
খুিন দার ময়মনিসংহ অপােরশন

খুিন দার ময়মনিসংহ অপােরশন

১৯৯০ সাল।  দেশ  সরকারিবেরাধী  আে ালন তেু ।  রাজৈনিতক দল েলা  মােঠ।  সভা  সমােবশ চলেছ
দশজেুড়। থেম িছল না ব ব  ুখুিনেদর সশ  দল ীডম পািট। তারাও দেশর িবিভ  জলায় সশ  কমসিূচ

িনেয় ব । ব ব রু খুিন ীডম পািটর শীষ নতা বজললু দা ময়মনিসংেহ অপােরশন চালােনার িস া
নন। তারা ওই অ েল তােদর ঘাঁিট তিরর জ  নানা পিরক না আঁেট। সরকারিবেরাধী আে ালেনর ঢউ

তখন ময়মনিসংেহও। ফ য়ািরেত বজললু দা ঢাকা থেক অ শে  সি ত হেয় ময়মনিসংেহ রওনা হেলন।
তার সে  িছল িলিবয়া ফরত ীডম পািটর অধশতািধক িশ ণ া  ক াডার। এরা েত েকই হালকা অ
চালনায় পারদশী। ১১ ফ য়াির স ায় ময়মনিসংহ শহেরর পুরবী িসেনমা হেলর সামেন অব ান নয় তারা।
তারা হামলার িত িনি ল। িক  ময়মনিসংেহর মা ষ বজললু দােক দেখ িচেন ফেল। তােদর অেনেকই
তখন িচৎকার  কের  বলেত থােক,  ‘ওই য  ব ব রু  খুিন  বজললু  দা।’  এমন িচৎকাের  বজললু  দার
অব ােনর খবর চাউর হেয় যায়। লাকজন দেল দেল ছেুট যেত থােক পুরবী হেলর িদেক। এ সময় ীডম
পািটর  ক াডাররা  িলবষণ  কের আর বামা  ছােড়।  একপযােয়  বজললু দা  িনেজই এেলাপাতািড়  িল
চালােত থােকন। ীডম পািটর  আেরক নতা মজর জয়নাল ও আশরাফলু  আলমও িল চালান।  িনর
মা েষর ওপর বজললু দা তার সশ  বািহনী িনেয় বিৃ র মেতা িলবষণ করেল পুেরা শহর জেুড় আত
ছিড়েয় পেড়। তােদর হােত এেক এেক িলিব  হেত থােক সাধারণ মা ষু। এ সময় অ ত ১০ জন িলিব
অব ায় রা ায় পেড় থােক। িলিব  হা ন জ র আলী, মাহবুবলু, রামচ , শামীম ও িলটনেক হাসপাতােল
নওয়া হেল কতব রত িচিকৎসক হা নেক মৃত ঘাষণা কেরন। হা ন ানীয় একজন ব বসায়ী িছেলন।

বজললু দা ও তার বািহনী িল করেত করেত িপছু  হটেত থােক। তারা একপযােয় গািড়েত উেঠ ঢাকার
উে ে  পালােত  কের। বজললু দাসহ ীডম পািটর ৩০ নতা-কমীেক ঢাকা-ময়মনিসংহ মহাসড়েকর
ি শাল ও ভালকুায় পুিলশ আটক করেলও পের তােদর ছেড় দওয়া হয়।

সশ  ক াডাররাই ধু নয়, অ  হােত রা ায় নেম িল চালােতন ীডম পািটর ফা ক রশীদ বজললু দারা।
তারা িনেজরাই নতৃ  িদেয়েছন এমন অসংখ  হামলার। তারা সামেন থেক এেলাপাতািড় িলবষণ করেতন,
আর তােদর ক াডাররা বৃি র মেতা বামা আর েনড ফাটােতন। এরকম অেনক ঘটনায় সশ  অব ায় দখা
গেছ ফা ক রশীদ বা বজললু দােক। বজললু দা ও তােদর িশ ণ া  ক াডারেদর সি িলত হামলা

ময়মনিসংেহর মা ষ জীবন িদেয় েখ দয়। তেব অত াধিুনক অ শে  সি ত ীডম পািটর ক াডারেদর সই
হামলার ঘটনা মেন পড়েল এখেনা বুক কােঁপ ময়মনিসংহবাসীর। সিদেনর ঘটনার ত দশী ও অ  সেূ
জানা গেছ, বজললু দার ভয় র সই অপােরশেনর এসব তথ ।

ময়মনিসংেহর হা ন হত ার ঘটনায় িনহেতর ভি পিত বাদী হেয় মামলা দােয়র কেরন। ওই বছেরর ১০ জলুাই
বজললু দােক আসািম কের অিভেযাগপ  দয় পুিলশ। এরপর স রূক অিভেযাগপ ,  তদ  এবং  হাই
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কােটর আেদেশ িবচার িগত থাকায় দীঘ ১৯ বছর এ মামলার িবচার কায ম আটেক থােক। ২০১০ সােলর
২৮ ফ য়াির িসআইিড স রূক অিভেযাগপ  দওয়ার পর জন পূণ মামলা িহেসেব এিট িবচােরর জ
ময়মনিসংহ আদালত থেক ঢাকার ত িবচার াইবু নাল-২ এ পাঠােনা হয়।

২০১৭ সােলর ৯ ম এই মামলায় ২৭ জনেক যাব ীবন কারাদ- দয় ঢাকার একিট আদালত। ঢাকার ২ ন র
তিবচার াইবু নােলর িবচারক মমতাজ বগম এ রায় ঘাষণা কেরন। দি-ত হেলন- আশরাফলু হক ওরেফ

আশরাফলু আলম, ওমর ফা ক, িলংকন, জালাল, সয়দ শামীম হােসন, রিহম আহ দ, শামছলু ইসলাম,
আবুল হােসন, ফা ক আহে দ, আকবর হােসন, এরফা র রহমান খান, সালায়মান, জািহদ, সাফায়াত
উি ন চৗধুরী, আব র রশীদ, গালাম রব, িশিশর চৗধরুী, অ ােপােলা হােসন, আসলাম, ইিলয়াস হােসন,
িহ  মাহা দ, িলয়াকত আলী, কা ন িময়া, শখ আশরাফ হােসন, আিনছরু রহমান, আবু তােহর ও ।
আসািমেদর মেধ  আশরাফলু হক ও নূরউি ন জািমেন িছেলন। আব র রশীদ আেছন কারাগাের। বািকরা
পলাতক।

এ মামলার িতন আসািম জীিবত না থাকায় তােদর িবচার ব  রাখা হয়। এেদর মেধ  অবসর া  মজর
বজললু দার মৃতু দ- কাযকর হয় ব ব ু হত া মামলায়। সনাবািহনীর অপর কমকতা অবসর া  মজর
জয়নাল আেবদীন করাগাের অ  হেয় মারা যান। আরও একজন আসািম রজাউল ইসলামও মারা গেছন।

( িতেবদনিট তিরেত সহায়তা কেরেছন যারা : িমজা মেহদী তমাল, সাখাওয়াত কাওসার, গালাম রা ানী
ও মাহবুব মমতাজী)
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