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সাড়ে আট বছড়ে গণপিটুপিড়ে পিহে ৮২৬ 

 

ছছড়লধো, ডাকাে, গরুড় াে ও পছিোইকােী সড়েড়হ গণপিটুপি পিড়ে মানুষ হেযা কো হড়ে। পিড়ি দাষ মানুড়ষেও প্রাণ যাড়ে এসব ঘটিাে। ২০১১ 

সাল ছেড়ক  লপে বছড়েে জুি িয দন্ত পবপেন্ন ঘটিাে গণপিটুপি পিড়ে   সাোড়িড়ে হেযা কো হড়েড়ছ ৮২৬ জিড়ক। ২০১৮ সাড়ল সাো ছিড়ে 

গণপিটুপিড়ে ৩৯ ও ২০১৭ সাড়ল ৫০ জি ছলাক মাো ছগড়লও  লপে বছড়েে প্রেম ছে মাড়সই পিহে হড়েড়ছি ৩৬ জি। আে  লপে মাড়সে দুই 

সপ্তাড়হ ছছড়ল ধো সড়েড়হ গণপিটুপি পিড়ে হেযা কো হড়েড়ছ ১১ জিড়ক। এসব ঘটিাে মাোত্বকভাড়ব আহে হড়েড়ছি আেও অধ দেোপধক। 

গণপিটুপিে এসব ঘটিাে মািবাপধকােকমী ও পবড়েষজ্ঞো বলড়ছি, পব ােহীিোে আইড়িে প্রপে মানুড়ষে যখি আস্থা  কড়ম যাে েখি মানুষ পিজ 

হাড়ে আইি তুড়ল ছিে। োই আস্থা বাপেড়ে আইি শৃঙ্খলা বাপহিীড়ক কাজ কড়ে ছযড়ে হড়ব।  

ছছাট বে প্রড়েযকটি ঘটিাে জপেেড়িে োপি পিপিে কেড়ে হড়ব। েড়বই গণপিটুপিে মে অিোধ ছেড়ক মানুষ সড়ে আসড়ব।  

 

মািবাপধকাে সংস্থা আইি ও সাপলে ছকড়েে (আসক) েথ্য অনুযাপে ২০১১ সাল ছেড়ক ২০১৯ সাড়লে জুি মাস িয দন্ত ছমাট সাড়ে আট বছড়ে সাো 

ছিড়ে গণপিটুপি পিড়ে হেযা কো হড়েড়ছ ৮২৬ জিড়ক। এে মড়ে ২০১১ সাড়ল ১৩৪জি, ২০১২ সাড়ল ১২৬জি, ২০১৩ সাড়ল ১২৮জি, ২০১৪ সাড়ল 

১২৭ জি, ২০১৫ সাড়ল সবড় ড়ে ছবপে গণপিটুপিে ঘটিা ঘড়টড়ছ। ওই বছে সাোড়িড়ে গণপিটুপি পিড়ে হেযা কো হে ১৩৫ জিড়ক। এছাো ২০১৬ 

সাড়ল ৫১ জি, ২০১৭ সাড়ল ৫০ জি, ২০১৮ সাড়ল ৩৯ জি ও জুি ২০১৯ িয দন্ত গণপিটুপি পিড়ে ৩৬ জিড়ক হেযা কো হড়েড়ছ। আসড়কে ছিো 

েথ্য িয দাড়লা িা কড়ে আেও জািা ছগড়ছ, এই সাড়ে আট বছড়ে গণপিটুপিে সবড় ড়ে ছবপে ঘটিা ঘড়টড়ছ ঢাকা অঞ্চড়ল। এই সমড়ে ঢাকা অঞ্চড়ল 

গণপিটুপিে পেকাে হড়ে পিহে হড়েড়ছি ৩৫০ জি। এে িড়েই েড়েড়ছ  ট্টগ্রাড়মে অবস্থাি। এই সমড়ে  ট্টগ্রাড়ম গণপিটুপিড়ে পিহে হড়েড়ছি ১৯৬ 

জি, খুলিাে ৯৫জি, োজোহীড়ে ৭৫ জি, বপেোড়ল ২৯জি, েংপুড়ে ২৩জি ও পসড়লড়ট ২১জি।  

 

২০১১ সাড়লে ১৭ই জুলাই েড়ববোড়েে োড়ে সাভাড়েে আপমি বাজাড়েে বেড়িেী গ্রাড়মে ছকবলাে ড়ে ছবোড়ে পগড়ে গণপিটুপিে পেকাে 

হড়েপছড়লি কড়লজিড়ুো ছে বন্ধু। মাইড়ক ছঘাষণা পিড়ে ডাকাে আখ্যাপেে কড়ে োড়িেড়ক গণপিটুপি ছিো হে িপবত্র ওই োড়ে। নৃেংস ওই 

ঘটিা সাো ছিেবাসীড়ক মম দাহে কড়েপছল। পকন্তু গণপিটুপিে পেকাে ওই কড়লজ পেক্ষােীড়িে মৃতুযে আট বছে িড়েও মামলাে পব াে কাজ ছেষ 

হেপি। মামলাটি এখিও সাক্ষয গ্রহড়ণে িয দাড়ে আড়ছ। েপিবাে োজধািীে বাড্ডাে সন্তাড়িে ভপেদে ছখোঁজ পিড়ে আসা ৪০ বছে বেসী এক িােীড়ক 

ছছড়ল ধো সড়েড়হ গণপিটুপি পিড়ে হেযা কো হে। এই ঘটিাে বাড্ডা োিাে অজ্ঞাে িোঁ  েোপধক ব্যাপিড়ক আসাপম কড়ে একটি হেযা মামলা 

িাড়েে কড়েড়ছ। ঘটিাস্থল পভপডও ফুড়টজ পিড়ে মামলাে েিন্ত কম দকেদাো ছবে কড়েকজিড়ক েিাি কড়েড়ছি। এড়িেমড়ে  ােজিড়ক ছগ্রপ্তাে কো 

হড়েড়ছ।  

 

গণপিটুপিড়ে অিোধী ব্যপিড়িে িাোিাপে অড়িক সমে পিেিোধী ব্যপিো পিহে হি। ২০১৫ সাড়লে ২৫ছে আগস্ট িাবিাে অিহেণকােী 

সড়েড়হ গণপিটুপি পিড়ে হেযা কো হে পেি ব্যপিড়ক। িেবেীড়ে জািা যাে, ওই পেিজিই পছড়লি ব্যবসােী। অিহেণকােী গুজব েটিড়ে একটি 

মহল োড়িেড়ক গণপিটুপি পিড়ে হেযা কড়েপছল। ওই পেিজিই ছিোে ব্যবসােী ও  এড়ক অিড়েে আত্মীে।   

 

গণপিটুপিে পকছু পকছু ঘটিা িািা প্রড়েে জন্ম পিড়েড়ছ পবপভন্ন সমে। ২০১৫ সাড়লে ১০ই পডড়সম্বে িাোেণগড়েে আোইহাজাড়ে পিটিড়ে হেযা কো 

হে আটজিড়ক। স্থািীেড়িে অপভড়যাগ পছল পিহেো ওই এলাকাে ডাকাপে কেপছল। হাড়েিাড়ে ধড়ে ছেলাে োড়িেড়ক পিটিড়ে হেযা কো হে। 

েড়ব, ডাকাপেে অপভড়যাড়গ এভাড়ব মানুষ পিটিড়ে মাো কেটুকু নিপেক ো পিড়ে ছসসমে প্রে তুড়লপছড়লি সমাড়জে পবপভন্ন িড়েে মানুষ। 

অপভড়যাগ েড়েড়ছ, অড়িক সমে হেযাকাড়েে ঘটিাড়কও গণপিটুপি বড়ল  াপলড়ে ছিোে ছ ষ্টা কো হে। এমিই একটি ঘটিা ঘড়ট ২০১৬ সাড়লে 

২৩ছে ছেব্রুোপে। এপিি োজধািীে কাপজিাো এলাকাে পেি েরুণ  গণপিটুপিড়ে পিহে হড়েড়ছ বড়ল পুপলে িাপব কড়ে। েড়ব িেবেীড়ে 

অনুসন্ধাড়ি ছবপেড়ে আড়স ছয, ওই এলাকাে ছকাড়িা গণপিটুপিে ঘটিা ওইপিি ঘড়টপি। োছাো পুপলড়েে সুেেহাল প্রপেড়বিড়ি উড়েখ কো হে, 

পিহে পেি েরুড়ণে েেীড়ে ছমাট ৫৪টি গুপলে িাগ পছলা। 

 


