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িনউিজ াে  মসিজেদ শংস স াসী হামলা: িতন বাংলােদিশসহ িনহত ৪৯ 

দেশর অ কারতম এক  িদন- ধানম ী জািস া আরদান * নারীসহ ৩ জন ফতার 

গা র ড  
িনউিজ াে র াই চােচ  মসিজেদ মার নামােজর সময় ব কধারীেদর এেলাপাতািড় িলেত িতনজন বাংলােদিশসহ ৪৯ জন িনহত 
হেয়েছন। এছাড়া িলিব  হেয় তর আহত অব ায় হাসপাতােল ভিত আেছন  অ ত ৪৮ জন। 

বার ানীয় সময় বলা ১টা ৪০ িমিনেটর িদেক িড  এিভিনউর আল র মসিজদ ও িলনউড এলাকার িলনউড মসিজেদ এ গালা িলর ঘটনা 
ঘেট। এ ঘটনায় সে হভাজন এক নারীসহ ৩ জনেক আটক কেরেছ িলশ। 
িবকােল সংবাদ সে লেন হামলায় হতাহেতর সং া িনি ত কেরেছন িনউিজ াে র িলশ কিমশনার মাইক শ। এ ঘটনােক স াসী হামলা ও 
দেশর অ কারতম এক  িদন িহেসেব আ ািয়ত কেরেছন দশ র ধানম ী জািস া আরদান। খবর িবিবিস, এএফিপ ও  গািডয়ােনর। 

এিদেক িনউিজ াে  মসিজেদ িলর ঘটনায় িনহতেদর মে  অ ত িতনজন বাংলােদিশ রেয়েছন বেল িবিডিনউজ টােয়ি েফার ডটকমেক 
জািনেয়েছন বাংলােদেশর অনারাির কনসাল ইি িনয়ার শিফ র রহমান। িনহত বাংলােদিশরা হেলন- িলংকন ইউিনভািস র িশ ক ড. আব স 
সামাদ, হাসেন আরা ফিরদ নােমর এক হব  এবং আরও এক নারী।   
হ াগিল ওভাল মােঠর ব কােছ অবি ত র মসিজেদ হামলায় অে র জ  র া পেয়েছন বাংলােদশ জাতীয় ি েকট দেলর খেলায়াড়রা। 
তােদর এই মসিজেদ মার নামাজ আদায় করার কথা িছল। 
িক  বাংলােদশ দেলর অিধনায়ক মাহ দউ াহ িরয়ােদর িনধািরত সংবাদ সে লন ায় ৩০ িমিনট দিরেত  হয়। এ কারেণ মসিজেদ যেতও 
িবল  হয়। এেত েচ যান ি েকটাররা। 
তারা মসিজেদর কােছ পৗছঁােনার িক ণ আেগ হামলাকারী সি েদর ওপর এেলাপাতািড় িল  কের। এমন পিরি িতেত মসিজেদর 
পা বত  িডয়ােম আ য় নন তারা। এর পরপরই বািতল করা হেয়েছ শিনবােরর িনউিজ া -বাংলােদেশর তীয় ট  াচ। 
আজ দেশ ফরার কথা ি েকটারেদর। তেব ি েকটারেদর সে  িনরাপ া বািহনীর কােনা সদ  িছেলন না বেল অিভেযাগ কেরেছন িবিসিব 
সভাপিত নাজ ল হাসান পাপন। 
এ ঘটনায় রা পিত আব ল হািমদ, ধানম ী শখ হািসনা, মািকন িসেড  ডানা  া , রােজ র ধানম ী তেরসা ম, রে র 

িসেড  িরেসপ তােয়প এরেদাগানসহ িব েনতারা শাক ও িন া জািনেয়েছন। 
মার নামােজর জ  এিদন দি ণ আই াে র শহর াই চােচর আল র মসিজেদ ৪ শতািধক সি  উপি ত িছেলন। অেনেক ত নামােজ 

িসজদারত িছেলন। এ সময় সনাবািহনীর পাশাক পরা এক ব কধারী এেলাপাতািড় িল ড়েত থােক। 
িভ নটওয়াক িসএনএেন কািশত িভিডওেত দখা গেছ, মসিজেদর িবছানায় র া  লাশ আর লাশ। চারিদেক কা ার শ । পােয়-হােত 
িলিব  অেনেক ব চার তািগেদ কাতরাে ন। 

এ মসিজেদ িনহত হেয়েছন ৪১ জন সি । তােদর মে  িশ  ও নারীরাও আেছন। িনউিজ াে র এক  অনলাইন পি কার খবের বলা হয়, 
সি েদর ল  কের হামলাকারী অ ত সাতবার াগািজন পিরবতন কের কমপে  ২০৫ রাউ  িল কের। িনেজর কােছ থাকা চার  ব ক 
থেকই িল ছােড় স। 

এরপর কাছাকািছ শহরতিল িলনউেডর মসিজেদ ি তীয় হামলা  চালােনা হয়। এখােন িলেত ৮ জন িনহত হন। তেব ি তীয় মসিজেদ 
হামলাকারী একই ি  িকনা, তা িনি ত করা হয়িন। 

ত দশ রা বলেছন, এখােন হামলাকারী একািধক িছল। ওই এলাকায় এক  গািড়েত াপন করা িবে ারক উ ার কের তা িনি য় কেরেছ 
িলশ। 

এিদেক বাদিবচারহীন গালা িলর এ ঘটনােক ‘জি  হামলা’ অ া া িদেয় িনউিজ াে র ধানম ী জািস া বেলন, ‘আেগ থেকই পিরক না 
কের এ হামলা চালােনা হেয়েছ। হামলাকারী িনরাপ া নজরদািরর তািলকায় িছল না। 
হামলার পর শাক কাশ কের ধানম ী আরও বেলন, ‘এটা িনউিজ াে র অ কারতম িদন েলার এক । এখােন য ঘটনা ঘেটেছ সটা 
পির ারভােবই অ াভািবক এবং অ ত ািশত শংসতা।’ 
এিদেক িনউিজ াে  মসিজেদ িলর ঘটনায় িনহতেদর মে  অ ত িতনজন বাংলােদিশ রেয়েছন বেল জািনেয়েছন বাংলােদেশর অনারাির 
কনসাল ইি িনয়ার শিফ র রহমান। িবিডিনউজ টােয়ি েফার ডটকমেক িতিন বেলেছন, িলিব  অব ায় আরও চার বাংলােদিশেক 
হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ। আরও একজন িনেখ জ রেয়েছন বেল ানীয় বাংলােদিশ কিমউিন র কাছ থেক খবর পেয়েছন িতিন। 
িনউিজ াে  বাংলােদেশর ায়ী তাবাস নই, অনারাির কনসাল ইি িনয়ার শিফ র রহমান থােকন অক াে । সখান থেক িতিন 

াই চােচর বাংলােদিশ কিমউিন র সে  িনয়িমত যাগােযাগ রাখেছন। 



িতিন বেলন, ‘ বার অেনেকই মার নামাজ পড়েত আল র মসিজেদ িগেয়িছেলন। তােদর মে  কেয়কজন না ফরায় পিরবােরর সদ রা 
ফােন যাগােযাগ করার চ া কেরন। িক  না পেয় খ জ  কেরন। পের হাসপাতােল িলিব  অব ায় কেয়কজেনর ভিত হওয়ার খবর 

পাওয়া যায়। তােদর মে  িতনজন মারা যান।’ 
িনহত বাংলােদিশরা হেলন- িলংকন ইউিনভািস র িশ ক ড. আব স সামাদ, হাসেন আরা ফিরদ নােমর এক হব  এবং আরও এক নারী।   
শিফ র রহমান বেলন, ষােটা  আব স সামাদ এক সময় বাংলােদশ িষ িব িব ালেয়র িশ ক িছেলন। 
তেব বার রাত ৮টায় রাজধানীর িমর র থেক অ াপক ড. সামােদর বড় ছেল তাহা মাহ দ মাবাইল ফােন গা রেক জানান, 
িনউিজ াে র হত াকাে র খবর পেয় িতিন তার মােয়র সে  যাগােযাগ কেরন। মা তােক জািনেয়েছন, ঘটনার পরপরই িতিন হাসপাতােল 
েট গেছন। 

িক  িলশ ও হাসপাতাল ক প  তােদর হাসপাতােল কেত দয়িন। এছাড়া পিরি িত শা  না হওয়া পয  তারা কােনা িক ই কাশ করেব 
না বেল জািনেয়েছ। তাই িতিন (তার মা) এ াপাের িনি ত কের বলেত পারেছন না, তার বাবা ত না জীিবত। এ িবষেয় িনি ত হেত তােদর 
আরও বশিক  সময় অেপ া করেত হেব। 
র মসিজেদ হামলাকারী হলেমেট ক ােমরা বিসেয় িল চালােনার এ তা ব সরাসির স চার কেরেছ। ানীয় এক  ওেয়বসাইট জানায়, 

হামলা  সামািজক যাগােযাগমা ম ফস েক লাইভ কেরেছ ঘাতক। 
িভিডও েত দখা গেছ, িভিডও গেমর মেতা ব কধারী য়ংি য় অ  িদেয় িল করেছ। িভিডও দেখ ধারণা করা হে , ব কধারী হামলার 
আেগ েরা ঘটনা  িভিডও করার িত িনেয়িছেলন। 
িনেজ গািড় চািলেয় মসিজেদর পােশ আসা থেক  কের েরা িভিডও  ১৭ িমিনেটর বেল জািনেয়েছ ানীয় গণমা ম। িভিডওেত দখা 
গেছ, হামলাকারী য়ংি য় ব ক িনেয় গািড় থেক নেম মসিজেদর িদেক যাে । 

মসিজেদর েবশ ক  থেকই সি েদর ওপর িনিবচাের ি র মেতা িল ড়েত  কের। মসিজেদর ভতর ছাটা রত সি েদর িত 
টানা িল করেত থােক। এরপর মসিজেদর এক ক  থেক অ  কে  ের ের িল করেত থােক। িলিব  হেয় যারা মসিজেদর মেঝ 
পেড়িছেলন, তােদর িদেক িফের িফের িল করিছল স। 
হামলাকারীেক অে িলয়ার নাগিরক বেল িনি ত কেরেছন অে িলয়ার ধানম ী ট মিরসন। িতিন বেলন, ববর এ হামলার ঘাতক ক র 
ডানপ ী। তার নাম কাশ কেরনিন িতিন। তেব হামলার আেগ সকােল ৭৪ ার এক  ঘাষণাপে  িনেজর পিরচয় িদেয়েছ হামলাকারী। 
তােত স জানায়, ‘আিম অে িলয়ার ২৮ বছর বয়সী এক তা  ষ। এক  িমকে ণীর পিরবােরর স ান।’ স আরও জানায়, এ  এক  
স াসী হামলা। নটন টের  নােম খালা ইটাের ঘাষণাপ  কাশ কেরেছ স। একই নাম ও ছিবর ফস ক অ াকাউ ও আেছ তার। 
ঘাষণাপে  হামলাকারী জািনেয়েছ, ’বছর ধের হামলার পিরক না করিছ। তেব িনউিজ া  আমার টােগেট িছল না। এখােন িশ েণর জ  

এেসিছ। ইউেরােপর দশ েলােত িবেদিশ হামলাকারীেদর িব ে  িতেশাধপরায়ণ হেয় িতন মাস আেগ এ হামলার পিরক না কেরিছ।’ 
আল র মসিজেদর বাইের র া  অব ায় লাকজনেক পেড় থাকেত দখার কথাও জািনেয়েছন ত দশ রা। বাংলােদেশর িকেশারগে র 
আফসানা আ ার ির  িছেলন মসিজেদর ভতেরই। 
এক বছর আেগ িনউিজ া  বাসী এক বাংলােদিশেক িবেয় কের সখােন যান িতিন। আল র মসিজদ থেক তােদর বাসা মা  এক িমিনেটর 
পথ। িবিবিসেক আফসানা জানান, ‘আরও ই বাংলােদিশ নারীসহ আমরা মসিজেদর ভতের িছলাম। হঠাৎ িবকট শ  েন দৗেড় বাইের আিস। 
যারা িল করিছল, ওরা থম মিহলােদর েম আেসিন, ওরা থম িগেয়িছল েষর েম। চািব, তা ফেল আমরা িতনজনই একসে  দৗড় 
িদই।’ তােদর মে  এক নারীর পােয় িল লােগ বেলও জানান আফসানা। 
হামলা থেক ােণ র া পাওয়া আেরক ত দশ  িভএনেজডেক জানান, একজেনর েক িল করেত দেখিছ। আিম হামলাকারীর েলট 
শষ হওয়ার অেপ ায় িছলাম। াথনা করিছলাম আর মেন মেন বলিছলাম, হ খাদা, এ মা ষটার েলট েলা িরেয় যাক।’ 

আল র মসিজদ এলাকায় ই ািহম নােম এক ত দশ  বেলন, ‘ েত আিম ভেবিছলাম ব িতক গালেযাগ থেক এমনটা হে । পের দিখ 
সবাই ছাটা   কেরেছ।’ ই মসিজেদ হামলায় জিড়ত সে েহ এক নারীসহ চারজনেক আটক করা হেয়েছ বেল াথিমকভােব জানা যায়। 
তােদর মে  একজনেক পের ছেড় দয়া হয়। িলশ কিমশনার মাইক শ জানান, এক নারীসহ িতনজন িলেশর হফাজেত রেয়েছ। তেব 
তােদর পিরচয় কাশ কেরিন িনউিজ া  িলশ। 

ফতার ২৮ বছেরর এক ি র িব ে  হত ার অিভেযাগ দােয়র করা হেয়েছ জািনেয় শ বেলন, শিনবার (আজ) তােক আদালেত উপ াপন 
করা হেব। িনউিজ া  হরা  জানায়, সামািজক যাগােযাগমা েম ছিড়েয় পড়া হামলার িভিডও সিরেয় িনেত কাজ করেছ ক ারেবির িলশ। 
িভিডও  ভয়াবহ উে খ কের তা অনলাইেন না ছড়ােত লাকজনেক িনেদশ দয়া হেয়েছ। এক িব িতেত িলশ িবভাগ জানায়, ‘ াই চােচ 
হামলার ঘটনার চরম িবপযয়কর িভিডও েলা অনলাইেন ছিড়েয় পড়া িনেয় িলশ সেচতনভােব কাজ করেছ।’ 
এ ঘটনার পর সখানকার সব মসিজদ ব  রাখার িনেদশ দয়া হেয়েছ। ক প  পরবত  িনেদশ না দয়া পয  সব মসিজদ ব  থাকেব। এ ছাড়া 
ঘটনা েলর ৩৫০ িকেলািমটার এলাকার মে  সব ধরেনর দাকানপাট ব  রাখা হেয়েছ। ব  ঘাষণা করা হেয়েছ সখানকার ল-কেলজও। 
  


