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িবমানব র ও লব রসহ ইিমে শেন সতকতা

শংকর মার দ ॥ বাংলােদেশ িফরেত চায় ২০ ইসলািমক টস (আইএস) জ ী। বাংলােদশ থেক আইএেস
যাগ িদেত িসিরয়া-ইরাক গেছ ৪০ জন। এর মেধ  মারা গেছ ২০। িসিরয়া-ইরােক আইএস জ ীেদর শষ ঘাঁিট

পতেনর পর জীিবত ২০ আইএস জ ী দেশ িফের আসার চ া করেছ। ীল ায় ভয়াবহ বামা হামলার িবষেয়
আইএস জ ীরা  দায় ীকার করার পর বাংলােদশী আইএস জ ীরা দেশ িফের আসেত পাের এমন আশ ায়
িবমানব র, লব র, সীমা  এলাকায় বাতা পাঠােনা হেয়েছ। বাংলােদশ থেক যারা আইএেস যাগদান কেরেছ
কােলাতািলকাভু  করা হেয়েছ। ওরা যােত দেশ ঢকুেত না পাের সজ  সতকতা অবল েনর িনেদশ দয়া হেয়েছ।
দেশ  িফের আসার  চ া  করেলই  আইএস জ ীেদর ফতার করা  হেব  বেল  জািনেয়েছ  পুিলেশর  কাউ টার
টরিরজম ইউিনট।

পিুলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট সূে  জানা গেছ, ীল ায় ভয়াবহ বামা হামলায় বাংলােদশী ও িবেদশীসহ ব
হতাহেতর ঘটনায় আবারও আেলাচনায় এেসেছ আইএস জ ীর িবষয়িট। বাংলােদশ, যু রা  ও ি েটনসহ িবিভ
দশ থেক গাপেন নানা কৗশেল ইরাক-িসিরয়ায় িগেয় আইএেস যাগ িদেয়েছ ৪০ বাংলােদশী। তােদর তািলকা

হােত পেয়েছ পুিলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট। িবিভ  দেশর সহেযািগতা ও তথ  আদান- দােনর মাধ েম
তািলকািট  তির কেরেছ আইনশৃ লা  বািহনী।  এরা সবাই  জ সূে  বাংলােদশী  অথবা  বাংলােদশী বংেশা তূ।
অেনেক আবার বাংলােদশ ছাড়াও অ  দেশর ত নাগিরক। তেব এেদর মেধ  ২০ জন ইেতামেধ  মারা গেছ,
বািকরা বাংলােদেশ ফরার চ া করেছ বেল গােয় া সং ােক জািনেয়েছ কেয়কিট িবেদশী গােয় া সং া।

আইএেস যাগদানকারীরা  দেশ  িফরেলই তােদর ফতার করা  হেব বেল  জািনেয়েছ  আইনশৃ লা  র াকারী
বািহনী।  এ  জ  দেশর  সব  িবমানব র  ও  লব ের  তােদর  নােমর  তািলকা  পাঠােনা  হেয়েছ।  তারা  যন
কানভােবই দেশ ঢকুেত না পাের, আর আসেলই যােত ফতার করা হয় স িবষেয় কেঠার িনেদশনা রেয়েছ।

ইিমে শন  কতৃপ  তােদর শনা  করা  মা ই  ফতার করেব  এবং  িবষয়িট  তাৎ িণক  কাউ টার টরিরজম
ইউিনটেক জানােনার িনেদশনাও দয়া হেয়েছ। যসব বাংলােদশী জ ী দেশ িফের আসেত চায়, তারা বাংলােদেশর
জ  মিক বেল মেন করেছন গােয় ারা।

পিুলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট সূে  জানা গেছ, তািলকাভু  য ৪০ বাংলােদশী আইএস জ ীর খাতায় নাম
িলিখেয়েছ তারা সবাই রাজনীিতিবদ, িশ পিত ও উ  পযােয়র কমকতােদর আ ীয়-স ান। আর এেদর মেধ
আইএেসর পূণ পেদ িছল সাইফুল হক জন ও আিশ র রহমান। আইিট িবেশষ  সাইফুল হক জন িসিরয়ায়
যেু  িনহত হেয়েছ। তার ীর নাম সায়মা আ ার মু া। ই স ানসহ গভবতী ীেক িনেয় িসিরয়া যায় জন। িসিরয়া
যাওয়ার পর ওসমান নােম তার একিট স ান হয়। খুলনার ইকবাল নগের তােদর বাসা। মারা যাওয়ার পর আইএস
তােক ‘সাহসী মুজািহদ’ িহেসেব অিভিহত কের। কাওরানবাজাের তার একিট কি উটার ফাম িছল। স িত ন
থেক জেনর ভাই আতাউল হক ৫০ লাখ টাকা পাঠায় এই ফােমর নােম। এই টাকাসহ জেনর বাবা ও তার
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আেরক ভাইেক ফতার কের পুিলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট। পের কারাগাের তার বাবা মারা যান। ওই ৫০
লাখ টাকা লশােনর হিল আিটজান হামলার মা ারমাই ড তািমমেক দয়ার জ  পাঠােনা হেয়িছল। এটা জ ী
অথায়েনর টাকা। জেনর িসিরয়া যাওয়ার িবষয়িট িজ াসাবােদ পুিলশেক জানায় তার বাবা-ভাই। আেরক জ ী
নতা েকৗশলী বাশা ামান উ রা েল অিভযােন িনহত হয়। স জনেদর ফােম কাজ করত। তার সে  িসিরয়ার

আইএেসর সে  যাগােযাগ িছল বেল জানেত পেরেছ তদ  সং া।

তদ  সং া সূে  জানা গেছ, ঢাকা িশ  হাসপাতােলর িচিকৎসক ডাঃ রাকন উি ন খ কার ী-স ানেদর িনেয়
িসিরয়া িগেয়িছেলন আইএেসর পে  কাজ করেত। যু াহত আইএস জ ীেদর িচিকৎসা সবার দািয়ে  িছেলন
িতিন। তার ীর নাম নাইমা আ ার, মেয় রেজায়ানা রাকন, জামাই সাদ কােয়জ ও মেয় রািমকা রাকন। ঢাকার
িখলগাঁও চৗধুরীপাড়ায় তােদর বািড়। সব িবি  কের তারা িসিরয়া যায়। যৗথবািহনীর আ মেণ িসিরয়ায় আইএস
িছ িভ  হওয়ায়  তারা  এখন দেশ  িফরেত চায়। যৗথবািহনীর  হােত ধরা পেড় রাকনউি ন  খ কার ও  তার
পিরবার। তেব পািলেয় বাংলােদেশ আসার চ া এখনও চািলেয় যাে  পাচঁ সদে র এই পিরবার। অপরিদেক
ই ািহম হাসান খান ও জুনােয়দ খান নােম ই ভাইও িসিরয়া িগেয়িছল। তােদর মা-বাবা সৗিদ আরেব থােক।
বাংলােদশী বংেশা তূ ডাঃ আেনায়ার ি িটশ পাসেপাটধারী। সও সপিরবাের ি েটন থেক িসিরয়া যায়। যু রাজ
সরকার তার পাসেপাট বািতল কেরেছ। বাংলােদশী বংেশা তূ ি িটশ নাগিরক হিবগে র বািস া ইবেন হাম দ
আইএেসর সদ । তার আসল নাম সািমউন রহমান। আইএেসর দয়া নাম ইবেন হাম দ। বাংলােদেশ আসার পর
তার কমকাে- আইএেসর স ৃ তার মাণ পায় পিুলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট। এই িতনজন ফতারও হয়।
তখন দেশর শীল সমােজর একিট অংেশর প  থেক দািব করা হয়, ইবেন হাম দ ি িটশ সাং িৃতক কমকাে-
জিড়ত। পের জািমেন মু  পায় সািমউন। এ ঘটনার িকছুিদন পর সািমউন িদ ীেত গেল  ভারেতর গােয় া
নটওয়ােক ধরা পেড় সািমউেনর আইএেস জিড়ত থাকার কমকা-। পের তােক ফতার করা হয় বেল জানা গেছ।

পিুলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনেটর এক উধতন কমকতা জানান, বাংলােদেশর ৪০ জেনর তািলকা িবমানব র
ও লব রসহ সব ইিমে শেন পাঠােনা  হেয়েছ। িসিরয়া ও ইরাক থেক যারা  আসেব তােদর সব তথ  দেখ
তািলকাভু েদর কউ থাকেল সে  সে  ফতার করা হেব। িতিন বেলন, এয়ারেপাট ও লব র েলা কেঠার
নজরদািরেত রাখা হেয়েছ। আইএেসর সদ  আসা মা ই ফতার করা হেব। এ িবষেয় অ া  ইে টিলেজে র
সে ও যাগােযাগ রাখেছ কাউ টার টরিরজম ইউিনট। ইরাক-িসিরয়ায় আইএেসর শষ ঘাঁিট পতেনর ঘাষণা দয়া
হেয়েছ। আইএেসর সবেশষ ঘাঁিটর পতন ঘেটেছ এমন খবর পেয়েছন ঢাকার গােয় ারাও। এ অব ায় যসব
বাংলােদশী সদ  আইএেস যাগ িদেয় অত াধুিনক অ  চালনা ও বামা তিরেত পারদশী হেয়ও বেঁচ আেছ তারা
যিদ দেশ িফরেত স ম হন, তাহেল পিরি িত কী দাঁড়ােব এ িনেয় নতুন কের আশ া দখা িদেয়েছ। আইএসেফরত
যা ারা বাংলােদেশর জ  মিক হেয় উঠেব- এিটই াভািবক। তারা বেস থাকেবন না এবং অ েদর জ ীবােদ

উ ু  করেব। এ কারেণ আইনশৃ লা বািহনী সতক রেয়েছ বেল পিুলেশর ওই কাউ টার টরিরজম ইউিনট কমকতার
দািব।
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