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নায়াখালীর বগমগ  উপেজলার রাজগে  সংখ ালঘু িহ  ুস দােয়র ধম য় 

উপাসনালেয় ও আবাস েল হামলার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

২৮ ফ য়াির ২০১৩ আ জািতক অপরাধ াইবু নাল-১ একা র সােল মুি যু কািলন সমেয় মানবতার িবরুে  সংঘ ত 

অপরােধর অিভেযােগ জামায়ােত ইসলামীর নােয়েব আমীর দলওয়ার হােসন সাঈদীেক ফাঁিসর আেদশ দয়। এ রায়েক ক  

কের সারােদেশ জামায়ােতর ঘািষত হরতােলর সময় নায়াখালী সদেরর দে র হাট ও বগমগ  উপেজলার রাজগে  হরতাল 

সমথনকারীেদর সে  পুিলেশর সংঘেষ ৫ জন ান হারান এবং আেরা অেনেক আহত হন। এই সময় রাজগে  িহ ু স দােয়র 

নাগিরকেদর বসতবাড়ী ও উপাসনালেয় অি সংেযাগ ও লুট-পােটর ঘটনা ঘেট। রাজগে র বাজার রােড হরতাল এর সমথেন 

সকাল আনুমািনক ৮.০০ টা থেকই িমিছল চলেত থােক। দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টার পর থেক পথৃক পথৃকভােব 

দু ৃ িতকারীরা সংঘব  হেয় রাজগে র িহ ুবাড়ী ও উপাসনালেয় অি সংেযাগ কের। এই সময় রাজৈনিতক সিহংসতার সুেযােগ 

দবুৃ েদর হামলার ঘটনায় ায় ৭৮  পিরবার ও ৬  মি র িত  হয়।  
 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 িভক মেদর সে  

 ত দশ  এবং 

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 
 

চ ন মার ভঁুইয়া, গ া সাদ ভঁুইয়া বাড়ী, টুি রপাড়, 

রাজগ , বগমগ , নায়াখালী : 

চ ন মার ভঁুইয়া অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ তািরেখ ঘািষত 

হরতােলর সমথেন জামায়াত সহ বশ কেয়ক  দল ও এর িবেরাধীতায় সরকার 

দলীয় নতাকম রা সকাল থেকই িমিছল করিছল। িক  কউই ধারনা করেত 

পােরিন য, দু ৃ িতকারীরা দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় হঠাৎ কের ানীয় িহ ু 

নাগিরকেদর আবাস েল অি  সংেযাগ করেব ও লুটপাট চালােব। িতিন বেলন 

ভঁুইয়াবাড়ীর দু  ঘের অি সংেযাগ করা হেয়েছ ও দু  ঘের লুটপাট চালােনা হেয়েছ। 
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এছাড়াও তাঁেদর পা বত  চীধুরী বাড়ীেতও দু  ঘর পুেড়েছ এবং দু  ঘের লুটপাট হেয়েছ। পােশই থাকা ান মি েরও ভাংচুর 

কেরেছ দু ৃ িতকারীরা। এসময় পিরবারগুেলা আতি ত হেয় দেূর িনরাপদ জায়গায় আ য় নয়। এক টানা ায় ৩০ িমিনট এ 

তা ব চলার পর বগমগ  থানায় জানােনা হেল ায় এক ঘ া পের থানা থেক পুিলেশর এক  গাড়ী আেস ও িকছু পুিলশ সদস  

সখােন অব ান নয়। এ ঘটনার পর ানীয় আওয়ামী লীগ সমিথত সংসদ সদস  একরামুল হক ও জলা শাসক মা: িসরাজলু 

ইসলাম ঘটনা েল আেসন এবং আগুেন িত  িত  পিরবারেক ৫০ হাজার টাকা, মি র িত ১ ল  টাকা ও লুটপােটর 

িশকার হওয়া িত  পিরবারেক ২০ হাজার টাকা কের দয়া হেব বেল ঘাষনা কেরন। 

 

 

রাণী চৗধুরী, গ া সাদ ভঁুইয়া বাড়ী,  টুি রপাড়, রাজগ , বগমগ , নায়াখালী: 

রাণী চৗধুরী অিধকারেক বেলন, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় অপিরিচত িকছু ব ি  তাঁেদর আবাস েলর 

ওপর সিহংস আ মন চালায়। এই আ মেনর ফেল তাঁেদর একই উঠােনর ৫  পিরবােরর মেধ  ৪  পিরবােরর ঘর পুেরাপুির 

আগুেন পুেড় যায় এবং ১  বাড়ীেত লুটপাট ও ভাংচুর চালােনা হয়। ায় ৩০ িমিনট ধের এ তা ব চেল। িবেকল আনুমািনক 

৩.৩০ টায় পুিলশ ঘটনা েল এেস পৗঁছায় । শাসন থেক ান ও িকছু আিথক সহায়তা আসেলও িতিন এর িকছুই পানিন বেল 

জানান।  
 

সুনীল চ  দাস, আলািদনগর, রাজগ , 

বগমগ , নায়াখালী: 

সুনীল চ  দাস অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ দপুুর 

আনুমািনক ১.৩০ টায় তাঁেদর বাড়ীর সামেনর এক  মি েরর 

রা া িদেয় ায় দড়শত জন উ ৃ ল মানুষ তাঁেদর বাড়ীর িদেক 

ইঁট ছঁুড়েত ছঁুড়েত এিগেয় আেস। এেদর েত েকর হােত বড় দা, 

ছারা সহ ধারােলা আেরা িকছু অ  িছল। দু ৃ িতকারীরা হঠাৎ 
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তাঁেদর ঘেরর েনর দয়ােল ধারােলা অ  িদেয় আঘাত করেত থােক এবং এক পযােয় ঘের আগুন ধিরেয় দয়। এেত তােদর একই 

উঠােন পাশাপািশ লেগ থাকা ১৮  পিরবােরর মেধ  ১৫  পিরবােরর ঘর পুেরাপুির পুেড় যায় এবং বািকেদর ঘের লুটপাট ও 

ভাংচুর চালােনা হয়। ১ মাচ ২০১৩ রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় রাজগ  ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ান হারুন আর রশীদ 

পুিলশসহ ঘটনা েল আেসন। একই িদেন উপেজলা িনবাহী অিফসার খ কার নুরুল হক ঘটনা েল এেস পিরবার িত ১ ব া চাল, 

৫ কিজ আল,ু ২ কিজ ডাল িদেয় যান। পরবত েত সংসদ সদস  একরাম এেস পিরবার িত ১ ব া কের চাল ও নগদ ১২ হাজার 

টাকা সহ ৪ বান কের ন দন। 

 

িদপালী রানী শীল, রাজগ  সাবজনীন হির সবা ম মি েরর পােশর বাড়ী, দি ন 

আলািদনগর, বগমগ  নায়াখালী: 

িদপালী রানী অিধকারেক বেলন, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ তাঁরা সপিরবাের বাড়ীেত অব ান করিছেলন। দপুুর আনুমািনক ১.৩০ 

টায় ায় ২০০ জন মানুষ তাঁেদর বাড়ীর িদেক ধেয় আেস এবং তাঁেদর বাড়ীর সামেন থাকা মি ের ভাংচুর কের ও ঠা র মুিত 

ভে  ফেল। আ মনকারীেদর সকেলই বিহরাগত ও তার অপিরিচত িছল বেল িতিন জানান। আ মনকারীরা েত েক লা , 

ধারােলা ছুির, চাপািত ও হাঁসিুল বহন করিছল। আ মনকারীরা তাঁেদর বাড়ীর দরজা- জানালায় আঘাত কের ও ঘের ঠুেক 

মূল বান িজিনস-প  লুট কের িনেয় যায়। যাবার সময় তাঁেদর বাড়ীর পা বত  আেরা ১০  বাড়ীেত দ ৃ িতকারীরা লুটপাট ও 

ভাংচুর কের। সিদন রাত আনুমািনক ১১.৪৫ টায় পুিলশ আেস এবং তােদর বাড়ীর পা বত  এক  জায়গায় অ ায়ী ক া  

াপন কের। ১ মাচ ২০১৩ উপেজলা িনবাহী অিফসার খ কার নুরুল হক আেসন এবং ৪ বান ন ও ১২ হাজার টাকা কের 

িত  পিরবারগুেলােক দন। 

 

 

অিফসার ইন চাজ এস এম আহসানুল ইসলাম, বগমগ  থানা, বগমগ : 

এস এম আহসানুল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ মানবতািবেরাধী অপরােধর অিভেযােগ অিভযু  জামায়ােত 

ইসলািমর নােয়েব আমীর দলওয়ার হােসন সাঈদীর রায়েক ক  কের হরতােল রাজগে র িহ ুেদর আবাস ল ও ধমীয় াপনার 

ওপর য হামলা হেত পাের পুিলেশর কােছ আেগ থেক এ ধরেণর কান তথ  িছল না। হরতােলর িদন সকাল ৯.৩০ টা থেকই 
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রাজগে  পুিলেশর গাড়ী িনয়িমত টহল দয়, সসময় রাজগ  বাজাের িকছুেলাক ব ািরেকড দয়ার চ া করেল পুিলশ তােদর 

বুিঝেয় ব ািরেকড সিরেয় চেল আেস। পরবত েত দপুুর ২.০০ টায় রাজগে  ব াপক সিহংস িমিছল ও িহ ুেদর ওপর আ মেনর 

খবর আসেল থানা থেক ৩ গাড়ী পুিলশ সখােন যায় এবং রাজগ  বাজাের হরতাল সমথকেদর িতেরােধর মুেখ পেড়। রা ায় 

অসংখ  গােছর গুিঁড় ফেল রাখা িছল। হাজার হাজার লাক সখােন পুিলশেক ল  কের ইট ছঁুড়েত থােক। সখােন উপি ত 

উপেজলা িনবাহী অিফসার খ কার নুরুল হক মাইেক সবাইেক শা  হেত বলেল জনতা আেরা মারমুখী হেয় ওেঠ এবং পুিলশেক 

ল  কের ককেটল ও ধারােলা অ  ছঁুড়েত থােক। এইসময় পুিলেশর বশ কেয়কজন গুরুতরভােব আহত হেল খ কার নুরুল হক 

পুিলশেক গুিল চালােনার জন  িনেদশ দন। এ ব াপাের এস আই িমজানুর রহমান বাদী হেয় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার 

ন র:১; তািরখ:১/৩/১৩। মামলার এজাহাের ৭১ জেনর নাম উে খসহ অ াতনামা দড় থেক দইু হাজার জনেক আসামী করা 

হেয়েছ। মামলা র তদ  করেছন বগমগ  থানার অিফসার ইন চাজ (তদ ) ই ািহম খিলল। 

 

 

অিফসার ইন চাজ (তদ ) ই ািহম খিলল, বগমগ  থানা, বগমগ , নায়াখালী: 

ই ািহম খিলল অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ রাজগে র ঘটনায় এস আই িমজানুর রহমান বাদী হেয় য মামলা  

কেরেছন, িতিন তার তদ  করেছন। এজাহাের উে িখত ৭১ জেনর মেধ  ৩৪ জনেক  এবং সে হভাজন আেরা ২৯ জনেক ার 

করা হেয়েছ এবং বাকীেদর ােরর চ া চলেছ। 

 

খ কার নু ল হক, উপেজলা িনবাহী অিফসার, বগমগ , নায়াখালী: 

খ কার নুরুল হক অিধকারেক বেলন, ২৮ ফ য়াির ২০১৩ রাজগে  ধম য় সংখ ালঘুেদর ওপর আ মেনর ও হরতাল 

সমথকেদর সিহংস িমিছেলর খবর পাওয়া মা  তাঁরা রাজগ  বাজােরর কােছ িগেয় সিহংস িতেরােধর মুেখ পেড়ন। সখােন 

হরতাল সমথকেদর সংখ া এেতা বশী িছল য, পুিলশ গুিল চািলেয়ও আ া েদর কােছ সময়মত যেত পােরিন। সিহংস হামলায় 

িত  ৭৮  পিরবােরর মেধ  ২১  পিরবােরর স দ পুেরাপুির ংস হেয় যায়। বাকীরা লুটপাট ও ভাংচুেরর িশকার হন। 
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এছাড়াও ৬  মি র আ মেনর িশকার হয়। িত  পিরবারগুেলার স াব  িতর পিরমান ধরা হেয়েছ ৬১ ল  ১১ হাজার 

টাকা। উপেজলা িনবাহী অিফস থেক িত েদর  চাল ১ মি ক টন, ন ১৭০ বান, নগদ টাকা ৪ ল  ও গহৃ িনমান বাবদ ৪ 

ল  ৮০ হাজার টাকা দয়া হেয়েছ। 

 

অিধকার এর ব ব : 

রাজৈনিতক অি িতশীল পিরেবেশর সুেযােগ িহ ু স দােয়র নাগিরকেদর আবাস ল ও উপাসনালেয়র ওপর য হামলা হেয়েছ 

অিধকার তার তী  িন া জানাে । অিধকার মেন কের বতমান সরকার রাজৈনিতক ি িতশীল পিরেবশ বজায় রাখা ও সই সে  

ধম য় সংখ ালঘু ও সাধারণ জনগন সবারই জানমাল র ায় ব থ হেয়েছ। অিধকার কৃত অপরাধীেদর আইেনর আওতায় এেন 

দৃ া  মূলক শাি  দবার জন  সরকােরর কােছ দািব জানাে । 

 

-সমা - 

 


