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রামু সিহংসতা: 8 বছেরo িবচার না পাoয়ায় হতাশা 

 
পুেড় যাoয়া েবৗ মি র -ফাiল ছিব 
ক বাজােরর রামু uপেজলায় ধম র্ aবমাননার গুজব ছিড়েয় েবৗ পল ীেত হামলার পর সাত বছর েপিরেয় েগেলo িবচার েশষ না 
হoয়ায় হাতাশা কাশ কেরেছন িত রা। 
 
রামু uপেজলার হাiটুিপ ােমর বািস া u ম ব য়া েফসবুেক 'েকারআন aবমাননাকর' ছিব েপা  কেরেছন- eমন aিভেযাগ তুেল 
3123 সােলর 3৯ েসে মব্র রােত oi ােম সংঘব  হেয় হামলা চালায় eকদল েলাক। 24িট েবৗ  মি ের ভাংচুর, লুটপাট চালায় 
তারা, 41িট বািড়েত aি সংেযাগ কের। 
 
oi ঘটনায় নাi য্ংছিড় uপেজলা পিরষেদর েচয়ার ান েতাফােয়ল আহেমদ, েজলা জামায়ােতর েসে টাির িজeম রিহমুল া, সদর 
uপেজলার ভাiস-েচয়ার ান শিহদুল আলম বাহাদুরসহ েদড় হাজােরর েবিশ েলাকেক আসািম কের মামলা হয়। 
 
েবৗ  মি র o পল ীেত হামলার ঘটনায় পুিলশ বাদী হেয় 29িট মামলা কের। eছাড়া িত  eকজন আরo eকিট মামলা করেলo 
পের তা তয্াহার কের েনন। 
 
রামু েমরংেলায়া eলাকার বািস া দীপংকর ব য়া বেলন, 'সাত বছর েপিরেয় েগেলo মামলার িন ি  eখেনা হয়িন। িবচার িবলমব্ 
হেল কৃত েদাষীরা শাি র আoতা েথেক পার েপেয় েযেত পাের। 
 

ত মামলার িন ি  কের কৃত েদাষীেদর দৃ া মূলক শাি র দািব জািনেয় িতিন বেলন, িত  মি র o বসত বািড়গুেলা 
পুনিন র্িম র্ত হেলo মেনর ত েতা eখেনা েমােছিন।' 
 
সাত বছর আেগর oi হামলায় েবৗ  মি েরর aসংখয্ পুরাকীিত র্, কেয়কশ েছাট-বড় বু মূিত র্, কেয়কিট ভাষার ি িপটক eবং 'েগৗতম 
বুে র aমূ  ধাতু' (েদহভ ) আগুেন পুেড় যায়। 
 
পের সরকাির পৃ েপাষকতায় eসব েবৗ িবহার o বসতবািড় পুনরায় িনম র্াণ করা হয়। 3124 সােলর 4 েসে মব্র পুনিন র্িম র্ত eসব 
েবৗ মি র uেদব্াধন কেরন ধানম ী েশখ হািসনা। 
 
মামলার a গিত জানেত চাiেল ক বাজার েজলা o দায়রা জজ আদালেতর পাবিলক িসিকuটর (িপিপ) ফিরদুল আলম বেলন, 
পুিলেশর করা 29িট মামলার aিভেযাগপে  েমাট ৯47 জনেক আসািম করা হেয়েছ। তারা সবাi eখন জািমেন আেছ। 
 
দীঘ র্ পাঁচ বছর তদে র পর মামলাগুেলা িবচােরর পয র্ােয় eেলo a গিত খুব েবিশ েনi। e পয র্  কেয়কজেনর সা য্ েনয়া হেয়েছ 
েকবল। 



 
e িবষেয়  করেল িপিপ ফিরদুল আলম বেলন, 'আসািম েবিশ থাকায় তদ  কােজ সময় েবিশ েলেগেছ। পুিলশ যিদ মামলার 
সা ীেদর আদালেত uপ াপন করেত পাের, সা ীরা যিদ যথাযথ সা য্ েদয়, তাহেল কৃত েদাষীেদর শাি  িদেয় িবচারকায র্ স  
করা যােব।' 
 
পুিলশ সুপার eিবeম মাসুদ েহােসন বেলন, রামুসহ ক বাজােরর েবৗ পল ীগুেলা পুিলেশর সাব র্ িণক নজরদািরেত রেয়েছ। 
 
3128 সােল e েদেশ েরািহ া আসার পর েবৗ  স দায় িকছুটা আতে  িছল। আiন েয়াগকারী সং াগুেলার পদে েপ তা eখন 
সব্াভািবক হেয়েছ। 
 
রামুেত আেগর মেতা সা দািয়ক স ীিত েদখার তয্াশার কথা জািনেয় পূব র্ েমরংেলায়ার বািস া শুভাশীষ ব য়া বেলন, 'aতীেত 
যা হবার হেয়েছ; eখন eসব ভুেল থাকেত চাi। সকেল িমেলিমেশ স ীিতর ব েন বসবাস করেত চাi। সিহংসতার পুনরাবৃি  েযন 
আর না ঘেট। 
 
eকi মেনাভাব কাশ কেরন রামু েক ীয় সীমা িবহােরর আবািসক িভ  ান  েথর। রামু সিহংসতার মেতা িদব্তীয় েকােনা ঘটনা 
যােত বাংলােদেশ না ঘেট েসজ  দৃ া  রিচত হoয়া uিচত বেল িতিন ম  কেরন। 
 
শুধুমা  িত  স দায় নয়, জািত-ধম র্-বণ র্ িনিব র্েশেষ সকেলর তয্াশা িছল কৃত েদাষীেদর শাি  িদেয় eকিট দৃ া  াপন 
হেব। েযসব মামলা হেয়েছ, তােত েকােনা িনরাপরাধ ি  যােত হয়রািনর িশকার না হন, কৃত েদাষীরা যােত শাি র আoতায় 
আেস, তা িনি ত করেত হেব। 
 


