা োনই„ জাগઝত জনতার কઘাডাররা 
বઓধবার বাগমারার রায়াপઓর গઝােমর অাঃ অািজজ োসানােরর জিমর ধান ও অালઓও লઓট কের„ অািজেজর পিরবার এ 
ঘটনায় থানায় অিভেযাগ কেরেছ„ এর অােগ জিŠরা রায়াপઓর গઝােমর অাবদઓল বারীর জিমর ধানও লઓট কেরিছল„ 
এ ঘটনায় অাঃ বারীর એ੬ী শািফকઓনੱাহােরর দােয়র করা একিট মামলা গতকাল থানায় োরকডગ হেয়েছ„  

বাংলা ভাইেয়র বািড়েত : গতকাল বৃহએপিতবার পઝথম অােলার ব†ড়া পઝিতিনিধ বাংলা ভাইেয়র গઝােমর বািড় 
ব†ড়ার গাবতলী উপেজলার কিণગপাড়া োগেল তার বাবা গাবতলীর তরফশরতাজ িসিনয়র মাদચাসার অবসরপઝাਮ 
িশਉক নিজর োহােসন োছেলর কমગকাਟেক সমথગন কের বেলন, ছাਠাবએઐায়ই িসিਣকઓল ইসলাম ওরেফ িসিਣক 
কেলেজ িশਉকতা ੂরઔ কের„ সরকাির অািযযઓল হক কেলজ োথেক োস বাংলায় অনাসગ পাস কেরেছ„ কেলেজ 
িশਉকতা ছাড়াও িসিਣক ব†ড়ার কেয়কিট োকািচং োস੯টােররও িশਉক িছল„ তেব মােঝ মােঝ োস িকছઓ িদেনর 
জনઘ ধমગীয় কােজ বাইের োযত„ তেব নিজর োহােসন বেলন, িসিਣক োকাথায় োযত, োকন োযত োসসব িতিন 
জানেতন না„ ছাਠাবએઐায় িসিਣক ছাਠিশিবেরর সেŠ জিড়ত িছল িক না তাও তার অজানা িছল„ বাংলা ভাইেয়র 
িবিভনੱ সমেয় োজল-হাজেত যাওয়া, সઃপઝিত ব†ড়ায় এেস তার িদন দઓেয়ক অবએઐান× এসব খবরও নিজর োহােসন 
সંীকার কেরন„  

নিজর োহােসন অােরা জানান, পઝায় িতন বছর হেলা িসিਣক চাকির োছেড় িদেয়েছ„ এরপর োস কখেনা বািড়েত 
অাবার কখেনা বাইের থাকত„ মােঝমেধઘ তার সেŠ ÔসংগঠেনরÕ দઓেয়কজন োলাকও এেস তােদর বািড়েত োথেকেছ 
বেলও িতিন জানান„ িতিন বেলন, গত এক মােস িসিਣক সবગেশষ বািড় এেসিছল গত ੂਠઙবার রােত„ এক িদন 
োথেক োরাববার সকাল ১০টায় োস চেল োগেছ„  

 
লািঠগ™ কেলেজ োগেল বাংলা ভাইেয়র সােবক কেয়কজন সহকমગী বেলন, িসিਣক মাઍটারই োয বাংলা ভাই 

তা তােদর জানা িছল না„ নাম পઝকাশ না করার শেতગ কেয়কজন িশਉক বেলন, ছাਠাবએઐায় িসিਣক ছাਠিশিবর 
করেলও কেলেজ োঢাকার পর োথেক জামায়ােতর সেŠ না োথেক একিট উগઝবাদী সংগঠেনর সেŠ যઓਡઙ হয়„ অার এ 
জনઘই োস চাকির করেত চায়িন„ বাংলা ভাইেয়র সেŠ ছাਠরাজনীিত কেরেছন এমন কেয়কজন বেলন, ছাਠাবએઐায় 
িশিবেরর সেŠ যઓਡઙ থাকেলও িসিਣক িশিবেরর ধীের চেলা নীিত পছ੯দ করত না„ কেয়কজন এলাকাবাসী বেলন, 



বাংলা ভাইেয়র কারেণ গઝােম িবিভনੱ ধরেনর োলােকর অানােগানা োবেড় যায়„ তখন তােক গઝােমর োলাকজন বেলন, 
Ôযা ইে੧ছ বাইের িগেয় কেরা„ গઝােম োযন োকােনা ঝােমলা না হয়Õ„  

 
োগઝਮার দািব : বাংলা ভাই ও তার োদাসরেদর োগઝਮার দািবেত গতকাল িবেকেল রাজশাহীেত বাম ১১ দেলর 

উেদઘােগ এক িবেਉাভ িমিছল ও সমােবশ করা হেয়েছ„ োজলা িসিপিবর সাধারণ সઃপাদক এনামઓল হেকর 
সভাপিতেতં বਡઙবઘ রােখন নগর ওয়াকગাসગ পািটગ োনতা িলয়াকত অালী িলকઓ, এੰ æাজઓল হক বাবઓ, বাসেদর োজলা 
সমনੴয়ক রઔਗ਼ল কઓਣઓস টઓনઓ, জাসদ োনতা িশবিল, ফজেল োহােসন বাদশা পઝমઓখ„ বਡઙারা রাੈછীয় ও পઝশাসিনক মদেদ 
বাংলা ভাইেয়র এই ববગর অিভযান বেਬর দািব জানান„ 
  


