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েফসবুক  o  েমেস াের  মহানিব  হজরত  মহুাmদ  (সা)-েক  িনেয়  কিথত  কটূিkর  aিভেযােগ  েভালার
েবারহানuিdেন  জনতা-পুিলশ  সংঘষর্  o  চার  জন  িনহেতর  ঘটনার  eক  িদন  পর  গতকাল  েসামবার
sাভািবক হেত  কের uপেজলার পিরিsিত। েজলার aভয্nরীণ েট েকােনা বাস চলাচল কেরিন। তেব
uপেজলায় সাধারণ মানুষ তােদর sাভািবক কাজকমর্ কেরেছ িনিবর্ে  o িনভর্ েয়।
আiনশৃ লার sােথর্ পুেরা েভালা েজলায় সব ধরেনর সভা-সমােবশ িনিষd করা হেয়েছ। গতকাল েসামবার
সকাল  েথেক  পরবতর্ী  িনেদর্শ  না  েদoয়া  পযর্n  ei  িনেষধাjা  জাির  থাকেব  বেল  জািনেয়েছন  েজলা
ময্ািজেsট o েভালার েজলা pশাসক (িডিস) মাসুদ আলম িছিdক। িতিন বেলন, েবারহানuিdেনর ঘটনার
পর বতর্ মান পিরিsিতর কথা িবেবচনা কের েজলায় সব ধরেনর সভা-সমােবশ িনিষd করা হেয়েছ। eখন
পযর্n পিরিsিত শাn রেয়েছ। েমাতােয়ন রেয়েছ িবিজিব, পুিলশ, যর্াব, আমর্ড পুিলশ।
eিদেক রিববার পুিলেশর oপর হামলার ঘটনায় গতকাল মামলা হেয়েছ। মামলায় ajাতনামা 5 হাজার
জনেক আসািম করা হেয়েছ। গত রিববার রােত েবারহানuিdন থানার eসআi আিবদ েহােসন বাদী হেয়

  েভালা দিkণ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,

ei মামলা দােয়র কেরন। েবারহানuিdন থানার oিস eনামুল হক বেলন, পুিলেশর oপর হামলার ঘটনায়
ei মামলা করা হেয়েছ।
aনয্িদেক সবর্দলীয় মুসিলম ঐকয্ পিরষদ গতকাল ছয় দফা দািব জািনেয়েছ। দািব েলা হেc িবpব চnd
ভর  ফাঁিস  কাযর্কর,  িনহতেদর  লাশ  িবনা  ময়নাতদেn  পিরবােরর  কােছ  হsাnর,  আহতেদর  সরকাির

খরেচ                 িচিকtসা,  েভালার  পুিলশ  সুপার  o  েবারহানuিdেনর  oিসেক  pতয্াহার,  িনহতেদর
kিতপূরণ  pদান  eবং  েgpারকৃতেদর  িবনা  শেতর্  মিুk  pদান।  গতকাল  েভালা  েpসkােব  eক  সংবাদ
সেmলেন eসব দািব জানােনা হয়। eর আেগ েpসkােবর সামেন eকিট সমােবশ করিছল সংগঠনিট। তেব
েভালা সরকাির sুল মােঠ পূবর্িনধর্ািরত সমােবশ কমর্সূিচ করেত েদয়িন pশাসন। সংগঠেনর aনয্তম েনতা
মাoলানা িমজানুর রহমান জািনেয়েছন, পুিলেশর aনমুিত না পাoয়ায় তারা সমােবশ কেরনিন। সংবাদ
সেmলেন আগামী 72 ঘ ার মেধয্ দািব মানা না হেল বহৃtর আেnালেনর ঁিশয়াির ucারণ করা হয়। দািব
আদােয় সংগঠেনর আhায়ক বিশর  uিdন িতন িদেনর কমর্সূিচ েঘাষণা কেরন। eর মেধয্ রেয়েছ :আজ
ম লবার  েভালার  সব  uপেজলায়  িবেkাভ,  বৃহsিতবার  মানববnন  eবং  kবার  িনহতেদর  sরেণ
েদায়া  o  েমানাজাত।  e  সময়  পুিলশ,  যর্াবসহ  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর  সদসয্রা  খুবi  সাবধােন
দািয়t পালন কেরন। তােদর আচরণ িছল সংযত।
বিরশাল েরে র িডআiিজ েমা. শিফkল iসলাম সবর্দলীয় মুসিলম ঐকয্ পিরষেদর ছয় দফা দািবর িবষেয়
বেলন, সংি  িবভাগ েলা দািব পযর্ােলাচনা কের বয্বsা েনেব। চার জন িনহেতর ঘটনার তদn চলেছ।
তদেnর আেগ িকছুi বলা যােব না। তদেnর ফলাফেলর পর যথাযথ আiনানগু বয্বsা েনoয়া হেব। িতিন
বেলন,  বাংলােদশ  আiেনর  মেধয্  চেল।  আiেনর  বাiের  েকu  নয়,  আiেনর  ঊে র্o  েকu  নয়।  pেতয্ক
বয্িkর েkেt বাংলােদেশর pচিলত আiন pেযাজয্। িতিন গতকাল দপুুের েভালা সািকর্ ট হাuেজ eক সংবাদ
সেmলেন eসব কথা বেলন। েফসবকু pসে  িতিন বেলন, eটা হাiিল েটকিনকয্াল িবষয়। েবারহানuিdেনর
েফসবুেকর িবষয়িট ঢাকায় িবেশষেjর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। তারা েফসবকু কতৃর্ পেkর সে  েযাগােযাগ
করেছ।
সংঘেষর্র ঘটনায় sানীয় সরকার uপপিরচালক মামদুরু রহমানেক pধান কের রিববারi েজলা pশাসেকর
পেk িতন সদেসয্র তদn কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটর aনয্ সদসয্রা হেcন aিতিরk েজলা pশাসক
(আiিট aয্াn eডুেকশন) আতাহার িময়া o েভালার aিতিরk পুিলশ সুপার (সদর সােকর্ ল) মহিসন আল
ফা ক।
eিদেক যার েফসবকু aয্াকাun হয্াকড হেয়িছল, েসi িবpব চnd ভ েভালা পুিলশ েহফাজেত রেয়েছ।
aনয্িদেক যারা িবpেবর aয্াকাun হয্াক কেরিছল eবং তার কাছ েথেক aথর্ েচেয়িছল, েসi দiু জনেকo
পুিলশ  েgফতার  কেরেছ।  eেদর  মেধয্  শরীফেক  পটুয়াখালী  েথেক  eবং  iমনেক  েবারহানudীন  েথেক
kবার রােত েgফতার করা হয়। তারা দiু জনo েভালা পুিলশ েহফাজেত রেয়েছ।

গতকাল  িদনভর  শহের  পুিলশ,  যর্াব  o  িবিজিব  টহল  েদয়।  েভালা  মেডল  থানার  oিস  eনােয়ত  েহােসন
জানান, পা র্বতর্ী েজলা েথেক েভালায় aিতিরk দiু শতািধক পুিলশ আনা হেয়েছ। েজলা শহেরর পিরেবশ
sাভািবক  হেc।  েসখােন  পুিলশ,  িবিজিব  o  েকাsগাডর্  দািয়t  পালন  কের  বেল  েভালার  পুিলশ  সুপার
সরকার েমাহাmদ কায়সার জািনেয়েছন।
আহত  েলাকজন  েভালা  সদর  হাসপাতাল,  েবারহানuিdন  uপেজলা  sাsয্  কমেpk  o  েশর-i  বাংলা
েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল িচিকtসা িনেc। েভালা o  েবারহানuিdেন িচিকtসেকর সংকট রেয়েছ
বেল aিভেযাগ কেরেছ েরাগী o sজেনরা।
রিববার  েবারহানuিdন  uপেজলা  সদেরর  ঈদগাহ  মসিজদ  চtের  পুিলশ-জনতা  সংঘেষর্  চার  বয্িk
বেুলটিবd হেয় িনহত o  শতািধক েলাক আহত হয়।
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ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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