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উ রা লসহ িতন জলায় এই বণতা বিশ
কাউেক সে হ হেল আইেনর হােত তেুল দয়ার পরামশ
সেচতনতা সৃি েত মােঠ নামেছ মতাসীন দল
সরকারিবেরাধী ষড়যে র ইি ত পুিলেশর

রাজন ভ াচায ॥ সারােদেশ জব িতেরােধ হাডলাইেন সরকার। জবসৃ  হত ার সে  জিড়তেদর িব ে  
হেয়েছ সাঁড়ািশ অিভযান। দেশর িবিভ  এলাকায় ৩১ মামলায় ইেতামেধ  ফতার করা হেয়েছ ১০৩ জনেক। ব
করা হেয়েছ ৬০ ফসবকু আইিড, ২৫ ইউিটউব চ ােনল ও ১০ অনলাইন পাটাল। সামািজক এই স ট সমাধােন
সংসদ সদ েদর িনজ এলাকায় িগেয় সেচতনতামলূক সভা-সমােবশ করার িনেদশ দয়া হেয়েছ। এ ধরেনর ঘটনার
পনুরাবৃি  ঠকােত দলীয়ভােব সভা-সমােবশ কের সবাইেক সতক করার িস া  িনেয়েছ মতাসীন দল আওয়ামী
লীগ। এিদেক িপিটেয় হত ার ঘটনােক ফৗজদাির অপরাধ উে খ কের পুিলেশর প  থেক বলা হে , মূলত িনরীহ
মা ষেক িপিটেয় হত া করা হে ।

এখন পয  হত া ও গণিপটিুনর িশকার কােরা িব ে ই ছেলধরা মািণত হয়িন। একিট াথাে ষী মহল উ য়ন
বাধা  করেতই পিরকি তভােব এই জব ছড়াে । জেবর িব ে  আজ থেক সেচতনতা স াহ পালন করা
হেব পিুলেশর প  থেক। জব স ােসর িব ে  িজেরা টলাের  নীিত হেণর কথাও বলা হে  আইনশৃ লা
বািহনীর প  থেক।

ছেলধরা িহেসেব কাউেক সে হ হেল আইন িনেজর হােত তুেল না িনেয় জাতীয় জ রী সবা ‘৯৯৯’-এ ফান কের
পিুলেশ দয়ার পরামশ িদেয়েছন অপরাধ িবেশষ রা।

কন এই জব ॥  হেলা, কন এই জব। কনইবা সারােদেশ এত ত তা ছড়াল। স িত প া সতু িনমােণ
মা েষর মাথা লাগেছ; এমন জব সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ছিড়েয় পেড়। এর পরই এ ধরেনর গণিপটিুনর ঘটনা

 হয় দেশর িবিভ  জলায়। যিদও সড়ক পিরবহন সতু ম ণালেয়র সতু িবভােগর প  থেক থেম প া
সতেুত মাথা লাগার িবষয়িট িনতা ই জব বেল িব ি  দয়া হেয়েছ। পুিলশ সদর দফতর থেক এ ব াপাের

িব ি  কাশ করা হেয়েছ। যারা এই জব ফসবেুক ছিড়েয়িছল তােদর কেয়কজন এখন পুিলেশর ক ায়। তবুও
জবেক চেপ রাখা যায়িন। িনিদ  গি- ছািপেয় তা দশজুেড় ছিড়েয় যায়। এখন পয  জেবর কারণ বা উৎেসর

সিঠক স ান মেলিন। তেব জেবর ডালপালা ছড়াে । অপরাধ িবেশষ রা বলেছন, মলূত সামািজক যাগােযাগ
মাধ ম ফসবকু, টইুটাের এই খবেরর বিশ িব িৃত হেয়েছ। যখােনই ঘটনা ঘটেছ তা ত ফসবুেক পা  করা
হে । এর মধ  িদেয়ই বাড়েছ আত । িক  বা বতা হেলা, ফসবেুক ছড়ােনা কান ঘটনাই ছেলধরা িহেসেব
িনি ত করা হে  না। মূলত সে হ থেকই হামলা, গণিপটিুন ও পিুলেশ দয়ার ঘটনাই বিশ দখা যাে ।

ােম-গে  আত  ॥ ন েকানা সদর উপেজলার কািশপরু ােম স িত এক িশ সহ হােতনােত নারী ছেলধরা ধরা
পড়ার পর তােক গণিপটুিন িদেয় পুিলেশ দয়া হয়। যিদও কাে  এই নারী ছেলধরা বলিছেলন, ‘একজনেক ধের
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ছেলধরা িতেরাধ করা যােব না। আমরা সারােদেশ ছিড়েয় আিছ। কতজনেক তামরা ধরবা। পুিলেশ িদবা’।
পিুলেশর কােছ তার বািড় গাইবা া বেল জানান। এর পর ঘটনার তমন কান অ গিত নই...িতিন কতৃ অেথ
ছেলধরা িকনা এ ব াপাের পুিলেশর প  থেক তমন কান তথ  মেলিন।

দেশর সীমা বতী  পবূা েলর এই জনপেদর িতিট  ােম  এখন ছেলধরা আত । সদর উপেজলার চার  নং
িসংেহরবাংলা ইউিনয়নসহ িবিভ  এলাকায় ােম ােম ছেলধরা রােধ গঠন করা হেয়েছ িবেশষ কিমিট। সখােন
২৪ ঘ ায় পালা েম এলাকা পাহারা দয়া হে । এই আত  আর জেব রীিতমেতা িঘ ঢেলেছ গত ১৮ জলুাই
ন েকানা জলা শহের প পু রপার এলাকায় এক ব ি র ব ােগ িশ র মাথা পাওয়ার ঘটনা। এর পর ছেলধরা

সে েহ এই ব ি  গণিপটিুনেত িনহত হয়। জলা পিুলেশর দািব, পবূ শ তার জর ধের এ ঘটনা ঘেটেছ।

যখন দশজেুড় ছেলধরা ও গলা কাটা আত  িঠক তখন ন েকানার ঘটনায় মা েষর মেধ  সে হ ও ভয় রীিতমেতা
বািড়েয় তুেলেছ। িতিদনই দেশর িবিভ  জলায় ছেলধরা সে েহ গণিপটিুনর ঘটনা ঘটেছ। গণমাধ েমর খবের
এখন পয  ছেলধরা সে েহ দেশ গণিপটিুনেত অ ত ১০ জেনর মতুৃ  হেয়েছ। আহেতর সংখ া শতািধক। যিদও
পিুলশ সদর দফতর থেক বলা হে , এখন পয  ছেলধরা আতে  গণিপটিুনেত মারা গেছ আটজন জন, আহেতর
সংখ া ৫০। পিুলেশর প  থেক বলা হে , আহত ও িনহেতর মেধ  কউই ছেলধরা নয়। অথাৎ েয়াজনীয় মাণ
ছাড়াই সে েহর বেশ ছেলধরা বলা হে । সবাই জেব সািমল হেয় হামেল পড়েছন অিভযু  ব ি র ওপর।

পিুলশ, রা -সমাজ ও মেনািব ানীরা বলেছন, গণিপটিুন ফৗজদাির অপরাধ। কাউেক ছেলধরা সে হ হেল পুিলেশ
দয়ার আ ান জািনেয় তারা বেলন, যারা এসব জব ছড়াে  তারা রাে র িব ে  ষড়য  করেছ। জব সৃি কারীেদর

আইেনর  পরামশ  িদেয়  তারা  বেলেছন,  সমােজ  ায়িবচার  ও  সেচতনতা  সৃি র  কান  িবক  নই।  যখন
ায়িবচােরর িত আ া কমেত থােক তখন মা ষ আইন হােত তুেল নয়। বপেরায়া হেয় ওেঠ। এেত সমােজ

অি রতা বােড়। তাই য কান মেূল  পিরি িত িনয় েণ সরকারেক কেঠার হওয়ার পরামশ িদেয়েছন তারা।

ছয় মােস গণিপটুিনেত ৩৬ জেনর মুতু  ॥ মানবািধকার সংগঠন আইন ও সািলশ ক  (আসক) িহেসেব বলেছ, এ
বছেরর থম ছয় মােস (জা য়াির থেক জুন) সারা দেশ ৩৬ জন গণিপটিুনেত মারা গেছন। গত রিববার পয
আসক বলেছ গণিপটিুনেত দশজুেড় ৪৭জেনর মতুৃ  হেয়েছ। আইন ও সািলশ কে র িহসােব গত ছয় মােস য ৩৬
জন গণিপটিুনেত িনহত হেয়েছন, তার মেধ  চ ােম সবেচেয় বিশ, ১৭ জন। এ ছাড়া ঢাকায় নয়জন, খুলনায় পাঁচ,
িসেলেট জন, বিরশােল জন এবং রাজশাহীেত একজন গণিপটিুনেত িনহত হেয়েছন।

গণিপটিুনর িশকার ব ি েদর পিরচয় পযােলাচনায় দখা যাে , অেনক ে ই নারী, মানিসক রাগী, িতব ী,
বৃ াসহ িনরীহ মা ষ গণিপটিুনর িশকার হে ন। এর মেধ  রাজধানীর বা ায় ‘ ছেলধরা’  সে েহ গত শিনবার
গণিপটিুনর িশকার হেয় জীবন িদেত হেলা তাসিলমা বগম র েক। অথচ িতিন মেয়েক েুল ভিত করােত তথ
জানেত িগেয়িছেলন। তার এমন ক ণ মতুৃ  মা ষেক ব াপকভােব নাড়া িদেয়েছ। সামািজক যাগােযাগ মাধ েম
অেনেক তাসিলমার গণিপটিুনর ঘটনার িভিডও ছেড়েছন। এেত দখা যায়, একজন নীিরহ নারীেক িনমমভােব
মািটেত ফেল পটােনা হে । য যা পাে ন তা িদেয়ই তােক আঘাত করা হে । আঘােতর িনমমতায় আে  আে
িনে জ হেয় যান তাসিলমা। ব  হেয় আেস চাখ। হয়ত মৃতু র আেগ বার বার বলার চ া কেরেছন, আিম ছেলধরা
নই। আমােক এভােব মারেত পারেল তামরা...? ছেলধরা জেবর িশকার তাসিলমার মেয় তুবা এখন িনবাক।
অসহায়।

এই ঘটনার রশ না কাটেতই ওই িদন রােত সাভােরর অ াত আেরক নারী গণিপটিুনেত িনহত হন। রিববার নওগাঁর
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মা ায় পু ের মাছ ধরা িনেয় ে র জের ছেলধরার জব রিটেয় ছয়জনেক গণিপটিুন দয়া হয়। মৗলভীবাজােরর
কমলগ  থানার ভার া  কমকতা ওিস আিরফুর রহমান বেলন, শিনবার রাত সােড় দশটার িদেক কমলগে র
রিহমপুর  ইউিনয়েনর  দউরাছিড়য়ায়  এক  যবুকেক  আটক  কের  উে িজত  জনগণ  মারধর  কের।  পের  সদর
হাসপাতােল নয়ার পর তার মতুৃ  হয়।

একই সে েহ আেরকিট হত ার ঘটনার খবর মেল নারায়ণগে র িসি রগে । সখােনও এক যুবকেক িপিটেয়
হত া করা হয়। এছাড়া গাজীপুের এক মানিসক ভারসাম হীন নারীসহ িবিভ  জলায় ছেলধরা সে েহ িপিটেয়
আহত করার খবর পাওয়া গেছ।

িনরাপ াহীনতায় মানিসক অবসােদ সিহংসতা ॥ মেনােরাগিবদ মহতাব খানম এই গণিপটিুনর মানিসক বণতােক
‘মব সাইেকালিজ’  িহেসেব উে খ কেরন। তার মেত, যখন একিট সমােজ িনিদ  কান িবষয় িনেয় আত  বা
িনরাপ াহীনতা তির হয় তখন তারা এক ধরেনর মানিসক অবসােদ ভােগ। স থেকই মা েষর মেধ  এ ধরেনর
সিহংসতা দখা দয়।

িতিন বেলন, মা ষ ইদানীং  ছেলধরার অেনক খবর পড়েছ, দখেছ। তা এই িবষয়টা তার মেধ  এক ধরেনর
িনরাপ াহীনতা তির করেছ। এ ব াপাের যখন স কান সহায়তা পাে  না তখন তার মেধ  মানিসক অবসাদ তির
হয়। তখন মা ষ পটােত দখেল স তার ওই বিসক ধারণা থেক াধ বা রাগ ঝাড়েত িনেজও সিহংস হেয় ওেঠ।
মব সাইেকালিজর বিশ  হেলা, যারা গণিপটিুন দয়, তােদর উিচত-অ িচত বাঝার মেতা িবেবক কাজ কের না।
কউ সত তা যাচাইেয়র চ া কের না। তারা জানেতও চায় না িক কারেণ মারামাির হে । তারা তাৎ িণক সখােন

অংশ িনেয় তােদর ােধর বিহ কাশ ঘটায়।

গণিপটিুনেক ফৗজদাির অপরাধ ও অপ চারেক রা িবেরাধী ষড়য  উে খ কের ঢাকা মহানগর পুিলশ কিমশনার
মাঃ আছা ামান িময়া বেলেছন, আইন কউ িনেজর হােত তুেল নেবন না। কাউেক ছেলধরা সে হ হেল তােক

ধের পিুলেশ িদন। পিুলশ তদ  করেব, দাষীেদর শাি  িনি ত করেব। িতিন বেলন, আমরা জেবর িব ে  িজেরা
টলাের  নীিত হণ কেরিছ। যারা মা েষর ওপর সে েহর বশবতী হেয় হামলা করেব তােদর আইেনর আওতায়
আনা হে ।

নানা কারেণ মা ষ অসিহ  ুহেয় পেড়েছ ॥ মানবািধকার িনেয় কাজ কেরন এমন ব ি রা বলেছন, নানা কারেণ মা ষ
অসিহ ু হেয় পেড়েছ। আবার অপরাধীেদর িবচারও িঠকঠাক হে  না। মলূত এ কারেণই এমন ঘটনা ঘটেছ, যা
কানভােবই হণেযাগ  নয়।

চ াম িব িবদ ালেয়র যাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর সহকারী অধ াপক রাজীব ন ী বাংলােদশ ও ভারেত
গণিপটিুনর  িবষেয়  একিট  গেবষণা  কেরেছন।  িতিন  গণমাধ মেক  বেলন,  বাংলােদেশ  দির  জনেগা ীই  বিশ
গণিপটিুনর িশকার হে । িতিন বলেছন, ঢাকা ও চ ােমর মেতা ঘনবসিতর শহের ছাটখােটা ঘটনায় গণিপটিুনর
ঘটনা  ঘটেলও  িন  অথৈনিতক  অ েল  এমন ঘটনা  বিশ  হয়।  যমন  নায়াখালী,  া ণবািড়য়া,  উ রব  ও
চ ােমর ত  উপেজলায় গণিপটিুনর বণতা বিশ। িশ ক রাজীব ন ীর গেবষণায় বলা হয়, বাংলােদশ ও
ভারেত গত ১০ বছের চা ল কর ২০িট  গণিপটিুনর কান িবচার হয়িন এবং সিঠক তদ ও হয়িন। এর মেধ
আিমনবাজােরর গণিপটুিনসহ বাংলােদেশর ঘটনা সাতিট।

িবচারহীনতার সং িৃত  এ ধরেনর ঘটনার অ তম কারণ বেল মেন কেরন মওলানা  ভাসানী  িব ান ও  যিু
িব িবদ ালেয়র অপরাধিবদ া ও পুিলশ িব ান িবভােগর সহেযাগী অধ াপক মহুা দ উমর ফা ক। িতিন বেলন, এ
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জাতীয় ঘটনায় দখা যায়, মা ষ কান িবষেয় া -মন াি ক িত িনেয় থােক। এর পর কান ঘটনায় সে হ বা
আত  হেল সে হভাজন ব ি েক গণিপটিুন দয়া হে । যারা এসব ঘটনা ঘটায়, তখন তােদর মেধ  িবচারেবাধ
কাজ কের না। এ জ  সমােজ সেচতনতা সৃি  করেত হেব সবার আেগ। আর ায়িবচার িনি ত করেত হেব।

সািবক িবষেয় জানেত চাইেল মানবািধকার কিমশেনর সােবক চয়ারম ান কাজী িরয়াজুল হক বেলন, মা ষ অসিহ ু
হেয় পড়েছ। কান িবষেয় ধয ধারণ করেছ না। আেরকিট িবষয় হেলা অপরাধ হে , িক  অপরাধীরা পার পেয়
যাে , শাি  হয় না এমন একিট ধারণাও িকছু মা েষর মেধ  ঢুেকেছ। এসব কারেণ এসব ঘটনা ঘটেছ বেল মেন
হে । এসব থেক উ রেণর উপায় কী? কাজী িরয়াজুল হক বেলন, অপরাধীর শাি  িনি ত করেত হেব। সামািজক
সেচতনতা বিৃ  করেত হেব।

িবিচ  ছেলধরা ॥ ামী- ী িরকশায় উেঠেছন। সে  িছেলন ামীর এক ব ওু। িতনজনেক িনেয় যখন িরকশািট
চলিছল তখন ামী- ীর মেধ  লােগ ঝগড়া। এক পযােয় তা তমুুল আকার ধারণ কের। ী অিভেযাগ কেরন, িতিন

েনেছন তার ামী আেরকিট িবেয় কেরেছন। ামী অ ীকার করিছেলন সিট। এ িনেয়ই বােধ িবপি ।

ী যখন রাগ িনয় ণ করেত পারেলন না তখন লাফ িদেয় িরকশা থেক নেম ‘ ছেলধরা ছেলধরা’ বেল িচৎকার
কের উঠেলন। িরকশা থািমেয় নামেলন ামীও। িতিনও ীেক ইি ত কের পা া ‘ ছেলধরা ছেলধরা’ বেল িচৎকার

 করেলন। তত েণ আশপােশ থাকা মা ষ দৗেড় এেলন। কউ ীর িদেক কউবা ামীর িদেক। পথচারীর যার
কােছ যােক ‘ ছেলধরা’ মেন হেয়েছ তার ওপরই হামেল পড়েলন। বাদ পড়েলন না িরকশায় থাকা ামীর িনরীহ
ব িুটও! অথাৎ িনেজেদর মেধ  ঝগড়ার পর এেক অ েক ছেলধরা বেল িচৎকার কের মার খেলন উভেয়ই।
ম লবার গাজীপুেরর ীপুের নয়নপরু এলাকায় এ ঘটনা ঘেটেছ।

এিদেক রাজশাহীেত সােবক ামী- ী রা ায় তেক জিড়েয় ছেলধরা সে েহ আটক হওয়ার পর ৯৯৯ ন ের কল
পেয় পিুলশ িগেয় উ ার কেরেছ। বধুবার সকােল জলার গাদাগাড়ী উপেজলার মতিল বাজার থেক পিুলশ

তােদর উ ার কের। গাদাগাড়ী থানার ওিস জাহা ীর আলম জানান, চাঁপাইনবাবগ  সদর থানার হিরশপরু ােমর
বািস া এহসান আলী কাল।ু তার ীর বািড় পােশর চরবাগডা ায় ােম। িতন স াহ আেগ তােদর িববাহিবে দ
হয়। আবার িবেয়র জ  তারা গাদাগাড়ীর মতিল এলাকায় তােদর পিরিচত অবসর া  একজন িবিজিব সদে র
বািড় যাি েলন। কালরু ীর সে  িছল একিট িশ । তারা চাচাত বান। িবিজিব সদে র বািড় পৗছঁােনার আেগই
তারা মতিল বাজাের দখা হেল বাগিবত-ায় জিড়েয় পেড়ন। যেহতু তােদর সে  একজন িশ  রেয়েছ, এেত
সে হ হয় এলাকাবাসীর। তারা তােদর আটেক রেখ ৯৯৯ ন ের ফান কের। পের পুিলশ িগেয় তােদর থানা
হফাজেত িনেয় িজ াসাবাদ কের ছেড় দয় বেল জানান ওিস জাহা ীর আলম।

দািয় শীলরা যা বেলন ॥ এিদেক জব িতেরােধ হাডলাইেন সরকার। জব রিটেয় গণিপটিুনর ঘটনা িতেরােধ
সরকার কেঠার অব ান িনেয়েছ জািনেয় আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর বেলেছন, এধরেনর
ঘটনার পনুরাবৃি  ঠকােত দলীয়ভােব সভা-সমােবশ কের জনগণেক সতক ও সেচতন করেত িনেদশ দয়া হেয়েছ।
িতিন জানান, এছাড়া সংসদ সদ েদরও তােদর এলাকায় িগেয় সভা-সমােবশ করার জ  িনেদশনা দয়া হেয়েছ
চীফ ইেপর মাধ েম।

দেশ জেবর জগু নতুন নয় ম ব  কের বধুবার সিচবালেয় আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন িতিন বেলন, ষড়য -
চ াে র  িবষয়  িকনা  গভীরভােব  খিতেয়  দখিছ।  িপিটেয়  হত ার  িভিডও  দেখ  দেখ  ফতার  চলেছ  বেল
জািনেয়েছন রা ম ী আসা ামান খান কামাল।
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