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পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র ওপর হামলা পদরকদিত  

সুষ্ঠ ুতিন্ত, দিচার ও জিািদিদহতা সাড়পড়ে আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র দিরাপত্তা দিদিড়তর িাদিড়ত 

সংিাি সড়েলি 

 দহউমযাি রাইটস ফ ারাম িাংলাড়িশ (এইচআরএ দি) 

১৩ মাচচ ২০২৩, জাতীয় ফেস ক্লাি 

দেয় সাংিাদিকিৃন্দ, 

গত ০৩ মাচচ ২০২৩ পঞ্চগে শহড়রর পাড়শ আহেিিগর এলাকায় আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র 

সালািা জলসা িড়ের িাদিড়ত মহাসেক অিড়রাধ ও আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র উপর হামলা, ঘর-

িাদে ও িযিসা েদতষ্ঠাি ভাঙচুর, লুটপাট ও আগুড়ি ফপাোড়িার  ঘটিা ঘড়টড়ে।  এই ঘটিায় 

আইিশৃঙ্খলা রোকারী িাদহিীর গুদলড়ত একজি তরুণ ও দিড়োভকারীড়ির আঘাড়ত অপর এক 

তরুণ দিহত হড়য়ড়ে। হামলায় আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র োয় শতাদধক িযদি আহত হড়য়ড়েি। 

কমপড়ে ১০৩দট িাদের ২৫৯দট িাসস্থাি েদতগ্রস্ত হড়য়ড়ে। দিদভন্ন গণমাধযড়ম েকাদশত সংিাি, 

তথ্যািুসোি এিং দিদভন্ন পড়ের সাড়থ্ আড়লাচিায় মািিাদধকার ফ ারাড়মর কাড়ে এটা ষ্পষ্ট 

হড়য়ড়ে ফে এদট পূিচপদরকদিত এিং আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র জলসাড়ক ফকন্দ্র কড়র সংগদিত। 

উড়েখ্য ভাংচুর ও আগুি ফিওয়ার পূড়িচ ও পড়র অিলাইি ও অ লাইি উভয় ফেড়েই এ সম্প্রিায় 

সম্পড়কচ িািা অপেচার চালাড়িা হড়য়ড়ে ও দিড়েষ েোড়িা হড়য়ড়ে, ো েদতড়রাড়ধ স্থািীয় েশাসি 

ও আইি-শৃঙ্খলা রোকারী িাদহিী েথ্ােথ্ িযিস্থা দিড়ত পাড়রদি।  

সাংিাদিক ভাই-ফিাড়িরা, 

ফ ারাম এ হামলার ঘটিায় তীব্র দিন্দা ও েদতিাি জািাড়ে। একইসাড়থ্ ফ ারাম ফথ্ড়ক আমরা 

িলড়ত চাই ফে, এদট ফকাড়িা দিদেন্ন ঘটিা িয়। উড়েখ্য ফে, ২০১৯ সাড়লও পঞ্চগড়ে আহমদিয়া 

সম্প্রিাড়য়র জলসাড়ক দঘড়র এমি উড়ত্তজিা ও হামলার ঘটিা ঘড়টদেল।  তার পূড়িচও ফিড়শর 

দিদভন্ন জায়গায় এমি ঘটিা ঘটার িৃষ্টান্ত রড়য়ড়ে।  এদট ষ্পষ্ট ফে ধারািাদহকভাড়ি দিদভন্ন অপেচার 

ও গুজি রদটড়য় এ ধরড়ণর হামলা ও সংঘষচ ঘটাড়িা হড়ে।  

অতযন্ত দুঃখ্জিক হড়লও সতয ফে িারিার এ ধরড়ণর ঘটিার পুিরািৃদত্ত ঘটড়লও আইি-শঙৃ্খলা 

রোকারী িাদহিী এমি ঘটিা েদতড়রাধ এিং পরিতচী সমড়য় জদেতড়ির সুষ্ঠু তিন্তসাড়পড়ে  
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েথ্ােথ্ভাড়ি দচদিত কড়র দিচার দিদিত করড়ত িযথ্চ হড়ে।   এসি হামলার ঘটিা দিড়য় দিদভন্ন 

পে ফথ্ড়ক ফিশ কড়য়কদট মামলা হড়লও একদটরও দিচার েদিয়া সম্পন্ন হয়দি। িাংলাড়িড়শ 

চলমাি িায়মুদির অপসংস্কৃদতর কারড়ণ এইধরড়ির িযাক্কারজিক ও িৃশংস হামলার পুিরািৃদত্তর 

ঘটিা ঘটড়ে।  

এমি হামলা সংদিধাড়ির সাড়থ্ সরাসদর সাংঘচদষক।এর  ড়ল আহমদিয়া সম্প্রিায়সহ অিযািয 

সংখ্যালঘু সম্প্রিাড়য়র  মড়ধয ভীদত ও দিরাপত্তাহীিতা তীব্রতর হড়য় উড়িড়ে। এই ভীদত ও 

দিরাপত্তাহীিতা মািিাদধকার ও সাংদিধাদিক অদধকাড়রর চরম লঙ্ঘি। 

সাংিাদিক ভাই-ফিাড়িরা, 

ফ ারাড়মর পে ফথ্ড়ক একদট েদতদিদধ িল ইড়তামড়ধয আহমদিয়া জামাত ইসলাড়মর ঢাকাস্থ 

অদ স পদরিশচি কড়রড়ে, তাড়ির সাড়থ্ কথ্া িড়লড়ে, এিং এ দিষড়য় েদতিাি অিযাহত রাখ্ার 

িযাপাড়র েদতদিদধ িল েদতশ্রুদত েিাি কড়রড়ে। এোো ফ ারাম সদচিালয় আইি ও সাদলশ 

ফকন্দ্র (আসক) এর পে ফথ্ড়ক এ ঘটিায় তথ্যািুসোি করা হড়য়ড়ে। তথ্যািুসোি ও দিদভন্ন সূে 

ফথ্ড়ক োপ্ত তড়থ্যর ওপর দভদত্ত কড়র ফ ারাড়মর পেচড়িেণসমূহ দিড়ে তুড়ল ধরা হড়লাুঃ 

েধাি পেচড়িেণসমূহুঃ 

1. হামলাকারীরা পদরকদিতভাড়ি ও সংঘিদ্ধভাড়ি লুটপাট, ভাংচুর ও অদিসংড়োগ কড়র। 

একই সমড়য় হামলাকারীরা ফকৌশল দহড়সড়ি পঞ্চগে শহড়র দমদেল কড়র োড়ত েশাসিড়ক 

িযস্ত ফরড়খ্ দিদিচড়ে  আহমদিয়া অধুযদষত গ্রাড়ম ভাংচুর ও অদিসংড়োগ করড়ত পাড়র।  

অদিসংড়োড়গর জিয গাি পাওডার ও ফপড়রাল িযিহার করা হড়য়ড়ে িড়ল েদতগ্রস্থরা 

অদভড়োগ কড়রড়েি।   

2. ভাংচুর ও আগুি ফিয়ার পূড়িচ হামলাকারীরা লাল ও সািা পতাকা লাদগড়য় আহমদিয়া 

সম্প্রিাড়য়র িাদেঘর দচদিত কড়র। ফকিল লাল পতাকা ফিয়া িাদে-ঘর ও ফিাকাড়ি 

লুটপাট, ভাংচুর ও আগুি ফিয়া হয়। 

3. হামলাকারীরা আগুি ফিয়ার পূড়িচ দপক-আপ ভযাড়ির মাধযড়ম মালপে ও মূলযিাি 

দজদিসপে সদরড়য় ফিয় । ফেসি ফিাকাি আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র ফলাকজি ভাো দিড়য় 

চালাদেড়লি, ফসসি ফিাকাড়ি আগুি ফিয়া হয়দি িা ভাংচুর করা হয়দি। ফকিল মালপে 

লুট করা হড়য়ড়ে । 

4. তথ্যািুোড়ি জািা ফগড়ে, আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র কমপড়ে ১০৩দট িাদের ২৫৯ দট ঘর, 

৪৩ দট খ্ড়ের গািা, ৯৯ দট রান্নাঘর, ৩৩ দট ফিাকাি, ১ দট োথ্দমক দিিযালড়য়র দদট 

ফেণীকে, একদট মাধযদমক দিিযালড়য়র ৫ দট ফেণীকে, ১ দট মসদজি, ১ দট মালিাহী 

মাড়হন্দ্রা গাদে, ২ দট ইদজিাইক, ২দট অড়টাভযাি, ২দট মটরসাইড়কল, ১ দট সযাদিটাদর 
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মালামাল ততদরর কারখ্ািা, ১ দট ইটভাটা, ১ দট হাসপাতাল, ১দট পুদলশ  াদে ভাংচুর ও 

অদিসংড়োগ করা হয়। এোো ১ দট ফপড়প িাগাি, ৩দট কলার িাগাি, ১দট আমিাগাি, 

৪দট সুপাদর িাগাড়ির  আংদশক গাে ফকড়ট ফিওয়া হয়। আগুি ও লুটপাড়টর  ড়ল 

পদরিারগুড়লা দি:স্ব হড়য় পড়েড়েি। এসএসদস পরীোথ্চীড়ির িই-পে পুড়ে ফগড়ে। গিাদি 

পশু লুট কড়র ফিয়া হয় িা পুদেড়য় ফিয়া হয়।  

5. হামলাকারীড়ির মড়ধয দকেু িারী সিসযও দেড়লি িড়ল ভুিড়ভাগীরা জাদিড়য়ড়েি।  দঢল িা 

ইট-পাটড়কল সরিরাহ কড়র পুরুষ হামলাকারীড়ির সহড়োদগতা কড়রদেড়লি। আহমদিয়া 

সম্প্রিাড়য়র ফলাকজিড়ক লেয কড়র িমাগত ইট-পাটড়কল ফোোর  ড়ল অড়িক ফলাক 

আহত হয়। 

6. োড়ির িাদে-ঘর পুড়ে ফগড়ে তারা িতচমাড়ি আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র মসদজি ও জলসা 

মাড়ি আেয় দিড়য়ড়েি। ঘটিার পর এক সপ্তাহ পার হড়য় ফগড়লও এলাকািাসীড়ির মড়ধয 

তীব্র আতংক ও ভীদত দিরাজ করড়ে । 

7. ০২ মাচচ ইসলামী আড়ন্দালি িাংলাড়িড়শর পঞ্চগে শাখ্া, ইমাি-আদকসা রো কদমদট, 

ইমাম-ফমায়াদিি ওড়য়লড় য়ার  ফসাসাইদট অযাড়সাদসড়য়শি, পঞ্চগে কাওদম উলামা 

পদরষি এিং জাতীয় ওলামা মাশাড়য়খ্ আইো পদরষি ফডপুদট কদমশিারড়ক জলসা িে 

করার জিয স্মারকদলদপ ফিয় িড়ল গণমাধযড়ম েকাদশত হড়য়ড়ে।  আড়রা জািা ফগড়ে, ০৩ 

মাচচ, শিিাড়র, সদেদলত খ্তড়ম িিুযওয়াত সংরেণ পদরষি িামাজ পেড়ত আসা 

ফলাকজিড়ক দিড়োড়ভ অংশ ফিয়ার জিয িামাড়জর পর িাদহড়র অড়পো করড়ত িড়ল । এ 

দিড়োভ দমদেল এমআর কড়লজ ফচৌরাস্তায় ফগড়ল আড়রা কড়য়কদট দিড়োভ দমদেল এড়স 

ফোগ হয়। এক সাড়থ্ সিাই ফচৌরদি ফচৌরাস্তায় োয়, ফেখ্াি ফথ্ড়ক সংঘষচ শুরু হয়। 

8. ০২ মাচচ আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র কড়য়কদট িাদেড়ত অদিসংড়োগ করা হয়।  ২০১৯ সাড়ল 

জলসাড়ক ফকন্দ্র কড়র উড়ত্তজিার পূিচ িষৃ্টান্ত থ্াকা সড়েও েড়থ্ষ্ট দিরাপত্তা িযিস্থা ফকি 

ফিয়া হয়দি, ফকি অদতদরি ফ াসচ ফমাতাড়য়ি করা হয়দি ফস েশ্ন ফেমি উড়িড়ে, দিক 

ফতমদি এমি পদরকদিত হামলার ফকাড়িা দকেুই পুদলশ-েশাসি ফকি পূিচ ফথ্ড়ক জািড়ত 

পাড়রদি - ফস েশ্নও ফথ্ড়ক োড়ে। একইসাড়থ্ হামলা ও আগুি ফিয়ার শুরুড়ত পুদলশ ফকি 

িাদয়ত্বপালড়ি কােচকর পিড়েপ ফিয়দি ফস েশ্নও সি মহল ফথ্ড়ক উিড়ে।   

9. উড়েখ্য ১৪ ফ ব্রুয়াদর ২০২৩ তাদরড়খ্ েশাসিড়ক সালািা জলসা সম্পড়কচ দলদখ্তভাড়ি 

অিদহত করা হড়লও েশাসড়ির পে ফথ্ড়ক ফতমি ফকাি তৎপরতা লেয করা োয়দি িড়ল 

সালািা জলসার আড়য়াজক কদমদট অদভড়োগ কড়রি। দকে ুসংখ্যক পুদলশ সালািা জলসা 

োিড়ণর ফগড়টর সামড়ি ফিখ্া ফগড়ে। তাোো গ্রাড়ম িা জলসা োিড়ণর আড়শপাড়শ আইি 

শৃঙ্খলা রোকারী িাদহিীর েড়থ্ষ্ট কােচিম লেয করা োয়দি িড়ল অদভড়োগ উড়িড়ে। 

10. পুদলড়শর কাে ফথ্ড়ক অিুমদত দিড়য় এিং ফকাড়িা অেীদতকর ঘটিা ঘটড়ি িা িড়ল আশ্বস্ত 

হিার পর আহমদিয়া সম্প্রিায় তাড়ির জলসা শুরু কড়র। দকন্তু তারপরও তাড়ির ওপর 



4 

 

এমি ভয়ািহ আিমড়ণর ঘটিা ঘড়ট। পদরদস্থদত দিয়ন্ত্রড়ণ পুদলড়শর পে ফথ্ড়ক তাড়ির 

জলসা িে কড়র ফিয়ার জিয িলা হয়, ো তারা ফমড়ি ফিয়। দকন্তু পুদলড়শর িাদয়ত্ব দেল 

পূণচ দিরাপত্তা েিাি করা োড়ত তাড়ির ধমচীয় দিশ্বাস অিুোয়ী জলসা আড়য়াজি করড়ত 

পাড়র।  

11. জলসার স্থাড়ি ফঢাকার জিয ফিয়াল ভািার িযাপক ফচষ্টা করা হয়। দিল ফমদশি দিড়য় 

ফিয়াল  ড়ুটা করা হয়। আহড়মিিগড়র একই সময় আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র িারী সংগিি 

লাজিা ইমাইোহ িাংলাড়িশ এর একশ িের পূদতচর অিুষ্ঠাি চলদেল। োয় দতি 

হাজাড়ররও ফিদশ িারীরা ফসখ্াড়ি উপদস্থত দেড়লি। আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র িারীড়ির কাে 

ফথ্ড়ক জািা োয়, ঐসময় তাড়ির দিরাপত্তার িাদয়ড়ত্ব দেড়লি দতিজি িারী পুদলশ। 

অিুষ্ঠািস্থড়ল েড়িশ করার জিয হামলাকারীরা িািাভাড়ি তীব্র েড়চষ্টা চালায় দকন্তু ফিয়াল 

ভািড়ত িযথ্চ হয়।  

12. আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র জাদহি ইসলাম (২৩) িাড়ম একজি তরুণড়ক িৃশংসভাড়ি হতযার 

ফেড়ে পুদলড়শর িাদয়ড়ত্ব অিড়হলা দেড়লা িড়ল আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র পে ফথ্ড়ক 

অদভড়োগ উথ্াপি করা হড়য়ড়ে।  হামলাকারীরা েখ্ি জাদহিড়ক ধড়র দিড়য় দিেচাতি 

করদেল তখ্ি পুদলশ অিযোড়ন্ত িাদেড়য় ফথ্ড়ক িীরি ভূদমকা পালি কড়রড়ে িড়ল 

অদভড়োগ উড়িড়ে। 

13. হামলাকারীরা িৃহস্পদতিার (২ মাচচ ২০২৩) কড়য়কদট িাদেঘর ভাংচুর ও অদিসংড়োগ 

করার পর মাইড়ক ফঘাষণা কড়র ফে, সালািা জলসা করড়ত ফিওয়া হড়িিা। হামলাকারীরা 

ফঘাষণা কড়র ফে শুিিার (৩ মাচচ) িাি জুো দিড়োভ কমচসূচী পালি করা হড়ি। 

এরপরও েশাসি ফকাি সতকচ অিস্থাি ফিয়দি িড়ল েদতগ্রস্থ আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র পে 

ফথ্ড়ক অদভড়োগ কড়র এিং েতযেিশচীড়ির িিিয অিুোয়ী এই অদভড়োড়গর সতযতা 

েমাদণত হয়।  

14.  জলসা োিণ ও আহমদিয়া অধুযদষত গ্রাড়ম হামলাকারীড়ির সাড়থ্ পুদলড়শর ধাওয়া পাল্টা 

ধাওয়া হয় এিং পুদলশ গুদল েুুঁড়ে পদরদস্থদত দিয়ন্ত্রড়ণর ফচষ্টা কড়র।  শুিিার জুো 

িামাড়ের পর হামলা ও ভাংচুর শুরু হড়লও পুদলশ পদরদস্থদত দিয়ন্ত্রড়ণ আড়ি আিুমাদিক 

রাত ১১টার পর।  

15. আড়রা অদভড়োগ উড়িড়ে শহড়রর োণড়কন্দ্র ফচৌরিী ফমাড়ে আদর  িামক তরুড়ণর মৃতুয 

েশাসড়ির অসতকচতার জিয হড়য়ড়ে। আদরড় র পদরিার ও েতযেিশচীর মড়ত আদর  

ঘটিার সময় রাস্তা পার হদেড়লি এিং এই সময় দিদজদি গুদল েুেড়ল আদর  গুদলদিদ্ধ 

হড়য় মারা োি। 

16. হামলাকারীরা শদিিার (৪ মাচচ) সকাল ফথ্ড়ক রাত আিুমাদিক সাড়ে ১১ টা পেচন্ত হামলা 

চালায় এিং পুদলশ ও দিদজদির সাড়থ্ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলড়ত থ্াড়ক।  
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17. হামলাকারীরা শদিিার (৪ মাচচ) দিকাড়ল ফটদলপাোসহ আড়শপাড়শ গ্রাড়মর দিদভন্ন 

মসদজড়ির মাইড়ক দমথ্যা তথ্য েচার কড়র।  তারা ফঘাষণা কড়র ফে আহমদিয়া সম্প্রিায় 

দইজি ইসলামী ফোদ্ধাড়ক ধড়র দিড়য় দিেচাতি করড়ে।  এরপর উশৃঙ্খল জিতা আিারও 

হামলা চাদলড়য় পদিম আহমিিগড়রর দকে ু িাদেঘর ভাংচুর কড়র ও আইি-শৃঙ্খলা 

রোকারী িাদহিীর একদট গাদে পুদেড়য় ফিয়। পূড়িচর সকল সাম্প্রিাদয়ক হামলার মড়তা 

মসদজড়ির মাইড়ক েচারণা চালাড়িা হড়লও পুদলশ এ দিষড়য় পূিচ ফথ্ড়ক ফকাি 

সতকচতামূলক িযিস্থা গ্রহণ কড়রদি।  

18. িৃহস্পদতিার ও শদিিার (২ ও ৪ মাচচ) পঞ্চগে শহড়র ও সালািা জলসা োিড়ণর 

আড়শপাড়শর গ্রাড়ম কারা, ফকাথ্ায় ফথ্ড়ক মাইক ভাো কড়র ফঘাষণা কড়রড়েি তা েশাসি 

খ্দতড়য় ফিখ্ড়ল েকৃত অপরাধীড়ির দচদিত করা সম্ভি হড়ি। 

দেয় সাংিাদিক িেুরা, 

পুড়রা পদরদস্থদত পেচড়িেণ কড়র আমরা শংদকত এিং েুব্ধ।  আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র দিরুড়দ্ধ িািা 

সমড়য় অিলাইড়ি, দিড়শষ কড়র সামাদজক গণমাধযড়ম িা অ লাইড়ি িািা দমথ্যা েচারণা ও ঘণৃা 

েোড়িা হড়ে।  অথ্চ এসি িড়ে এিং েচারকারীড়ির দিরুড়দ্ধ ফকাড়িা উড়িযাগ লেয করা োড়ে 

িা।  

মািিাদধকার ফ ারাম আপিাড়ির মাধযড়ম কতৃচপড়ের দিকট দিড়োি িাদিসমূহ তুড়ল ধরড়েুঃ 

১. এ হামলার সাড়থ্ জদেতড়ির সুষ্ঠু ও দিরড়পে তিন্তসাড়পড়ে দচদিত কড়র দ্রুততার সাড়থ্ 

আইিািুগ িযিস্থা গ্রহণ ও দিচার দিদিত করা। 

২. হামলা হওয়ার আশংকা থ্াকা সড়েও আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র দিরাপত্তা ও জলসা আড়য়াজড়ির 

ফেড়ে েথ্ােথ্ পদরড়িশ দিদিত না করড়ত পারায় স্থািীয় েশাসি ও আইি-শৃঙ্খলা রোকারী 

িাদহিীর ভূদমকা দিরড়পে তিড়ন্তর মাধযড়ম খ্দতড়য় ফিড়খ্ জিািদিদহতা দিদিত করা। 

৩. আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র েথ্ােথ্ দিরাপত্তা দিদিত করার পাশপাদশ েদতগ্রস্ত িারী-পুরুষ-দশশু 

দিদিচড়শড়ষ সিার জিয পেচাপ্ত েদতপূরণ ও পুিিচাসি দিদিত করা। 

৪. আহমদিয়া সম্প্রিাড়য়র দিরুড়দ্ধ অিলাইি ও অ লাইড়ি োরা ঘৃণা েোড়ে এিং এ 

সম্প্রিাড়য়র ওপর হামলায় েড়রাদচত করড়ে, ফসসি িযদি িা ফগাষ্ঠীর দিরুড়দ্ধ দক ধরড়ণর 

আইিািুগ পিড়েপ গ্রহণ করা হড়য়ড়ে, তা জিগণড়ক জািাড়িা। আইিািুগ পিড়েপ গ্রহণ করা িা 

হড়ল দ্রুততার সাড়থ্ তিন্তসাড়পড়ে আইিািুগ িযিস্থা গ্রহণ করা। 

৫. পূড়িচর সকল হামলার ঘটিায় িাড়য়রকৃত মামলার দিচারেদিয়ার অগ্রগদত জিসেুড়খ্ েকাশ 

করা। একইসাড়থ্ দ্রুততার সাড়থ্ দিচারেদিয়া সম্পন্ন করা। 


