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ভূিমকা 
২৯ সে র ২০১২ ক বাজার জলার রামু ও উিখয়া  এবং ৩০ সে র ২০১২ 
ক বাজার জলার টকনাফ ও চ াম জলার প য়ায় সংখ ালঘু বৗ  ও িহ ু 
স দােয়র উপাসনালয় এবং আবাস েলর ওপর ববেরািচত হামলার ঘটনার 
তথ ানুস ােনর জন  অিধকার এর তথ ানুস ানী দল ০২ অে াবর ২০১২ থেক ০৭ 
অে াবর ২০১২ পয  ক বাজার জলার রামু, উিখয়া ও টকনাফ এবং চ াম জলার 
প য়ায় তথ ানুস ান কের।  

 

তথ ানুস ানকােল অিধকার ক বাজার ও চ ােমর য সব উপাসনালয় পিরদশন কের 
স েলা হে ঃ ক বাজার জলার রামু উপেজলার রামু ক ীয় সীমা িবহার, ািম  
বন িবহার, অধ  পুর পুরাতন বৗ  িবহার, উ-মংির বৗ  িবহার (লাল িসং), রামু 
ম ী িবহার (সাদা িসং), উিসত সান বৗ  িবহার, ল বৗ  িবহার, আয  বংশ 
বৗ  িবহার, আয েবািধ বৗ  িবহার, ঐিতহািসক রাং ট বনা ম বৗ  িবহার, িবমুি  
িবদশন ভাবনা ক । উিখয়া উপেজলার পি ম মিরচ া ি প ু র বৗ  িবহার, পি ম 
র া শাসন তীথ সুদশন িবহার, রাজা পালং জািদ বৗ  িবহার এবং চ াম জলার 
প য়া উপেজলার লােখরা বৗ  িবহার, কালাগাঁও নবা ন সংঘ   দগূা মি র, 

কালাগাঁও সাবজনীন র া ু র িবহার, কালাগাঁও তালুকদার বাড়ী িশব মি র 
(পািরবািরক)।  

 

এলাকায় ত দশ েদর দয়া ব ব  এই িতেবদেন সরাসির হািজর করা হেয়েছ। যাঁরা 
এই ঘটনার িশকার তাঁরা ভীতস  এবং তাঁেদর আশংকা এই ধরেনর হামলা আবারও 
হেত পাের।   

 

তথ ানুস ােন াথিমকভােব যা বিরেয় এেসেছ তা হল সংখ ালঘু বৗ  ও িহ ু 
স দােয়র উপাসনালয় এবং আবাস েলর ওপর হামলার আেগ য িমিছল বা 
সমােবশ েলা পিরচািলত হেয়িছল, তার নতৃে  িছল আওয়ামী লীেগর ানীয় নতা-
কম রা। তেব এলাকাবাসী জানান, হামলা ও লুটপােটর সময় ানীয় লাকজেনর বাইেরও 
আেরা অেনক অপিরিচত লাকজন দখা গেছ। হামলার সময় আ ন ালােত কেরািসন 
ও গানপাউডার ব বহার করা হেয়িছল বেল অেনেকই বেলেছন। এত েলা উপাসনালেয় 
একসে  হামলা ঘটােনা স ব হওয়ার কারেণ এলাকাবাসীেক িবি ত মেন হেয়েছ। এই 
ধরেনর ঘটনা তাঁরা এর আেগ কখনও দেখনিন এবং এটা ঘটেত পাের তাও আ াজ 
কেরনিন। আ ন ালােত ব ব ত ব ািদ িবেশষত গান পাউডার ক িকভােব সং হ 
করল তার কান সুিনিদ  তথ  পাওয়া যায়িন। তেব িবপ নক িদক হে  ঘটনা  দীঘ 
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সময় ধের ঘেট যাবার পরও ানীয় শাসন ও গােয় া সং ার সদস েদর নীরব 
ভূিমকা পালন। যাঁরা ঘটনার িশকার হেয়েছন, তাঁেদর িনরাপ াহীনতার বাধ এেত আরও 
তী  হেয়ই িবরাজ করেছ।  

 

তথ ানুস ােন এটা পির ারভােব এেসেছ য, অেনক বশী সংখ ক মানুষেক জেড়া করেত 
ধম য় অনুভুিতেক কােজ লাগােনা হেয়েছ। অথাৎ অসা দািয়ক বেল পিরিচত থাকেলও 
এইসব এলাকায় ধম ও স দায়জিনত িবেভদ নতুন মা া অজন কেরেছ বেল অিধকার 
মেন কের।  

 

এই ে  িময়ানমাের রািহ ােদর ওপর িনযাতন কান ভাব ফেলেছ িকনা সটা 
আমােদর অনুস ােনর িবষয় িছল না, িক  এই িদক  বাঝার জন  িভ ভােব সামািজক 
তথ ানুস ান ও িবে ষণ হওয়া জ রী। তেব এটা অত  পির ার য যাঁরা আমােদর 
তথ  িদেয়েছন তাঁরা কউই এই ঘটনায় রািহ ােদর  জিড়ত থাকার কথা বেলনিন। 
িকছু িমিডয়ায় এ ঘটনার সে  রািহ ােদর স ৃ  থাকার খবর কােশর পর অিধকার 
উপাসনালেয়র যাজক, ানীয় লাকজন ও আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে  
এই িবষেয় সরাসির কথা বেলেছ। কথা বেল অিধকার এ ঘটনার সে  রািহ ােদর 
স ৃ  থাকার কান সুিনিদ  মাণ পায়িন। তেব িকছু রািহ া জিড়ত থাকার 
অিভেযােগ ফতার হেয়েছন বেল িকছু গণমাধ েম খবর বিরেয়েছ। এই ঘটনা ঘটবার 
অেনক আেগ থেকই িকছু গণমাধ েম রািহ ােদর স েক নিতবাচক খবর কািশত 
হেত থােক। ানীয় আওয়ামী লীগ নতা-কম েদর এই ঘটনায় ত ভােব জিড়ত থাকা 
ও শাসেনর ন ারজনক ব থতার অিভেযাগ আড়াল করার জন ই এখন রািহ ােদর 
অন ায়ভােব দায়ী করার চ া চলেছ। অিধকার এই অসমিথত তথ  ও অন ায় 
অিভেযাগেক মায়ানমাের স িত ঘেট যাওয়া হত াযে র পিরে ি েত রািহ ােদর জন  
ভয়ানক িবপ নক িবষয় বেল মেন কের। ধু মায়ানমােরর রািহ ােদর জন  নয়, একই 
সে  বাংলােদেশ াণ ভেয় পািলেয় আসা রািহ ােদর জন ও তা িবপদ সৃি  করেত 
পাের। রািহ ারা এই ঘটনায় জিড়ত িছল মাণ করবার জন  তাঁেদর ফতার করার 
চ া চলেত পাের।    

 

ঘটনার িব াসেযাগ  তদে র িত িত না িদেয় সরকার মাগত রাজৈনিতক িতপ েক 
দাষী মাণ করেত ব । একইভােব সরকার িবেরাধীরাও এই সময় বৗ  জনেগাি র 
আ া ও িব াস অজেনর জন  কান কার কাযকর ভূিমকা না িনেয় ধুই পা া 
সরকােরর িন া জািনেয় চেলেছ। অথচ এই সময় সম  নাগিরেকর জান, মাল ও 
উপাসনালেয় িনরাপ ার জন  সামািজক সুস ক িত া থম ও একমা  রাজৈনিতক 
কাজ। এই ঘটনার সামািজক ও রাজৈনিতক পিরণিত উপলি  করবার ে  রাজৈনিতক 
দল েলার ন ারজনক ভূিমকায় অিধকার উি । এই দঃুখজনক ঘটনায় সরকােরর 
িনেজর দায় ীকার না কের অন েক দাষােরাপ করার চ ার কারেণ পিরি িত মশ 
আরও জ ল প িনেত পাের। 
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এ ঘটনার তদে র জন  যাঁেদর িনেয়াগ দয়া হেয়েছ তাঁরা রাে র পূণপেদ আসীন 
থাকার পরও এ ঘটনা ঘেট যাওয়ায়, তাঁেদর িদেয়ই এই তদ  কাজ কতটা সু ু ও 
রাজৈনিতক ভাবমু  হেব স ব াপােরও অিধকার সে হ পাষণ করেছ। এই কারেণ 
ঘটনার মূল উৎঘাটন করেত ও দাষীেদর িচি ত কের িবচােরর আওতায় আনেত 
অিধকার ঘটনা র সু ু তদে র জন  াধীন ও িনরেপ  তদ  কিম  গঠেনর দাবী 
জানাে । 
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ক বাজার ও চ ােমর বৗ িবহার ও মি র েলােক ংেসর জন  একেযােগ 
দাহ  তরল ও িবে ারক িদেয় হামলা করার ও ানীয়েদর স েদর ব াপক 

িত করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৭.৩০ টায় ক বাজার জলার রামু উপেজলার 
হাইটুিপ ােমর উ ম মার বড় –য়া নােমর ানীয় এক বৗ  যুবেকর ফসবুক াফাইল 
থেক পিব  রআন এর িত অবমাননামূলক এক  িবতিকত ছিব শয়ার করা হয়। 
উ ম মার বড় –য়ার ফসবুক ব ু র তািলকায় বাংলােদশ আওয়ামী মৎসজীবী লীেগর 
রামু উপেজলা কিম র সভাপিত আনসা ল হক ভূে াও িছেলন। ভূে া উ েমর ফসবুেক 
মুসলমানেদর ধম য়  আল- কারআেনর অবমাননাকর ছিব  দখেত পেয় মাবাইল 
ফােন উ েমর সে  কথা বেলন। সই সময় ভূে ার সে  উ েমর উ  বাক  িবিনময় 
হয়। এরপর পিব  কারআন এর অবমাননাকারী িহেসেব উ ম বড় –য়ার শাি  দাবী 
কের রাত ৯.০০ টায় ভূে া িনেজ নতৃ  িদেয় এক  িমিছল বর কেরন। িমিছল শেষ 
রামুর চৗমহনী চ ের এক  সমােবশ করা হয়। সমােবেশ তাঁরা উ ম বড় –য়ার শাি  
দািব কেরন। তাছাড়া এই সমােবশ থেক ৩০ সে র ২০১২ রামুেত হরতােলরও 
ঘাষণা দয়া হয়। সমােবেশ উপি ত িছেলন যুবলীগ নতা নু ল ইসলাম সিলম, 

ফেতখাঁরপুল ইউিনয়ন স ােসবক লীেগর সভাপিত আিজজলু হকসহ ানীয় আওয়ামী 
লীেগর সদস রা। সমােবশ শেষ আবােরা িমিছল বর হেল তা রামুর িবিভ  সড়ক 
দি ণ কের। িমিছল  যখন বড় –য়া পাড়ার িদেক েবশ কের, তখন িমিছেল যাগেদন 
রামু উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও উপেজলা চয়ারম ান সােহল সরওয়ার 
কাজল। সােহল সরওয়ার কাজেলর পছেন পছেন  িকছু যুবক মাটর সাইেকল িনেয় 
আেস।  হঠাৎ কেরই িমিছেল কেয়ক হাজার মানুষ যাগ দয় এবং বড় –য়া পাড়ায় 
অবি ত িবহার েলােত থেম লুট-পাট, ইট-পাথর িনে প ও এরপর অি সংেযাগ কের। 
এই ঘটনার পর পরই ক বাজােরর রামু উপেজলার সে  সে  উিখয়া উপেজলা ও 
টকনাফ উপেজলার িবহার েলাও একেযােগ আ মেনর িশকার হয়। হামলাকারীরা 
বৗ িবহার ছাড়াও িহ  ুধমাবল ীেদর বাড়ী লুটপাট, ভাংচূর ও অি সংেযাগ কের বেল 
অিভেযাগ পাওয়া যায়। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার যাঁেদর সে  
কথা বেল তাঁরা হে ন - 

 িবহােরর দািয়ে  থাকা যাজক 

 িবহার কিম র সদস  
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 ত দশ  

 আ া  ব ি    

 ানীয় শাসিনক কমকতা এবং 
 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস । 

 

 
ছিবঃ (১) রাম ু চৗমহনী মােড় সােহল সরওয়ার কাজেলর সমােবশ।  

(২) কাজেলর সমােবেশর আেগ এবং পের ছা লীেগর নতৃে  িমিছল।  
(৩) এই িমিছেল যাগ দয়া লােকরা িবহাের লটুপাট ও মিূত ভাংচূর কের। 
(৪) িবহাের ভাংচূর শেষ আ ন িলেয় িদেয়েছ। 

 

অিধকার এর তথ ানুস ানঃ-  
ক বাজার এবং চ ােম মুসলমান কতৃক বৗ  িবহার এবং িহ ুেদর মি র এবং ঘর 
বাড়ী লুটপাট, ভাংচূর এবং অি সংেযােগর ব াপাের অনুস ান করেত িগেয় ওপেরর 
ছিব েলা িবিভ  উৎস থেক সং হ করা হয়। ছিবর িবষেয় বৗ  বা িহ  ুস দােয়র 
কউ ভেয় িব ািরত িকছু বলেত রািজ হনিন। কননা ছিবেত যাঁেদও দখা যাে  এবং 
যাঁরাএই ঘটনা ঘটােত উৎসাহ িদেয়েছন তাঁরা অেনেকই বতমােন মতাসীন আওয়ামী 
লীেগর সদস ।  
 

ক বাজার জলার রামু উপেজলা 
 

সুিমত বড়–য়া (২৯), মধ  মরংেলায়া, রামু ক বাজার 
সুিমত বড়–য়া অিধকারেক বেলন, ২৯ সে র ২০১২ রাত ৯.০০টায় চৗমহনী মােড় 
মতাসীন দেলর কেয়কজন নতা এক  সমােবশ কের। সমােবেশ রামু উপেজলা 

আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও উপেজলা চয়ারম ান সােহল সরওয়ার কাজল ব ব  
দন। 

 

সই সমােবেশ মুসলমান ধেমর ধম  কারআন অবমাননার বড় এক  ছিব সবাইেক 
দিখেয় বলা হয় য, বৗ েদর এেদশ থেক উে দ কের িদেত হেব। এজন  তাঁরা ানীয় 
লাকেদর িমিছেল যাগ দয়ার জন  অনুেরাধ কেরন। িমিছল  কেয়কদফা এলাকা  
দি ণ কের। তাঁর পিরিচত কেয়কজন লাক তাঁেক জানান, িমিছেলর লাকজন তাঁর 
বাড়ীেত হামলা করেত পাের। তােক বাড়ী থেক অন  চেল যেত বেলন। রাত 
১১.০০টার িদেক িমিছল  তার বাড়ীর কােছ আেস এবং িমিছল থেক িকছু লাক 
বৗ েদর গািলগালাজ করেত করেত ইঁট-পাথর ছঁুড়েত থােক। িতিন তখন বাড়ীর 
লাকজনেদর িনেয় পােশর রা ায় চেল যান। পের আেরক  িমিছল আেস, যখােন ানীয় 
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কেয়কজন (পিরিচত লাক) দখা যায়। তারা বাড়ীেত ঢুেক মূল বান িজিনসপ  লুট 
কের নয়। আেরকদল লাক মাটর সাইেকল িনেয় এেস পে াল, গান পাউডার, কেরািসন 
ঢেল আ ন ািলেয় দয়। িতিন তখন ফায়ার সািভেস ফান কের িব ািরত জানান। 
িকছু ণ পর ফায়ার সািভ ে◌ে◌সর এক কমকতা তাঁেক জানান, তাঁরা ঘটনা েল আসার 
চ া করেছন িক  ানীয় লাকজন রা ায় গাছ ফেল ব ািরেকড িদেয়েছ। এছাড়া 
িমিছেল অংশ হণকারীরা তাঁেদর মারধর করার মিক িদে । তখন িতিন মাবাইল 
ফােন ক বাজােরর িবিভ  িবহাের জািনেয় দন য, ানীয় মুসলমানরা বৗ েদর ওপর 
আ মণ করেছ। তাঁর সামেনই তাঁর বাড়ী পুেড় যায়। এরপর িমিছল  রামু ক ীয় 
সীমা িবহােরর িদেক চেল যায়। ৩০ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় 
িবিজিব এবং সনাবািহনীর সদস রা আেস। তারা াথিমকভােব িত পিরবারেক এক  
কের তাঁবু দয় এবং ২৫ কিজ চাল ও নগদ ২৫,০০০ টাকা দয়। তাঁবু অপযা  
হওয়ায় অেনেক এখেনা খালা আকােশর িনেচ আেছন। 
 

 

ছিবঃ সুিমত বড় –য়ার বাড়ী 
 

ভূবন মাহন বড় –য়া (৪০), মধ  মরংেলায়া, রামু, ক বাজার 

ভূবন মাহন বড় –য়া অিধকারেক বেলন, ২৯ সে র ২০১২ রােত িতিন দাকােন 
িছেলন। রাত আনুমািনক ১১.৩০টার িদেক তাঁর পিরিচত এবং আওয়ামী লীেগর ানীয় 
নতা নু ল ইসলাম সিলেমর নতৃে  একদল লাক বৗ েদর িব ে  িমিছল করেত 
করেত তাঁর দাকােন আেস এবং লুটপাট  কের। নগদ টাকা ও মালামাল তারা 
িনেয় নয় এবং পের তারা তাঁর দাকান  ািলেয় িদেয় রামু ক ীয় সীমা িবহােরর 
িদেক চেল যায়। সখােন উপি ত সিলম ভাবশালী লাক হওয়ায় িতিন িকছু বলেত 
সাহস পানিন। 

 

অিধকার এই ব াপাের নূ ল ইসলাম সিলেমর ব ব  জানার জন  তাঁর খাঁজ কের, 

িক  িতিন পলাতক থাকায় তাঁর ব ব  জানা স ব হয়িন। 

 

ত ন বড় –য়া, সাধারণ স াদক, রামু িবহার কিম , রামু ক ীয় সীমা িবহার, 

মরংেলায়া, রামু, ক বাজার 

ত ন বড় –য়া অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় 
মতাসীন দেলর কেয়কজেনর নতৃে  ৫০/৬০ জন লাক িনেয় চৗমহনীেত এক  

িমিছল কের। পের তারা এলাকায় ঘুের ঘুের মুসলমানেদর সং হ কের এবং চার কের 
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বৗ রা কারআন অবমাননা কেরেছ। তারা রামুর চৗমহনী মােড় সমােবশ কের। 
তােদর উ ানী মূলক বে েব  ানীয় মুসলমানরা একি ত হেত থােক। এক পযায় 
বৗ েদর িব ে  িমিছল করেত করেত বড় –য়া পাড়ায় ঢুেক পেড়। িমিছলকারীরা 
এেলাপাথাির ইট-পাথর ছঁুেড় মারেত থােক এবং এক পযােয় ঘটনা েল রামু উপেজলা 
চয়ারম ান সােহল সরওয়ার কাজল এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার দবী চ  উপি ত 
হন। এরপেরই আেস আেরা িকছু মাটর সাইেকল আেরাহী। তারা িনেয় আেস টায়ার, 

কেরািসনসহ বাতল ও জার বা পা  ভিত দাহ পদাথ। এরপর পুিলশ সদস েদর িনেয় 
সখােন আেসন রামু থানার অিফসার ইনচাজ এেক নিজবুল ইসলাম। তাঁেদর 
উপি িতেতই িবহার লুট করা হয় এবং আ ন ধিরেয় দয়া হয়। পুিলশ সখােন উপি ত 
থাকেলও তােদর কান ভুিমকা িছল না। যখন দাউ দাউ কের আ ন লিছল, তখন 
সখােন আেসন ক বাজার িবএনিপ সভাপিত ও ক বাজার-৩ আসেনর সংসদ সদস  
লুৎফর রহমান কাজল। িতিন মৗিখকভােব পিরি িত িনয় েণ আনেত না পের ঘটনা ল 
ত াগ কেরন। আ মণকারীরা িবহার  ািলেয় িদেয় হাইটুিপ ােম ম ী িবহােরর িদেক 
চেল যায়। 

 

 

ছিবঃ রাম ু ক ীয় সীমা িবহার। 

 

িরঠা বড় –য়া (২৮), ত দশ , হাইটুিপ পাড়া, রামু ম ী িবহার, রামু, ক বাজার 

িরঠা বড় –য়া অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রাত ২.০০টায় ানীয় মুসলমানরা 
িমিছল করেত করেত ম ী িবহাের েবশ কের। িতিন হামলাকারীেদর মেধ  িকছু 
লাকেক িচনেলও নাম বলেত রািজ হনিন। পযায় েম তারা উ-মংির বৗ  িবহার 
(লাল িসং), উ-মংির বৗ  িবহার (সাদা িসং), রামু ম ী িবহার এবং  অপনাচরণ 
মহাজেনর মি র লুটপাট, ভাংচূর ও অি সংেযাগ কের। পের আ মণকারীরা সাদা িসং 
িবহােরর পােশ আেরক  বৗ  মি ের আ ন ধরােত গেল আ মণ কারীেদর সে  
যাগ দয়া তাঁর িতেবশী আ মনকারীেদর আ ন িদেত িনেষধ কেরন। কারণ সাদা 
িসং এর ঐ অংেশ আ ন িদেল মুসলমানেদর বাড়ী পুের যেত পাের। িতেবশীর নাম 
িতিন কাশ কেরনিন। পের আ মণকারীরা তাঁর বাড়ীর েনর াচীর ভে  তছনছ 
কের চেল যায়। ায় ২.৩০ ঘ া ধের এ তা ব  চলার পরও পুিলশ আেসিন। 
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এমনিক এ ঘটনার পর কেয়কিদন পার হেয় গেলও পুিলশ এখেনা লুট হওয়া বািদ 
উ াের কান রকম তৎপরতা চালায়িন বেল িতিন জানান। 

 

 

ছিবঃ ১। লাল িসং, সাদা িসং,  অপনাচরণ, রাম ু ম ী িবহার এবং িরঠা বড় –য়ার বাড়ীর াচীর 

 

ওঁ চকা তাইয়াপারা মহােথর, (যাজক) , রামু ম ী িবহার, রামু, ক বাজার 

ওঁ চকা তাইয়াপারা অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ িছল বৗ  ধমাবল ীেদর 
মধুপূিণমার উৎসেবর িদন। তাই ২৯ সে র ২০১২ রােত িবহাের উপাসনা চলিছল। 
সই িদনই রাত আনুমািনক ১১.৩০ টার িদেক অেনক মানুেষর িমিছেলর আওয়াজ 
শােনন। িমিছেল তারা বৗ েদর িব ে  াগান িদেত থােক। িবহাের পাথর িনে েপর 
এক পযােয় আ মনকারীরা িবহােরর মেধ  েবশ কের বৗ  মূিত ভাঙেত থােক এবং 
আ ন লাগােত গেল ানীয় লাকেদর বাড়ী িবহােরর পােশ হওয়ায় তােদর অনুেরােধ 
আর আ ন দয়া হয়িন। তেব মূল বান পাথেরর মূিত েলা লুট হেয়েছ। অধ  পুর 
পুরাতন বৗ  িবহার এর পর আ মনকারীরা পােশ থাকা এেক এেক আেরা ৩  
িবহার আ মন ও  লুট কের এবং আ ন িদেয় ািলেয় দয়। থানা এক িকেলািমটােরর 
মেধ  হওয়ার পরও পুিলশ ঘটনা ঘেট যাওয়ার আেনক পের আেস।   

 

মৎ ক না িভ ু  (যাজক), ভূবন শাি  ১০০ ফুট িসংহ শয া গৗতম বু  মূিত, উ র 
িমঠাছড়ী, রামু, ক বাজার 

মৎ ক না িভ ু অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রাত ১১.০০টার িদেক 
একদল লাক িমিছল করেত করেত এেস িবহাের েবশ কের  এবং ধম য় সহ এক  
লাইে বী ািলেয় দয়। িকছু বইপ  িছঁেড় ফেল। গেবষণার জন  বাংলা তরজমাসহ 
এক  কারআন শরীফ িছল, যা টুকরা টুকরা কের িছঁেড় এর িকছু অংশ পুেড় ফেল। 
িতিন বেলন, গৗতম বুে র মূিত র িবিভ  অংেশ আ ন ধিরেয় দয়। িক  মূিত  
পুেরা পােড়িন। এছাড়া আ মণকারীরা িবমুি  িবদশন ভাবনা ক  ভাংচূর কের। 
পের তারা ািম  বন িবহােরর িদেক চেল যায়। িমিছেল থাকা ানীয় ব ি রা 
িবিভ ভােব এখন মিক িদে । তারা বলেছ, এখন িবিজিব এবং সনাবািহনী পাহারায়  
থাকেছ এরা চেল গেল বড় –য়ােদর দশ থেক তািড়েয় দয়া হেব। িতিন বেলন, এখন 
তাঁরা ভীিতর মেধ  রেয়েছন। 
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ছিবঃ ভূবন শাি  ১০০ ফুট িসংহ শয া গৗতুম বু  মিূত ও িবমিু  িবদশন ভাবনা ক  

 

 

বাবুল বড় –য়া (৩৮), ত দশ , ািম  বন িবহার, উ র িমঠাছড়ী, রামু, 
ক বাজার 

বাবুল বড়ুয়া অিধকারেক জানান, িবহােরর অপরিদেক তাঁর এক  মুিদ দাকান আেছ। 
২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় ায় ৩০০ জন লােকর এক  িমিছল 
িবদু ৎ অিফেসর পােশর রা া িদেয় এেস িবহােরর সামেন িদেয় াগান িদেত িদেত 
চৗমহনী বাজােরর িদেক চেল যায়। স সময় রামু থানার অিফসার ইনচায নিজবুল 
ইসলাম তাঁেদর এলাকায় আেসন এবং আ  কেরন য, িমিছলকারীরা কান রকম 
নাশকতা করেব না। রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় ায় ২ হাজার লােকর একা  
িমিছল াগান িদেত িদেত আবার বড় –য়া পাড়ায় েবশ কের এেলাপাথাির ইট-পাথর 
ছঁুড়েত থােক। স সময় রামু উপেজলা চয়ারম ান সােহল সরওয়ার কাজল সখােন 
উপি ত িছেলন। আ মনকারীরা িবহাের লুটপাট ও ভাংচুর চালােনা  কের। 
িকছ ন পর সখােন আেসন ক বাজার ৩ আসেনর সাংসদ লুৎফর রহমান কাজল। 
আ মণকারীেদর থামােত না পের িকছু ণ পর িতিন ঘটনা ল ত াগ কেরন। এরপরই 
আ মনকারীরা িবহাের আ ন ািলেয় দয়। বৗ  মূিতর গলা কেট ফেল। পুরা 
ঘটনা  ঘেট যাবার সময় পুিলশেক িনরব ভূিমকা পালন করেত দখা যায়। 

 

িদপা বড় –য়া (২৬), ত দশ ), ািম  বন িবহার, উ র িমঠাছড়ী, রামু, 
ক বাজার 

িদপা বড় –য়া অিধকারেক জানান,২৯ সে র ২০১২ রাত ১১.০০টার িদেক একদল 
লাক িবহাের আেস। তারা এেস ভাংচূর কের আ ন িদেয় িবহার পুেড় ফেল। িতিন 
বেলন, সখােন সব রাজৈনিতক দেলর লাক উপি ত িছল। তারা এখনও বৗ েদর 
তািড়েয় দয়ার জন  মিক িদে । িতিন বেলন, ঐসব ানীয় আ মণকারীেদর নাম 
বলা যােব না, কারণ তারা খুবই ভাবশালী। য কান সময় িবহাের আবারও হামলা 
চালােত পাের।  
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িবধু বড়ুয়া, সাধারণ স াদক, উিসত সান িবহার কিম , উিসত সান বৗ  িবহার, 

রামু, ক বাজার 

িবধু বড় –য়া অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টার িদেক 
ায় ১৫০০ লােকর এক  িমিছল িবহােরর িদেক াগান িদেত িদেত আেস এবং হঠাৎ 
িবহােরর মেধ  েবশ কের ভাংচুর করেত থােক। িবহােরর লাক জেনর িতবােদর মুেখ 
আ মনকারীরা িবহার েত আর আ ন ধিরেয় িদেত পােরিন। 

 

 

ছিবঃ ািম  বন িবহার 

 

চ েবািদ িভ  (যাজক), ল বৗ  িবহার, রামু, ক বাজার 

চ েবািদ িভ ু অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ বৗ  ধমাবল ীেদর মধু 
পূিণমার উৎসব চলিছল। হঠাৎ রাত আনুমািনক ১১.৪৫ টায় ায় দুই হাজার লাক 
িবহাের লাহার রড, বড় চা সহ হামলা চালায়। এেত িবহােরর মেধ র উপাসনাকারীরা 
ভীত হেয় ান ভেয় আেশ পােশর ঝাপ ঝােড় পািলেয় যায়। হামলাকারীরা থেম 
িবহােরর মেধ র মূল বান পাথেরর বৗ মূিত েলা লুট কের এবং পের িবহাের কেরািসন 
ও অন  িকছু দাহ পদাথ িদেয় আ ন ািলেয় দয়। এর পর হামলাকারীরা পােশই থাকা 

ল ম ী িবহাের একইভােব হামলা চালােত থােক। এ সময় রামু থানার ওিস নিজবুল 
ইসলামেক খবর দয়া হেলও কান সহেযািগতা পাওয়া যায়িন বেল িতিন জানান। 

 

িবজন বড়–য়া , িবহার কিম র সভাপিত ও িত াতা, আয  বংশ বৗ িবহার, 

জাদীপাড়া, রামু, ক বাজার 

িবজন বড় –য়া অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় 
িবহােরর িদেক ায় ১ হাজার লােকর এক  িমিছল আেস। স সময় িবহাের মধুদান 
উৎসব চলিছল। হঠাৎ আ মেন সবাই আত  হেয় ান ভেয় পািলেয় যায়। 
মহামূল বান িকছু বৗ মূিত লুট করা হয়। বািক আসবাব সহ অন  সব িকছু ািলেয় 
দয়া হয়। পের ানীয় িকছু লােকর মাধ েম িতিন জানেত পােরন িবহােরর িদেক আসা 
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িমিছল েত নতৃ  দন ানীয় ম র কােয়স, িযিন ানীয়ভােব আওয়ামী লীগ সমথক 
িহেসেব পিরিচত। 

  

সােহল সরওয়ার কাজল, রামু উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও উপেজলা 
চয়ারম ান, রামু উপেজলা পিরষদ, ক বাজার 

সােহল সরওয়ার কাজল অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক 
১০.৪৫ টায় িতিন িবহার আ মেনর খবর পেয় বড় –য়া পাড়ায় যান। সখােন যেয় 
আ মনকারীেদর িবহােরর দানবা  ও মূল বান বৗ  মূিত েলা লুট করেত দেখন। 
িতিন িনেজ বাধা িদেত গেল আহত হন। িতিন তখনই পুিলশ সুপার সিলম মাহা দ 
জাহাি রেক মাবাইল ফােন জানােনার চ া কেরন, িক  ফান ন র ব  পান। িতিন 
আ মনকারীেদর পে ােলর জার বহন করেত দেখন। ানীয় আইন শৃ লা র াকারী 
বািহনীর সদস েদর অসহেযাগীতার কারেণ িতিন মাবাইল ফােন আওয়ামী লীেগর সহ 
সাধারন স াদক মাহবুবুল আলম হািনফ ও আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স াদক 
জাহা ীর কবীর নানেকর কােছ সহেযািগতা চান। পরবত েত সখােন আেসন সংসদ 
সদস  লুৎফর রহমান কাজল। িতিন িকছু ণ পের চেল যাবার পরই আ মনকারীরা 
িবহার েলােত আ ন ািলেয় দয়। আ মনকারীেদর মেধ  তাঁর দেলর িকছু সমথক 
থাকেলও আওয়ামী লীেগর জলা পযােয়র নতৃ ানীয় কউ িছেলন না বেল িতিন 
জানান। ঘটনা  দীঘ সময় ধের ঘেট যাবার পরও পুিলশেক কান ভূিমকা পালন 
করেত দখা যায়িন । 

 

লুৎফর রহমান কাজল, সংসদ সদস , ক বাজার-৩, ক বাজার 

লুৎফর রহমান কাজল অিধকারেক বেলন, ২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক 
১০.০০টায় ানীয় লাকজন তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, রামু চৗমহনীেত িকছু লাক 
সমােবশ শষ কের মরংেলায়া ােম ঢুেক বৗ েদর বাড়ীঘর এবং িবহার ািলেয় িদে । 
এখবর পেয় িতিন ত সখােন যান এবং দখেত পান, কেয়ক হাজার লাক িমিছল 
করেছ এবং তাঁেদর মেধ  একদল লাক িবহার েলােত ঢুেক লুটপাট, ভাংচুর করেছ। 
আেরকদল লাক পে াল ও বড় জাের কের কেরািসনসহ দাহ  পদাথ িনেয় মাটর 
সাইেকেল কের এক এক িবহাের যাে  এবং অি সংেযাগ করেছ। িতিন দেখন, িমিছেলর 
সামেন রেয়েছন, বাংলােদশ আওয়ামী মৎসজীবী লীেগর রামু উপেজলা কিম র সভাপিত 
আনসা ল হক ভূে া। রামু যুবলীগ নতা নু ল ইসলাম সিলম, ফেতখাঁরপুল ইউিনয়ন 
স ােসবক লীেগর সভাপিত আিজজলু হকসহ ানীয় আওয়ামী লীেগর সদস রা। তাঁরা 
খ  খ  িমিছল িনেয় িবিভ  পাড়ায় ঢুেক আ মণ করেছন। িতিন অেনক চ া কেরও 
কাউেকই িমিছল ব  করা বা ভাংচূর রাধ করােত পােরনিন। কারণ কান লাকই 
তাঁর ডােক সাড়া দনিন। িতিন দেখন, কেয়কজন পুিলশ সদস  িমিছেলর কােছ দাঁিড়েয় 
আেছ। িক  তারা কান ভূিমকা িনে  না। িতিন রামু থানার ওিসেক এবং উপেজলা 
িনবাহী অিফসার দবী চ েক বার বার অনুেরাধ কেরন। িক  তাঁরা সই উপি ত 
লাকেদর কােছ িনেজেদর অসহায় বেল জানায়। অবেশেষ িতিন বাসায় চেল যান। িতিন 
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দলীয় নতা কম েদর কাছ থেক জানেত পােরন, ঘটনার িকছু ণ আেগ চৗমহনী মােড় 
রামু উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও উপেজলা চয়ারম ান সােহল সরওয়ার 
কাজল এেস সমােবেশ ব ব  িদেয়েছন। সই সমােবেশ কারআন অবমাননা করার এক  
বড় ছিব সবাইেক দিখেয় বলা হেয়েছ য, বৗ রা মুসলমানেদর নবী ও কারআন 
অবমাননা কেরেছ।  কারআন অবমাননার ঐ ছিব দখার পর ানীয় জনতা িমিছেল 
যাগ িদেত থােক। িমিছল  িবিভ  সড়ক দি ণ কের িবিভ  এলাকার লাকেদর 
জমােয়ত করেত থােক। িমিছল  যখন বড় –য়া পাড়ার িদেক েবশ কের, তখন িমিছেল 
সােহল সরওয়ার কাজেলর পছেন পছেন িকছু যুবক মাটর সাইেকল িনেয় যাগ দয়।  

 

অিফসার ইনচাজ সাখাওয়াত হােসন, রামু থানা, ক বাজার 

অিফসার ইনচাজ সাখাওয়াত হােসন অিধকারেক জানান, ২৯ স র ২০১২ রামুেত 
িবহার আ মেনর য ঘটনা  ঘেটেছ স সময় রামু থানার অিফসার ইনচােজর দািয়ে  
িছেলন এ. ক. নিজবুল ইসলাম। িতিন রামু থানার দািয়  হেণর পর আইন শৃংখলা 
র ার সবাত œক সহায়তা করেছন বেল িতিন জানান। রামুেত মাট ৬  মামলা হেয়েছ। 
আসামীেদরও ার করা হে । মামলা েলা তদ াধীন থাকায় িতিন আর িকছু 
বেলনিন।  

 

এই তথ  সং েহর সময় এ. ক. নিজবুল ইসলাম পুিলশ লাইেন ত াহার অব ায় থাকায় 
তাঁর সে  কথা বলা স ব হয়িন। 

 

দবী চ , উপেজলা িনবাহী অিফসার, রামু উপেজলা পিরষদ, ক বাজার 

দবী চ  অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রামুেত িবহার আ মেনর য 
ঘটনা  ঘেটেছ তা অনাকাি ত। ঘটনা  জানার পেরই িবহার েলােত অিতির  পুিলশ 
মাতায়ন করা হেয়েছ। িবহার আ মেনর সময় কেয়ক  িবহাের রামু উপেজলা 
চয়ারম ান সােহল সরওয়ার কাজল উপি ত িছেলন বেল িতিন জেনেছন। অপরাধীেদর 
সনা  করার জন  তদ  কিম  গঠন করা হেয়েছ।  

 

ক বাজার জলার উিখয়া উপেজলাঃ- 

 

িবমল জ ািত মহােথর (যাজক), পি ম মিরচ া ি প ু র বৗ  িবহার, উিখয়া, 
ক বাজার 

িবমল জ ািত অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রামুর িবহাের আ মেনর ঘটনা  
স ে  মাবাইল ফােন জানেত পােরন। ৩০ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ 
টায় উিখয়া থানা পুিলশ এেস িবহার পিরদশন কের যান। এরপর রাত আনুমািনক 
৯.৩০ টায় ায় ানীয় পি ম মিরচ া ােমর নু ল হক াইভােরর ছেল আওয়ামী 
লীেগর সদস  মাঃ আলেমর নতৃে  ানীয় ায় ২ হাজার লােকর এক  িমিছল 
ািলেয় দাও, পুিড়েয় দাও” বেল িমিছল করেত করেত িবহােরর িদেক আেস। তারা 
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িবহােরর পােশ থাকা সুজন বড় –য়া, সনাতন বড় –য়া এবং বের  বড় –য়ার বাড়ী লুট কের 
এবং িবহাের ভাংচুর কের। মূল বান পাথেরর মূিত লুট করার পর িবহাের আ ন 
ািলেয় দয়। রাত আনুমািনক ৯.৩০ থেক ১১.০০ পয  এ ঘটনা  সংঘ ত হয়। 

তখন পয  আর পুিলশ আেসিন। এ ব াপাের উিখয়া থানার এএসআই ওমর ফা ক 
বাদী হেয় এক  মামলা কেরন। যার ন র-২; তািরখঃ ২/১০/২০১২। 

 

মাঃ আলম (৩৮), িপতাঃ নু ল হক াইভার, পি ম মিরচ া, উিখয়া, ক বাজার 

মাঃ আলম অিধকারেক জানান, ৩০ সে র ২০১২ স ায় এলাকার একদল লাক 
িবহার ভাংচূর কের। িতিন উপি ত থাকেলও কাউেক িবহার ভাঙেত বেলনিন। িতিন 
বেলন, মুসলমােনর কারআন অবমাননার খবর  এলাকায় ছিড়েয় পড়ায় সব রাজৈনিতক 
দেলর লাকই অংশ হণ কের িবহার ভাংচূর কের। িতিন জানান, এই ঘটনায় উিখয়া 
থানার এএসআই ওমর ফা ক বাদী হেয় তাঁেক আসামী কের এক  মামলা দােয়র 
কেরেছ। যার ন র-২; তািরখঃ ২/১০/২০১২। 

 

মধুসুদন বড় –য়া , িবহার কিম র সভাপিত, পি ম রত œ◌া শাসন তীথ সুদশন িবহার, 

কাট বাজার. উিখয়া, ক বাজার 

মধুসুদন বড় –য়া অিধকারেক জানান, ৩০ সে র ২০১২ িবকাল ৩.০০টায় ভাতী 
সবুজসংঘ ােবর িত াতা সভাপিত কাটপাড়ার মাইক ব বসায়ী িসরাজ িময়ার ছেল 
ানীয় যুবলীগ নতা শাহাজাদা এক  িতবাদ সভার আেয়াজন কের। সভায় যাগ 
দয় উিখয়া আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক হািমদলু হক চৗধুরী, সােবক উপেজলা 
চয়ারম ান মাহমুদুল হক চৗধুরী, আওয়ামী লীগ সমিথত রত œ◌াপালং ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ারম ান নু ল কিবর চৗধুরী এবং হলুিদয়া পালং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান 
িম ু চৗধুরী। তাঁরা সভা সমােবশ শেষ এক  িমিছল বর কেরন। পের কারআন 
অবমাননাকারীর শাি র দািবেত িমিছল চলেত থােক। পের রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় 
িমিছেল অংশ হণকারী ায় এক হাজার লাক িবহার েত আ ন ধিরেয় িদেত চাইেল 
রত œ◌া পালং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান মাহমুদলু হক চৗধুরী বাধা দন। িক  
শাহজাদার লাকজন তা মানেত চায়িন। পের পুিলশ সদস রা আ মনকারীেদর ফাঁকা 
িল ছঁুেড় ছ ভ  কের দয়। িক  তারা আবারও একি ত হেয় িবহােরর পােশ থাকা 

িভ ু েদর রা াঘর  পুিড়েয় দয়। 
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বুফন বড় –য়া, িবহার কিম র সদস , রাজাপালং জাদী বৗ  িবহার, উিখয়া, 
ক বাজার 

বুফন বড় –য়া অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রামুর ঘটনা স ুে  জানার পর 
িবহােরর সবাই আত  িছল। ৩০ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.৩০ টায় 
উিখয়া থানা পুিলশ ও ানীয় ভাবশালী নতারা এেস রাজা পালং জাদী বৗ িবহােরর 
িনরাপ া িনেয় আ  কেরন। িবকাল আনুমািনক ৩.৩০ টায় িবহােরর সামেনর রা া 
িদেয় িমিছল আসেত দেখও কউ িমিছল েত বাঁধা দয়িন আ ােসর কারেণ। িক  
িমিছলকারীরা হঠাৎ িবহার আ মন কের িবহােরর দানবা  লুট কের এবং িবহাের 
থাকা বড় দুই  মূিত ভে  ফেল। িমিছল েত নতৃ  িদেয়িছেলন ানীয় আওয়ামী লীগ 
নতা মাহমুদ আলম। 

 

অিফসার ইনচাজ, নীলু কাি  বড় –য়া (তদ ), উিখয়া থানা, ক বাজার 

অিফসার ইনচাজ নীলু কাি  বড় –য়া অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রামুেত 
িবহার আ মেনর ঘটনা  জানার পর থেকই তারা উিখয়ায় অবি ত িবহার েলার 
িনরাপ া জারদার কেরন। ২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় তারা 
পি ম মিরচ া ি প ু র বৗ  িবহার পিরদশন কের আসার পর িবহার েত হামলা করা 
হয় বেল িতিন জানান। ৩০ সে র ২০১২ িমিছলকারীরা কাট বাজােরর সামেন 
অবি ত পি ম রত œ◌া শাসন তীথ সুদশন িবহােরর সামেন অব ান িনেয়েছ জানেত 
পের িতিন অিতির  পুিলশ সদস  িনেয় িবহােরর সামেন যান। সখােন উে িজত 
জনতােক সামাল িদেত পুিলশেক ২০ রাউ  শটগােনর ফাঁকা িল ছঁুড়েত হয়। তখন 
িমিছলকারীরা পািলেয় যায়। তেব িমিছেল আওয়ামী লীগ সমিথত ানীয় নতারা 
উপি ত িছেলন বেল িতিন জানান। 

 

ক বাজার জলার টকনাফ উপেজলাঃ- 

 

সাধন মি ক (৫৬), দয়ুারীেখালা, হায়াইক ং, টকনাফ, ক বাজার 

সাধন মি ক অিধকারেক বেলন, ৩০ সে র ২০১২ িবকাল ৩.০০টায় হায়াইক ং 
আমতলী ােমর আওয়ামী লীেগর সমথক মাঃ জােহদ আলীর নতৃে  একদল লাক 
হাজী মাহা দ রিজ াড াথিমক িবদ ালেয়র মােঠ এক  সভা কের। পের একই ােন 
মৗলভী কামাল উি ন, সয়দ আলম এবং মাঃ আলেমর নতৃে  আেরা এক  সভা হয়। 
সভার িবষয় িছল কারআেনর অবমাননা কারীেদর দশ থেক িবতািড়ত করা। স া 
৬.৩০ একই ােন ানীয় লাকজন িবিভ  আ মনাত œক াগান িদেয় িমিছল কের। 
রাত আনুমািনক ১০.০০টায় তারা হায়াইক ং বাজার থেক বৗ িবহার ভা ার জন  
সাক  মৗলী বৗ িবহােরর কােছ যায়। এমন সময় ১ নং হায়াইক ং মেডল ইউিনয়ন 
পিরষেদর চয়ারম ান নূর মাহা দ আেনায়ারী সখােন আেসন। পুিলশ সদস রা তােদর 
বাধা দয়। পের তারা রা ায় িমিছল করেত থােক। এক পযায় িমিছল িবহােরর িদেক 
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যেত থাকেল পুিলশ সদস রা িল ছােড়। তখন িমিছলকারীরা সখান থেক ফরার 
পেথ থেম তাঁর বাড়ী লুট এবং ভাংচূর কের। পের তারা তাঁর বাড়ীেত আ ন ধিরেয় 
দয়। একই সে  তারা জিত  শমা এবং কািলপদ দােশর বাড়ী ভি ভূত কের দয়। 
এছাড়া সুিধর মি ক, সজল শমা, কালু মার ধর, িবজয় মি ক, ভ মি ক, সফর বদর 
এবং অমূল  ধেরর বাড়ীেত ভাংচূর লুটপাট করার পের অি  সংেযাগ করেল আংিশকসহ 
মাট ১০  বাড়ী পুেড় যায়। এক পযােয় পুিলশ সদস রা সখােন আেস এবং িল 
ছােড়। তােত বশ কেয়কজন আহত হয়। িমিছলকারী ছ  ভ  হেয় চেল যায়। িতিন 
বেলন, ঘটনার  থেক পুিলেশর ভূিমকা থাকেল হয়েতা তারা ঘর বাড়ী ািলেয় িদেত 
পারেতা না। এছাড়া মুসলমানেদর সে  তােদর কান শ তা নই। িক  ানীয় িকছু 
মুসলমান িহ ুেদর িত আ মনা ক অব ান িনেয় তােদর ঘর ািলেয় িদেয়েছ। ১ 
অে াবর ২০১২ ানীয় এমিপ আ রু রহমান বিদ আেসন এবং িতিন ৩০ কিজ কের 
চাল সাহায  িদেয়েছন। এছাড়া আেরা অেনেকই এেসেছন িক  দাষীেদর িবচার করার 
ব াপাের কান আ াস দনিন। সাধন মি ক বাদী হেয় ৭০ জনেক আসামী কের 
টকনাফ মেডল থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১; তািরখঃ 
১/১০/২০১২। হায়াইক ং আমতলী ােমর আওয়ামী লীেগর সমথক মাঃ জােহদ আলী 
পুিলিশ ােরর ভেয় পািলেয় থাকায় তাঁর ব ব  নয়া যায়িন। 

 

এএসআই মাহফুজরু রহমান, হায়াইক ং পিুলশ ফাঁড়ী, টকনাফ, ক বাজার 

এএসআই মাহফুজরু রহমান অিধকারেক জানান, ৩০ সে র ২০১২ ানীয় জনগন 
বাড়ীেত অি  সংেযাগ এবং পুিলশ সদস েদর ওপর হামলা কের। এেত এসআই বখিতয়ার 
উি ন চৗধুরী, কনে বল আ ুর রব, নােয়ক জয়  চাকমা আহত হন। িতিন বাদী হেয় 
টকনাফ মেডল থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১; তািরখঃ 
১/১০/২০১২। িতিন বেলন, ঐ মামলার তদ কারী কমকতা এসআই বখিতয়ার উি ন 
চৗধুরী। িব ািরত জানার জন  তার সে  যাগােযাগ করেত বেলন। 

 

এসআই আলমগীর হােসন, টকনাফ মেডল থানা, ক বাজার 

এসআই আলমগীর হােসন অিধকারেক বেলন, ২৯ সে র ২০১২ রামুেত বৗ িবহার 
অি সংেযােগর খবর ছিড়েয় পরেল টকনাফ এলাকায় িবহার েলােত িনরাপ া জারদার 
করা হয়। ৩০ সে র ২০১২ হায়াইক ং পুিলশ ফাঁড়ীর ইনচাজ এসআই বখিতয়ার 
উি ন চৗধুরী তােক জানান, য ানীয় জনতা িমিছল িম ং কের হায়াইক ং বাজার 
থেক বৗ  িবহার ভা ার জন  সাক  মৗলী বৗ িবহােরর িদেক যাি ল। এসময় পুিলশ 
বাধা িদেল তারা ১০  বাড়ীেত আ ন ধিরেয় দয় এবং পুিলশ সদস েদর ওপর হামলা 
কের। তখন িতিন পুিলশ সদস েদর সংখ া বািড়েয় হায়াইক ং যান এবং পিরি িত 
িনয় েণ আেনন। পের ঘটনা েক ক  কের এএসআই মাহফুজরু রহমান বাদী হেয় 
এক  মামলা এবং বাড়ী পুের যাওয়া সাধন মি ক বাদী হেয় আেরক  মামলা দােয়র 
কেরন। সই মামলায় ২৬ জনেক ার করা হেয়েছ এবং তাঁেদর িরমাে  নয়া 
হেয়েছ।  
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সিলম মাঃ জাহা ীর, পিুলশ সুপার, ক বাজার 

সিলম মাঃ জাহা ীর অিধকারেক জানান, ২৯ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক 
৯.০০টায় রামুর চৗমহনী মােড় কারআন অবমাননার িবেরাধীতা কের ানীয় 
লাকজেনর উপি িতেত এক  শাি পূণ িমিছল অনুি ত হয়। কান এক  াথােন ী 
মহল এ েক অন  পেথ পিরচািলত কের। দীঘ সময় ধের এেকর পর এক িবহাের 
আ মন চািলেয় যাওয়ার পরও পুিলেশর নীরব ভূিমকার ব াপাের িতিন বেলন, আসেল 
ঘটনা েলা এত তাড়াতািড় ঘেট যায় য পুিলশ সামাল িদেত পােরিন। পের কােজর গিত 
বাড়েনার জন  থানার অিফসার ইনচাজ নিজবুলেক সিরেয় সাখাওয়াত হােসনেক দািয়  
দয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, অপরাধীেদর শনা  এবং ঘটনার কারণ বর করেত ৪ সদস  
িবিশ  এক  তদ  কিম  গঠন করা হেয়েছ। তদ  কিম র সভাপিত হেলন, চ াম 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার নু ল ইসলাম। সদস রা হেলন, বা রবান জলার পুিলশ 
সুপার কাম ল আহসান, ক বাজােরর অিতির  জলা ম ািজে ট আ ুর রউফ এবং 
অিতির  পুিলশ সুপার বাবুল আখতার। তদ  কিম  িরেপাট পশ করেল িবষয়  
স েক িব ািরত জানা যােব বেল জানান। 

 

৩০ সে র ২০১২ চ ােমর প য়া থানায় ৪  িবহার ও মি র ভাংচূর হয়। 

ক. লােখরা বৗ  িবহার 

খ. কালাগাঁও নবা ন সংঘ   দগূা মি র, 

গ. কালাগাঁও তালুকদার বাড়ী িশব মি র (পািরবািরক মি র) এবং  

ঘ. কালাগাঁও সাবজনীন রত œ◌া ু র িবহার। 

 

সুিজত বড়–য়া, সাধারণ স াদক, লােখরা বৗ  িবহার কিম , প য়া, চ াম 

সুিজত বড় –য়া অিধকারেক জানান, ৩০ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক সকাল 
১০.৪৫টায় ওেয় ান মিরন শীপইয়াড িলিমেটড এর একজন িমক এবং তাঁর পিরিচত 
এক লাক মাবাইল ফােন তাঁেক জানান, কারখানার ভতের িমকরা িহ  ুও বৗ েদর 
িবহার এবং মি র ভে  ফলার পরামশ করেছ। িতিন তখন কালারেপাল পুিলশ 
ফাঁড়ীেত যান এবং ফাঁড়ীর ইনচাজ হািবলদার আ ুর রিহমেক িবষয়  বেলন। তখন 
৪জন পুিলশ সদস  তার সে  লােখরা অভয় িবহাের আেস। সকাল ১১.৩০টায়  
ওেয় ান মিরন শীপইয়াড িলিমেটড থেক ৫০/৬০ জন িমক লা েসাটা, লাহার রড, 

দা, িকিরচ, ব ম, হাতুড়ীসহ মারা ক অে সে  সি ত হেয় িবিভ  উ ানীমূলক াগান 
িদেত িদেত িবহােরর িদেক আসেত থােক। িতিন জনতার মারমুখী ভূিমকা দেখ িবহােরর 
পূবপােশর পু েরর অপর পােড়  চেল যান। িতিন দেখন, ঐ ৫০/৬০ জেনর সে  
ানীয় ায় ১৫০০/২০০০জন লাক যাগ িদে◌ে◌ছ। আ মণকারীরা লােখরা বৗ  

িবহাের েবশ কের এবং মি ের উপি ত মনেক মারধর কের। থেম ক ােশ থাকা 
নগদ টাকা, মূল বান পাথেরর মূিত, আসবাবপ  এবং ধম য় বইপু ক লুট কের। পের 
অন ান  মূিত, ঘর, দরজা ভাংচূর কের। তারা উ াস করেত করেত িবহাের থাকা িচবর 
(িভ ু র পিরেধয় ব ), তাবু, ছািময়ানা, কাথাঁ, বািলশসহ সব ব  কেরািসন ও পে াল 
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ঢেল িদেয় ািলেয় দয়। অপরপে  ৪জন পুিলশ সদস  জনতার িদেক এিগেয় আসেত 
 করেল তারা দলব  হেয় সকাল ১১.৪৫টায় ওয়াপদা রা ার মাথায় অবি ত 

কালাগাঁও নবা ণ সংঘ   দগূা মি র এর িদেক চেল যায়। 

 

িম ু  র ন সরকার, সভাপিত, কালাগাঁও নবা ণ সংঘ   দগূা মি র, কালাগাঁও, 

প য়া, চ াম 

িম ু র ন সরকার অিধকারেক বেলন, ৩০ সে র ২০১২ িতিন মি ের িছেলন। 
সকাল আনুমািনক ১১.৪৫টায় ৩/৪ হাজার লাক লােখরা অভয় িবহােরর িদক থেক 
লা েসাটা, লাহার রড, দা, িকিরচ, ব ম, হাতুড়ী ইট পাথর িনেয় মি েরর গট ভে  
ভতের েবশ কের। িতিন সখান থেক রা ায় িগেয় দাঁিড়েয় দেখন য, 

আ মণকারীরা ানীয় জনতা এবং ওেয় ান মিরন শীপইয়াড িলিমেটড এর িকছু 
িমক। আ মণকারীরা মি েরর ভতর থেক মূল বান মূিত লুট কের বাকী েলা 
আ েন ািলেয় দয়। অন  কেয়কজন লাক কালাগাঁও তালুকদার বাড়ীর িশব মি র 
(পািরবািরক মি র) এর মূিত েলা রা ায় এেন ভে  ফেল। পের আ মণকারীরা 
িমিছল করেত করেত কালাগাঁও সাবজনীন র া ু র িবহােরর িদেক যায়। 

 

 

ছিবঃ কালাগাঁও সাবজনীন র া ু র িবহার 

 

মৎ দীপান  িভ ু , কালাগাঁও সাবজনীন র া ু র িবহার, কালাগাঁও, প য়া, 
চ াম 

মৎ দীপান  িভ ু অিধকারেক জানান, ৩০ সে র ২০১২ দপুুর ১২.১৫টায় ৩/৪ 
হাজার লাক লা েসাটা, লাহার রড, দা, িকিরচ, ব ম, হাতুড়ীসহ মারা ক অে সে  সি ত 
হেয় কালাগাঁও নবা ণ সংঘ   দগূা মি র থেক সখােন আেস এবং িবহােরর মুল 
ফটক ভে  ভতের েবশ কের লুটপাট  কের। তারা িবহার থেক ত পাথেরর 
মূিত, থাই বু  মূিত, সীবলী মূিত, বািধ বু মূিত, বািমজ বু মূিত, েণর মূিত, িপতেলর 
মূিত, ল াপটপ, টিলিভশন, নগদ টাকা, আসবাবপ , বদু িতক সর াম, ীল, দরজা, জানালা, 
লাইে বীর অেনক কার বই, চীবর ব সহ সম  িজিনস লুট কের িনেয় বাকী 
িজিনস েলােত কেরািসন ঢেল িদেয় আ ন ধিরেয় দয়। সব িকছু পুেড় গেল তারা 
িমিছল করেত করেত করেত ওেয় ান মিরন শীপইয়াড িলিমেটড এবং যার যার 
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বাড়ীেত চেল যায়। পের িতিন প য়া থানায় যান এবং ৩৭ পিরিচতসহ অ াতনামা 
৪৫০/৫০০ জনেক আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৩৩; 

তািরখÑ৩০/০৯/২০১২। ধারা 
১৪৩/১৪৭/১৪০/১৪৯/৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩৭৯/৩৮০/৪৩৬/৪২৭/২৯৫/৩৪ দ-িবিধ। 
মামলার তদ  কারী কমকতা এসআই কামাল উি ন বেল জানান। 

 

আিমনুর রিশদ, অিফসার ইনচাজ, প য়া থানা, চ াম 

আিমনুর রিশদ অিধকারেক বেলন, ২৯ সে র ২০১২ পুিলশ সুপােরর কাছ থেক 
জানেত পােরন, বৗ  ধেমর এক লাক মুসলমান ধেমর ধমীয়  কারআন শরীফ 
অবমাননা কেরেছ বেল অিভেযাগ উেঠ। যার কারেণ ক বাজােরর রামুেত ানীয় 
মুসলমানরা বৗ েদর িবহার এবং িহ ুেদর মুি র ভাংচূর কেরেছ। এ খবর েন িতিন 
প য়ায় িবহার ও মি র েলােত পুিলশী পাহারা জারদার কেরন।  

 

৩০ সে র ২০১২ সকাল ১১.৩০টায় খবর পাওয়া যায় য, িকছুেলাক দলব  হেয় 
লা েসাটা িনেয় এেস কালগাঁও লােখরা অভয় িবহার ভাংচূর করেছ। তখনই টহল পুিলশ 
সখােন যায় এবং তােদর ধাওয়া কের। িক  আ মনকারীর সংখ া অেনক বিশ িছল। 
তারা ধাওয়া খেয় চেল যাওয়ার সময় কালগাঁও নবা ণ সংঘ   দগূা মি র, 

কালগাঁও তালুকদার বাড়ী িশব মি র (পািরবািরক), এবং কালগাঁও সাবজনীন র া ু র 
বৗ  িবহােরর িকছু য় িত কের। পুিলশ সদস েদর ধাওয়া খেয় আ মনকারীরা 
লালেপাল এলাকায় ওেয় ান মিরন শীপইয়াড িলিমেটেড চেল যায়। িতিন বেলন, পুিলশ 
সদস েদর সে  িনেয় িতিন কারখানায় যান এবং কারখানা কতৃপে র সহেযািগতা চান। 
কারখানা কতৃপ  গেটর াজসািকট ক ােমরায় উঠােনা ছিব দেখ আসামীেদর সনা  
কেরন এবং িতিন আসামীেদর ার কেরন। িতিন সহকারী পুিলশ সুপারেক কারখানায় 
রেখ আসামীেদর িনেয় যখন থানায় যাি েলন, তখন একদল এলাকাবাসী সহকারী পুিলশ 
সুপােরর ওপর হামলা কের এবং কারখানায় ভাংচুেরর চ া চালায়। িতিন আসামীেদর 
থানায় পা েয় িদেয় কারখানার িদেক রওনা দন। িক  এলাকাবাসী রা ায় গাছ ফেল 
ব ািরেকড দয়। িতিন পুিলশ সদস েদর িনেয় এিগেয় যেত থাকেল জনতা তাঁেদর ওপর 
হামলা চালায়। জনতার ছাঁড়া ইট তার বাম বা েত লেগ িতিন আহত হন। আেরা 
কেয়কজন পুিলশ সদস  আহত হেল জানমাল র ার জন  য়ারেসল িনে প কের 
কারখানায় পৗঁছান এবং আটেক থাকা পুিলশ সদস েদর উ ার কেরন। য়ারেসল এবং 
র াবার বুেলট িনে প করার পর পিরি িত শা  হয়। পের এসআই কামাল হােসন বাদী 
হেয় এক  এবং এসআই জািকর হােসন বাদী হেয় আেরক  মামলা দােয়র কেরন। 
মামলায় মাট ১৬৭ জন আসামীেক ার করা হেয়েছ। িতিন জানান, যারা ার 
হেয়েছ, তােদর মেধ  রাজৈনিতক কান ব ি  নয়, যারা আেছ তারা ানীয় এবং 
মুসলমান। িতিন বেলন, আহত পুিলশ সদস েদর হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ এবং 
মামলার তদ  চলেছ। 
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মজর জালাল খােলদ, কায়ািল  ম ােনজার, ওেয় ান মিরন শীপইয়াড িলিমেটড, 

কালাগাঁও, প য়া, চ াম 

মজর জালাল খােলদ অিধকারেক বেলন, ৩০ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক 
১০.৩০টায় কেয়কজন িমক মাবাইল ফােন কথা বলেত বলেত কারখানার ২ ন র 
গেট যায়। িমকরা বর হেত চাইেল িনরাপ া কম রা বর হেত দয়িন। িকছু ণ পর 
তারা আেরা কেয়কজন িমকেক সে  িনেয় এেস বর হেত চাইেল িনরাপ া কম রা 
আবারও বাধা দয়। িক  িমকরা মাবাইল ফােন কােদর সে  যন যাগােযাগ 
করেত থােক। এক পযােয় তারা িনরাপ া র ীেদর তায়া া না কের ২ ন র গট 
ভে  ফেল এবং বর হেয় চেল যায়। িতিন অন ান  লােকর মাধ েম জানেত পােরন, 

িকছু লাক কারখানার বাইের অেপ া করিছল। িমকরা কারখানা থেক বর হওয়ার 
পর জানেত পােরন য, তারা বৗ  িবহার ও িহ  ুমি র ভাংেত িগেয়েছ। িতিন তখন 
প য়া থানায় ফান কেরন। দপুুর ১.০০টার িদেক িমকরা আবারও এেস কােজ 
যাগদান কের। এিদেক পুিলশ সদস রা এেস সখােন হািজর হন। পুিলশ সদস রা 
অিভেযাগ কেরন, কারখানার িমকরা চার  িবহার ও মি র ভে  ফেলেছ। িতিন 
তখন কারখানার গেট থাকা িসিস ক ােমরায় গট ভা া এবং অসমেয় কারখানা থেক 
বর হয়া িমকেদর ডেক আেনন। পুিলশ সদস রা ঘটনায় জিড়ত থাকা ২৬ জন 
িমকেক ার কের িনেয় যায়। িমকেদর ার কের িনেয় গেছ বেল খবর 
এলাকায় ছিড়েয় পড়েল এলাকা বাসী ছুেট আেস এবং পুিলশ সদস েদর আ মনসহ 
কারখানায় হামলা কের। পের অিধক সংখ ক পুিলশ এেস তা িনয় েণ আেন। িতিন 
বেলন, যারাই িবহার এবং মি র ভা ার অপরাধ কেরেছ, তােদর আইেনর আওতায় এেন 
িবচার করা উিচৎ।   

 

-সমা - 


