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গাফফার খান চৗধুরী ॥ আবারও আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর ওপর বামা হামলা এবং আইএস কতৃক সই
হামলার দায় ীকােরর ঘটনা নতুন কের আতে র জ  িদেয়েছ। গত রিববার রােত মািলবােগ পুিলেশর গািড়েত
বামা হামলায় কমকতাসহ িতন পিুলশ আহত হওয়ার ঘটনা ঘেট। আ জািতক জ ী সংগঠন আইএস (ইসলািমক

ট) হামলার দায় ীকার করার পর তা িনেয় সরকােরর ভতের বাইের রীিতমেতা তালপাড় চলেছ। স িত
রা ম ী ও পিুলশ ধান আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর উধতন কমকতারা জ ীেদর হামলার টােগট বেল আশ ার

কথা বারবারই বেলেছন। এমন আশ ার পর হামলার ঘটনা নতুন কের আতে র সৃি  কেরেছ। স িত আইএস
পািক ােন তােদর িহ  িভ  াপন কেরেছ বেল িবিভ  গণমাধ েমর খবের কািশত হেয়েছ। সই িহ  িভ
থেক  বাংলােদশ  ও  ভারতসহ আশপােশর দশ েলােত  আইএস হামলা চালােনার  কথাও  এেসেছ। মািলবােগ

হামলার সে  আইএেসর িহ  িভে র কান যাগসূ  আেছ তা িকনা খিতেয় দখেছ গােয় া সং া েলা। যিদও
সরকােরর তরফ থেক বারবারই বলা হে , বাংলােদেশ কান আইএেসর তৎপরতা নই। তেব বাংলােদেশ কান
কান গা ী বা জ ী আইএেসর অ সারী থাকেত পাের। সিট তােদর ব ি গত বা দলীয় িবষয়।

সরকােরর উ  পযােয়র একিট সূ  বলেছ, সরকারিবেরাধী একিট গা ী আচমকা দেশ অরাজক পিরি িত সৃি র
চ া করেছ। তারই ধারাবািহকতায় তারা পিুলেশর গািড়েত রােতর আধাের বামা হামলার ঘটনা ঘটাে । দেশ

িনরাপ া ব ব া বলেত িকছুই নই বাঝােত, এসব হামলার দায় চাপাে  আইএেসর ঘােড়। এেত কের দশবাসীর
মেধ  যমন বাড়িত আতে র সৃি  হে , তমিন সরকােরর কমকা- স েক মা েষর মেধ  িদনেক িদন নিতবাচক
ধারণার জ  হে । ঈদ পরবতীেত সরকারিবেরাধীেদর নানা ই েত য আে ালেনর ডাক দয়ার কথা আেছ, তা
যন দশবাসীর মেধ  হণেযাগ  হয় এবং তােত যন মা ষ ঝাঁিপেয় পেড়। সই কৗশেলর অংশ িহেসেব এসব

িবি  হামলার ঘটনা ঘটােনা হে ।

গত রিববার রাত নয়টার িদেক মািলবাগ মােড় পাে র উে া  িদেক াইওভােরর িনেচ দাঁিড়েয় থাকা একিট
পিুলেশর গািড়েত বামা হামলার ঘটনা ঘেট। বামা হামলায় গািড়েত আ ন ধের যায়। হামলার সময় গািড়েত থাকা
সহকারী উপপিরদশক (এএসআই) রােশদা খাতুন, পাশ িদেয় যাওয়া ির াচালক লাল িময়া ও এক পথচারী আহত
হন। থেম তােদর রাজারবাগ পিুলশ লাই  হাসপাতােল ভিত করা হয়। পের তােদর ঢাকা মিডক াল কেলজ
হাসপাতােল পাঠােনা হয়। আহতরা আশ ামু । এ ঘটনায় সামবার প ন মেডল থানায় পিুলেশর শাল াে র
প  থেক কেয়ক জনেক অ াত আসািম কের একিট মামলা দােয়র করা হেয়েছ। িবে ারক ও স াস দমন আইেন
দােয়রকতৃ ওই মামলািটর তদ  করেছন প ন থানার উপ-পিরদশক (এসআই) সয়দ আলী। মামলািটর তদে
সামবার িবেকল ছয়টা নাগাদ এ িরেপাট লখা পয  কউ ফতার বা শনা  হয়িন। এিদেক পিুলশ, িডিব পিুলশ,

িসআইিডসহ িবিভ  তদ কারী সং া ঘটনা ল থেক আলামত সং হ কেরেছ। সংগৃহীত আলামেতর পরী া-িনরী া
চলেছ।

এিদেক মািলবাগ মােড় পুিলেশর গািড়েত িবে ারেণর ঘটনায় দায় ীকার কেরেছ জ ীেগা ী আইএস। টইুটাের
দয়া এক পাে  হামলার দায় ীকােরর তথ  জািনেয়েছ জ ী তৎপরতা িবষয়ক খবেরর মুনাফািভি ক ওেয়বসাইট
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সাইট ইে টিলেজ । এই িনেয় তৃতীয়বােরর মেতা বাংলােদেশ সংঘিটত কান হামলার দায় ীকার করল আইএস।

এর আেগ ২০১৬ সােলর ১ জুলাই লশান-২ এর ৭৯ ন র সড়েকর লশান লক লােগায়া হিল আিটজান র রাঁ ও
বকািরেত জ ী হামলায় বনানী থানার ওিস সালাহ উি ন খান ও গােয় া পুিলেশর সহকারী কিমশনার রিবউল

কিরম ছাড়াও ১৭ িবেদশী ও িতন বাংলােদশী িনহত হন। সই হামলার দায় ীকার কেরিছল আইএস।

এর আেগ গত ২৯ এি ল ঢাকার িল ােন পুিলেশর গািড়েত বামা হামলার ঘটনায় িতন পুিলশ সদ  আহত
হওয়ার ঘটনার দায় ীকার কেরিছল আইএস। যিদও লখক, কাশক ও গারসহ নানা ণী- পশার মা ষেদর
হত ার িবষেয়ও আইএস দায় ীকার কেরেছ।

ঘটনা ল পিরদশন কের পিুলেশর কাউ টার টরিরজম এ া ড  া াশনাল  াইম  ইউিনেটর ধান  িডআইিজ
মিন ল ইসলাম বেলন, পুিলেশর গািড়েত িবে ারক ছুেড় মারা হেয়িছল, না িক পিরকি ত হামলা তা তদ  কের
দখা হে । ওই ঘটনায় িবষেয় িনিদ  কের িকছু বলা যাে  না। ঘটনার সে  কান গা ী জিড়ত িক-না তা িনি ত

নয়। তা জানার চ া চলেছ।

সামবার িডএমিপ  কিমশনার  মাঃ  আছা ামান  িময়া  ঢাকা  মিডক াল  কেলজ (ঢােমক)  হাসপাতােল  আহত
ির াচালক লাল িময়ােক দখেত যান। পের িতিন সাংবািদকেদর বেলন, একিট াথাে ষী মহল জনমেন ভীিতকর
পিরি িত সৃি র জ  এ ধরেনর অপতৎপরতা চালাে । য বামার িবে ারণ ঘেটেছ এিট সাধারণ ককেটেলর
চাইেত শি শালী। াথিমকভােব ধারণা করা হে , বামািট গািড়েত পেত রাখা হেয়িছল। বামায় িক ধরেনর
িবে ারক িছল তা কাউ টার টরিরজেমর বা  িডসেপাজাল ইউিনট খিতেয় দখেছ।

গােয় া সূে  জানা গেছ, িল ােন জ ীেদর বামা হামলার খবর পেয় আহতেদর দখার জ  ওই রােতই পিুলশ
মহাপিরদশক ড. মাহা দ জােবদ পােটায়ারী উ রার িদক থেক গািড় ঘুুিরেয় রাজারবাগ হাসপাতােল যাওয়ার
উেদ াগ নন। রা ায় পিুলেশর িনরাপ া েটাকল ভে  িট মাটরসাইেকল িনেয় চার যবুক ঢেুক পেড়িছল। পের
তােদর আটক করা হয়। তােদর ব াপক িজ াসাবাদ করা হয়। যিদও এমন তেথ র সত তা দািয় শীল কান ীকার
কেরেছ না। এমন ঘটনার পর পরই রা ম ী ও পুিলশ মহাপিরদশক ড. মাহা দ জােবদ পােটায়ারী আইনশৃ লা
বািহনীর উধতন কমকতারা জ ীেদর টােগট বেল িবিভ  সময় কাে ই আশ ার কথা জানান।

স ত, ২০১৫ সােলর ১০ নেব র সকাল সােড় দশটার িদেক কচেু ত এলাকায় কতব রত িমিলটাির পিুলশ সদ
সািম ল ইসলামেক শত শত মা েষর সামেন মািনক নােম একজন উ  যবুক ধারােলা ছুির িদেয় এেলাপাতািড়

িপেয় জখম কের। মািনক কান জ ী বা উ  মতাদ েশ িব াসী ব ি  বেল ত দশীেদর জািনেয়িছেলন। এমন
ঘটনার পর কেয়ক িদন পরই বার জুমার নামােজর পর চ ােম নৗবািহনীর ঈশা খাঁ ঘাঁিটর মসিজেদ বামা
হামলার ঘটনা ঘেট। বামা হামলায় জিড়ত ই জন ফতার হয়। যার মেধ  একজন নৗবািহনীর ব াটম ান।
অপরজন নৗবািহনীর লন টিনেসর কােট বল িড়েয় এেন দয়ার সে  জিড়ত। তেব তারা নৗবািহনীর ায়ী সদ
িছেলন না। হামলায় ছয় জন আহত হন বেল জািনেয়িছল িতর া ম ণালয়।

এছাড়া ২০১৭ সােল র াব সদর দফতের আ ঘাতী জ ী হামলার ঘটনা ঘেট। ওই ঘটনার পর পরই িখলগাঁওেয়
র ােবর চকেপাে  আ ঘাতী জ ী হামলার চ া হয়। আ ঘাতী হওয়ার আেগই আ ঘাতী ওই জ ী র ােবর

িলেত িনহত হয়। ওই জ ীর শরীর ও ব াগ থেক উ ার হয় শি শালী একািধক বামা।

যিদও বাংলােদশী  জএমিব  জ ীরা  সবেচেয়  বড়  হামলা  চালায়  ২০১৪  সােলর ২৩ ফ য়াির।  ওইিদন  তারা
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ময়মনিসংেহর ি শাল থেক ি জনভ ােন হামলা কের পুিলশ হত া কের ধষ িতন জ ী রািকব হাসান, বামা
িমজান ও সােলহীনেক িছিনেয় নয়। পালােনার সময় পুিলেশর সে  গালা িলেত রািকব হাসান মারা যায়। বামা
িমজান ও সােলহীেনর আজও কান হিদস নই।
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