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িবমান, ল ও নৗব র এবং সীমাে  সতকবাতা

শংকর মার দ ॥ আ জািতক জ ী সংগঠন ইসলািমক টস (আইএস) ধান আবু বকর আল-বাগদািদ িনহত
হওয়ার পর জ ী সংগঠনিটর অিফিসয়াল সাইট আমাক িনউজ খবর িদেয়েছ, নতুন আইএস ধান িনযু  হেয়েছন
বাগদািদর িব  আব াহ কারদাশ হাজী আব াহ আল-আফাির। বাগদািদ িনহত হওয়ার পর আইএস জ ীেদর
মেনাবল ভে  পড়ার কারেণ আইএস-এ যাগদানকারী িবেদেশ অব ান করেছ এমন বাংলােদশী ২০ জ ী যােত
দেশ  িফের  আসেত  না  পাের  সজ  িবমানব র,  লব র,  নৗব র,  সীমা  এলাকায়  বাতা  পািঠেয়েছ

আইনশৃ লা বািহনী। দেশর ভতের আইএস মতাদেশর অ সারী জ ী সংগঠন িনউ জএমিব, আনসা াহ বাংলা
িটমসহ জ ীেদর ওপর কেঠার নজরদাির  কেরেছ গােয় া সং া। পুিলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট ও
গােয় া সং ার সূে  এ খবর জানা গেছ।

গােয় া  সং ার  একজন কমকতা  বেলন,  আইএস ধান  আবু  বকর আল-বাগদািদ  িনহত  হওয়ার  পর জ ী
সংগঠনিটর অিফিসয়াল সাইট আমাক িনউজ থেক তথ  সং হ করেছ গােয় া সং া। আমাক িনউজ বেলেছ, নতুন
আইএস ধান হে ন আব াহ কারদাশ হাজী আব াহ আল-আফাির। গত আগে  তােকই তার অ পি িতেত
আইএস পিরচালনার ভার দন বাগদািদ। আইএেসর অিফিসয়াল সাইেটর বরাত িদেয় নতনু আইএস ধান হওয়ার
খবরিট কাশ কেরছ িবেদশী সংবাদমাধ মও। এক সমেয় ইরােকর সােবক িসেড ট সা াম হােসেনর অধীেন
দশিটর সনাবািহনীেত চাকির করেতন নতুন আইএস ধান আব াহ কারদাশ হাজী আব াহ আল- আফাির।

আইএেসর র িদেকই জ ী সংগঠনিটেত নাম লখান আব াহ কারদাশ হাজী আব াহ আল-আফাির। জ ী
সংগঠনিট তখনও ইরাক-িসিরয়ায় িব ীণ ভূ-ভাগ দখল কেরিন, ব াপক িব িৃত লাভ কেরিন এবং আ জািতক পযােয়
তখন জ ী সংগঠনিট ব াপক পিরিচিতও লাভ কেরিন। নতুন আইএস ধান কারদাশ আইএস অ সারীেদর কােছ
অধ াপক িহেসেবও পিরিচত। বাগদািদ তােক থেম ‘মসুিলম এ ােফয়াস’ িবভােগর দািয়  দন। এখন বাগদািদর
মতুৃ র পর কারদাশ আইএস-এর কমা ডার ইন চীফ িহেসেব দািয়  পালন করেবন। বাগদািদর দীঘিদেনর িবশ^
স ী  হে ন কারদাশ। এখন স আইএসেক পুনবাসেনর চ া  করার দািয়  পেয়েছন। নতুন আইএস ধান
কারদাশ এমন এক সমেয় জ ী সংগঠনিটর দািয়  কাঁেধ িনেয়েছন যখন এই স াসী জ ীেগা ী িখলাফেতর নােম
হাজার হাজার মা ষেক হত ার পর ইরাক ও িসিরয়ায় পযুদ  হেয় মেনাবল ভে  পেড়েছ। িনয়ার িবিভ  দশ
থেক যারা আইএস এ যাগদােনর জ  ইরাক-িসিরয়া গেছন এবং এখন আফগািন ােন অব ান করেছন তারা িনজ

িনজ দেশ িফের আসার চ া করেছন।

গােয় া সং ার একজন কমকতা বেলন, বাংলােদেশ িফরেত চায় এই ধরেনর তািলকায় রেয়েছ ২০ ইসলািমক
টস (আইএস) জ ী। এই জ ীেগা ীেত বাংলােদশ থেক যাগ িদেত িসিরয়া-ইরাক গেছ ৪০ জন। এর মেধ

মারা গেছন ২০ জন সখােনই। িসিরয়া-ইরােক আইএস জ ীেদর শষ ঘাঁিট  পতেনর পর এখনও জীিবত ২০
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আইএস জ ী দেশ িফের আসার চ া করেছ। আইএস ধান বাগদািদ িনহত হওয়ার পর বাংলােদশী আইএস
জ ীরা দেশ িফের আসেত পাের এমন আশ ায় িবমানব র, লব র, সীমা  এলাকায় বাতা পাঠােনা হেয়েছ।
বাংলােদশ থেক যারা আইএস জ ী সংগঠেন যাগদান কেরেছ তােদর নাম  করা হেয়েছ কােলা তািলকাভু ।
আইএস জ ীরা যােত দেশ ঢকুেত না পাের সজ  সতকতা অবল েনর িনেদশ দয়া হেয়েছ। দেশ িফের আসার
চ া করেলই আইএস জ ীেদর ফতার করা হেব বেল জািনেয়েছ পুিলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট।

পিুলেশর  কাউ টার  টরিরজম  ইউিনেটর  একজন  কমকতা  বেলেছন,  ধু  বাংলােদশ  থেকই  নয়,  যু রা  ও
ি েটনসহ িবিভ  দশ থেক গাপেন নানা কৗশেল িসিরয়া িগেয় আইএেস যাগ িদেয়েছন এমন বাংলােদশীর সংখ া
৪০ জন। তােদর তািলকা হােত পেয়েছ পুিলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট। িবিভ  দেশর সহেযািগতা ও তথ
আদান- দােনর মাধ েম তািলকািট  তির কেরেছ আইনশৃ লা বািহনী। এরা সবাই জ সূে  বাংলােদশী অথবা
বাংলােদশী বংেশা তূ। অেনেকই আবার বাংলােদশ ছাড়াও অ  দেশর ত নাগিরক। তেব এেদর মেধ  ২০ জন
ইেতামেধ  মারা  গেছন, বািকরা বাংলােদেশ  ফরার চ া  করেছন। আইএেস যাগদানকারীরা  দেশ িফরেলই
তােদর ফতার করা হেব বেল জািনেয়েছ আইনশৃ লা র াকারী বািহনী। এ জ  দেশর সব িবমানব র ও
লব ের নােমর তািলকা পাঠােনা হেয়েছ। তারা যন কানভােবই দেশ েবশ করেত না পাের, আর আসেলই

যােত ফতার করা হয় স ব াপাের কেঠার িনেদশনা রেয়েছ। ইিমে শন কতৃপ  তােদর শনা  করা মা ই
ফতার করেব এবং  িবষয়িট  তাৎ িণক  কাউ টার টরিরজম ইউিনটেক  জানােনার  িনেদশনাও  দয়া  হেয়েছ।

িসিরয়া-ইরােক আইএস জ ী ঘাঁিট পতেনর পর থেকই বাসী জ ী যারা এখন দেশ িফের আসার চ া করিছল
এবং আইএস ধান বাগদািদ িনহত হওয়ার পর তারা দেশ িফের আসার জ  াণপণ চ া করেব এমনটাই মেন
করেছন গােয় া কমকতারা।

পিুলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট সূে  জানা গেছ, বাংলােদশ থেক তািলকাভু  য ৪০ জন আইএস জ ীর
খাতায় নাম িলিখেয়েছ তারা সবাই রাজনীিতিবদ, িশ পিত ও উ  পযােয়র কমকতােদর আ ীয়-স ান। আর এেদর
মেধ  আইএেসর পূণ পেদ িছেলন সাইফুল হক জন ও আিশ র রহমান। আইিট িবেশষ  সাইফুল হক জন
িসিরয়ায় যেু  িনহত হেয়েছন। তার ীর নাম সায়মা আ ার মু া। ই স ানসহ গভবতী ীেক িনেয় িসিরয়া যান

জন। িসিরয়ায় যাওয়ার পর ওসমান নােম তার একিট স ান হয়। খুলনার ইকবাল নগের তােদর বাসা। মারা
যাওয়ার পর আইএস তােক ‘সাহসী মজুািহদ’ িহেসেব অিভিহত কের। কাওরানবাজাের তার একিট কি উটার ফাম
িছল। স িত ন থেক জেনর ভাই আতাউল হক ৫০ লাখ টাকা পাঠায় এই ফােমর নােম। এই টাকাসহ

জেনর বাবা ও তার আেরক ভাইেক ফতার কের পুিলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট। পের তার বাবা কারাগাের
মারা যান। ওই ৫০ লাখ টাকা লশােনর হিল আিটজান হামলার মা ারমাই ড তািমমেক দয়ার জ  পাঠােনা
হেয়িছল।  এটা  জ ী  অথায়েনর  টাকা।  জেনর  িসিরয়া  যাওয়ার  িবষয়িট  িজ াসাবােদ  পুিলশেক  জানায়  তার
বাবা-ভাই। আেরক জ ী নতা েকৗশলী বাশা ামান উ রবে  অিভযােন িনহত হন। িতিন জনেদর ফােম কাজ
করেতন। তার সে  িসিরয়ার আইএেসর সে  যাগােযাগ িছল বেল জানেত পেরেছ জ ীেগা ীর তদ  সং া।

ঢাকা িশ  হাসপাতােলর িচিকৎসক ডাঃ রাকন উি ন খ কার তার ী-স ানেদর সে  িনেয় িসিরয়া িগেয়িছেলন
আইএেসর পে  কাজ করেত। যু াহত আইএস জ ীেদর িচিকৎসা সবার দািয়ে  িছেলন। তার ীর নাম নাইমা
আ ার, মেয় রেজায়ানা  রাকন, মেয়র জামাই  সাদ কােয়জ ও মেয় রািমকা রাকন। ঢাকার িখলগাঁওেয়র
চৗধুরীপাড়ায় তােদর বািড়। সব িবি  কের তারা িসিরয়া যান। যৗথবািহনীর আ মেণ িসিরয়ায় আইএস িছ িভ

হওয়ায় তারা এখন দেশ িফরেত চান। তেব যৗথবািহনীর নটওয়ােক রাকনউি ন খ কার ও তার পিরবার ধরা
পেড়েছ। তেব পািলেয় বাংলােদেশ আসার চ া এখনও চািলেয় যাে  পাঁচ সদে র এই পিরবার। অপরিদেক
ই ািহম হাসান খান ও জুনােয়দ খান নােম ই ভাইও িসিরয়া িগেয়িছল। তােদর মা-বাবা সৗিদ আরেব থােকন।
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বাংলােদশী বংেশা তূ ডাঃ আেনায়ার ি িটশ পাসেপাটধারী। িতিনও সপিরবাের ি েটন থেক িসিরয়া যান। তেব
যু রাজ  সরকার তার পাসেপাট বািতল কেরেছ। বাংলােদশী বংেশা তূ ি িটশ নাগিরক হিবগে র বািস া ইবেন
হাম দ আইএেসর সদ । তার আসল নাম সািমউন রহমান। আইএেসর দয়া নাম ইবেন হাম দ। বাংলােদেশ
আসার পর তার কমকাে- আইএেসর স ৃ তার মাণ পায় তদ  সং া পিুলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনট। এই
িতনজন ফতারও হয়। তখন দেশর শীল সমােজর একিট অংেশর প  থেক দািব করা হয়, ইবেন হাম দ
ি িটশ সাং িৃতক কমকাে- জিড়ত। পের জািমেন মিু  পান সািমউন। এ ঘটনার িকছুিদন পর সািমউন িদ ীেত যান।
সখােন ভারেতর গােয় া নটওয়ােক ধরা পেড় সািমউেনর আইএেস জিড়ত থাকার কমকা-। পের তােক ফতার

করা হয় বেল জানা গেছ।

পিুলেশর কাউ টার টরিরজম ইউিনেটর একজন কমকতা বেলন, বাংলােদেশর ৪০ জেনর তািলকা িবমানব র ও
লব েরর সকল ইিমে শেন পাঠােনা  হেয়েছ। িসিরয়া ও ইরাক থেক যারা আসেবন তােদর সব তথ  দেখ

তািলকাভু েদর কউ থাকেল সে  সে  ফতার করা হেব। িতিন বেলন, এয়ারেপাট ও লব র েলা কেঠার
নজরদািরেত রাখা হেয়েছ। আইএেসর সদ  আসা মা ই ফতার করা হেব। এ িবষেয় অ া  ইে টিলেজে র
সে ও যাগােযাগ রাখেছ কাউ টার টরিরজম ইউিনট। ইরাক ও িসিরয়ায় আইএস অেনক আেগই কাণঠাসা হেয়
পড়ার পর তােদর শষ ঘাঁিট  পতেনর ঘাষণা দয়ার পরই আইনা গ ব ব া হণ করা হেয়েছ। এখন আবার
বাগদািদ িনহত হওয়ার পর নতনু কের আইনা গ ব ব া হেণর উেদ াগ িনেয়েছ আইনশৃ লা বািহনী।
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