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পাবনাবাসী। রায় েঘাষণার সােথ সােথ
েজলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় েথেক েবর করা হয় এ আনন্দ িমিছল। পের
এেক অপরেক িমষ্িট খাইেয় আনন্দ প্রকাশ কেরন তারা।
এিদেক িনজামীর রায় েঘাষণার পর পাবনার মুক্িতেযাদ্ধা, প্রগিতশীল
েচতনার মানুষ, সাংস্কৃিতক সংগঠেনর েনতারা রােয় সন্েতাষ প্রকাশ
কেরেছন। পাশাপািশ তারা এই রায় শুধু েঘাষণাই নয়, দ্রুত বাস্তবায়ন
কের পাবনােক কলঙ্কমুক্তর দািব জািনেয়েছন।
েজলা মুক্িতেযাদ্ধা সংসেদর েডপুিট কমান্ডার আব্দুল বােতন বেলন,
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জানাচ্িছ। পাশাপািশ এ রায় দ্রুত কার্যকর করার জন্য সরকােরর কােছ
েজার দািব জানাচ্িছ।’
পাবনার সাংস্কৃিতক ঐক্য েজােটর সভাপিত আবুল কােশম বেলন,
‘কুলাঙ্গােরর ফাঁিসর রায় েঘাষণা করায় পাবনা েযমন কলঙ্ক মুক্ত
হেলা। অনুরূপ ভােব এই রায় দ্রুত বাস্তবায়ন কের কুলাঙ্গােরর খারাপ
স্মৃিত মুেছ েফলার জন্য সরকােরর কােছ েজার দািব জানাচ্িছ।’
গণিশল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর েচৗধুরী মেন কেরন,
সাংস্কৃিতক অঙ্গেনর কাঙ্ক্িষত রায় হেয়েছ। শুধু রায় েঘাষণাই নয়,
দ্রুত বাস্তবায়ন কের পাবনাবাসীেক কুলাঙ্গােরর স্মৃিত েথেক কলঙ্গ
মুক্ত করেত হেব।’
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বেলন,
‘মুক্িতযুদ্েধর গল্প শুেনিছ। বাস্তেব েদখার েসৗভাগ্য হয়িন। তেব

মুক্িতযুদ্েধর িবেরাধী রাজাকােরর িশেরামিন পাবনার কুলাঙ্গার
মিতউর রহমান িনজামীেক েদেখিছ। মুক্িতযুদ্েধর গল্প েশানার পর
েথেকই অিধর আগ্রেহ িছলাম। জািতর জনক বঙ্গবন্ধুর েসানার বাংলায় এই
কুলাঙ্গােরর দৃষ্টান্তমূলক শাস্িত হেব। আমােদর কাঙ্ক্িষত রায়
হেয়েছ। এখন বািক শুধু রায় বাস্তবায়ন।’
তেব যুদ্ধাপরাধী রাজাকার মিতউর রহমান িনজামীর রায় েঘাষণার পর
দুপুর েদড়টা পর্যন্ত িনশ্চুপ রেয়েছ জামায়ােত ইসলামীসহ অঙ্গ
সংগঠন। তােদর প্রিতক্িরয়া জানেত েজলা জামায়াত ও িশিবেরর শীর্ষ
পর্যােয়র েনতােদর সােথ মুেঠােফােন েযাগােযাগ কের পাওয়া যায়িন।
শহেরর সেচতন মানুেষর ধারণা, সাধারণত রায় েঘাষণার পর েযাহেরর
নামাজ েশেষই তারা বড় বাজার, চাঁপা মসিজদ নতুবা দই পট্িটেত স্বল্প
পিরসের ঝিটকা বা জঙ্িগ িমিছল কের থােক।
শহর ঘুের েদখা যায়, শহের প্রেবেশর কেয়কিট স্থােন তল্লািশ েচৗিক
বসােনা হেয়েছ। শহেরর প্রেবশ দার েকন্দ্রীয় বাস টারিমনাল, পাবনাঈশ্বরদী মহাসড়েকর গাছপাড়া, মেনাহরপুর, সরকাির অ্যাডওয়ার্ড কেলজ
েগটসহ িবিভন্ন স্থােন অিতিরক্ত পুিলশ েফার্স েমাতােয়নসহ েমাবাইল
িটম কাজ করেছ।
এিদেক িনজামীর মামলার কেয়কজন স্বাক্ষীর সােথ আলাপকােল তারা নাম
প্রকাশ না করার শর্েত জানান, মামলার সমেয় স্বাক্ষীেদর েয
িনরাপত্তার কথা বলা হেয়িছল। িকন্তু বাস্তেব তার িচত্র িভন্ন।
তারা সব সময় আতঙ্েক আর উৎকণ্ঠার মােঝ িদন কাটাচ্েছ।
তারা বেলন, ‘অনিতিবলম্েব আমােদর েয িনরাপত্তা
হেয়িছল সরকার েযন তার িদেক দৃষ্িট েদন।’
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েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, মিতউর রহমান িনজামীর িনজ এলাকা পাবনার
সাঁিথয়া উপেজলার মনমথপুেরর গ্রােমর বািড়েত েকােনা মানুেষর
উপস্িথিত না থাকেলও আইনশৃঙ্খলা বািহনীর সদস্যেদর উপস্িথিত রেয়েছ।
িনজামীর িনজ এলাকার কেয়কজেনর সােথ েযাগােযােগর েচষ্টা করেলও তারা
এ িবষেয় েকােনা কথা বলেত রািজ হনিন।
পাবনার অিতিরক্ত পুিলশ সুপার িসদ্িদকুর রহমান জানান, জামায়ােত
ইসলামীর আমীর মাওলানা মিতউর রহমান িনজামীর রায় েঘাষণােক েকন্দ্র
কের িতন স্তেরর আইনশৃঙ্খলা বািহনী েমাতােয়ন করা রেয়েছ। এখন
পর্যন্ত েকাথাও েকােনা ধরেনর অপ্রীিতকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়িন।
সার্িবক পিরস্িথিত স্বাভািবক রেয়েছ বেলও জানান িতিন।

