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বার্তাকক্ষ : ঈশ্বরদীেত ভূিমমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ও তার
জামাতা েপৗর আওয়ামী লীেগর সভাপিত ঈশ্বরদী েপৗরসভার েময়র আবুল
কালাম আজাদ িমন্টুর পারস্পিরক দ্বন্দ্েব এখন মামলা-পাল্টা মামলার
িহিড়ক পেড়েছ।
জামাই-শ্বশুর দ্বন্দ্েব এেকর পর এক পাল্টাপাল্িট মামলায় এখন
ঈশ্বরদীর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীেগর শতািধক েনতাকর্মী
গ্েরফতার আতঙ্েক িদন কাটাচ্েছন।

িকছুিদন
আেগও
েযসব
আওয়ামী
লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীেগর
েনতারা
ঈশ্বরদীেত দািপেয় েবিড়েয়েছন, যােদর চলােফরায় শহের আতঙ্ক ছিড়েয়
পড়ত, তারাও এখন িনজ দেলর েলাকজেনর দােয়র করা মামলায় আত্মেগাপেন
েগেছন।
ঈশ্বরদীেত আওয়ামী লীেগর দলীয় অভ্যন্তরীণ ও পািরবািরক দ্বন্দ্ব
িনেয় গত এক মােস পাঁচিট মামলায় দেলরই শতািধক েনতাকর্মী আসািম।
আরও ‘অজ্ঞাতনামা’ আসািমর সংখ্যাও অন্তত অর্ধশত।
আওয়ামী লীেগর দুই গ্রুেপ সংঘর্েষর ঘটনায় আরও মামলা আেছ।
ঈশ্বরদী থানা সূত্ের জানা েগেছ, সর্বেশষ গত ২ জুলাই রােত ঈশ্বরদী
েপৗর আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও ঈশ্বরদী েপৗরসভার েময়র আবুল কালাম
আজাদ িমন্টুেক প্রধান আসািম কের ১৮ জেনর নােম পুকুেরর মাছ লুেটর
অিভেযােগ থানায় মামলা কেরেছন ঈশ্বরদী েপৗর যুবলীেগর সভাপিত
আলাউদ্িদন িবপ্লব।
এ মামলার বািক আসািমেদর মধ্েয রেয়েছন উপেজলা ছাত্রলীেগর সভাপিত
জুবােয়র িবশ্বাস, উপেজলা আওয়ামী লীেগর যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
শিরফুল হাসান আিরফ, েপৗর আওয়ামী লীেগর প্রচার সম্পাদক সােনায়ার
েহােসন, েপৗর যুবলীেগর সােবক সভাপিত সােনায়ার হােসন লাবু, েপৗর

ছাত্রলীেগর সাধারণ সম্পাদক মিহদুল ইসলাম রিক, ওয়ার্ড যুবলীেগর
সভাপিত রিব েমাল্লাসহ ২০-২৫ জন।
এর আেগ গত ১ জুলাই ঈশ্বরদী শহেরর মধ্যঅরনেকালা িনবাসী মকবুল
েহােসন চুন্নু উপেজলা ছাত্রলীগ সভাপিত জুবােয়র িবশ্বাস, কেলজ
ছাত্রলীেগর সাধারণ সম্পাদক আরাফাত রােসলসহ সাতজেনর নােম থানায়
মামলা কেরেছন।
ছাত্রলীগ সভাপিতর িবরুদ্েধ দােয়র করা মামলার িলিখত এজাহাের বাদী
মকবুল
েহােসন
চুন্নু
অিভেযাগ
কেরন,
গত
২৯
জুন
দুপুের
পূর্বশত্রুতার েজর ধের আসািমরা বািড়েত প্রেবশ কের এবং ভাংচুর কের
এক লাখ ২০ হাজার টাকার ক্ষিত সাধন কের।
গত ১৮ েম বািড়েত হামলা ও ভাংচুেরর ঘটনায় উপেজলা ছাত্রলীেগর
সভাপিত জুবােয়র িবশ্বােসর বাবা আিতয়ার রহমান িবশ্বাস বাদী হেয়
উপেজলা যুবলীেগর সভাপিত িশরহান শিরফ তমালসহ ৩২ জনেক আসািম কের
থানায় মামলা কেরন।

এই মামলায় ভূিমমন্ত্রীর েছেল িশরহান শরীফ
ছাত্রলীেগর ১১ জনেক গ্েরফতার কেরিছল পুিলশ।

তমালসহ

যুবলীগ-

ঈেদর আেগ তােদর জািমন হেয়েছ।
গত

বছর

১৪

জুলাই

আওয়ামী

লীগ-ছাত্রলীগ-যুবলীেগর

েনতাকর্মীেদর

মধ্েয দফায় দফায় সংঘর্ষ এবং ১৭ জুলাই উপেজলা আওয়ামী লীেগর
উদ্েযােগ সন্ত্রাস-জঙ্িগিবেরাধী িমিছেল আওয়ামী লীেগর অপর গ্রুেপর
হামলা-ভাংচুেরর ঘটনায় রণক্েষত্ের পিরণত হয় ঈশ্বরদী।

এসব ঘটনায় আওয়ামী লীগ েনতা আকাল উদ্িদন সরদার বাদী হেয় যুবলীগ
সভাপিত সালাম খান, ছাত্রলীগ সভাপিত জুবােয়র িবশ্বাসসহ আওয়ামী
লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীেগর ৩০ েনতাকর্মীেক আসািম কের ঈশ্বরদী
থানায় মামলা কেরন।
সর্বেশষ এসব পাল্টাপাল্িট
েনতাকর্মীরা রাজনীিতর মাঠ
আতঙ্েক।
মন্ত্রী-েময়েরর

দ্বন্দ্েবর

মামলায় ঈশ্বরদীেত আওয়ামী লীেগর
েছেড় পািলেয় েবড়াচ্েছন গ্েরফতার

বাইের

থাকা

িনষ্ঠাবান

আওয়ামী

লীগ

কর্মীরা খুব মর্মাহত। ঈশ্বরদী েপৗর আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক
ইছাহক আলী মািলথা বেলন, ‘সাম্প্রিতক সমেয় পাল্টাপাল্িট মামলায়
আওয়ামী লীেগর শতািধক েনতাকর্মী আসািম হওয়ায় দলীয় শৃঙ্খলা
প্রশ্নিবদ্ধ হেয় উেঠেছ।
েনতাকর্মীেদর কােছ আমরাও িবব্রতেবাধ কির।
‘জােনত চাইেল ঈশ্বরদী থানার ওিস আবদুল হাই তালুকদার বেলন, আওয়ামী
লীেগর এসব পাল্টাপাল্িট মামলার আসািমরা েকউই এলাকায় েনই। পলাতক
হওয়ায় তােদর গ্েরফতার করা সম্ভব হচ্েছ না। তেব পুিলশ আসািমেদর
গ্েরফতাের েচষ্টা চািলেয় যাচ্েছ।

