
সংখ�ালঘ ুিনয�াতন িনেয় আওয়ামী লীেগর অপঃরাজনীিত 
 

বাংলােদশ সা�দািয়ক স�ীিতর �দশ। আবহমান কাল ধের বাংলােদেশ সকল ধেম�র মা�ষ এখােন সহাব�ান 

কের আসেছ। সংখ�াগির� শতকরা ন�ই ভােগর �বিশ মুসিলম হেলও িহ�, �বৗ�,  ি��ানসহ সব ধেম�র 

অ�সারীরা অত�� �সৗহাদ��পূণ� পিরেবেশ ধম�ীয় আচার অ��ান পালন কের আসেছন যুগ যুগ ধের।  

৩য় িবে�র সম�া�� দির� �দশ বাংলােদশ। িশ�াচার বিহভূ�ত রাজনীিত,  �দাষােরােপর অপরাজনীিতর 

চারণভূিম। গণতাি�ক সং�ৃিতর উপর বার বার আঘাত �দেখ এেদেশর মা�ষ অভ��। এসব িকছুেত িঘ ঢােল 

সংখ�ালঘু স�দােয়র উপর অযািচত হামলার ঘটনা। িমিডয়া,  আ�জ�ািতক িমিডয়া,  সাংিবধািনক �িত�ান 

সকেলই �সা�ার সংখ�ালঘু িনয�াতন িনেয় িক� িক এক অজানা কারেণ সকেলর আং�ল জামায়াত ইসলামীর 

িদেক । বত�মােন �তা তা আর ও বড় আকার িনেয়েছ। �দেশর িভতের বা বাইের সংখ�ালঘু িনেয় �কান ঘটনা 

ঘেটেলই তার �দাষ চাপােনা হয় বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর ওপর। খনু- খরািব �থেক শূ� কের 

রাজৈনিতক,  অথ�ৈনিতক সব ধরেণর চ�াে� জামায়ােতর ঘােড়ই চাপােনা হয় �বাঝা। আইন শৃংখলা বািহনী 

যখন �কান �ল িকনারা পাননা তখন জামায়াতেক দািয় কের �ায়সারা ব�ব� �দান কেরন। এিদেক,  �রা� 

ম�নালয়ও �সই তােল তাল �দয়। জামায়ােতর ওপর �দাষা চাপােনা সরকােরর �নশায় পিরণত হেয়ছ।  

 

�দেশর পুিলশ সব�েলা �কেসর জট খলুেত না পারেলও জামায়ােতর সংি��তা �নই �সটা �বর হেয় আেস। িক� 

�কন �থেম জামায়ােতর ঘােড় �দাষােরাপ চাপােনা হয়,  তার �কান ���র �শাসেনর কােছ �নই। এরকম 

নানান অপরােধ জামায়াত �ক জড়ােনার পাশাপািশ সংখ�ালঘু স�দােয়র উপর হামলায় ও অযথাই এবং 

অ�মােন িনভ�র কের দায়ী কের পের িনেজেদর �নতা কম�ীেদরই জিড়ত থাকার িনল�� �মাণ ও রেয়েছ 

আওমীিলেগর ইিতহােস। 

 

সংখ�ালঘু িনয�াতেনর ন� রাজনীিত 

আওয়ামী লীগ সরকারই কম বা �বিশ,  �ত�� বা পেরা�ভােব সা�দািয়কতােক ��য় িদেয়েছ ও িদে�। তা 

তারা িদেয়েছ ও িদে� ‘�ভােটর জ�’,  ‘�মতায় থাকার জ�’ বা ‘�মতা পাওয়ার জ�’। আমরা মেন কির 

শাসকে�ণী ও �গা�ী না চাইেল সা�দািয়কতার সৃি� হেব না বরং তার িবেলাপ ঘটেব। �মতাসীন আওয়ামী 

লীগই বাঙািল- অবাঙািলর িবেভদ �তির কের জািতেক িবভ� ও িব�া� কের চলেছ। তােদর উে�� 

লুটপাট,  িহ�েদর জিম দখল। িহ�েদর তাড়ােত পারেল অথ�স�দ স�ি�র দখল আর �দেশ থাকেল �জার 

জবরবি� কের �ভাট �নয়াই তােদর মু�া �দােষ পিরণত হেয়েছ। এেদেশ সা�দািয়ক িবেভেদর �পছেন �কােনা 

ধম�ীয় িব�াস কাজ কেরিন। সবই মূলত ঘেটেছ,  রাজৈনিতক,  অথ�ৈনিতক পার�িরক িহংসািবে�ষ �থেক।  

 

ইসলােম সংখ�ালঘুেদর অিধকার সংর�ণ 

�ােণর িনরাপ�া : অমুসিলম নাগিরেকর রে�র মূল� মুসলমানেদর রে�র মূেল�র সমান। রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আমেল জৈনক মুসলমান অমুসিলমেক হত�া করেল িতিন খিুনেক মৃতু�দ-  �দন। িতিন 

বেলন,  “�য নাগিরেকর িনরাপ�ার দািয়� �নয়া হেয়েছ,  তার রে�র বদলা �নয়ার দািয়� আমারই।”  

“�য অমুসিলম নাগিরকেক ক� িদল আিম তার িব�ে� বািদ হেবা। আর আিম যার িব�ে� বািদ হেবা আিম 

িকয়ামেতর িদন জয়ী হেবা।” ( তািরেখ বাগদাদ) 

‘�য সংখ�ালঘুেক ক� িদল �স আমােক ক� িদল আর �য আমােক ক� িদল �স �য়ং আ�াহেক ক� িদল।’ 

( তাবরািন আওসাত) হযরত আলী (রা)- এর আদালেত সংখ�ালঘু নাগিরক হত�াকারী এক মুসিলমেক উপি�ত 

করা হেলা এবং সা�ী- �মােণর মাধ�েম তার অপরাধ �মািণত হেলা।  



ইসলাম সকল �কার স�দািয়ক ��ণীেভেদর িব�ে� সং�াম কের আসেছ। লিঘ� আর গির�েক মু� করেতই 

এই জীবনব�ব�ার আগমন। শা�ত িবধান আল ইসলােমর ল��ই হে� সকল �কার �ভদােভদ উঁচ-ু

িনচ,ু  িহংসা- িবে�ষমু� সমাজব�ব�া গেড় �তালা। ল�� িঠক করা হেয়েছ অ� সকল মা�ষেক আ�াহর �ীেনর 

পতাকাতেল সমেবত করা। �তরাং যারা এতুটু �চতনা িব�াস ও আ�াহর কােছর জবাবিদিহর মানিসকতােক 

লালন কের তারা কখেনাই অে�র অিধকার হরণ সামািজক অনাচার সৃি� ও স�দ লু�েনর মেতা গিহ�ত কাজ 

করেত পাের? 

  

িনেচ জামায়ােতর ওপর চাপােনা এমন িকছ ু�দাষােরাপ বা�িবক অেথ� জামায়াত সংি��তা �নই বেল �মািণত। 

 

�কস �ািড নং:  ১ 

�া�ণবািড়য়ার নািসরনগের সংখ�ালঘ ুস�দােয়র উপর হামলা 

১৯ অে�াবর ২০১৬ �া�ণবািড়য়ার নািসরনগের পিব� কাবা শরীফেক ব�া� কের ছিব �পাে�র �জর ধের িহ� 

স�দােয়র িবিভ� বািড়- ঘের হামলা চালায় িব��ু এলাকাবািস। পরবত�ীেত মা�াসা িশ�ক এবং �শাসেনর 

হ�ে�েপ পিরি�িত িনয়�েণ আেস।  

 

জামায়ােতর ঘােড় �দাষােরাপ:   

�দেশর উ�য়ন আর আওয়ামী লীেগর সফলতায় উ�াদ হেয় িবএনিপ জামায়ােতর চ�াে� িহ� স�দােয়র উপর 

হামলা চালােনা হেয়েছ বেল অিভেযাগ কেরন মনগড়া �দাষােরােপ অভ�� আওয়ামী লীেগর �চার স�াদক হাছান 

মাহমুদ (১) এবং  যু� সাধারণ স�াদক মাহববু উল আলম হািনফ(২)। 
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জামায়ােতর িববিৃত:  

�া�ণবাড়ীয়ার নািসরনগের িহ� স�দােয়র মি�র,  বাড়ী- ঘর,  ব�বসা �িত�ােন হামলা ও লুটপােটর ঘটনায় 

�কান �কান মহেলর প� �থেক রাজৈনিতক উে���েণািদতভােব জামায়াতেক জিড়েয় িমথ�া ব�ব� �দয়ায় তী� 

��াভ এবং িন�া �াপন কের বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর নােয়েব আমীর ও সােবক এমিপ অধ�াপক 

মুিজবুর রহমান৭ নেভ�র ২০১৬ এক িববৃিত �দান কেরন(১)। 
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আসল ঘটনা:   
�া�ণবািড়য়ার বড় �জুর িসরাজুল ইসলােমর নােম �িতি�ত শহেরর ভা�ঘের জািময়া িসরািজয়া দা�ল উলুম মা� রাসার 

�ধান ফটেক ২িট তালা �মের �দয় �বৃ��রা। �স সােথ পিব� কাবা শরীেফর ছিবর উপর মূিত� বিসেয় িবরাট �পা�ার সাঁিটেয় 

�দয়া হয়। একই ভােব শহেরর কাউতলী জােম মসিজদ ও শহরতলীর িবেজ�ের জািময়াতুস ��া�  মা� রাসায় একই 

কায়দায় �পা�ার সাঁটােনা হয়। মা� রাসা কতৃ�প� �জলা ও পুিলশ কম�কত�ােদর ঘটনািট জানান। সদর থানা পুিলশ খবর 

�পেয় মা� রাসায় �পৗঁেছ তালা �ভেঙ �গইট খুেল �দয়। এিনেয় উে�জনার সৃি� হেল অ�ীিতকর পিরি�িত �ঠকােত �জলা ও 

পুিলশ �শাসেনর কম�কত�ারা �ানীয় িবিশ� আেলমেদর িনেয় তাৎ�িণক সভা কেরন। উে�খ�,  গত ২৯�শ অে�াবর পিব� 

কাবা শরীফেক ব��িচ� কের নািসরনগর উপেজলার হিরপুর ইউিনয়েনর হিরণেবড় �ােমর জগ�াথ দােসর �ছেল রসরাজ 

দাস তার ব�ি�গত �ফসবকু অ�াকাউ�ট �থেক একিট �পা� �দন। এ ঘটনার �জর ধের গত ৩০�শ অে�াবর ��তৃকারীরা 

উপেজলা সদের সংখ�ালঘুেদর  মি�র ও ঘর- বািড়েত হামলা চািলেয় ভাঙচুর ও লুটপাট কের)১(। 
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�কস �ািড নং: ০২ 

রাম ু�বৗ�প�ীেত হামলা 

২৯ �সে��র ২০১২ রােত �বৃ��রা একেযােগ হামলা চালায় রামরু ঐিত�বাসী ১২িট �বৗ�িবহার এবং 

�বৗ�প�ীেত। উ�ম বড়য়ুা নােম �ফইসবুেক পিব� �কারআন অবমাননার অিভেযােগ এ হামলা চালােনা হয়।  

 

জামায়ােতর ঘােড় �দাষােরাপ:   

রামুর �বৗ�প�ীেত হামলার ঘটনা একিট পিরকি�ত সশ� জি�বাদী আ�মণ। এ জি�বাদীেদর সে� ক�বাজার 

ও চ��ােমর ব� জামায়াত সদ� জিড়ত আেছ। এমন তথ� �রা� ম�ণালেয় রেয়েছ বেল জািনেয়েছন তথ�ম�ী 

হাসা�ল হক ই�। 1 

 

জামায়ােতর িববিৃত:   

২০১২ সােলর ১৯ অে�াবর �কািশত কেয়কিট সংবাদপে�র িরেপােট� সরকার কতৃ�ক গিঠত তদ� কিমিটর 

�িতেবদেনর বরাত িদেয় রামুর �বৗ�প�ী,  মি�ের হামলা,  ভাঙচুর,  অি�সংেযাগ আর লুটপােটর ঘটনায় 

বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর �ানীয় �নতাকম�ীরা জিড়ত িছল  মেম� �যসব কথা �লখা হেয়েছ,  তার তী� 

িন�া ও �িতবাদ জািনেয়েছন বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী। এক িববৃিতেত বলা হেয়েছ,  রামুর ঘটনার সে� 

জামায়ােতর �কােনা �নতাকম�ীর সংি��তা িছল না। িমথ�া মামলায় জড়ােনার উে�ে�ই তােদর নােম অপ�চার 

চালােনা হে�। আমরা ঘটনার পর �থেকই জামায়ােতর প� �থেক বেল আসিছ ওই ঘটনার সে� জামায়ােতর 

�কউ জিড়ত িছল না। আমরা ঘটনার ��ু তদ� ও িবচার দািব কের আসিছ। 

 

আসল ঘটনা:   

২০১২ সােলর ২৯ �সে��র রােত �বৃ��রা একেযােগ হামলা চালায় রামুর ঐিত�বাহী ১২িট �বৗ� িবহার ও 

�বৗ�প�ীেত। রামুেত উ�ম বড়ুয়া নােম এক যুবেকর িব�ে� �ফসবেুক পিব� �কারআন শিরফ অবমাননার 

অিভেযাগ এেন ২০১২ সােলর ২৯ �সে��র রােত উ� ধম�া� �গা�ী রামুর ১২িট �াচীন �বৗ� িবহার ও ৩২িট 

বসতঘের অি�সংেযাগ কের। এ সময় আরও ছয়িট �বৗ� িবহার ও শতািধক বসতঘের ভাঙচুর ও লটুপাট করা 

হয়। পরিদন উিখয়া- �টকনােফ আরও কেয়কিট �বৗ� িবহার ও বসিতেত একই ঘটনা ঘেট। 2 

 

পেরর ঘটনাঃ 

ঘটনায় ক�বাজােরর রাম,ু  উিখয়া,  �টকনাফ এবং ক�বাজার সদর থানায় ১৯িট মামলা দােয়র করা হয়। 

এসব মামলায় ৩৭৭ জেনর নামসহ অ�াতনামা ১৫ হাজার জনেক আসািম করা হয়। পের তদ� সােপে� 

সব�েলা মামলার অিভেযাগপ� �দওয়া হয়। ১৯িট মামলার �কবল একিট আপসসূে� িবচার কাজ �শষ হেয়েছ। 

মামলািটর চাজ�িশটভু� ৩৮ জন আসািমর সবাই খালাস �পেয়েছন। বািক ১৮িট মামলার িবচার কাজ অব�াহত 

রেয়েছ। িবচারাধীন এসব মামলায় ৯১০ আসািমর মেধ� অধ�শতািধক আসািম পলাতক রেয়েছন। বািকরা জািমেন 

রেয়েছন। 3 

 

 

                                                           
1
 , http://goo.gl/Fbs8IK 

2
 , http://www.kalerkantho.com/online/national/2015/09/29/273463 

3
 , http://goo.gl/wfVs95 



�কস �ািড নং:  ০৩ 

িহ�েদর ওপর িনয�াতন 

 

জামায়ােতর ঘােড় �দাষােরাপ:  

িহ�েদর ওপর জামায়াত হামলা চািলেয়েছ,  তােদর বািড়- ঘর,  মি�র ভাংচরু,  স�ি� দখল কের িনেয়েছ। 

এমন িমথ�া খবর �কাশ কেরেছ হলদু সাংবািদকতা। ২০১৩ সােলর ৪ নেভ�র�দিনক সমকাল পি�কার �শষ 

পৃ�ায় পাবনায় িহ� বাড়ী- মি�ের জামায়ােতর হামলা ,  ১২ িডেস�র �দিনক জনকে� এসেক িসনাহার 

বািড়েত জামায়াত অি�সংেযাগ কেরেছ ,  ২১ িডেস�েরর িদ �ডইলী �ার পি�কার �থম পৃ�ায় ‘Jamaat  

At r oci t y Hi ndus,  AL men deser t  homes’ deser t  homes’ িশেরানােমর িরেপােট� 

সাত�ীরা �জলার িবিভ� �ােন জামায়াত- িশিবেরর �লােকরা িহ� ও আওয়ামী লীেগর �লাকেদর ২০০ �থেক 

২৫০িট বািড়েত হামলা চািলেয় বািড়- ঘর,  �দাকান পুিড়েয় িদেয়েছ - এমন হাজােরা �দাষােরাপ করা হেয়েছ 

জামায়ােতর ওপর। িক� তার �কান �মাণ �পশ করেথ পােরিন।  

 

জামায়ােতর িববিৃত:   

এ ব�াপাের জামায়ােতর প� �থেক বরাবরই বলা হে�,  সাত�ীরা ও নীলফামারী �জলার �কাথাও �কান িহ� 

এবং আওয়ামী লীেগর �নতা- কম�ীেদর বািড়েত ও �দাকােন,  িবচারপিত �ের� �মার িসনহার �ােমর বািড়েত 

অি�সংেযাগ এবং জাতীয় সংসদ সদ� আসা��ামান নূেরর গািড়র বহের,  কিথত হামলা এবং অি�সংেযাগ ও 

লুটপােটর ঘটনার সােথ জামায়াত- িশিবেরর �কান স�ক� �নই। 

 

আসল ঘটনা:   

আসল ঘটনার �পছেন কারা জিড়ত,  তা সকেলর কােছ ��। িকছ ু�মুনা �দেখ �নয়া যাক-  সদর উপেজলার 

জালালাবাদ জলদাস পাড়ায় আওয়ামী লীগ �নতার �নতৃে� রােতর আঁধাের এক িহ� পিরবােরর ওপর হামলা ও 

তােদর বসতিভটা দখল করা হেয়েছ। এ সময় স�াসীেদর হামলায় ��তর আহত হেয়েছন ৪ জন। এছাড়া 

�ণ�ালংকার ও টাকা লুেটরও অিভেযাগ উেঠেছ। পের চলিত বছেরর ৯ মাচ� িহ�েদর প� �থেক মামলা করা হয়। 

ঘটনার ১ম আসািম আওয়ামী লীেগর �সে�টাির সাইফুল ইসলাম �ম�ার িহ�েদর বেলন,  �তামরা বাংলােদেশ 

কয় জন িহ� আছ? ধােনর খড় িদেয় �পাড়া িদেলও খড় �বেচ যােব।  মা�ান িদেয় আেরা িবিভ� ধরেনর 

�মিক িদে�ন িতিন। িহ�রা এখনও �মিকর মুেখ আেছ।4 

 

বাংলােদেশ সংখ�ালঘু িনয�াতেনর ঘটনায় বাংলােদশ িহ�,  �বৗ� ি��ান ঐক� পিরষেদর �ক�ীয় �নতা ��ত 

�চৗধরুী বেলেছন,  সংখ�ালঘু িনয�াতেনর ঘটনায় জামায়াত- িশিবর জিড়ত এটা একটা ��াগােন পিরণত হেয়েছ। 

বা�েব এমনিট নয়,  বরং আওয়ামী লীগই এর সে� জিড়ত। 5 

মু�ীগে�র �লৗহজংেয় �নৗকা �তীেক �ভাট �দয়ায় পরািজত আওয়ামী লীেগর িবে�াহী �চয়ারম�ান �াথ�ীর কম�ী ও 

সমথ�করা হামলা চািলেয়েছ। হামলাকারীরা িহ� স�দােয়র ১৫িট বািড়ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এসময় 

ধারােলা অে�র আঘােত ২০- ২৫ জন নারী ও পু�ষ আহত হন। 6 

 

�কস �ািড নং:  ০৪ 

                                                           
4 , http://goo.gl/V9bQ9t 
5 , http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=12337 
6 , http://goo.gl/A3nXF0 



ধম�া�িরত �ী�ান মিু�েযা�া �হােসন আলীর হত�াকা�ড 

 

২২ মাচ� ২০১৬ �িড়�াম �পৗরসভার গািড়য়াল পাড়ায় ( গেড়র পার)  বািস�া ি��ান ি��াণ ধম�াবল�কারী 

�হােসন আলী বাড়ীর সামেন পায়চাির করার সময় মটরসাইেক আসা ৩ আেরাহী তােক গলা �কেট হত�া কের।   

 

জামায়ােতর ঘােড় �দাষােরাপ:  

২০১৬ সােলর ৫ এি�ল,  �দিনক কােলর ক� পি�কার তৃতীয় পৃ�ায় জামায়াত- িশিবরও জিড়ত!  

িশেরানােম নাম �কােশ অিন�ুক একজন �গােয়�া কম�কত�ার বরাত িদেয় �িড়�ােমর ধম�া�িরত �ী�ান 

মুি�েযা�া �হােসন আলীর হত�াকাে�ড জিড়তেদর মেধ� জামায়াত িশিবেরর �লাকজন রেয়েছ  বেল খবর 

�কাশ করা হেয়েছ। 

 

জামায়ােতর িববিৃত:  

�িড়�ােমর ধম�া�িরত �ী�ান মুি�েযা�া �হােসন আলীর হত�াকাে�ড জিড়তেদর মেধ� জামায়ােত ইসলামী ও 

ইসলামী ছা�িশিবেরর �কান �লাক �নই। কােলর কে�র এ িরেপােট� পিরেবিশত তথ� সৈব�ব িমথ�া। �দিনক 

কােলর কে�র এ িরেপাট�িট স�ূণ� কা�িনক। বা�বতার সােথ এ িরেপােট�র �কান স�ক� �নই। বাংলােদশ 

জামায়ােত ইসলামী ও ইসলামী ছা� িশিবেরর ভাবময�াদা �ু� করার হীন উে�ে�ই এ িরেপােট িমথ�া তথ� 

পিরেবশন করা হেয়েছ। 7 

 

আসল ঘটনা:   

চলিত বছেরর ২২ মাচ� �িড়�াম �পৗরসভার গািড়য়াল পাড়ার ( গেড়র পার)  বািস�া ি��ান ধম�াবল�নকারী 

মুি�েযা�া �হােসন আলী ( ৬৮)  �িতিদেনর মত সকাল ৭টার িদেক বাড়ীর সামেন হাঁটিছল। এ সময় কােলা 

রেঙর ১৩৫ িসিস িডসকভার �মাটর সাইেকেল িতন আেরাহী িপছন �থেক অত�িকত এেস গলা �কেট হত�া কের। 

পের মৃতু� িনি�ত হবার পর ককেটল ফািটেয় এলাকায় আতংক সৃি� কের কেলজ পাড়া ও বকসী পাড়া িদেয় 

পািলেয় যায়।8 

 

পেরর ঘটনা:  

�হােসন আলী হত�াকাে�ডর রহ� উে�াচন কেরেছ পুিলশ। হত�াকাে�ড আইএস জিড়ত দািব করেলও পুিলেশর 

তদে� �বিড়েয় এেসেছ িনিষ� �ঘািষত জি� সংগঠন �জএমিব র সদ�েদর জিড়ত থাকার অকাট� �মাণ। ঘটনা 

সংঘিটত হওয়ার এক মাস ১০ িদন পর হত�াকাে�ডর অ�তম আসামী �জএমিব র িকলার �েপর সদ� হাসান 

িফেরাজ ( ২৩)  �ক পিুলশ ���ার কের।9  
 

�কস �ািড নং: ০৫ 

 

অিভিজৎ রায় হত�াকা� 

২০১৫ সােলর ২৫ �ফ�য়াির রাত সােড় ৯টার িদেক ঢাকা িব�িবদ�ালয় মসিজেদর উে�া িদেকর �সাহরাওয়াদ�ী 

উদ�ান সংল� সড়েক �িপেয় জখম কের অিভিজৎ রায়েক। পের হাসপাতােল আনা হেল তােক মুত �ঘাষণা 

কেরন কত�ব�রত ডা�ার।10 

                                                           
7 , http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjU1NzQ=  
8 , http://goo.gl/gJpjEZ 
9 , http://goo.gl/gJpjEZ 
10 , http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article931281.bdnews 



 

জামায়ােতর ঘােড় �দাষােরাপ:  

�গার অিভিজৎ রােয়র হত�ার �ায়বার জামায়ােতর ওপর চািপেয় তার বাবার ব�েব�র বরােত খবর �কাশ 

কেরেছ িবিভ� গণমাধ�ম। িতিন বেলন,  আমার �ছেলেক হত�ার জ� উ� জি�বাদীরাই দায়ী। আর এেদর 

মদদ িদেয়েছ জামায়াত।  

 

জামায়ােতর িববিৃত:   

এর তী� ��িতবােদ জামায়ােতর প� �থেক বলা হেয়েছ,  “িনহত অিভিজৎ রােয়র বাবার বরাত িদেয় �চািরত 

বােনায়াট,  িমথ�া ও কা�িনক ব�েব� আমরা তী� িন�া ও �িতবাদ জানাি�। অিভিজৎ রােয়র িনম�ম 

হত�াকাে�র আমরা তী� িন�া ও �িতবাদ জানাই। জামায়াত সব সময়ই এ সম� হত�াকা�সহ কাপ�ুেষািচত 

সকল হত�াকা� এবং উ� কম�কাে�র িন�া জানায়। জামায়াতেক জিড়েয় �য সব খবর �চািরত হে� তা 

রাজৈনিতক উে���েণািদত।  

 

পেরর ঘটনা:  

�গার অিভিজৎ হত�াকাে�র ঘটনায় মলূ পিরক�নাকারী সহ ৩ জনেক আটক কেরেছ র �াব। তারা আনসা��াহ 

বাংলা িটেমর সি�য় সদ� বেল জানান র �ােবর এই কম�কত�া। এ হত�ার �হাতা িহেসেব �তৗিহ�র রহমান নােম 

একজন �বাসী বাংলােদশীর নাম উে�খ কের র �াব। তারা �কউই জামায়াত বা িশিবেরর রাজনীিতর সে� জিড়ত 
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�দেশ বা �দেশর বাইের �কাথাও �কান িকছ ুঘটেলই �কান ধরেনর তদ� ছাড়াই তার জ� জামায়াতেক দায়ী কের 

িমথ�া �চারণা চালােনা এক ��িণর িমিডয়ার দূরােরাগ� ব�িধেত পিরণত হেয়েছ। এ অপ�চার ‘যত �দাষ ন� 

�ঘাষ’�সই �বাদ বােক�র িবকৃত ব�বহার বই িকছু না। উপেরর এসব ঘটনার �কানটােতই জামায়াত বা িশিবর 

জিড়ত নয়। �সটাই �মািণত হেয়েছ। সরকােরর উিচত হেব জামায়ােতর ওপর এ�প �দাষােরাপ চাপােনা �থেক 

সের এেস তদে�র কাজেক �রাি�ত করা। না হেল মূল স�াসীরাই সমােজ �লাকচ�ুর অ�রােল �থেক যােব।  

 

আওয়ামী লীেগর শাসনআমেল এবং তােদর �ারা নানা সময় ঘেট যাওয়া সংখ�ালঘ ুস�দােয়র 

ওপর হামলার ঘটনার সংি�� িববরনঃ 
 

আওয়ামী সরকােরর শাসেন সংখ�ালঘু িহ� স�দােয়র ওপর আওয়ামী �চলােদর িনয�াতন �বেড়েছ। জামায়াত-

িশিবরেক ফাসােত সংখ�ালঘুেদর ওপর মুেখাশপের হামলা কেরেছ আওয়ামী স�াসীরা। �ভেঙ িদেয়েছ তােদর 

বািড় ঘর,  �ািলেয় িদেয়েছ তােদর মুল�বান স�দ। এসময় আ�া� আকবার বেল ��াগানও িদেয়েছ তারা। 

যােত কের জামায়াত- িশিবরেক �দািষ করা যায়। িক� সকেলর কােছ িদবা �লােকর �ায় পির�ার হেয়েছ �য,  

এসব কম�কা�ড কারা কেরেছ।  

এছাড়া,  তােদর অসহায়ে�র �েযাগ িনেয় সংখ�ালঘ ু নারীেদর ধষ�ণও কেরেছ আওয়ামী �নতারা। সংখ�ালঘ ু

স�দােয়র নাগিরকেদর জিম দখল �থেক �� কের ভয়ভীিত �দশ�ন এবং তাঁেদর উপাসনালেয় হামলাসহ 

তাঁেদর িব�ে� িবিভ� ধরেণর অ�ায় কম�কা�ড অব�াহত আেছ। অতীেত সংখ�ালঘু স�দােয়র নাগিরকেদর 

ওপের ও তাঁেদর উপাসনালেয় সংঘিঠত হামলার ঘটনা�েলার িবচার না হওয়া এবং �সই ঘটনা�েলা 
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রাজনীিতকীকরেণর কারেণ এই ধরেনর ঘটনা অব�াহতভােবই ঘেট চেলেছ। সংবাদ মাধ�েম তা �কাশও 

�পেয়েছ। 

 

২০১৫ সােলর ৫ নেভ�র গভীর রােত ব�ড়া �জলার গাবতলী উপেজলার �খানপু�র এলাকার মািলপাড়া 

দূগ�ামি�ের �ব�ৃ�রা ল�ী �িতমা ভাংচুর কের পা��বত�ী পু�র পােড় �ফেল �রেখ যায়। মািলপাড়া দূগ�ামি�েরর 

সভাপিত �মথ মালী জানান,  গত ৩ নেভ�র এই মি�ের ল�ী পূজা অ�ি�ত হেয়িছল। গত ৬ নেভ�র �ভাের 

মািলপাড়ার িলিল রানী নােমর এক গৃহবধ ুমি�ের িগেয় �িতমা �দখেত না �পেয় তখন পাড়ার �লাকজনেক �সটা 

জানান। ( মানবজিমন,  ৭ নেভ�র,  ২০১৫)   

 

২০১৫ সােলর ১২ নেভ�র মু�ীগ� �জলার িসরাজিদখান উপেজলার �কয়াইন ইউিনয়েনর �কাটগাঁও �ােমর 

�কবত�পাড়া �ী �ী ল�ী মি�েরর �িতমা �ভেঙ �ফেলেছ �বৃ��রা। �কাটগাঁও �ােমর মম নােমর এক নারী গত ১২ 

নেভ�র রাত আ�মািনক �পৗেন ১ টায় ঘেরর পােশর �ী �ী ল�ী মি�েরর মিূত� হাত- মাথা ভাঙা অব�ায় পেড় 

থাকেত �দেখন। তখন িতিন মি�র কিমিটর সভাপিত বাব ুনেগন দাসেক এই ব�াপাের জানান। মি�র কিমিটর 

সভাপিত নেগন দাস বেলন,  “কেয়কিদন আেগ ল�ী পজূা �শষ হেয়েছ। তারপর �ক বা কারা এই �িতমা �েলা 

�ভে� �ফেল �রেখ যায়। ” 

 

২০১৫ সােলর ১৪ নেভ�র ঢাকা �জলার সাভার �পৗর উ�রপাড়া সাব�জনীন �ী �ী �ামা পূজা মি�ের হামলা 

চালায় �ানীয় �বৃ�� রাি�,  অনীক,  একমন,  সবুজ,  খায়�ল,  িনলয় ও রাজা। হামলার সময় �ব�ৃ�রা পূজা 

িদেত আসা িহ� স�দােয়র নারী পু�ষেদর গািলগালাজ কের। �ব�ৃৃ�েদর হামলায় মি�েরর পূজারী িজেবশসহ ৫ 

ব�ি� আহত হন। ( যুগা�র,  ১৫ নেভ�র,  ২০১৫)    

 

২০১৫ সােলর ২৪ নেভ�র িহ� �বৗ� ি��ান ঐক� পিরষদ ফিরদপুর �জলা শাখার সাধারণ স�াদক অেলাক 

�সনেক �িপেয় জখম কেরেছ �ব�ৃ�রা। অেলাক �সেনর �ী িশখা �ঘাষ বেলন,  “িবেকল আ�মািনক ৪ টায় তাঁর 

�ামীেক তাঁেদর চর কমলাপুেরর বাসা �থেক �ই ত�ণ �ডেক িনেয় রা�ায় ধারােলা অ� িদেয় �কাপােত থােক। 

�ামীর িচৎকাের িতিন বাইের ছুেট িগেয় তাঁেক জিড়েয় ধেরন। তখন ওই �ই ত�ণ তাঁেক ধা�া িদেয় সিরেয় 

িদেয় তাঁর �ামীেক আরও কেয়কিট �কাপ িদেয় �ত চেল যায়। হামলাকারী �জেনর মুখ ঢাকা িছল।” ( �থম 

আেলা,  ২৫ নেভ�র ২০১৫)   

 

মসুলমানেদর িশয়া স�দােয়র মসিজেদ হামলা 

২০১৫ সােলর ২৭ নেভ�র ব�ড়া �জলার িশবগ� উপেজলার চককা� �ােম মুসলমানেদর িশয়া স�দােয়র 

মসিজেদ হামলা চািলেয়েছ �বৃ��রা। �ত��দশ�ীরা জানান,  আ�মািনক ১৫ জন মসুি� ওই মসিজেদ তখন 

মাগিরব নামােজর পর এশার নামােজর জ� অেপ�া করিছেলন। এই সময় িতন- চারজন যুবক মসিজদিটেত 

ঢুেক �ধান ফটকিট ব� কের �দয় এবং মুসি�েদর ওপর এেলাপাথািড় �িল ছুেঁড় পািলেয় যান। �িলেত 

মসিজেদর ইমাম শািহ�র রহমান,  মুয়াি�ন �মায়াে�ম �হােসন,  মুসি� আবু তােহর ও আফতাব উি�ন 

�িলিব� হন। এরপর মুয়াি�ন �মায়াে�ম �হােসন ব�ড়ার শহীদ িজয়াউর রহমান �মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব�ায় মারা যান। ( �থম আেলা,  ২৮ নেভ�র ২০১৫)  

 

ি��ান পাদিরেদর হত�ার �মিক 

রংপুর ও িদনাজপুেরর ি��ান স�দােয়র চােচ�র ফাদারসহ কম�কত�ােদর �াননােশর �মিক �দয়া হেয়েছ। 

িদনাজপুর �জলা সদেরর উ�রপাড়ার গেণশ রােয়র পু� অতুল রােয়র নােম পাঠােনা সরকাির ডাকেযােগ হােত 



�লখা একিট িচিঠ রংপুেরর ধাপ এলাকায় ি��ানেদর ধম�ীয় �িত�ান ব�াি�� চাজ�সংেঘর ফাদার িম.  বান�বাস 

এর নােম পাঠােনা হয়। গত ২৬ নেভ�র ফাদার বান�বাস িচিঠিট হােত পান। িচিঠেত ফাদার িম.  বান�বাসসহ 

১০িট ি��ান সংগঠেনর পাদিরেদর নাম উে�খ কের তাঁেদরও �মিক �দয়া হয়। এিদেক গত ২৫ নেভ�র 

িদনাজপুর �জলার বীরগ� উপেজলার ক�াথিলক চােচ�র ফাদার কাল�সেক তাঁর �মাবাইল �ফােন �ুেদবাত�া পািঠেয় 

হত�ার �মিক �দয়া হেয়েছ। 

 

 

সরাসির দলীয়ভােব জিড়ত �থেক আওয়ামী লীেগর সংখ�ালঘ ুিনয�াতন:  

 

যুবলীগ- �ভাবশালী �যাগসাজেশ ১৪ িহ� পিরবার উে�দ 

�ানীয় যুবলীগ কম�ীর আ�েয় �ভাবশালীরা ১৪ িহ� পিরবারেক িভেটমািট �থেক উে�দ কেরেছ। বর�নার 

তালতলী উপেজলার পঁচােকাড়ািলয়া ইউিনয়েনর উ�র গাববািরয়া �ােম এ ঘটনা ঘেট। যুবলীগ কম�ীেদর 

সহেযািগতায় �ানীয় িকছু �ভাবশালী ও স�াসীেদর অত�াচার স� করেত না �পের নামমা� দােম িভেটমািট 

িবি� কের চেল �গেছন এ �ােমর ১৪িট িহ� পিরবার। তােদর �কউ কৃষক,  �কউ চা- পােনর �দাকান চািলেয় 

সংসার চালােতন। িভেটমািট �ছেড় যাওয়া যাদব সরকার ২০১৫ সােলর ২৩ মাচ� তালতলী থানায় তােদর ওপর 

অ�ায় অত�াচােরর িবষেয় একিট মামলা কেরন। মামলার পর এলাকার মুন�র আকেনর �ছেল আব�র রিশদ 

আকনেক ( ৪২)  ���ার কের পুিলশ। যাদব সরকােরর অিভেযাগ,  বছর িতেনক আেগ আব�র রিশদ তােদর 

কােছ চাঁদা দািব করেতন। তার �ুলপড়ুয়া �মেয়েক নানাভােব উ��� করেতন। এ ব�াপাের িতিন �ানীয়েদর 

কােছ িবচার �চেয় �কান ফল পানিন। 

যাদব জানান,  িনয�াতন সইেত না �পের ২০১৩ সােলর ��র িদেক িতনিট পিরবার �াম �ছেড় বর�না শহের 

আ�য় �নয়। একই কারেণ ২০১৪ সােলর ��র িদেক আেরা �িট পিরবার শহের চেল যায়। িতিন জানান,  গত 

১১ মাচ� রিশদসহ ২০- ২৫ জন এেস ওইসব িহ� পিরবােরর কােছ চাঁদা দািব কের। অ�থায় িভেটমািট �ছেড় 

�যেত বেল। হত�ার �মিকও �দয়। এ কারেণ গত ১৩ মাচ� �ােমর নয়িট িহ� পিরবার একেযােগ িভেটমািট ত�াগ 

কের বর�নার িবিভ� জায়গায় আ�য় �নয়। 

এলাকাবাসী বলেছ,  আব�র রিশেদর �পছেন ওই �ােমরই হািকম আলী সরদােরর �ছেল যুবলীগকম�ী জািকর 

�হােসন ও তার ভাই আব�স সালাম রেয়েছন। তােদর ইি�েতই �ােম িহ�েদর ওপর অ�ায়- অত�াচার চলেছ। 

�খাঁজ িনেয় জানা যায়,  যাদব সরকার ছাড়াও পিরবােরর সবাইেক িনেয় িভেটবািড় �ছেড় চেল �গেছন,  কািত�ক 

রায় ( ৬০) ,  হেরন রায় ( ৫৫) ,  মাধব সরকার ( ৪৫) ,  ধীেরন সরকার ( ৭৫) ,  �ভাষ সরকার ( ৪৪) ,  

রেমশ সরকার ( ৩২) ,  িরপন রায় ( ৪০) ,  নীলা রানী ( ৫০) ,  রনিজৎ সরকার ( ৬০) ,  �ামল ( ৪১) ,  

�ম� ( ৪২) ,  বাবলু ( ৩৫)  ও িজেতন রায় ( ৬৫) ।12 

 

 

মি�র ভাঙচরু অি�সংেযাগ �িলবষ�ণ:   

১১ এি�ল ২০১৫ শিনবার রাত �পৗেন ১২টার িদেক একদল স�াসী ককেটল ও �দশীয় অে� সি�ত হেয় 

উ�াপাড়া �পৗরশহেরর িঝিকড়া কালী মি�ের হামলা চািলেয় ১০িট মিূত� ভাঙচুর ও মি�েরর িজিনসপ� তছনছ 

কেরেছ। ঘটনা�েল পুিলশ ও িবিজিবর আগমন �টর �পেয় হামলাকারীরা �বশ কেয়কিট ককেটল িবে�ারণ ঘিটেয় 

পািলেয় যায়। এ সময় পুিলশ �ায় ৪০ রাউ�ড �িল �ছােড়। এর আেগ হামলাকারীরা উ�ø◌াপাড়া পাটব�ের 

                                                           
12http://amardeshonline.com/pages/details/2015/03/27/277650#.VuUHS3197rc 



ব�বসায়ী �ামল দােসর পাট�দােমর গিদঘের আ�ন ধিরেয় �দয় এবং �পৗরশহেরর �ঘাষগাঁতী বলরাম মি�র 

চ�ের ককেটল িবে�ারণ ঘটায়।13 

 

নীলফামারীেত মি�ের আ�ন িদেয় জামায়ােতর নােম �পা�ার 

নীলফামারীেত একিট মি�ের আ�ন িদেয় িহ�েদর �মিক িদেয় জামায়ােতর নােম �পা�ার টাি�েয়েছ �বৃ��রা। 

২০১৫ সােলর ১৪ এি�ল ম�লবার �ভাের �জলার িডমলা উপেজলার খািলশা চাপানী ইউিনয়েনর ৩নং ওয়ােড�র 

কািকনা চাঁপানী সাব�জনীন পুরাতন �গ�ামি�ের এ অি�সংেযােগর ঘটনা ঘেট। ��ৃতকারীরা �পা�ােরর 

জামায়াত- িশিবর বাংলােদশ িজ�াবাদ িলেখ �পা�ার �সেট যায় �দয়ােল। এই �লখা �থেকই পিরদশ�নকারী 

�মতাসীন �জােটর �নতা- কম�ীরা পািন �ঘালা করেত থােক। তারা এলাকাবাসীেক �বাঝােত �চ�া কেরন 

যু�াপরােধর মামলায় ফাঁিসেত দি�ডত জামায়াত �নতা কামা��ামােনর প� অবল�ন কের জামায়াত- িশিবর 

�নতাকম�ীরাই এ ঘটনা ঘিটেয়েছ। 14 

 

মেুখাশ পের মি�ের হামলা,  গণিপটিুনেত �াণ �গল ছা�লীগ কম�ীর 

মুেখাশ পের রােতর আধাঁের মি�ের হামলা করেত িগেয় জনতার গণেধালাই �খেয় �াণ হািরেয়েছন এক ছা�লীগ 

কম�ী। ২০১৫ সােলর ১৬ এি�ল বহৃ�িতবার রােত চ��াম নগরীর টাইগারপাস মািলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা 

ঘেট। এ ঘটনায় িনহত ছা�লীগ কম�ীর নাম সা�াম ( ৩৫) । পুিলশ ও �ানীয় সূে� জানা �গেছ,  মুেখাশপরা ১০ 

�থেক ১২ জন যুবক মালীপাড়া কালী মি�ের হামলা চালায়। এ সময় �ানীয়রা তােদর ধাওয়া কের। পািলেয় 

যাওয়ার সময় একজনেক ধের গণিপটুিন �দয়া হয়। পের মুেখাশ খুেল িনহত সা�ােমর পিরচয় শনা� করা হয়।15 

 

মা�রায় সংখ�ালঘ ুপিরবােরর ৫৭ শতক জিম দখল 

মা�রা সদর উপেজলার আ�ারদাহ �ােম সংখ�ালঘু পিরবােরর ৫৭ শতক জিম �জারপূব�ক দখল কেরেছ 

এলাকার �ভাবশালী �িতেবশীরা। অসহায় অবসর�া� �ুল িশ�ক অিখল চ� িব�াস ও তাঁর পাঁচ ভাই 

িনরাপ�ার অভােব �স জিমর িনকেট �যেত পারেছন না। �ায় ৫৫ বছর যাবত িনেজেদর �ভাগ দখেল থাকা 

�পতকৃ জিম হািরেয় এ ভু�ভুিগ সংখ�ালঘু পিরবার এখন �ায় িদেশহারা হেয় পেড়েছ। িন�পায় হেয় িশ�ক 

অিখল চ� িব�াস মা�রা অিতির� �জলা ম�ািজে�েটর কােছ এ িবষেয় িলিখত অিভেযাগ �পশ কেরেছন। 

অিভেযােগ জানা �গেছ,  �ুল িশ�েকর িপতা সিতশ চ� িব�াস ও ২ কাকা আ�রদাহ �মৗজার ৯৮ নং 

খিতয়ােনর ২০১ নং দােগর ৫৭ শতক জিম িবগত ১৯৬১ সােলর ১৮ এি�ল তািরেখ ৩০৩৮ নং �রিজ:  কবলা 

দিলল মূেল খিরদ কেরন।[ 16] [ 17]  

 

সংখ�ালঘ ুনারীেক ধষ�ণ, আ. লীগ �নতা ���ার 

িবেয়র �েলাভন �দিখেয় সংখ�ালঘু এক নারীেক ধষ�েণর অিভেযােগ দােয়র করা মামলায় ঢাকার ধামরাইেয়র 

�সায়াপুর ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান এবং ধামরাই উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স�াদক হািফজুর 

রহমানেক ���ার করা হেয়েছ। �সামবার রােত মামলা দােয়েরর পরপরই তােক সাভার ব�াংক কেলািন �থেক 

���ার কের পুিলশ। ওই নারী জানান,  বছর �দেড়ক আেগ হািফজুর তােক �দেখ পছ� কেরন। এর পর �থেক 

তােক নানাভােব উ��� করেত থােকন। একপয�ােয় হািফজুেরর ভেয় তার �ামী তার সে� স�ক� িছ� করেত 

বাধ� হন। �ামীর সে� স�ক� িছ� হওয়ার পর বছর খােনক আেগ হািফজুর তােক িবেয়র �েলাভন �দিখেয় 
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সাভার িনেয় আেসন। সাভার আনার পর তােক �ীর পিরচয় িদেয় সাভার �পৗরসভার ব�াংক কেলািন মহ�ায় বাসা 

ভাড়া �নন। এরপর �থেক তারা �ামী- �ী পিরচেয় ওই বাসায় বসবাস করিছেলন। এ সময় িতিন িবেয় করার জ� 

হািফজুরেক চাপ �দন। 18 

 

সংখ�ালঘ ুিশ�েক ধষ�ণ কের যুবলীগ �নতা হােতনােত ধরা:   

হিবগে�র বািনয়াচংেয় সংখ�ালঘু পিরবােরর এক িশ�েক ধষ�েণর সময় �ানীয়রা যুবলীেগর এক �নতােক 

হােতনােত আটক কেরেছ। তার নাম শামছুল িময়া �চৗধরুী ( ৩২) । িতিন উপেজলার কাগাপাশা ইউিনয়ন 

যুবলীেগর �জ�� সহ- সভাপিত বেল জানা �গেছ। ২০১৫ সােলর ১১ �সে��র ��বার িদবাগত রাত ১টার িদেক 

�ানীয় �লাকজন তাঁেক ধষ�ণ করার সময় হােতনােত আটক কের গণিপটুনী �দয়। পের তার �মিকর কারেণ তােক 

�ছেড় িদেত বাধ� হন। তখন শামছুল িময়া �সখােন উপি�ত সবাইেক শািসেয় বেলন,  এ ঘটনা িনেয় �কউ 

বাড়াবািড় করেল িতিন তাঁেক ‘�দেখ �নেবন’। শিনবার সকােল ধিষ�তা িশ�র মা যুবলীগ �নতা শামছুেলর িব�ে� 

নারী ও িশ� িনয�াতন দমণ আইেন মামলা কেরন। পের �পুের এলাকায় অিভযান চািলেয় পুিলশ তাঁেক ��ফতার 

কের।[ 19] [ 20]  

 

এক নজের ২০০৯ সাল �থেক ২০১৫ পয��সংখ�ালঘেুদর ওপর িনয�াতেনর িচ�:   

িনয�াতেনর ধরণ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

িনহত ৩৪ ২৬ ৩৯ ২২ ১৮ ৪৫ ২৪ 

আহত ৫০২ ২৪৪ ১০৭ ৬৯ ১১৮ ৭৮ ২৩৪ 

বািড়-ঘর ভাংচুর /স�দ জিম দখল ৫ ২০ ২১ ৮১ ৪৪১ ৩৭১ ২০৯ 

মি�র ভাংচুর ২৮ ২৩ ২৫ ৪৬ ১২৫ ৩২ ২১ 

মূিত�  ৩০ ৩ ৩২ ১২ ৩২২ ১৯৩ ১৮০ 

ধষ�ণ ২৫ ৮৪ ৬১ ৫৯ ৪২ ৫৫ ২৭ 

ধম�া�িরত ৫ ২ ৯ ৫ ৬ ৪ ৯ 

 

একে�ণী �াথ�াে�ষী মহল সংখ�ালঘুেদর ওপর হামলা,  িনয�াতন,  তােদর স�দ লুটপাট কের লাভবান হে�। 

আবার আর এক ��ণী �ধুমা� রাজৈনিতক ফায়দা হািসেলর জ� িমিডয়ার মাধ�েম এর ক�কািহনী �তির কের 

বাংলােদেশর �াধীনতা,  সাব�েভৗম�,  গণত� ও ইসলামেক িবপ� করার গভীর ষড়যে� িল� রেয়েছ। আজ 

আমােদরেক সা�দািয়ক স�ীিত িবন�কারীেদর িব�ে� �সা�ার হেত হেব। �দৃঢ় করেত হেব এ �দেশর 

দীঘ�িদেনর ঐিত� স�ীিতর ব�নেক। 
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