
পাঁচ বছেরও ১৫ খুেনর তদে  অ গিত নই
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মা  ৫ বছের রাজধানীর বা া এলাকায় আিধপত  িব ার ও চাঁদাবািজর ঘটনার জর ধের ১৫িট খুেনর
ঘটনা ঘেট। গত বছেরর ১৫ জুন বা া ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ফরহাদ আলীেক

কাে  শত শত মা েষর সামেন িল কের হত া করা হয়। চলিত বছেরর ১৮ মাচ রােত ম ল বা ায়
জলুহাস হােসন মা া  নােম এক ব ি েক টারজান েপর অ ধারী  স াসীরা  িল কের হত া কের।
ফরহাদ আলীেক হত ায় জিড়ত সে েহ নূ ল ইসলাম ও অিমত নােম ই অ ধারী িকলার িডিবর সে
ব কযেু  িনহত হয়। আর জলুহাস খুেনর সে  জিড়ত থাকা টারজান েপর ধান মিনরও একইভােব
িনহত হয়।  তেব  ফরহাদ  হত ার  এক বছের তদে  কােনা  অ গিত হয়িন  বেল  অিভেযাগ  কেরেছন
ফরহােদর ী মিুশদা বগম।

গতকাল ফরহােদর ী এ ব াপাের বেলন, ‘আমার ামীেক জমুার নামাজ পেড় মসিজদ থেক বর হওয়ার
পর শত শত মা েষর সামেন িল কের হত া করা হয়। কারা তােক হত া কেরেছ-এটা এলাকাবাসী জােন।
এখন এই হত ার সে  জিড়ত রমজান ও জন কাে  বীরদেপ এলাকায় ঘেুর বড়াে । তােদর পুিলশ

ফতার করেছ না। অথচ তােদর ফতার করেলই এই খুেনর রহ  জানা যােব।’

ফরহাদ আলী হত ার ঘটনায় তার ী বাদী হেয় ৪ জেনর নাম উে খ কের বা া থানায় একিট হত া
মামলা দােয়র কেরন। আসািমরা হেলন,  ফজললু হক লাল ওরেফ ল াংড়া লাল,  লােলর জামাতা
মাহা দ িব ব, আ রু রিহম ও কাম ল। ল াংড়া লােলর সে  িনহত ফরহােদর িডশ ব বসার িনয় ণ

িনেয়  িছল। িনহত ফরহাদ আলী ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর ৩৮ ন র ওয়াড কাউি লর পেদ
িনবাচন  করার ই া  পাষণ  কেরিছেলন।  এই  ওয়াড  ানীয়  আওয়ামী  লীগ  নতা  ফা ক আহমেদও
িনবাচেন াথী  হওয়ার ঘাষণা  িদেল উভেয়র মেধ    হয়।  মামলায় উে খ করা আ রু রিহম
বরাইদ ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর সভাপিত এবং কাম ল ইসলাম বা া থানা আওয়ামী লীেগর নতা।

অিভেযাগ রেয়েছ, রাজৈনিতক কারেণ িতপ েক ঘােয়ল করেত এই ই জেনর নাম মামলায় দওয়া
হেয়েছ।

মামলার তদ কারী কমকতা িডিব পিরদশক জালাল উি ন বেলন, ফরহাদ িকিলং িমশেন সরাসির জিড়ত
থাকার অিভেযােগ আবলু কালাম আজাদ ওরেফ অিনর, বদ ল দা সৗরভ, িব াল হােসন রিন, জািকর
হােসন ও আিরফ িময়ােক ফতার করা হেয়েছ। তারা বতমােন কারাগাের রেয়েছন। এই ঘটনায় আসািম

ফতার করেত িগেয় নরূ ইসলাম ও অিমত ব কযেু  িনহত হেয়েছন। এর বাইের মািনক, পবন, আিরফ
হােসন, রমজান, পুলক ও মা ান পলাতক রেয়েছন। এেদর মেধ  মািনক হেলন আেমিরকা বাসী শীষ

স াসী মেহদীর ডান হাত। মেহদীর ক াডার বািহনীেক মািনক ও রমজান িনয় ণ কের। শীষ স াসী
মেহদীর সে  ভারেত আ েগাপন করা শীষ স াসী আিশেকর যাগােযাগ রেয়েছ।

পাচঁ বছের ১৫ খনু : ২০১৪ সােলর ৩ ম বা া জাগরণী সংসদ ােব স াসীরা িল কের বা া থানা
ছা লীেগর সহ-সভাপিত মাফা ল  হােসন  রািহনেক হত া  কের।  ২০১৫ সােলর ১৩  আগ  রােত
বা ার আদশনগর পািনর পা  এলাকায় বৃ েদর িলেত িনহত হন ঢাকা মহানগর উ র ােসবক

  জািমউল আহসান িসপু
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

লীেগর সহ-সািহত  ও সাং িৃতক স াদক মাহববুরু রহমান গামা,  বা ার ছয় ন র ওয়াড আওয়ামী
লীেগর সহ-সভাপিত শাম ি ন  মা া,  ব বসায়ী  িফেরাজ আহেমদ  মািনক ও যবুলীগ  নতা  আব স
সালাম। খুেনর সে  জিড়ত মািনক, রমজান, আিরফ হােসন, পবন, মা ান ও পুলক এখনও পুিলেশর
খাতায় পলাতক। ২০১৮ সােলর ১৬ ফ য়াির ম ল বা ার মােছর আড়েত আবলু বাশার বাদশােক

কাে  িল কের হত া করা হয়। ওই ঘটনায় ল ইসলাম  নােম একজনেক অ সহ জনতা আটক
কের। পের  িডিব পুিলেশর ব কযেু  িনহত হয়।

২০১৮ সােলর ২৪ এি ল বা ার বরাইদ বাজাের বরাইদ ইউিনয়েনর সােবক চয়ারম ান জাহা ীর
আলেমর ছাট ভাই  কাম ামান খুেক িল কের হত া করা হয়। ২০১৮ সােলর ৯ ম রােত িডশ
ব বসার িনয় ণেক ক  কের জাগরণী ােব ঢেুক আ রু রা াক ওরেফ িডশ বাবেুক িল কের হত া কের
স াসীরা। ওই ঘটনায় পরবতীেত িডিব পুিলেশর সে  সাফােয়ত তামিরন নােম একজন ব কযেু  িনহত
হয়। িতিট খুেনর িপছেন আেমিরকা বাসী শীষ স াসী মেহদীর হাত রেয়েছ বেল পুিলশ জািনেয়েছ।
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