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িনিষ  িহযবতু তা  রীেরর ব াপক অপতৎপরতা

গভীর  রােত  অেনকটাই  নীরব  ঢাকা  িব িবদ ালয়  ক া াস।  নই  রাজৈনিতক  আ া।  আইন-শৃ লা
র াকারী  বািহনীর সদ ও নই। অেনকটাই থমথেম পিরেবশ। গত ২৩ অে াবর রােত আেলা-আঁধােরর
মেধ  হঠাৎ  চােখ  পেড়  কলাভবেনর  আশপােশ  কেয়কজন  ত ণ  সে হজনকভােব  ঘারাঘুির  করেছ।
একসময় তারা  তিড়ঘিড় কের িবিভ  দয়ােল পা ার লাগােত  কের। এরপর ত ঘটনা ল ত াগ।
এিগেয় িগেয় দখা যায়, িনিষ  জি  সংগঠন িহযবুত তা ীেরর পা ার। তােত জি  মতবােদর পাশাপািশ
সরকারিবেরাধী নানা উসকািনমূলক ব ব । বাংলােদেশর গণত , সংিবধান, আইন, শাসন ও িবচারব ব ার
িবেরািধতা।

জানা  যায়,  িকছিুদন  আেগ ঢাকা  িব িবদ ালয়  ক ীয়  ছা  সংসদ (ডাক )  িনবাচেনর  িব ে ও চাের
নেমিছল তারা। স সময় তােদর পা ার ক া ােস য ত  চােখ পড়ত। তখন তারা  সরকারিবেরাধী

িমিছল-িমিটংেয়ও  অংশ  নয়।  এেত াভ জািনেয়  ক া ােসর  গিতশীল  সংগঠন েলা  দািব কেরিছল,
গােয় া  সং া  ও আইন-শৃ লা  র াকারী বািহনীর ব থতায় জি রা  ক া ােস ব াপকভােব তৎপর হেয়

উঠেছ।  অবেহলা  রেয়েছ  িব িবদ ালয়  শাসেনরও।  তেব  িব িবদ ালয়  শাসন  জািনেয়িছল,  ‘িহযবুত
জি েদর’ খঁুেজ বর করা হেব।
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িক  িনিষ  িহযবুেতর  তৎপরতা  বেড়ই  চেলেছ
রাজধানীেত।  তােদর  তৎপরতায়  সা দািয়ক উসকািন
ছিড়েয় পিরি িত উ  হওয়ার আশ াও করেছ অেনেক।
এ  িনেয়  অপরাধ  িবেশষ রা  বলেছন,  িনিষ  হওয়ার
পরও ঢাকা  িব িবদ ালয় ক া াসসহ অ া  এলাকায়
জি েদর  কা  উপি িত  কােনাভােবই মেন  নওয়া
যায়  না।  তােদর  এই  অপতৎপরতা  যেকােনাভােব
িনয় ণ করেত হেব। 

িবষয়িট স েক ঢাকা িব িবদ ালেয়র র অধ াপক এ
ক  এম  গালাম  র ািন  কােলর  ক েক  বেলন,

‘িব িবদ ালেয় িরয়াল িটম িশ াথীেদর িনরাপ ায় সব
সময়  সি য়  রেয়েছ।  সারা  রাত  িরয়াল  িটম

ক া ােসর িবিভ  ােন টহল দয়। এর পরও কখেনা কখেনা  এসব সংগঠন েযাগ নয়। িব িবদ ালয়
পিরবােরর সে  যারা যু , তােদর কােছ আ ান, এ রকম কােনা িবষয় দখেল সে  সে  আমােদর জানােল

ত ব ব া নব। এ ে  আইন-শৃ লা র াকারী বািহনী েলারও সহেযািগতা নওয়া হে ।’

খাজঁ িনেয় জানা  গেছ,  মােঝমেধ ই রাত ২টা  থেক ফজেরর আজান পয  িটএসিস,  মধরু ক াি টনসহ
ক া ােসর িবিভ  এলাকায় অব ান নয় িহযবুত তা ীেরর সদ রা। এরপর েযাগমেতা দয়ােল পা ার
সাটঁায়। সই সে  সাধারণ িশ াথীেদর কােছ অনলাইেনও তারা িলফেলট, পা ােরর ছিব ও িলংক অ াে স
পাঠায়। এর একিট িলংক কােলর ক ’র সং েহ আেছ। গত ১১ অে াবর ঢাকা িব িবদ ালেয়র এক ছাে র
কােছ পাঠােনা মেসেজ বলা  হেয়েছ, ‘ হ মুসিলমগণ, দেশর সকল াথেক িবসজন িদে  এই সরকার।
এটােক  িতহত  করেত  হেব।’  গত  ৭  সে র  আেরক  ছাে র  কােছ  িলংেক  িলেখেছ,  ‘ইসলাম,
নবী-রা েলর  শ েদর  িব ে  েখ  দাড়ঁান।’  একইভােব  িহযবুত  তা ীেরর  আিমেরর  ব েব র  িভিডও
িলংকও পািঠেয় উসকািন ছড়াে  তারা। ঢাকার রমনা, মিতিঝল, ধানমি , লশান, বনানী, উ রাসহ িবিভ
এলাকায় িবিভ  িত ােনর দয়ােল উসকািনমূলক পা ার সািঁটেয় চলেছ তারা। গত বৃহ িতবার স ায়

লশান এলাকায় িঁড় িঁড় বৃি র মেধ  এক িহযবুত জি  ত পােয় এিগেয় এেস এক ব ি র হােত একিট
িলফেলট ধিরেয়  িদেয়  সের  পেড়। ওই সময় আশপােশ  তার স ীেদরও দখা  যায়। তারাও একইভােব
িলফেলট িবতরণ করিছল। অদূেরই ই পুিলশ সদ  থাকেলও এমন অপতৎপরতা ঠকােত তােঁদর সি য়
হেত দখা যায়িন। কাে  িহযবুত তা ীেরর পা ার িবতরেণর িবষেয় জানেত চাইেল এক পুিলশ সদ
বেলন, ‘এটা আমােদর কাজ নয়, সাধারণত গােয় া িবভােগর সদ রা এেদর িনয় ণ কের থােক।’

িকছদূুর এিগেয় চােখ পেড় জি েদর দওয়া িলফেলট হােত িনেয় দখিছেলন সিলম নােমর এক যুবক।
িতিন বেলন, ‘পুেরা পা ােরই সরকার, রা , সংিবধানিবেরাধী ধমীয় উসকািনমূলক তথ । িনিষ  সংগঠন
িকভােব এই পা ার িবিল করেছ?’

জি েদর সা িতক তৎপরতার খাজঁ িনেত গত বােরর জমুার নামােজর আেগ বন ীসহ মগবাজার ও
বা া এলাকার কেয়কিট মসিজেদর সামেন িগেয়ও একই িচ  চােখ পেড়। একই ধরেনর িলফেলট িবিল
করিছল কেয়কজন ত ণ িহযবুত সদ । ধ ুিহযবুতই নয়, িনিষ  ঘািষত জি  সংগঠন আনসা াহ বাংলা
িটম,  জএমিবসহ অ া  জি  সংগঠেনর সদ রাও গাপেন একইভােব সমােজ ‘দাওয়ািত’  কমকাে র
মাধ েম উ - মৗলবােদর বীজ বপন করেত উসকািন ছড়াে । পাশাপািশ ই টারেনেট িবেশষ অ াপস ব বহার
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কের একই ধরেনর  চারণা  চালাে  তারা।  অব  গােয় া  সূে র  দািব,  িহযবুত  তা ীেরর সা িতক
কমকাে র ওপর িবেশষ নজর রাখেছ র াব ও ঢাকা মহানগর পুিলেশর (িডএমিপ) কাউ টার টরিরজম অ া ড
া াশনাল (িসিটিটিস) ইউিনট।

জি েদর  উসকািনমূলক তৎপরতা  িনয় েণ না  আসার  কারণ চাইেল  িসিটিটিস ইউিনেটর  ধান  মিন ল
ইসলাম  বেলন,  ‘িবিভ  সমেয়  আমরা  িহযবুত  তা ীেরর  অেনক  সদ েক  ার  কেরিছ।  এর  পরও
িবি ভােব তােদর িকছু তৎপরতা রেয়েছ। উ বাদ দমেন ধু পুিলশই নয়, পিরবার, িসিভল সাসাইিটসহ
সবার সি িলত য়াস থাকেত হেব।’

সংি  একািধক সূে  জানা গেছ, িনিষ  িহযবুত তা ীেরর সে  উ িশি ত অেনক ত ণ সংি । তােদর
বিশর ভাগ যুি েত দ । িবিভ  সমেয় অিভযান চািলেয় আইন-শৃ লা র াকারী বািহনী কেয়ক শ িহযবুত

সদ েক ার কেরেছ। তেব তারা জািমেন বিরেয় আবার একই কাজ করেছ। এক গােয় া কমকতা
বেলন, ‘ দেশ াধীনতািবেরাধীরাই মদদ িদে  িহযবুতেক।’

িনরাপ া িবেশষ  মজর জনােরল (অব.) এ ক মাহা দ আলী িশকদার বেলন, ‘িহযবুতসহ িনিষ  জি
সংগঠন েলা িনয় ণ করেত না পারেল দশ ও মা েষর অেনক িত করেব তারা।’

ধমিভি ক উ প ী আ জািতক সংগঠন িহযবুত তা ীেরর সব ধরেনর কায ম ২০০৯ সােলর ২২ অে াবর
িনিষ  কের সরকার।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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