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আেগর  বছেরর  মেতা  2018  সােলo  বাংলােদেশ  জি  হামলার  গিত  o  তীbতা  কেমেছ  বেল  জািনেয়েছ
যুkরা ।  kবার  মািকর্ ন  পররা  দpেরর  pকাশ  করা  ‘কািn  িরেপাটর্  aন  েটেরািরজম  2018’
pিতেবদেন ei তথয্ uেঠ eেসেছ।
pিতেবদেন বলা হেয়েছ, 2018 সােল জি  হামলার ঘটনা কমেলo eকজন েসkয্লার েলখক খুন o aপর
eক  িব িবদয্ালয়  aধয্াপক  মারাtক  জখম  হন।  গত  বছেরর  11  জনু  মিুnগে  েসkয্লার  েলখক  o
রাজৈনিতক কমর্ী শাজাহান বাcুেক হতয্া কের সntাসীরা। e ঘটনার তদn চলেছ। আiনশৃ লা রkাকারী
বািহনীর সেnহ হামলাকারীরা ভারতীয় uপমহােদেশর আল-কােয়দা (eিকuআieস)-eর সে  সংি । oi
বছেরর  3 মাচর্  িনেজেক  আল-কােয়দা  সংি  gেপর  সদসয্  দািব কের  eক  বয্িk  িসেলেটর  শাহজালাল
িবjান o pযুিk িব িবদয্ালেয়র aধয্াপক জাফর iকবােলর oপর হামলা কের।
pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  বাংলােদেশর  িনরাপtাবািহনী  পিরকিlত  হামলা  েঠকােc,  সেnহভাজন  জি
েনতােদর  েgফতার,  ast,  েগালাবা দ  o  িবেsারক  জb  করেছ।  জি  o  জি েদর  aভয়ারণয্  গেড়
েতালার  িব েd  ‘িজেরা  টলােরn’ নীিত  aবয্াহত  েরেখেছ  সরকার।  তেব  জি  o  সntাসীেদর  িবচােরর
pিতবnকতা o aিভযােনর সময় িনরাপtাবািহনীর হােত ‘িবচার বিহভূর্ ত হতয্াকা ’ জি িবেরাধী বয্াপক
সফলতােক সমােলাচনার মেুখ েফলেছ বেলo মnবয্ করা হেয়েছ।
pিতেবদেন বলা হেয়েছ, জি  কমর্কাে র জনয্ বাংলােদশ সরকার সব সময় sানীয় জি  েগা ীেক দায়ী
কেরেছ। eর পরo 2015 সাল েথেক বাংলােদেশ pায় 40িট হামলার ঘটনার দায় sীকার কেরেছ ভারতীয়
uপমহােদেশর আল-কােয়দা eবং iসলািমক েsট (আieস)। জি  সংগঠন েলা তােদর মতাদশর্ pচােরর
জনয্ eবং বাংলােদশ েথেক aনসুারী সংgেহর জনয্ সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম বয্বহার করেছ। আieস
o  আল-কােয়দা  সংি  েবশ  িকছু  pকাশনা,  িভিডo  o  oেয়বসাiেট  বাংলােদিশ  সntাসীেদর  কথা  uেঠ
eেসেছ।
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