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ব ব  ুও ধানম ীর ছিব ভাংচুর

জনক  ড  ॥ িবজয় িদবেস িবিভ  ােন হামলা, সংঘষ ও ভাংচেুরর ঘটনা ঘেটেছ। এর মেধ  া ণবািড়য়ায়
মিু েযা ােদর সংবধনা অ ােন হামলা চালায় বৃ রা। এ সময় ব ব ু  ও ধানম ীর ছিব  ভাংচরু করা হয়।
নীলফামারীর ডামাের রাজাকােরর ছেল জাতীয় পতাকা উে ালন করায় িবজয় িদবেসর অ ান বজন কেরেছন
মিু েযা ারা। িড় ােমর উিলপুের অ ায়ী িবজয় ে  জুতা পােয় ওঠায় এক অধ েক লাি ত করা হেয়েছ।
নারায়ণগে র সানারগাঁেয় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পািটর সমথকেদর মেধ  ধাওয়া পা াধাওয়া হেয়েছ। এ ছাড়া
নারায়ণগ  সদর থানা পুিলেশর এক কমকতােক িবএনিপর িবজয় িমিছল থেক হন ার অিভেযাগ পাওয়া গেছ। এ
ঘটনার পর  িবএনিপর  অ  একিট  িমিছল  থেক  িতনজনেক  আটক  করা  হয়।  খবর  াফ  িরেপাটার,  িনজ
সংবাদদাতা ও সংবাদদাতােদর।

িবজয় িদবেস া ণবািড়য়া জলা পিরষদ আেয়ািজত আেলাচনা সভা ও বীর মিু েযা ােদর সংবধনা অ ােনর
া ােল হামলা ও ভাংচরু চািলেয়েছ একদল বৃ । এ সময় তারা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ও ধানম ী শখ

হািসনার ছিব ভাংচরু কের। সামবার সকাল সায়া ৯টায় জলা পিরষদ া েণ এ ঘটনা ঘেট। হামলা ও ভাংচেুরর
িতবােদ একিট িবে াভ িমিছল বর কের শহেরর িবিভ  িদক িদ ণ কের পুনরায় অ ান েল এেস িতবাদ

িবে াভ দশন কের। হামলার খবর পেয় ঘটনা েল ছুেট আেসন জলা পিরষদ চয়ারম ান শিফ ল আলম ও
মিু েযা ারা। জলা পিরষদ চয়ারম ান শিফ ল আলম জানান, যারা ব ব ু ও শখ হািসনার ছিব িঁড়েয় িদেয়েছ
তারা হেলা কতৃ রাজাকার। এ সময় িতিন অিভেযাগ কের বেলন, দলীয় কা েল আওয়ামী লীেগর এক নতার
আেদেশ এই হামলা করা হেয়েছ। শাসেনর কােছ আমােদর দািব যারা এ হামলা চািলেয়েছ তােদর খঁুেজ বর কের
আইেনর আওতায় আনা হাক। আমরা জলা পিরষেদর প  থেক আইনগত ব ব া নব। জলার অিতির  পিুলশ

পার মাঃ আলমগীর হােসন বেলন, আমরা এ ঘটনার তদ  করিছ। যারা জিড়ত তােদর িব ে  আইনগত ব ব া
নয়া হেব।

ডামাের মুি েযা ােদর অ ান বজন

রাজাকােরর পু  জাতীয় পতাকা উে ালন করায় নীলফামারীর ডামার উপেজলার বীর মিু েযা া ও মুি েযা া
স ানরা িবজয় িদবেসর অ ান বজন কেরেছন। ১৬ িডেস র সকােল ানীয় হাই লু মােঠ সরকারীভােব িবজয়
িদবস অ ােন উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান তাফােয়ল আহেমদ আ ািনকভােব জাতীয় পতাকা উে ালেনর
সময় বীর মিু েযা া ও তােদর স ানরা ওই অ ান বজন কের মাঠ ত াগ কের চেল যান।

ডামার  উপেজলা  মিু েযা া  সংসেদর সােবক কমা ডার  মাঃ  রননবী অিভেযাগ কের সাংবািদকেদর জানান,
উপেজলা  পিরষেদর  চয়ারম ান  তাফােয়ল  আহেমেদর  বাবা  শওকত  আলী  িছেলন  রাজাকার  সদ ।  িতিন
উপেজলার বাড়াগাড়ী ইউিনয়েনর িপস কিমিটর সভাপিত িছেলন। এলাকার খ াত রাজাকার সামছুল হক টগরার
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ঘিন  সহচর থেক তাফােয়েলর বাবা যু কালীন মিু েযা ােদর ঘরবািড় আ ন িদেয় ািলেয় দয় ও লটুপােট
সহেযািগতা কের। তার ছেল তাফােয়ল িছল ব ব রু হত ার আ ীকিৃতর ি ডম পািটর ১৯৯১ সােল সংসদ
িনবাচেন উপেজলার স য়নকারী। ১৯৯২ সােল তাফােয়ল ডামােরর চয়ন হত ার সে  জিড়ত িছল ও মামলার
আসািম হয়। স আেগ থেকই মুি েযা া ও মিু েযা া স ানেদর অব া কের আসিছল।

ডামার উপেজলা মিু েযা া সংসেদর আেরক সােবক কমা ডার আ লু জ ার অিভেযাগ কের জানান, রাজাকার পু
ও চয়ন হত াকারী তাফােয়ল। রাজাকারপু  ি ডমপািটর নতা তাফােয়ল যখােন থাকেব সখােন মিু েযা ারা
থাকেবন না। আমরা তাফােয়লেক আ’লীগ থেক বিহ ােরর দািব জানাই।

এ িবষেয় ডামার উপেজলা িনবাহী অিফসার ও বাংলােদশ মিু েযা া সংসদ ডামার উপেজলা শাখার কমা ডার
(ভার া ) উে  ফািতমা জানান, িবজয় িদবস অ ােন সি িলতভােব মুি েযা ােদর সংবধনা দয়া হেয়েছ। তেব
তারা মলূ অ ােনর জাতীয় পতাকা উে ালেনর অংশটু  বজন কেরেছ। উপেজলা শাসন থেক পুের মুি েযা া
কমে ে  ানীয় মিু েযা ােদর সংবধনা িদেয়িছ ।

এিদেক  খাঁজ  িনেয়  জানা  যায়,  মুি েযা ােদর  সংবধনা  অ ােন  তাফােয়ল  আহেমদ  উপি ত  থাকার  চ া
কেরিছল। িক  মিু েযা ােদর কেঠার অব ােন িতিন ওই অ ােন অংশ িনেত পােরিন।

অপর িদেক  তাফােয়ল  আহেমদ সাংবািদকেদর িবিভ  ে র জবােব বেলন, আমার িব ে  মুি েযা ারা  য
অিভেযাগ তুেলেছ তা সিঠক নয়। ডামার উপেজলা আ’লীেগর অভ রীণ কা েল তারা একিট প  িনেয় আমার
িব ে  িমথ া বােনায়াট অিভেযাগ তুলেছ। সকােল মুি েযা াসহ আমরা ানীয় িৃতেসৗেধ পু মাল  অপণ কির। এ
ছাড়া চকাওয়াজ অ ােনর মােঠ  মুি েযা ােদর রজনীগ া  িদেয় বরণ কের নয়া  হয়। সরকারী  াপেনর
আেলােক উপেজলা চয়ারম ান িহসােব ডামার উপেজলার িবজয় িদবেসর সরকারী অ ােন আিম ও উপেজলা
িনবাহী কমকতা আ ািনকভােব জাতীয় পতাকা উে ালন কির। এ সময় বাইের িক হেয়েছ আমার জানা নই।
মিু েযা ারা িবজয় িদবেসর অ ান বজন কেরেছ িকনা আিম সিটও জািন না। আিম বাড়াগাড়ী ইউিনয়ন আওয়ামী
লীেগর সাধারণ স াদক িছলাম। পের উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক হই। তারা আমরা জনি তায়
ঈষাি ত হেয় এসব করেছ ।

িড় ােম জতুা পােয় িবজয় ে  অধ

িড় ােমর উিলপুর সরকারী িড ী কেলেজর ভার া  অধ  মাঃ আবু তােহর জুতা পােয় কেলেজর অ ায়ী িবজয়
ে  িবজয় িদবেসর পু াঘ  অপণ করার ঘটনায় কেলজ া েণ হামলার িশকার হেয়েছন। হামলায় তর আহত

ভার া  অধ  মাঃ আব ুতােহর উিলপুর উপেজলা া  কমে ে  িচিকৎসাধীন রেয়েছন।

সানারগাঁেয় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পািটর সমথকেদর মেধ  ধাওয়া পা া ধাওয়া

িবজয় িদবেসর অ ােন পৗরসভার শখ রােসল িডয়ােম মাইেক নাম দিরেত বলােক ক  কের আওয়ামী লীগ
ও জাতীয় পািটর সমথকেদর মেধ  ধাওয়া পা া ধাওয়ার ঘটনা ঘেটেছ। সামবার সকাল ১০টার িদেক এ ঘটনা
ঘেট। তেব সখােন অিতির  পুিলশ মাতােয়ন থাকায় বড় ধরেনর কান ঘটনা ঘেটিন। এ সময় উভয় পে র
কেয়কজন নতাকমী আহত হয়।

নারায়ণগে  িবএনিপর িবজয় িমিছল থেক পুিলশ কমকতােক হন া
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িবএনিপ’র িবজয়  িমিছল  থেক  নারায়ণগ  সদর  থানা  পুিলেশর  এক  কমকতােক  হন ার  অিভেযাগ  উেঠেছ
নারায়ণগ  িবএনিপর নতাকমীেদর িব ে । তেব িবএনিপর নতারা পুিলশ পিরদশেক হন া করার অিভেযাগ
অ ীকার কেরেছন। এ সময় পিুলশ মামনু, রািকব ও পন িময়া নােম িবএনিপ’র িতন কমীেক আটক কেরেছ।
সামবার বলা ১১টায় নারায়ণগ  জাতীয়তাবাদী জ  ৭১ এর ব ানাের িমিছল বর কের নারায়ণগ  াব থেক
বিরেয় শহেরর ২নং রলেগট এলাকােত পুিলিশ বাধার মেুখ পেড়। এ সময় সদর থানা পুিলেশর পিরদশন জয়নাল

আেবদীনেক (তদ ) হন া ও তার জামা ধের টানােহঁচড়া কের িবএনিপ কমীরা। এ সময় বশ িকছু ণ ধ াধি র
পের অিতির  পিুলশ এেস কমীেদর লািঠচাজ কের তািড়েয় দয়। এর িকছু সময় পেরই নারায়ণগে র িমশনপাড়া
এলাকা থেক িবএনিপ’র আেরকিট িমিছল বর হেল সিটেত ধাওয়া দয় পিুলশ। এ সময় িমিছল থেক ৩ জনেক
আটক কের পুিলশ।

ঈ রদীেত আওয়ামী লীেগর েপর সংঘেষ আহত ১০

ঈ রদীেত িবজয় িদবেস সােবক ভূিমম ী শাম র রহমান শরীফ এমিপর সমথেন সােবক উপেজলা চয়ারম ান ও
উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক মকেলছুর রহমান িম টরু নতৃে  এবং পৗর আওয়ামী লীগ সভাপিত ও
পৗর ময়র আবলু কালাম আজাদ িম টরু সমথেন শহের িবজয় র ািল বর করা হয়। দেলর মেধ  িপং থাকায় আগ
থেকই উভয় েপর সমথেন উে জনা িছল। এ অব ায় উভয় েপর নতাকমীরা িবজয় ে  পু মাল  অপণ শেষ

পথৃক র ািল বর কের। এমন সময় মকেলছুর রহমান িম টরু নতৃে  বর করা র ািলিট পা  অিফস এলাকায়
অব ান  করা  কােল  আবলু  কালাম  আজাদ  িম টরু  সমথেন  বর  করা  র ািলিট  পা  অিফস  মাড়  এলাকা
অিত মকােল উভয় েপর মেধ  উে জনা ছিড়েয় পেড়। এ সময় পিুলশ ত পিরি িত িনয় েণ আেন। িক  অিত
উৎসাহী িকছু নতাকমী সংঘেষ জিড়েয় পড়েল উভয় েপর অ ত ১০ নতাকমী আহত হয়।
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