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ফসবকু  মেস াের  ধম
িনেয়  কটিূ  করার
অিভেযাগ  তেুল  ভালার
বারহানউি েন  ‘সাধারণ
তৗহীিদ জনতার’ িবে াভ

সমােবেশ  পুিলেশর  সে
এলাকাবাসীর  সংঘেষ
চারজন িনহত ও শতািধক
লাক  আহত  হেয়েছ।

গতকাল  রিববার  বলা
১১টার  িদেক  এ  সংঘেষ
উপেজলার  ঈদগাহ  মাঠ
রণে ে  পিরণত হয়। এ
সময়  পুিলশ  শটগােনর

িল  ছােড়  বেল  জানা
গেছ।  এেত  আহত

অধশতািধক  ব ি েক
বারহানউি ন

হাসপাতােল,  ৪০  জনেক
ভালা সদর হাসপাতােল এবং িলিব  ৩২ জনেক বিরশাল শর-ই-বাংলা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল

ভিত করা  হেয়েছ। এছাড়া বেুক িলিব  কনে বল আিরফেক হিলক াের কের ঢাকার িসএমএইেচ
নওয়া হেয়েছ। তার অব া আশ াজনক।

  ভালা িতিনিধ
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িনহতরা হেলন : বারহানউি ন উপেজলার মিহউি ন পাটওয়ারীর মা াসায় পড়ুয়া  ছেল মাহববু (১৪),
কািঁচয়া  ইউিনয়েনর  ২  ন র  ওয়ােডর  দলওয়ার  হােসেনর  কেলেজ  পড়ুয়া  ছেল  শািহন  (২৩),
বারহানউি ন পৗরসভার ৩ ন র ওয়ােডর বািস া  মাহফুজ (৪৫) এবং  মনপুরা  হািজরহাট এলাকার

বািস া িমজান (৪০)।

ভালার িসিভল সাজন ডা.  রথী নাথ রায় ও বারহানউি ন উপেজলা া  কমে ে র                     
আবািসক িচিক সক ডা. মা. শািহন সংঘেষ চার জন মারা যাওয়ার তথ  িনি ত কেরেছন। ডা. শািহন
জানান, মাহববু ও শািহেনর শরীের বেুলট িব  হওয়ার িচ  রেয়েছ। অ েদর মতুৃ র কারণ ময়নাতদে র
পর জানা যােব। জলা শাসক মা দ আলম িসি ক জািনেয়েছন, এ ঘটনার পিরে ি েত ঐ এলাকায়
িবিজিব ও অিতির  পুিলশ মাতােয়ন করা হেয়েছ।

যভােব  সংঘষ  :পিুলশ  ও  এলাকাবাসী  সেূ  জানা  গেছ,  গত বার সামািজক যাগােযাগমাধ ম
ফসবেুকর মেস াের সংখ ালঘু  এক ব ি র আইিড থেক ইসলাম  ধম ও নবী  (স) ক কটিূ  কের

কেয়কজনেক িচপূণ মেসজ পাঠােনা হয়। পের সিট ফসবেুক ছিড়েয় পড়েল িব ু  মসুি রা গতকাল
সকােল ঐ মেসজ দানকারীর শাি র দািবেত বারহানউি ন ঈদগাহ মােঠ ‘সাধারণ তৗহীিদ জনতার’
ব ানাের িবে াভ িমিছেলর আেয়াজন কের। তেব এ িবে াভ িমিছল না করার জ  বারহানউি ন ঈদগাহ
মসিজেদর ইমাম মাওলানা জালাল উি ন ও বাজার মসিজেদর ইমাম মাওলানা িমজানেক অ েরাধ জানায়
পুিলশ।  তােদর অ েরােধ  এ  ই  ইমাম  সকাল  ১০টার িদেকই  দায়া- মানাজােতর মাধ েম  িবে াভ
িমিছলিট সমা  কেরন। িক  তত েণ বারহানউি েনর িবিভ  াম  থেক হাজার হাজার লাক এেস
ঈদগােহ জেড়া হয়। একপযােয় তারা ঐ ই ইমাম এবং সখােন থাকা পুিলেশর ওপর চড়াও হয়। পুিলশ
আ র ােথ  মসিজেদর ইমােমর েম  আ য় নয়। একপযােয় উে িজত জনতা  পুিলশেক ল  কের
ইট-পাটেকল িনে প করেত থােক। পুিলশ িনেজেদর বাচঁােনার জ  উে িজত মসুি েদর ওপর ফাঁকা িল
ছােড়। এেত মসুি রা আেরা উে িজত হেয় পুিলেশর ওপর আ মণ চালায়। সকাল ১০টা থেক পুর

একটা পয  দফায় দফায় পুিলেশর সে  জনতার সংঘষ হয়।

এসিপ যা  বলেলন : ভালার  পুিলশ পার সরকার মাহা দ কায়ছার বেলন, ‘িব ব চ  ভ নােমর
অিভযু  ওই যবুেকর ফসবকু আইিড াক হেয়েছ। স আমােদর হফাজেত রেয়েছ। আমরা ােকর
সে  যারা জিড়ত তােদর আটক কেরিছ।’ িতিন বেলন, ‘আমরা এ িনেয় গত রােত ানীয় আেলমেদর সে
কথা বেলিছ। তারা বেলেছ, আজেকর া াম হেব না। িক  সকাল থেক আমােদর কােছ খবর আেস য
সখােন মাইিকং হে  এবং জ বানােনা হে । সখােন িগেয় আমরা মসুি েদর সে  কথা বিল। আিম

িনেজ সখােন ব ব  িদেয়িছ। তারা সবাই আমার ব ব  েনেছ। যখন আিম জ থেক নেম আিস,
তখন একদল উে িজত জনতা আমােদর ওপর হামলা চালায়।  আমরা আ র ােথ একিট েম িগেয়
আ য় নই। যখন তারা আমােদর েমর জানালা ভেঙ ফলেছ, তখন আমরা থেম শটগােনর ফাঁকা িল
ছুিড়। এেত কাজ না হওয়ায় ওপেরর িদেক িল চালাই। এেত আমার জানামেত একজন পুিলশ সদ
বেুক িল লেগ তর আহত হন। আমরা আহত অব ায় যােদর হাসপাতােল পািঠেয়িছ তােদর মেধ
িতন জন িনহত হেয়েছ। তেব িনহত আেরা থাকেত পাের, সটা আমােদর কােছ তথ  নই।’
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

অিভযেু র ফসবকু আইিড াক করা হয় :অিভেযাগ উেঠেছ, বার িবেকেল িব ব চ  ভ নােমর
ফসবকু আইিড থেক তার ড িলে র বশ কেয়ক জেনর কােছ ইসলাম ধম ও নবী িনেয় িচপূণ

ভাষার মেসজ আেস। িব ব বারহানউি ন উপেজলার কািঁচয়া ইউিনয়েনর ২ ন র ওয়ােডর চ  মাহন
বে র ছেল।  পের কেয়কিট আইিড থেক মেসজ েলার ি নশট িনেয় ফসবেুক িতবাদ জানােল

িবষয়িট সবার নজের আেস। এ অব ায় স ার পর িব ব বারহানউি ন থানায় আইিড াক হেয়েছ বেল
িজিড করেত এেল পুিলশ িবষয়িট তদ  ও িজ াসাবােদর জ  তােক িনেজেদর হফাজেত রােখ। তােক
িজ াসাবােদর পর পুিলশ এক াকারেক আটক কের। গতকাল রােত শষ খবর পাওয়া পয  িব ব থানা
হফাজেত রেয়েছন বেল জানা গেছ।

স ত, ফসবেুক ধম অবমাননা করার জব ছিড়েয় এর আেগ দেশর িবিভ  ােন ধমীয় সংখ ালঘেুদর
ওপর হামলার ঘটনা ঘেটেছ। ২০১২ সােলর ২৯ সে র রােত ক বাজার জলার রামেুত হামলা চািলেয়
লটুপাটসহ ১২িট বৗ  মি র ও ৩০িট বািড়েত অি সংেযাগ কের একদল বৃ । এছাড়া ২০১৬ সােল

া ণবািড়য়ার নািসরনগের রসরাজ নােমর এক ম জীবীর িব ে  এমন অিভেযাগ এেন লাকজনেক
উসকািন িদেয় খিপেয় তেুল বািড়ঘর ও মি ের হামলা চালােনা হয়।

এিদেক বারহানউি েন জনতা-পুিলশ সংঘেষর ঘটনায় আজ সামবার বলা ১১টায় ভালা সরকাির লু
মােঠ  িতবাদ সমােবেশর আেয়াজন কেরেছ সবদলীয় মসুিলম ঐক  পিরষদ। গতকাল িবকােল ভালা

স ােবর সামেন সংগঠেনর নতারা এ ঘাষণার পাশাপািশ ভালার পুিলশ পার ও বারহানউি েনর
ওিসেক ত াহারসহ ছয় দফা দািব তুেল ধেরন।

বিরশাল  হাসপাতােল  িলিব  ৩২  জন :বিরশাল  অিফস জানায়,  শর-ই-বাংলা  মিডক াল কেলজ
হাসপাতােল গতকাল স া ৭টা পয  ভালার ঘটনায় িলিব  ৩২ জনেক ভিত করা হেয়েছ। এেদর মেধ
রেয়েছন : বারহানউি েনর িমজা র রহমান (৩০), ইউ ফ (৬০), না টু  (৪০), মাক র রহমান (১৮),
তানভীর (৩০), ওয়া?িলউ াহ (২৪), িসি ক (২৮), আবু তােহর (৩০), শামীম (১৮), সাহরাব (৩০),
আল আ?িমন (১৮),  জামাল (২৫),  আবলু কালাম  (৩৮),  ক?িবর (৩৫), আলাউ?ি ন (৪২),  সােহল
(২৬), হা ান (৪৫), িরয়াজ (২৯), ইমাম হাসান (২৬), ল ইসলাম (৩৫), র?িকব (১২), মিনর (১৭),
রা?িকব (১৫), হা?িসব (১৪) তাজলু ইসলাম (৫৫), মু া (১৩) ও জন (৩৫)। এরা সবাই ?িলিব
হেয় আহত হেয়েছন বেল জা?িনেয়েছন শবা?িচম হাসপাতােলর জ ির িবভােগ দা?িয় রত িচিক সক
আবলু হাসানাত রােসল।

িবিভ  ােন িবে াভ : ভালায়  পুিলেশর সে  জনতার সংঘেষ হতাহেতর িতবােদ গতকাল িবকােল
া ণবািড়য়ায়  িবে াভ ও িতবাদ  সমােবশ কেরেছ  ইসলামী  ছা  খলাফত বাংলােদশ।  সমােবেশ

অনিতিবলে  দাষীেদর আইেনর আওতায় এেন িবচার িনি ত করার দািব জািনেয়েছন ব ারা।   এছাড়া
বিরশােল ইসলামী শাসনত  ছা  আে ালেনর উেদ ােগ একই সময় অি নী মার টাউন হেলর সামেন
সমােবশ ও িবে াভ িমিছল হয়।  ব ারা  ভালায়  তৗিহদী  জনতার ওপর পুিলেশর হামলার িতবাদ
জািনেয় বেলন, পুিলশ িবনা উসকািনেত িল চািলেয়েছ।

চ াম  অিফস জানায়,  ভালার  বারহান উি েন পুিলেশর িলেত চার জন িনহত হওয়ার িতবােদ
এবং  ঘটনার  সে  জিড়তেদর  শাি র  দািবেত  হাটহাজারীেত  সড়ক অবেরাধ  কের  িবে াভ  কেরেছ
হফাজেত ইসলাম। গতকাল আসর নামােজর পর কেয়ক হাজার িবে াভকারী রা ায় নেম আেসন। এ

সময় তারা টায়ার ািলেয় চ াম-রা ামািট আ িলক মহাসড়েক অব ান িনেয় যান চলাচল ব  কের
দন।  িবে াভকারীরা  হাটহাজারী  থানা  ভবন  ল  কের  ইটপাটেকল  িনে প  কেরন  এবং  কেয়কিট

যানবাহন ভাঙচরু কেরন। একপযােয় িবে াভকারীরা রা ায় দািঁড়েয় িনহতেদর রেণ গােয়বানা জানাজায়
অংশ হণ কেরন।
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