
’৮৯ সােলর ১০ আগ  েনড িলেত কেঁপ ওেঠ ধানমি ডর ৩২ ন র

যভােব ি ডম পািটর ভয় র হামলা
ধানমি ড থানায় িট মামলায় ২৮ বছর পর ২০১৭ সােলর ২৯ অে াবর রােয় ১১ জেনর সাজা হয়। চারজন
এখেনা পলাতক

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগে র সই কালরােতর মেতাই ১৯৮৯ সােল খুিনর দল ি ডম পািট হামলা চািলেয়িছল
ধানমি ড ৩২ ন র সড়েকর ব ব ু ভবেন। েনড বামা আর বৃি র মেতা িলবষেণ ১৪ বছর পর মধ রােত
আবারও কেঁপ উেঠিছল পুেরা ধানমি ড এলাকা। ’৭৫-এ িবেদেশ থাকায়  ােণ বঁেচ যাওয়া ব ব কু া
আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা িছেলন খুিনেদর টােগেট। ব ব ু ভবেনর িভতের শখ হািসনা রেয়েছন,
তা িনি ত হেয়ই ি ডম পািটর খুিনরা ওই হামলা চালায়। িক  িনরাপ ার ী  হািবলদার জিহ ল হক ও
কনে বল জািকর হােসন সই হামলা িতহত কের র া কেরন ব ব কু ােক। তােদর পা া িলবষেণ
অ ধারীরা কেনল ফা ক িজ াবাদ ি ডম পািট িজ াবাদ াগান িদেত িদেত পািলেয় যায় তােদর ধানমি ড
২৬ ন র সড়েকর অিফেসর িদেক।  এ ঘটনায় ধানমি ড থানায় হািবলদার জিহ ল হক বাদী হেয় িট পৃথক
মামলা দােয়র কেরন। ২৮ বছর পর ২০১৭ সােলর ২৯ অে াবর মামলার রায় ঘাষণা করা হয়। এ মামলায়
ি ডম পািটর ১১ জেনর সাজা হয়। চারজন এখেনা পলাতক। তারা েত েকই ি ডম পািটর নতা-কমী এবং
িলিবয়ায় অ  ও েনড িনে েপ িশ ণ া । ঘটনার সই রােত ব ব ু ভবেন অ েদর মেধ  উপি ত
িছেলন বতমােন আওয়ামী লীেগর মুি যু িবষয়ক স াদক অ াডেভােকট মণৃাল কাি  দাস। িতিন বেলন,
’৭৫-এর আগে র কালরােত নিজরিবহীন হামলার ঘটনায় বেঁচ গেলও বুেলট তাড়া  করিছল তােক সব
সময়। খুিনচ  সই ষড়যে র অংশ িহেসেবই ’৭৫-এর হামলার ১৪ বছর পর সই আগে ই ব ব ু ভবেন
হামলা চািলেয়িছল। িতিন বেলন, আগে  খুিনচ  ব ব কু া জনেন ী শখ হািসনােক হত ার আবহ তির
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িবেশষ িতেবদন
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কের। স কারেণ আওয়ামী লীগ, ছা লীগ, যুবলীগসহ নতা-কমীরা এ সময় সেবা  সতকাব ায় থাকার চ া
কের। ১৯৮৯ সােলর ১০ আগে ও ব ব ু  ভবেন নতা-কমীরা িছেলন। ভবেনর বাগান, বারা ায় মা র
পেত ঘুমােতন। জনেন ীর িনরাপ ায় এভােবই পাহারায় থাকেতন সবাই। লকপাড় থেক  কের ব ব ু

ভবেনর িভতের-বাইের নতা-কমীরা অব ান করেতন। মৃণাল কাি  দাস বেলন, ‘ সই রােতও এর ব ত য়
ঘেটিন। মধ রােত আকি ক গালা িলর শে  ব ব ু ভবনসহ ধানমি- এলাকা কি ত হেয় ওেঠ। আত
ছিড়েয় পেড় চারিদেক। আমরা ব ব ু ভবেনর গেটর িদেক দখেত পাই ১৫/২০ জেনর অ ধারীেক। তারা
বৃি র  মেতা  িলবষণ  করেত  থােক।  আর  েনড  ও  বামা  িবে ারণ  ঘটায়।  একপযােয়  ভবেনর
িনরাপ ার ীরা পা া িল চালায়। নতা-কমীরাও একেজাট হেয় তােদর ধাওয়া িদেত  কির। অ ধারীরা
সসময় িল করেত করেত পািলেয় যেত থােক। তারা ব ব রু খুিন কেনল ফা ক, রশীদ আর ি ডম পািটর

নােম াগান িদেত িদেত পালােত থােক ধানমি-র ি ডম পািটর অিফেসর িদেক।’ িতিন বেলন, সই রােত
ব ব কু া শখ হািসনা ছাড়াও অসীম মার উিকল, আ ফ ম বাহাউি ন নািছম, নিজব আহেমদ, শখ
আকরাম, ইকবাল হাসান অপ,ু িখিজর হায়াত, মা  মজমুদার, নিকব আহেমদ, আ ন ম স টু ছাড়াও অেনক
নতা িছেলন।

যা ঘেটিছল সই রােত : ১৯৮৯ সাল। ১০ আগ  িদবাগত মধ রাত। ধানমি ড ৩২ ন র সড়েকর ব ব ু
ভবন।  আওয়ামী  লীগ  সভােন ী  শখ  হািসনা  তখন দাতলার  কে  অব ান  করেছন।  ভবেনর  বারা া,
িনচতলার িবিভ  কামরা ও বাগােন অসংখ  নতা-কমী। কউ ঘুিমেয় আেছন। কউ কউ রাজৈনিতক আলােপ
ব । এরশাদ আমেলর সই সমেয়র রাজনীিতর মাঠও গরম। উে গ-উৎক া িছল চারিদেক। হঠাৎ বামার
িবকট শ । ব ব ু ভবেনর মূল ফটেকর সামেনই ধাঁয়ার -লী। এরপরই মু মু  িলর শ । ব ব ু ভবেনর
িভতের তখন আত । আবারও িক সই ’৭৫-এর কালরাত িফের এেলা! এমন আশ া থেম নতা-কমীেদর
মােঝ। িলর শ  ব  হে  না। ভবেনর িভতর থেক দখা যাি ল সামেনর সড়কিট। সখােন ১৫/২০ জন
অ ধারী। েত েকর হােতই চকচেক অ । অত াধুিনক। বুঝেত বািক রইল না কারা। এরা ি ডম পািটর
অ বাজ। তত েণ ব ব ু ভবেনর িনরাপ া র ীরাও াণপণ যু   কেরেছ। স াসীেদর িলর জবােব
তারা  পা া  জবাব  িদি ল।  ভবেনর  িভতেরর  নতা-কমীরা  একেজাট  হেয়  ধাওয়া  িদেত   কের।
িনরাপ ার ীেদর পা া িল আর নতা-কমীেদর ধাওয়ায় পালােত থােক ি ডম পািটর অ বাজরা। তারা িল
করেত করেত পালােত থােক। আ য় নয় ধানমি ড ি ডম পািটর অিফেস। এভােবই সিদন ােণ  র া
পেয়িছেলন ব ব কু া শখ হািসনা।

ধানমি- থানায় মামলা দােয়েরর পর ১৯৯৭ সােলর ২০ ফ য়াির িসআইিডর তৎকালীন সহকারী পুিলশ পার
খােলক উ ামান ১৬ জনেক আসািম কের চাজিশট দািখল কেরন। এ মামলায় আসািমেদর িব ে  আওয়ামী
লীেগর সভাপিত শখ হািসনােক হত ােচ ার অিভেযাগ আনা হয়।

চাজিশটভু  ১৬ আসািম হেলন- ফা ক রহমান  (ব ব ু  হত া  মামলায়  ফাঁিস  কাযকর),  আব র রশীদ,
বজললু দা (ব ব ু  হত া মামলায় ফাঁিস কাযকর), রজাউল ইসলাম খান ওরেফ ফা ক ওরেফ ফা ক
রজা, মাউন কবীর (জািমেন মু ), গাজী িলয়াকত ওরেফ কালা িলয়াকত, িমজা র রহমান (জািমেন মু ),

জজ, শাজাহান ওরেফ বালু (জািমেন মু ), গালাম সােরায়ার ওরেফ মামুন, সােহল ওরেফ ি ডম সােহল
(পুর ার ঘািষত শীষ স াসী), জাফর আহেমদ মািনক (পরু ার ঘািষত শীষ স াসী, পলাতক), নাজমুল
মাক দ মুরাদ, গাজী ইমাম হােসন ওরেফ ইমাম (পুর ার ঘািষত শীষ স াসী), মায়নু কবীর (জািমেন
মু ) ও খ কার আিম ল ইসলাম ওরেফ কাজল (জািমেন মু )। আসািমেদর মেধ  জজ, গালাম সােরায়ার
ওরেফ মামনু ও ি ডম সােহল কারাগাের আটক রেয়েছন।

দীঘিদন ঝুেল থাকার পর ২০০৯ সােলর ৫ জলুাই আসািমেদর িব ে  অিভেযাগ গঠন করা হয়। ২৭ আগ
 হয় সা হণ। পের মামলািটর িবচািরক কায ম আবারও ঝুেল যায়। মুরাদ ১৯৯৬ সােলর থম িদেক

ফতার হওয়ার পর ওই বছেরর ৩ অে াবর জািমেন মুি  পেয় যু রাে  পািলেয় যান। যু রাে  সপিরবাের
বসবাস কের িতিন ব বসা করেতন। তােক ধিরেয় িদেত ই টারেপােলর ‘ রড নািটস’ জাির করা হয়। ২০১২
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সােল যু রাে র আটলা টা থেক ফডােরল বু েরা অব ইনেভি েগশেনর (এফিবআই) সহায়তায় হামল া ড
িসিকউিরিট আটক কের মুরাদেক। পের ১৯১৪ সােলর ১৯ মাচ ই টারেপােলর মাধ েম তােক দেশ ফরত
আনা হয়।

িসআইিডর একিট সূ  জানায়, মুরােদর সে  ব ব ু হত া মামলার আসািমেদর যাগােযাগ থাকার ব াপাের
িনি ত হন গােয় ারা। এ ব াপাের িসআইিডর এক কমকতা বেলন, ‘ব ব ু  হত া  মামলার মৃতু দ- া
আসািম আব র রশীেদর সে  মুরােদর সাব িণক যাগােযাগ িছল। তােদর মেধ  একািধকবার বঠক হেয়েছ
বেল তারা িনি ত হেয়েছন। ি ডম পািটও নতা পিরচয় িদেয় যু রাে র নাগিরক  নওয়ার চ া  কের
মুরাদ।  মুরােদর  বাবার  নাম  মৃত  তাফা ল  হােসন।  বাসা-২৮৭,  উ র  শাহজাহানপুর।  ােমর  বািড়
হিবগ ।’

িবচার : ধানমি-র ৩২ ন র বািড়েত ব ব কু া শখ হািসনােক হত ােচ ার ই মামলায় ি ডম পািটর ১১
নতা-কমীর  সাজা  দয়  আদালত।  এর  মেধ  হত ােচ া  মামলায়  েত কেক  ২০  বছর  কের  এবং

িবে ারক ব  আইেনর মামলায় যাব ীবন কারাদ- দওয়া হয়। ঢাকার চতথু অিতির  মহানগর দায়রা জজ
আদালেতর িবচারক মা. জািহ ল কিবর ই দফায় ২০১৭ সােলর ২৯ অে াবর এ রায় দন। িবে ারক ব
আইেনর মামলায় যাব ীবন কারাদে-র পাশাপািশ েত ক আসািমর ২০ হাজার টাকা কের জিরমানা এবং
অনাদােয় ছয় মােসর কের কারাদ- দওয়া হেয়েছ।

ই মামলায়ই আসািম মা. মাউন কিবর ওরেফ কিবেরর িব ে  অিভেযাগ মািণত না হওয়ায় তােক খালাস
িদেয়েছ আদালত। রায় ঘাষণার সময় ৮ আসািম উপি ত িছেলন। তােদর মেধ  একজন খালাস পান। বািক
চার আসািম পলাতক।

সাজা া রা হেলন- ব ব ু হত া মামলায় মৃতু দ- পাওয়া লফেট া ট কেনল (অব.) খ কার আব র রশীদ
(পলাতক), মা. িমজা র রহমান, জজ িময়া, গালাম সােরায়ার ওরেফ মামুন, মা. সােহল ওরেফ ি ডম
সােহল,  সয়দ নাজমলু  মাক দ ওরেফ মুরাদ,  গাজী  ইমাম হােসন,  খ কার আিম ল ইসলাম ওরেফ

কাজল, জাফর আহেমদ ওরেফ মািনক (পলাতক), মা.  মায়নু  কিবর ওরেফ মায়নু  (পলাতক) ও মা.
শাহজাহান ওরেফ বাল ু(পলাতক)।

ই রােয়র পযেব েণ আদালত বেল, ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমানেক সপিরবাের হত ার ঘটনা এবং শখ
হািসনােক হত ার চ া িবি  কােনা ঘটনা নয়। ব ব ু  হত ার ষড়যে র সে  িল রাই শখ হািসনােক
হত ার উে ে  ওই হামলা চালায়।

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