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পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র ওপর হামলার দিন্দা ও দিচার িাদিিঃ 
দহউমযাি রাইটস ফ ারাম িাাংলাড়িশ ( এইচআরএ দি)   

[ ০৫ মাচচ ২০২৩,  ঢাকা]  পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র ওপর হামলা এিাং িাদে ভাাংচুর ও আগুি 
ফিয়ার ঘটিায় দহউমযাি রাইটস ফ ারাম িাাংলাড়িশ ( এইচআরএ দি)  তীব্র দিন্দা ও প্রদতিাি জািাড়ে।  
একইসাড়ে এ হামলার সাড়ে জদেতড়ির সুষ্ঠ ু তিন্তসাড়পড়ে দচদিত কড়র দ্রুততার সাড়ে আইিানুগ িযিস্থা 
গ্রহণ ও দিচার দিদিত করার িাদি জািাড়ে। এমি ঘটিা ঘটার আশাংকা োকা সড়েও আহমদিয়া 
সম্প্রিাড়য়র দিরাপত্তা ও জলসা আড়য়াজি করার যোযে পদরড়িশ দিদিত করড়ত িযেচ হওয়ায় স্থািীয় 
প্রশাসি ও আইি- শৃঙ্খলা রোকারী িাদহিীড়ক জিািদিদহতার আওতায় দিড়য় আসার আহ্বাি জািাড়ে। 
ফ ারাম এ সম্প্রিাড়য়র দিরাপত্তা দিদিত করার পাশপাদশ েদতগ্রস্ত পদরিারগুড়লার পুিচিাসি দিদিত করার 
িাদি জািাড়ে।  

দিদভন্ন গণমাধ্যড়ম প্রকাদশত সাংিাি ফেড়ক জািা যাড়ে,  গত ০৩ মাচচ আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র জলসাড়ক 
ফকন্দ্র কড়র হামলা,  সাংঘর্চ ও ভাাংচুড়রর ঘটিা ঘটার দু’দিি পরও ঐ এলাকায় চরম উড়ত্তজিা দিরাজ 
করড়ে।  আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র দিরুড়ে িািা গুজি েদেড়য় আিাড়রা জিঅসড়ন্তার্ ততদর ও ফলাকজি 
জড়ো কড়র হামলার ফচষ্টা চলড়ে িড়ল গণমাধ্যড়ম সাংিাি প্রকাদশত হড়ে। ৩ মাড়চচর হামলার সাড়ে 
জদেতড়ির এখি পযচন্ত শিাক্ত করা যায়দি এিাং ফকাড়িা মামলা িাড়য়র করা হয়দি িড়ল গণমাধ্যমসূড়ে 
জািা ফগড়ে।  এমি পদরদস্থদতড়ত এ সম্প্রিাড়য়র ফলাকজি চরম দিরাপত্তাহীিতা ও আতাংক ফিাধ্ করড়েি।  
হামলা ও আগুড়ি প্রায় শতাদধ্ক পদরিার েদতগ্রস্ত হড়য়ড়ে িড়ল জািা যাড়ে।  পুদলড়শর পে ফেড়ক তারা 
সতকচ অিস্থাড়ি দেড়লা িড়ল িাদি করা হড়য়ড়ে,  তড়ি িাস্তদিক অিস্থায় যা প্রতীয়মাি হড়ে িা।  প্রকতৃপড়ে 
এ হামলা প্রদতড়রাড়ধ্ ও আহমদিয়া সম্প্রিায়ড়ক সুরো প্রিাড়ি স্থািীয় প্রশাসি ও আইি- শৃঙ্খলা রোকারী 
িাদহিী যোযে পিড়েপ গ্রহণ করড়ত পাড়রদি। 

সাম্প্রদতক সমড়য় দিদভন্ন ধ্মচীয় জিড়গাষ্ঠীর ধ্মচীয় অনুষ্ঠাি ও উৎসড়ি হামলা হড়ে। ২০১৯ সাড়লও 
আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র জলসাড়ক দঘড়র এমি হামলার ঘটিা ঘড়টদেল।    এদট ষ্পষ্ট ফয িািা রাজনিদতক 
পৃষ্ঠড়পার্কতায় ধ্ারািাদহকভাড়ি দিদভন্ন অপপ্রচার ও গুজি রদটড়য় এ ধ্রড়ণর হামলা ও সাংঘর্চ ঘটাড়িা 
হড়ে যা অতযন্ত ন্যাক্কারজিক এিাং িাাংলাড়িশ রাষ্ট্র পদরচালিার মূলিীদত- সাংদিধ্াড়ির ধ্মচ দিরড়পেতা ও 
ধ্মচীয় স্বাধ্ীিতা সাংক্রান্ত ( অনুড়েি ১২) - এর সাড়ে সরাসদর সাাংঘচদর্ক।  অতযন্ত দুিঃখজিক হড়লও সতয 
ফয িারিার এ ধ্রড়ণর ঘটিার পুিরািৃদত্ত ঘটড়লও আইি- শৃঙ্খলা রোকারী িাদহিী ঘটিা প্রদতড়রাধ্ এিাং 
পরিতচী সমড়য় জদেতড়ির যোযেভাড়ি দচদিত কড়র দিচার দিদিত করড়ত িযেচ হড়ে।  প্রকৃতপড়ে এ 
ধ্রড়ণর সাম্প্রিাদয়ক দিড়োভ ও হামলাগুড়লার যোযে তিন্ত ও দিচার দিদিত িা হওয়ায় ধ্ারািাদহকভাড়ি 
এসি ঘটিা ঘড়ট চড়লড়ে যার  ড়ল প্রাণহাদি ও হতাহড়তর ঘটিা ঘটড়ে।  এর  ড়ল িূভচাগযজিকভাড়ি 
সাংখযালঘ ু দিদভন্ন জিড়গাষ্ঠীর মড়ধ্য ভীদত ও দিরাপত্তাহীিতা তীব্রতর হড়য় উড়েড়ে মািিাদধ্কার ও 
সাাংদিধ্াদিক অদধ্কাড়রর চরম লঙ্ঘি। 


