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1981 সােল েদেশ েফরার পর kমতা নয়, েদেশর মানুেষর aিধকার, যুdাপরাধ o ব বnু হতয্ার িবচার
িনেয় েসাcার িছেলন েশখ হািসনা। 1996 সােল kমতায় eেস িতিন সুশাসন o নয্ায়িবচার িনি েতর
পাশাপািশ  ব বnু  হতয্ার  িবচার  o  যুdাপরােধর  িবচার   কেরন।  kমতায়  থাকাকােল  িতিন  eসব
িবচােরর রায় কাযর্কর কেরন। eসব কিঠন কাজ সmn করেত িতিন শtপেkর কমপেk 19 বার হতয্ার
েচ ার সm ুখীন হন।
1981 সােলর 17 েম েদেশ েফরার পর েশখ হািসনােক বারবার হতয্ার েচ া করা হয়। 1988 সােলর 24
জানুয়াির চ gােম তােক হতয্ার েচ া হয়। oi িদন তার গািড় বহের িল করা হেল 24 েনতাকমর্ী শহীদ
হন। eকi বছেরর 15 আগs o 1989 সােলর 11 আগs ি ডম পািটর্ র কমর্ীরা তােক হতয্ার uেdেশ
ধানমি র  32  নmেরর  বাসভবেন  িলবষর্ণ  o  েgেনড  িনেkপ  কের।  1991  সােলর  11  েসেpmর
ধানমি র িgন  েরােডর পিরবার-পিরকlনা েভাট  েকnd  পিরদশর্নকােল িলবষর্ণ করা  হয়। eেত িতিন
pােণ েবেঁচ যান। 1994 সােলর 23 েসেpmর পাবনার ঈ রদীেত হতয্ার েচ া হয়। ে েন িলবষর্ণ কের
তােক হতয্ার েচ া করা হয়। িল লkয্  হেল িতিন pােণ েবেঁচ যান। 1995 সােলর 7 িডেসmর রােসল
েsায়াের আoয়ামী লীেগর জনসভায় েবামা হামলার সময় েনতাকমর্ীরা েশখ হািসনােক িনরাপেদ সিরেয়
েনন।
1996  সােলর 7  মাচর্  ব বnু eিভিনu েথেক  েবিরেয়  যাoয়ার সময় ঢাকা িব িবদয্ালেয়র  কাজর্ ন হল
েথেক astধারীরা তােক লkয্ কের িল েছােড়। 2000 সােলর 20 জলুাi েগাপালগে র েকাটালীপাড়ায়
েশখ হািসনার জনসভার কােছ 76 েকিজ oজেনর েবামা পুঁেত রাখা হয়, তেব িবষয়িট pকাশ পাoয়ায়
িতিন রkা পান। 2001 সােলর 29 েম খুলনার পসা েসতু eলাকায় যাoয়ার কথা িছল েশখ হািসনার।
ঘাতক  চk  েসখােন  শিkশালী  েবামা  পুঁেত  েরেখিছল।  2002  সােলর  4  মাচর্  নoগাঁয়  িবeমিস  সরকাির
মিহলা কেলেজর সামেন েশখ হািসনার গািড়েত হামলা চালােনা হয়। eকi বছর 29 েসেpsের িবeনিপ-
জামায়াত  েনতাকমর্ীরা  সাতkীরার  কলােরায়ার  রাsায়  বয্ািরেকড  িদেয়  েশখ  হািসনার  oপর  হামলা
চালায়।  eকi  বছর  30  আগs  েশখ  হািসনা  সাতkীরার  চnনপুর  iuিনয়েনর  িহজিল  gােমর  eক
মিুkেযাdার ধিষর্তা stীেক েদখেত সাতkীরা সদর হাসপাতােল যান। েসখান েথেক েফরার পেথ তার গািড়
বহের হামলা চালােনা হয়।
2004 সােলর 2 eিpল বিরশােলর েগৗরনদীেত ঘাতেকর বেুলট েথেক েশখ হািসনা রkা পান। eকi বছর
আজেকর িদেন তােক হতয্ার uেdেশ 23 ব বnু eিভিনuেয় েgেনড হামলা করা হয়। eেত 24 জন িনহত
হন। 2007 সােলর (েসনা সমিথর্ত তttাবধায়ক সরকােরর সময়) 16 জলুাi aনয্ায়ভােব িবনা oয়ােরেn
েশখ হািসনােক েgফতার কের সাব-েজেল েরেখ খােদয্ িবষিkয়ার মাধয্েম হতয্ার েচ া করা হয়। 2011
সােল  লংকার  eকিট  সntাসবাদী  gেপর  সে  বাংলােদেশর  শtরা  eবং  আnজর্ ািতক  সntাসী  চk
সুiসাiড েsায়াড গঠন কের েশখ হািসনােক হতয্ার জনয্ চুিk কের eবং েসজনয্ আগাম aথর্o েদয়া হয়।
2011  সােলর  িডেসmের  েশখ  হািসনােক  kমতাচুয্ত  o  হতয্া  করার  লেkয্  সামিরক  aভুয্tান  েচ ার
পিরকlনা করা হেয়িছল। 2014 সােলর েশেষ িদেক তােক হতয্ার ষড়যnt eবং aভুয্tােনর পিরকlনার
কথা  sীকার  কের  পি মবে র  বধর্মান  িবেsারেণর  ঘটনায়  েgফতার  জি  শাহানরু  আলম  oরেফ
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ডাkার। সবর্েশষ 2015 সােলর 7 মাচর্  েসাহরাoয়াদর্ী uদয্ােন যাoয়ার পেথ কারoয়ান বাজাের তার গািড়
বহের েবামা হামলা চালােনার েচ া চালায় েজeমিব। eছাড়া 2018-19 সােল কেয়কবার তােক বহনকারী
িবমােন tিট ধরা পেড়। e েলাo হতয্া েচ া বা হতয্া ষড়যnt বেল মেন করেছন aেনেক।
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