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র া  ল া: আট হামলাকারী শনা  িশি ত, একজন নারী 

ল ার িগজা ও হােটেল িসিরজ বামা হামলার ঘটনায় জিড়ত ৯ সে হভাজেনর মে  আটজনেক শনা  করা হেয়েছ বেল 
ল ান িলশ জািনেয়েছ। তােদর মে  একজন নারী। হামলাকারী এই ত ণ-ত ণীরা সবাই ল ার নাগিরক। তারা িশি ত ও 
ম িব  পিরবােরর স ান। হামলাকারীেদর মে  সেহাদর ই সিলম ভাইও রেয়েছ। জি েগা ী ইসলািমক েটর প  থেক 
এরই মে  হামলার দায় ীকার করা হেয়েছ। অ িদেক রিববােরর ওই বামা হামলায় আহত আেরা ৩৮ জন মারা গেছ। এ িনেয় 
েতর সং া ৩৫৯ জেন দ িড়েয়েছ। হামলার সে  জিড়ত সে েহ গতকাল ধবার আেরা ১৮ জনেক ার করা হেয়েছ। এ িনেয় 
মাট ৫৮ জন সে হভাজনেক ার করা হেলা, যােদর মে  ই সেহাদেরর বাবাও রেয়েছন। এই ঘটনায় ল ার দশ র 

িনরাপ া বািহনীর থতার  উেঠেছ। এ অব ায় িনরাপ া ব া ঢেল সাজােনার ঘাষণা দওয়ার ২৪ ঘ ার মে ই গতকাল 
িসেড  মাইি পালা িসিরেসনা িতর াসিচব ও আইিজিপেক অপসারণ কেরেছন। ল ার সিলমসমােজর প  থেক এই 

হামলায় জিড়তেদর ত শাি র দািব জানােনা হেয়েছ। 

হামলাকারীরা শনা  : গতকাল এক সংবাদ সে লেন ল ান উপ িতর াম ী য়ান িবজয়বধেন জানান, হামলাকারীেদর মে  
আটজনেক শনা  করা হেয়েছ বেল িলেশর প  থেক জানােনা হেয়েছ। তােদর একজন নারী। তারা সবাই ল ার নাগিরক। 
উপম ী জানান, হামলাকারীেদর একজন রােজ  পড়ােলখা কেরিছল। পের স অে িলয়ায় পা া েয়ট শেষ ল ায় িফের 
আেস। িতিন বেলন, অিধকাংশ হামলাকারী িশি ত। তারা ম িব  ও উ  ম িব  পিরবােরর স ান। তারা আিথকভােব যেথ  
স ল। তােদর পিরবােরর আিথক অব াও বশ ভােলা। এর আেগ গত ম লবার রােত ল ার ধানম ী রিনল িব মািসংেহ 
সাংবািদকেদর বেলন, হামলার সে  আইএেসর সংি তা থাকেত পাের বেল িতিন িব াস কেরন। ধানম ীর ব ে র আেগ 
ম লবার হামলার দায় ীকার কের জি েগা ী ইসলািমক ট (আইএস)। এরই মে  ল ার িলশ জািনেয়েছ, তারা মেন কের 
হামলাকারী ানীয় এক  অপিরিচত গা ী, যােদর সে  িবেদিশ যাগ  থাকেত পাের। িলশ এই যাগ  খিতেয় দখেছ। 

িলেশর এক   এএফিপেক জািনেয়েছ, হামলায় ই সিলম সেহাদর জিড়ত থাকার মাণ িমেলেছ। আ ঘাতী এই ই ভাই 
রাজধানী কলে ার ধনাঢ  এক মসলা বসায়ীর ছেল। তারা শংির-লা ও িসনামন া  হােটেল হামলা চািলেয় িনেজেদর উিড়েয় 
দয়। এরই মে  তােদর বাবােক ার করা হেয়েছ। 

েতর সং া বেড় ৩৫৯: রিববার েতর সং া বেড় ৩৫৯ জেন দ িড়েয়েছ। এই হামলায় অ ত ৫০০ জন আহত হেয়েছ। গতকাল 
িলেশর খপা  য়ান নােসকারা এ ত  জানান। 

সে হভাজনেদর ধরেত অিভযান চলেছ : য়ান নােসকারা জানান, হামলায় জিড়ত সে েহ আেরা ১৮ জনেক ার করা হেয়েছ। 
জ ির অব ার েযাগ কােজ লািগেয় ম লবার রােত িবিভ  ােন অিভযান চািলেয় তােদর ার করা হয়। িতিন জানান, জিড়ত 

ি েদর ধরেত িলশ ও িনরাপ া বািহনীর সদ রা অিভযান অ াহত রেখেছন। িতিন বেলন, া  তে র িভি েত িতন  
কানায় অিভযান চািলেয় ১৭ জনেক এবং আেরক  থক ান থেক একজনেক ার করা হয়। আেরা সে হভাজন ধরেত 

অিভযান চলেছ। এ িবষেয় উপ িতর াম ী য়ান িবজয়বধেন গতকাল সংবাদ সে লেন বেলন, গত রিববার হামলার পর থেক এ 
পয  ৫৮ জনেক ার করা হেয়েছ। িতিন বেলন, সরকার আেরা হামলার আশ া করেছ। 

ই ঘ া আেগও সতক কেরিছল ভারত: ভয়াবহ এই আ ঘাতী বামা হামলার অ ত ই ঘ া আেগও ল ার গােয় া সং ােক 
সতক কেরিছল ভারেতর গােয় া সং া। ভারত সরকােরর এক ে র উ িত িদেয় এনিড িভ জানায়, হামলার াপাের ল ােক 

থেম ৪ এি ল সতক কেরিছল ভারেতর গােয় ারা। পের রিববােরর হামলার ই ঘ া আেগ আবারও সতক করা হেয়িছল। িক  এ 
সতকতা কােজ দয়িন। 

িতর াসিচব ও িলশ ধান অপসািরত: ল ার িসেড  মাইি পালা িসিরেসনা গতকাল িবেকেল দশ র িতর াসিচব ও 
িলশ ধানেক পদত াগ করার িনেদশ িদেয়েছন। হামলা ঠকােত িনরাপ া বািহনীর থতার জ  ত েদর অপসারণ করা হয় বেল 

সংবাদমা ম জািনেয়েছ। গতকাল িসিরেসনার িসেডে র দ র থেক এ ঘাষণা দওয়া হয়। তেব কােদর ত েদর লািভিষ  করা 



হে  তা তা িণকভােব জানােনা হয়িন। এর আেগ গত ম লবার িসিরেসনা টিলিভশেন দওয়া ভাষেণ ঘাষণা িদেয়িছেলন, িতিন 
২৪ ঘ ার মে  িনরাপ া ব ায় পিরবতন আনেবন। 

জিড়তেদর িবচাের সিলম িসিভল সাসাই র আ ান: ল ার সিলম নাগিরক সমােজর প  থেক জিড়তেদর ত ার ও 
শাি র দািব জানােনা হেয়েছ। এক যৗথ িব িতেত গতকাল এ আ ান জানােনা হয়। িব িতেত বলা হয়, াশনাল তৗিহদ জামাত 
হাক বা যই হামলা চািলেয় থা ক, হামলাকারীরা ইসলামেক ধারণ কের না। তােদর মে  সিলম িব ােসর িতফলন নই। তারা 

ইসলােমর অপ বহার কেরেছ এবং ইসলামিবেরাধী এেজ া বা বায়ন করেছ। তােদর পিরচয় তারা অপরাধী। িব িতদাতা 
সংগঠন েলা হে  অল িসেলান জামায়া ল উেলমা, সিলম কাউি ল, জামায়ােত ইসলামী,  মমন অ ােসািসেয়শন অব ল া 
ও আ মান-ই-সাইিফ। 

আগাম তে র কথা অ ীকার রাে র: কলে ােত িন  মািকন রা ত অ ালাইনা টপিল জ গতকাল সাংবািদকেদর বেলেছন, 
হামলার াপাের ত েদর কােছ কােনা আগাম ত  িছল না। িতিন বেলন, এটা পির ার য িনরাপ া প িতেত থতা িছল। 

িনউিজ াে র িভ  ব : ল ার প  থেক বলা হে , তারা াথিমকভােব মেন করেছ এই হামলা িনউিজ াে র াই চােচর 
ই মসিজেদ চালােনা হামলার িতেশাধ। তেব িনউিজ াে র ধানম ী জিস া আরডান বেলেছন, এই দািবর পে  কােনা 
গােয় া ত  ত েদর কােছ নই। এমনিক এ ধরেনর কােনা ত  ত রা ল া থেকও পানিন।  : এএফিপ, এিপ, এনিড িভ। 

 


