
িহ�ু স�দায় ও আওয়ামী লীেগর
েনতা কমর্ীেদর উপর ববর্রতা 

িবএনিপ-জামায়াত আমেল সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ কমর্ীেদর ওপর নৃশংস 
িনযর্াতেনর ৪০৯২িট ঘটনা

িবএনিপ-জামায়াত ক্ষমতায় এেসই বাংলােদেশর সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীেগর েনতা-কমর্ী ও 
সমথর্কেদর ওপর শুরু হেয়িছল নৃশংস ও িনমর্ম িনযর্াতন। বাংলােদশেক এক মৃতুয্পুরীেত পিরণত 
কেরিছল ‘একা�েরর এেদশীয় ঘাতক-দালাল ও তােদর উ�রসূরী এবং পৃ�েপাষকেদর’ �ারা গিঠত 
েসই সরকার।

২০০১ সােলর অে�াবেরর আেগ েথেকই েদিশ-িবেদিশ সংবাদপে� বাংলােদেশর সংখয্ালঘু, আওয়ামী 
লীেগর েনতা-কমর্ী ও সমথর্কেদর ওপর িনযর্াতেনর ঘটনাগুেলা যখন �কািশত হি�ল িনয়িমত; তখন 
খােলদা িজয়া বেলিছেলন, বাংলােদেশর েকাথাও এ ধরেণর ঘটনা ঘেটিন, এসব আওয়ামী ে�াপাগা�া
। ২০০১-২০০৬ সাল পযর্� বাংলােদেশ সংখয্ালঘু, আওয়ামী লীেগর েনতা-কমর্ী ও সমথর্কেদর 
িনপীিড়ত হবার ঘটনাগুেলােক ভারেতর েগােয়�া সং�া ‘র’-এর অপ�চার বেলও আখয্া িদেয়িছল 
'বাংলা�ানী' িবএনিপ-জামায়াত সরকার।

িবএনিপ-জামায়াত সবসময় সংখয্ালঘুেদরেক আওয়ামী লীেগর েভাট বয্াংক এবং তােলবািন রা� 
�িত�ার অ�রায় িহেসেব িবেবচনা কের। এই মনমানিসকতা েথেকই তারা িনবর্াচেনর আেগই �চার 
কের- আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় েগেল বাংলােদশ িহ�ু�ান হেয় যােব। মসিজেদ আজান েশানা যােব না, 
উলু�িন েশানা যােব সবর্�। মুসলমানরা চাকির-বয্বসা করেত পারেব না। বাংলােদশ ভারেতর 
অ�রাজয্ হেয় যােব ইতয্ািদ।



এজনয্ আওয়ামী লীেগর েনতা-কমর্ীেদর ওপর চেল িনযর্াতন-িনপীড়ন, তােদর িবরুে� ফেতায়া জাির, 
আহমিদয়া মুসিলম জামাতেক মুরতাদ েঘাষণা কের হতয্ার িনেদর্শ �দান, মু�িচ�ার মানুষেদর নাি�ক 
েঘাষণা কের হতয্ায় উ�ু� করা হয়। িবএনিপ-জামায়ােতর মদেদ সৃ� জি� েনতারা িবিভ� মসিজেদ বা 
ওয়ােজ উ�ািন েদয়- ভারত আওয়ামী লীেগর মাধয্েম বাংলােদশেক তােদর তাঁেবদার রাে� পিরণত 
করার কাজ করেছ, ইসলাম ধমর্েক �ংেসর পাঁয়তারা করেছ; আওয়ামী লীগ ও িহ�ুরা ইসলাম ও 
মুসলমানেদর শ�, তােদর িবরুে� সশ� িজহাদ করেত হেব। েদেশর সহজ-সরল, ধমর্ভীরু জনতার 
অনুভূিতেক উে� িদেয় িবএনিপ-জামায়ােতর েনতা-কমর্ীরা সুেকৗশেল িনেজেদর রাজৈনিতক উে�শয্ 
হািসেলর জনয্ কােজ লাগায়।

িবএনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর মদেদ স�াসীরা হতয্া, গুম, হাত-পা-রগ েকেট েদওয়া, চাঁদাবািজ, 
লুটপাট, ডাকািত, নারীর �ীলতাহািন, অপহরণ, মুি�পণ আদায়, ধমর্া�রকরেণর মত জঘনয্ কমর্কা� 
শুরু কের। সংখয্ালঘু, আওয়ামী লীেগর েনতা-কমর্ী ও সমথর্ক এবং িভ�মতাবল�ীেদর ওপর েনেম আেস 
িনযর্াতন-িনপীড়েনর ি�ম েরালার। িনযর্ািততরা আইন ও �শাসেনর আ�য় িনেত চাইেল েকােনা ফল 
েমেলিন, উে�া িনপীড়েনর মা�া েবেড় িগেয়িছল কেয়কগুণ।

২০০১-২০০৬ সাল পযর্� েজাট সরকােরর সময় রা�ীয় মদেদ আওয়ামী লীেগর েনতা-কমর্ী ও সমথর্ক, 
সংখয্ালঘু স�দায় ও িভ�মতাল�ীেদর ওপর েয ভয়�র অতয্াচার চালােনা হয়, তা শুধু বাংলােদেশর 
অি�ে�র জনয্ই হুমিক িছল না, এটা িছল মুি�যুে�র েচতনার অবমাননাও। হাজার বছেরর 
অিহংস-অসা�দািয়ক আবহমান বাঙলার েয সং�ৃিত আমরা লালন কের এেসিছ, িবএনিপ-জামায়াত তা 
িচরতের িবলীন কের িদেত েচেয়িছল।

এখােন িবএনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর সময় ২০০১ েথেক ২০০৬ সাল পযর্� সংখয্ালঘু, আওয়ামী 
লীগ েনতা-কমর্ী-সমথর্ক ও িভ�মতাবল�ীেদর ওপর রা�ীয় মদেদ েয ভয়�র স�াস চালােনা হেয়েছ, 
তার একিট তািলকা েদয়া হেলা যার তথয্সূ� েস সমেয়র জাতীয় ৈদিনক পি�কাসমূহ।

জুলাই, ২০০১:-

১. পিটয়ায় ১ জনেক িপিটেয় হতয্া, �থম আেলা, ১৬ জুলাই, ২০০১
২. আ�াইেয় পূজাম�েপ স�াসী হামলা ে��ার-৪, �থম আেলা, ১৬ জুলাই, ২০০১
৩. কলাপাড়ায় আবার স�াসী নাইসয্া বািহনীর তৎপরতা শুরু, সংবাদ, ২০ জুলাই, ২০০১
৪. বােকরগে� একই পিরবােরর ৫ জনেক পুিড়েয় মারার েচ�া, েভােরর কাগজ, ২২ জুলাই, ২০০১
৫. ঘের তালা িদেয় েপ�ল েঢেল আগুন, বাঁশখালীেত একই পিরবােরর চারজন জীব� দ�, েভােরর 
কাগজ, ২২ জুলাই, ২০০১
৬. �রূপকািঠ ও বানািরপাড়ায় সংখয্ালঘু েভাটারেদর ভীিত �দশর্ন করা হে�, �থম আেলা, ২২ জুলাই, 
২০০১
৭. খাগড়াছিড়েত একজন খুন, �থম আেলা, ২২ জুলাই, ২০০১
৮. বাঁশখালীেত রহসয্জনক অি�কাে� মা-েমেয় ও ২ িশশুস�ােনর মৃতুয্, �থম আেলা, ২২ জুলাই, ২০০১
৯. তালায় ৫ বািড়েত ডাকািত, গুিলিব� ডাকাত ে��ার, �থম আেলা, ২২ জুলাই, ২০০১
১০. িসেলেট িবেয়র ৪ িদন পূেবর্ কেন অপহৃত, জনক�, ২৩ জুলাই, ২০০১
১১. েনায়াখালীেত অপহৃত বয্বসায়ী উ�ার, দুই স�াসী �েপ সংঘষর্, েভােরর কাগজ, ২৩ জুলাই, ২০০১
১২. সাতক্ষীরায় দু’রােত ১০ বািড়েত ডাকািত ॥ মালামাল ভাগাভািগ িনেয় েগালাগুিল, জনক�, ২৩ 
জুলাই, ২০০১
১৩. বােকরগে�র প�ীেত অি�দ� যুবেকর হাসপাতােল মৃতুয্, েভােরর কাগজ, ২৩ জুলাই, ২০০১
১৪. িসেলেট িবেয়র ৪ িদন পূেবর্ কেন অপহৃত, জনক�, ২৩ জুলাই, ২০০১
১৫. ৩ স�ােনর জননী ধিষর্ত, জনক�, ২৪ জুলাই, ২০০১



১৬. িহ�ু কলয্াণ পিরষেদর সংবাদ সে�লন, েভালায় সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর িনযর্াতন েবেড়েছ, 
�থম আেলা, ২৪ জুলাই, ২০০১
১৭. স�াসীেদর হামলায় আহত ৩, জিকগে� িহ�ু পিরবােরর িবেয়র কেনেক িফি� �াইেল অপহরণ, 
েভােরর কাগজ, ২৪ জুলাই, ২০০১
১৮. রায়পুরায় স�াসী রজু িময়া ও তার বািহনীর অতয্াচাের �াম েছেড় পািলেয় েবড়াে�ন পিরবারসহ 
১ কেলজ উপাধয্ক্ষ, সংবাদ, ২৬ জুলাই, ২০০১
১৯. বিরশােল অি�দ� গৃহবধূর মৃতুয্, েভােরর কাগজ, ২৬ জুলাই, ২০০১
২০. রাৈজের দুবৃর্�েদর অয্ািসেড ঝলেস েগেছ এক দ�িতর শরীর, েভােরর কাগজ, ২৬ জুলাই, ২০০১
২১. জিকগে� অপহৃত সংখয্ালঘু কেন িশউিল উ�ার, েভােরর কাগজ, ২৮ জুলাই, ২০০১
২২. েকশবপুের সাংবািদেকর হােতর আঙুল েকেট িনেয়েছ স�াসীরা, েভােরর কাগজ, ২৯ জুলাই, ২০০১
২৩. েকশবপুের সাংবািদকেদর হাত েভেঙ িদেয়েছ স�াসীরা, �থম আেলা, ৩০ জুলাই, ২০০১

আগ�, ২০০১:-

২৪. যুবলীগ কমর্ীেক িপিটেয় হতয্া ॥ সাতক্ষীরায় থানা েঘরাও উে�জনা, জনক�, ১ আগ�, ২০০১
২৫. ৭ েদাকােন হামলা ও লুট, ফুলগাজীেত িবএনিপর দুই কয্াডােরর েনতৃে� লুটপাট, সংবাদ, ২ আগ�, 
২০০১
২৬. কলাপাড়ায় দুবৃর্�েদর হামলা ॥ ধৃত ১ জন আহত ৮ �ামবাসী, সংবাদ, ২ আগ�, ২০০১
২৭. মু�ীগে� ৩১ ঘ�া পর অপহৃত বয্বসায়ী উ�ার, জনক�, ২ আগ�, ২০০১
২৮. পটুয়াখালী সংবাদ �িতিনিধর ওপর স�াসীেদর হামলা, জনক�, ২ আগ�, ২০০১
২৯. নােটােরর েগাপালপুের উে�জনা, িহ�ুেদর েদাকান ভাঙচুর, �থম আেলা, ২ আগ�, ২০০১
৩০. নওগাঁয় আিদবাসী গৃহবধূেক গণধষর্ণ ॥ আসামী ে��ার, জনক�, ৩ আগ�, ২০০১
৩১. থানা হাজেত রহসয্ময় মৃতুয্, ময়নাতদে� আ�হতয্ার আলামত কািলগে� িবেক্ষাভ অবয্াহত, েভােরর 
কাগজ, ৩ আগ�, ২০০১
৩২. েবগমগে�র পূজাম�েপ িবএনিপ কয্াডারেদর হামলা গুিলিব� ৪, েভােরর কাগজ, ৪ আগ�, ২০০১
৩৩. নারায়ণগ� কারাগাের কেয়িদর মৃতুয্, েভােরর কাগজ, ৪ আগ�, ২০০১
৩৪. সংখয্ালঘু এক সাংবািদেকর বািড় দখল কেরেছ স�াসীরা �াণনাশ ও উৎখােতর হুমিক, জনক�, ৫ 
আগ�, ২০০১
৩৫. আজ কািলগে� সকাল স�য্া হরতাল, পুিলশ েহফাজেত িব�নােথর হতয্াকারী িহেসেব ওিসর 
অপসারণ দািব, �থম আেলা, ৫ আগ�, ২০০১
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সংবাদ, ২৯ আগ�, ২০০১
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েসে��র, ২০০১
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১০২. িনেখাঁজ �ুলছা�ীর েখাঁজ ৩ িদেনও পাওয়া যায়িন, সংবাদ, ৯ েসে��র, ২০০১
১০৩. স�াসী হামলায় দলীয় কমর্ী িনহত হওয়ায় হরতাল পালন, স�ীেপ আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর 
েদাকান ভাঙচুর, িহ�ুপাড়ায় হামলা, েভােরর কাগজ, ৯ েসে��র, ২০০১
১০৪. ফুলতলায় গুিল কের ১ বয্ি�েক হতয্া, েভােরর কাগজ, ১০ েসে��র, ২০০১
১০৫. সাংবািদক সে�লেন েশখ েহলাল, সংখয্ালঘুেদর িনরাপ�ায় �শাসেনর িনরেপক্ষ হ�েক্ষপ কামনা, 
সংবাদ, ১০ েসে��র, ২০০১
১০৬. দুগর্াদাস ভ�াচােযর্র িনেয়াগ বািতল ॥ অধয্াপক মিমন েচৗধুরী জাতীয় িব�িবদয্ালেয়র নয়া উপাচাযর্, 
জনক�, ১০ েসে��র, ২০০১
১০৭. সেরজিমন �িতেবদন : িনবর্াচন এেলই বানারীপাড়ার ৪িট �ােমর সংখয্ালঘুরা িবএনিপর 



স�াসীেদর হােত িজি� হেয় পেড়; েভাট িদেত পােরনা। তা�ব শুরু, অেনেকই �ামছাড়া, জনক�, ১০ 
েসে��র, ২০০১
১০৮. ত�াবধায়ক সরকােরর সা�দািয়ক দৃি�ভি�র িশকার হেয়িছ, সংবাদ, ১১ েসে��র, ২০০১
১০৯. আিদবাসী িকেশারী ধিষর্ত, সংবাদ, ১১ েসে��র, ২০০১
১১০. েফনীেত কেয়কিট বািড়েত স�াসীেদর হামলা লুটপাট ভাঙচুর, �থম আেলা, ১১ েসে��র, ২০০১
১১১. মাথায় িপ�ল েঠিকেয় বয্বসায়ীর েফান ও টাকা িনেয় েগেছ দু�ৃিতকারীরা, �থম আেলা, ১১ 
েসে��র, ২০০১
১১২. বানারীপাড়ায় সংখয্ালঘুেদর েভাটািধকার িনি�ত করেত বয্ব�া িনন ॥ েসিমনার, জনক�, ১১ 
েসে��র, ২০০১
১১৩. রাজাপুের জিম সং�া� িবেরােধ স�াসীেদর হামলায় দুই মিহলাসহ আহত ৭, �থম আেলা, ১২ 
েসে��র, ২০০১
১১৪. ে�স ি�িফংেয় সরকাির মুখপ�, গত েদড় মােস ৫০৩িট হতয্াকা� ঘেটেছ মা� ১৩িট রাজৈনিতক, 
�থম আেলা, ১৩ েসে��র, ২০০১
১১৫. এমএমিসর েসিমনাের আশ�া, বানারীপাড়ার সখয্ালঘুরা এবারও েভাট েকে� েযেত পারেবন না, 
�থম আেলা, ১৩ েসে��র, ২০০১
১১৬. আৈগলঝাড়া েগৗরনদীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর অিভেযাগ, আজেকর কাগজ, ১৩ 
েসে��র, ২০০১
১১৭. জিম সং�া� ঘটনায় রাজাপুের স�াসী হামলায় আহত ৭, আজেকর কাগজ, ১৩ েসে��র, ২০০১
১১৮. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর �িতবােদ িশক্ষাথর্ীেদর আমরণ অনশন শুরু, �থম আেলা, ১৩ 
েসে��র, ২০০১
১১৯. িনবর্াচনী সিহংসতায় আরও একজন িনহত, আহত ৯৩ ॥ অিধকাংশই আওয়ামী লীেগর, জনক�, 
১৩ েসে��র, ২০০১
১২০. ‘মােয়ম’-এর িনবর্াচন �িতেবদন �কাশ, মিহলা ও সংখয্ালঘু েভাটারেদর মেধয্ এখেনা অিন�য়তা 
রেয়েছ, েভােরর কাগজ, ১৪ েসে��র, ২০০১
১২১. িমিডয়া অয্ালােয়ে�র �াক-িনবর্াচনী পযর্েবক্ষণ, মিহলা ও সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন অিন�য়তা, 
উপহার তািলকায় েমাবাইল েফান েবারকা!, সংবাদ, ১৪ েসে��র, ২০০১
১২২. একিদেক সবর্হারােদর অতয্াচার, অনয্িদেক জামায়ােতর হুমিক, িপেরাজপুেরর সংখয্ালঘুেদর েভাট 
িদেত না পারার আশ�া, �থম আেলা, ১৪ েসে��র, ২০০১
১২৩. িনবর্াচনেক সামেন েরেখ িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর অিভেযাগ, �থম আেলা, ১৪ 
েসে��র, ২০০১
১২৪. কচুয়ায় সংখয্ালঘুেদর বািড়েত হামলা, সংঘেষর্ আহত ৪৫, সংবাদ, ১৫ েসে��র, ২০০১
১২৫. সাতক্ষীরায় সাং�ৃিতক অনু�ােন জামায়ােতর হামলা ॥ ১৫ নাটয্কমর্ী আহত, আজেকর কাগজ, ১৫ 
েসে��র, ২০০১
১২৬. বােগরহাটসহ দিক্ষণ-পি�মা�ল জুেড় সি�য় চরমপ�ী স�াসীরা, েকােনা েকােনা �াথর্ীর পেক্ষ 
েভাটারেদর ভীিত �দশর্ন কের েভাট চাইেত েদখা যাে�, সংবাদ, ১৬ েসে��র, ২০০১
১২৭. িনবর্াচন ॥ হুমিকর মুেখ সংখয্ালঘুরা!, জনক�, ১৬ েসে��র, ২০০১
১২৮. বিরশােল এমএমিসর েসিমনার, বানারীপাড়ার সংখয্ালঘু েভাটারেদর জনয্ িবেশষ িনরাপ�ার বয্ব�া 
করুন, েভােরর কাগজ, ১৭ েসে��র, ২০০১
১২৯. আ�াইেয় চারদেলর িমিছেল সা�দািয়ক উ�ািন ॥ িবত�া হাটর্ এয্াটােক আওয়ামী লীগ কমর্ীর মৃতুয্, 
জনক�, ১৭ েসে��র, ২০০১
১৩০. মিহলা ও সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন বাধা িদেল ে��ার করুন ॥ �ধান উপেদ�া, জনক�, ১৭ 
েসে��র, ২০০১
১৩১. দিক্ষণ-পি�েম ধমর্বয্বসায়ীেদর বয্াপক তৎপরতা, জনক�, ১৭ েসে��র, ২০০১
১৩২. রাজৈনিতক সিহংসতায় কচুয়া উ��, পুিলশ-আওয়ামী লীগ-িবএনিপ সংঘেষর্ আহত শতািধক, 
েভােরর কাগজ, ১৮ েসে��র, ২০০১
১৩৩. খাগড়াছিড়েত ইউিপিডএফ �াথর্ীর সমথর্কেদর গািড় বহের গুিল, িনহত ১ আহত ৩, েভােরর 
কাগজ, ১৮ েসে��র, ২০০১
১৩৪. িবিভ� �ােন িনবর্াচনী সিহংসতা ॥ আহত ৫শ’ ভাঙচুর লুটপাট অি�সংেযাগ সংখয্ালঘুেদর হুমিক, 



জনক�, ১৮ েসে��র, ২০০১
১৩৫. েদিব�াের স�াসীেদর ছুিরকাঘােত বাবা-েমেয় নৃশংসভােব খুন, েভােরর কাগজ, ১৯ েসে��র, 
২০০১
১৩৬. মঠবািড়য়ায় ধােনর শীেষ েভাট না িদেল সংখয্ালঘুেদর �াণনােশর হুমিক িদেয়েছ ডাকাতরা, 
আজেকর কাগজ, ১৯ েসে��র, ২০০১
১৩৭. েদিব�াের সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, বাবা-েমেয়েক হতয্া, সংবাদ, ১৯ েসে��র, ২০০১
১৩৮. খুলনা-৪ আসন, সংখয্ালঘু েভাটারেদর ভয় ভীিত েদখােনা হে�, সংবাদ, ১৯ েসে��র, ২০০১
১৩৯. েদিব�াের ডাকােতর হােত ২ জন খুন, �থম আেলা, ১৯ েসে��র, ২০০১
১৪০. ৫০ জন আইনজীবীর িববৃিত, দুগর্াদাস ভ�াচােযর্র অপসারণ অৈবধ, �থম আেলা, ১৯ েসে��র, 
২০০১
১৪১. িসরাজগে� আওয়ামী লীেগর অিভেযাগ, সংখয্ালঘুেদর ওপর অতয্াচার করেছ চারদলীয় ঐকয্েজাট, 
�থম আেলা, ১৯ েসে��র, ২০০১
১৪২. েদিব�াের ছুিরকাঘােত বাবা-েমেয় হত আহত ২, জনক�, ১৯ েসে��র, ২০০১
১৪৩. স�ােসর জনপদ েভালায় িতনিট আসন ঝুঁিকপূণর্, জনক�, ১৯ েসে��র, ২০০১
১৪৪. েভাট েকে� না েযেত সাঈদী সমথর্কেদর হুমিক, িপেরাজপুের সংখয্ালঘু স�দােয়র েভাটাররা 
ভীতস��, সংবাদ, ২০ েসে��র, ২০০১
১৪৫. ৩০ বছর ধের িবরত, চ�িদঘিলয়া ইউিনয়েনর মিহলারা এবার েভাটািধকার �েয়াগ করেব, েভােরর 
কাগজ, ২০ েসে��র, ২০০১
১৪৬. েদিব�াের ছুিরকাহত বৃ�ার মৃতুয্, আঁিখই িছল দুবৃর্�েদর টােগর্ট, েভােরর কাগজ, ২০ েসে��র, 
২০০১
১৪৭. রাজধানীেত ২িট হতয্াকা�, সংবাদ ২০ েসে��র, ২০০১
১৪৮. কিমশনার ও িডআইিজর সে� যেশােরর িহ�ু েনতৃবৃে�র মতিবিনময়, �থম আেলা, ২০ েসে��র, 
২০০১
১৪৯. মািনকগে�র �ােম কািলমূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ২০ েসে��র, ২০০১
১৫০. যেশাের সংখয্ালঘু েভাটারেদর �িত একিট িবেশষ দেলর হুমিক আত� ॥ আটক ২, জনক�, ২০ 
েসে��র, ২০০১
১৫১. বােগরহাট এখন আতে�র জনপদ ॥ েবেড়েছ সংঘাত �শাসন িনিবর্কার, জনক�, ২০ েসে��র, 
২০০১
১৫২. খুলনায় দু’িট আসেন েভাটারেদর কােছ সা�দািয়ক ব�বয্ তুেল ধরা হে�, জনক�, ২০ েসে��র, 
২০০১
১৫৩. কচুয়ার �ােম �ােম িবএনিপর স�াস, জনক�, ২০ েসে��র, ২০০১
১৫৪. সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন িবরত রাখেত পিরকি�ত স�ােসর নীলনকশা!, জনক�, ২১ েসে��র, 
২০০১
১৫৫. যেশাের �াধীনতার পেক্ষর �াথর্ীেদর হারােনার নীলন�া, জনক�, ২১ েসে��র, ২০০১
১৫৬. রা�ুিনয়ায় অে�র মহড়া ॥ ভীতস�� মানুষ, জনক�, ২১ েসে��র, ২০০১
১৫৭. রাউজােন সাকার অনুগত স�াসীরা সংখয্ালঘু েভাটারেদর ভয় েদখাে�, �থম আেলা, ২১ েসে��র, 
২০০১
১৫৮. রাউজান রা�ুিনয়ায় সাকা বািহনীর �াস, পুিলেশর ধাওয়া, ফিটকছিড়েত আওয়ামী লীগ �াথর্ীর গািড় 
বহের স�াসী হামলা, ৫ পুিলশসহ আহত ২৫, েভােরর কাগজ, ২১ েসে��র, ২০০১
১৫৯. িবএনিপ কমর্ীেদর স�ােস কচুয়ার কেয়কিট �াম জনমানবশূনয্ : চরম িনরাপ�াহীনতায় সংখয্ালঘুরা, 
েভােরর কাগজ, ২১ েসে��র, ২০০১
১৬০. আতে� সংখয্ালঘুরা : েফনীেত গুিল কের বাবােক হতয্া : েমেয়েদর ধষর্েণর েচ�া, সংবাদ, ২১ 
েসে��র, ২০০১
১৬১. বিরশােল মা�ানরা সংখয্ালঘু েভাটারেদর েভতর হয়রািন ও িনযর্াতেনর রাজ� কােয়ম কেরেছ, 
বাংলােদশ অবজারভার, ২১ েসে��র, ২০০১,
১৬২. নগরকা�ায় সােজদা েচৗধুরী, িশবচের নূের আলম েচৗধুরীর গািড়েত হামলা ॥ সংখয্ালঘুেদর বািড় 
ভাঙচুর, জনক�, ২২ েসে��র, ২০০১



১৬৩. নড়াইেলর সংখয্ালঘু ও দু’িট আ�য়ণ �কে�র েভাটারেদর হুমিক েদয়া হে�, জনক�, ২২ 
েসে��র, ২০০১
১৬৪. কুি�য়ায় সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা ॥ গুিলেত হত ১, জনক�, ২২ েসে��র, ২০০১
১৬৫. িপেরাজপুের সংখয্ালঘুেদর �িত জামায়ােতর হুমিক, জনক�, ২২ েসে��র, ২০০১
১৬৬. খাগড়াছিড়েত ইউিপিডএফ সদসয্ হত ॥ গুিলিব� ২, জনক�, ২২ েসে��র, ২০০১
১৬৭. বােগরহােট সংখয্ালঘুেদর বািড়েত েফর হামলা, আগুন, জনক�, ২২ েসে��র, ২০০১
১৬৮. �ি�েত েভাট েদয়া যােব েতা? জনক�, ২২ েসে��র, ২০০১
১৬৯. রংপুেরর দু’িট আসেনর িচ� : সংখয্ালঘুেদর বািড় বািড় িগেয় মুেখাশপরা স�াসীেদর হুমিক, সংবাদ, 
২৩ েসে��র, ২০০১
১৭০. েভালার িতনিট উপেজলার সংখয্ালঘুরা আতে�, জনক�, ২৩ েসে��র, ২০০১
১৭১. বােগর হােট সংখয্ালঘু পাড়ায় অি�সংেযােগর ঘটনায় েজলায় আত�, �থম আেলা, ২৩ েসে��র, 
২০০১
১৭২. বােগরহােট িহ�ুেদর মেধয্ চরম আত� অি�সংেযােগর ঘটনায় ২৮ জেনর িবরুে� মামলা।, জনক�, 
২৩ েসে��র, ২০০১
১৭৩. �ধান টােগর্ট সংখয্ালঘু স�দায় : বােগরহােট ১৫ িদেন একজন িনহত আহত শতািধক, ২০ কয্া� 
ভাঙচুর।, সংবাদ, ২৩ েসে��র, ২০০১
১৭৪. েনৗকার িমিছেল েযাগ েদয়ায় বািড়ঘের আগুন : বােগরহােট উৎকুল �ােম িবভীিষকা আতে� আেছ 
মানুষজন, েভােরর কাগজ, ২৩ েসে��র, ২০০১
১৭৫. পটুয়াখালীর দুমিকেত েভাটারেদর ভীিত �দশর্ন, আজেকর কাগজ, ২৩ েসে��র, ২০০১
১৭৬. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন : �িতবাদ করার েকউ েনই, সংবাদ, ২৪ েসে��র, ২০০১
১৭৭. েভালা ও েফনীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, জনক�, ২৪ েসে��র, ২০০১
১৭৮. পাংশার �ােম দুগর্া ও কালীমূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ২৪ েসে��র, ২০০১
১৭৯. সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন িন�য়তা ও িনরাপ�ার দািবেত মানবব�ন , সংবাদ, ২৪ েসে��র, ২০০১
১৮০. সরকাির মুখপাে�র ি�িফং, সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলাকারীেদর িবরুে� বয্ব�া েনওয়া হে�, �থম 
আেলা, ২৫ েসে��র, ২০০১
১৮১. িনবর্াচনেক সামেন েরেখ সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর িনযর্াতেন উে�গ িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ 
পিরষেদর �িতবাদ সভা, �থম আেলা, ২৫ েসে��র, ২০০১
১৮২. সংখয্ালঘুরা েভাট েদেব না? িনযর্াতন, ভয়ভীিত সবর্�, �থম আেলা, ২৫ েসে��র, ২০০১
১৮৩. রংপুেরর দুিট আসেন মুেখাশধারী স�াসীেদর তৎপরতা : সংখয্ালঘুেদর েভাট েকে� না যাওয়ার 
হুমিক, সংবাদ, ২৫ েসে��র, ২০০১
১৮৪. সংখয্ালঘু েভাটাররা চরম আত� ও িনরাপ�াহীনতায় : একেকািট েভাটােরর েভাটািধকার �েয়াগ 
িনেয় সংশয় : �ধান উপেদ�ার িনেদর্েশও তদ� হে� না, আজেকর কাগজ, ২৬ েসে��র, ২০০১
১৮৫. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সংবাদ সে�লেন িনযর্াতেনর অিভেযাগ : েফনীর ৯০ হাজার 
সংখয্ালঘু েভাটার েশষ পযর্� েভাট িদেত পারেব েতা? েভােরর কাগজ, ২৬ েসে��র, ২০০১
১৮৬. ৭ িভআইিপ �াথর্ী কিঠন চয্ােলে�র মুেখ : চ��ােমর ৮িট থানার সংখয্ালঘুেদর ভয়ভীিত েদখান 
হে�, সংবাদ, ২৬ েসে��র, ২০০১
১৮৭. নিজরিবহীন চােপর মুেখ সংখয্ালঘু : বিরশােলর ৩িট আসন, �থম আেলা, ২৭ েসে��র, ২০০১
১৮৮. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, তরুণী লাি�ত, �িতমা ভাঙচুর : িনবর্াচনী সিহংসতায় িনহত ১, আহত 
েদড় শতািধক, সংবাদ, ২৮ েসে��র, ২০০১
১৮৯. যেশাের সংখয্ালঘুরা স�াসী আতে�, জনক�, ২৮ েসে��র, ২০০১
১৯০. কচুয়ায় সংখয্ালঘুরা েভাট �দােন িনরাপ�া চায়, ইে�ফাক, ২৮ েসে��র, ২০০১
১৯১. শয্ামনগের আত� কােটিন : সংখয্ালঘু পিরবােরর িতন িকেশারী লাি�ত-অেনেকই এলাকা েছেড় 
চেল যাে�, জনক�, ২৮ েসে��র, ২০০১
১৯২. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর �িতবােদ মানবব�ন, �থম আেলা, ২৮ েসে��র, ২০০১
১৯৩. ‘িনবর্াচেনর ে�িক্ষেত সংখয্ালঘু স�দােয়র মানবািধকার’: অিভমত, �থম আেলা, ২৮ েসে��র, 
২০০১



১৯৪. িনবর্াচন সামেন েরেখ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা বে�র আ�ান। িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ, 
�থম আেলা, ২৮ েসে��র, ২০০১
১৯৫. িনবর্াচনেক সামেন েরেখ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা বে�র আ�ান ॥ িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ 
পিরষদ, �থম আেলা, ২৭ েসে��র, ২০০১
১৯৬. �ধান কমর্কতর্ার ি�িফং : সংখয্ালঘুেদর েভাটদান িনি�ত করার পদেক্ষপ েনওয়া হেয়েছ, �থম 
আেলা, ২৯ েসে��র, ২০০১
১৯৭. পাবনা েশরপুর সাতক্ষীরা েন�েকানা রাজবািড়েত : সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসী হামলা, �থম আেলা, 
২৯ েসে��র, ২০০১
১৯৮. কুি�য়া বােগরহাট পটুয়াখালী নলিছিটেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, 
৩০ েসে��র, ২০০১
১৯৯. বােগরহাট ও ঝালকািঠেত সংখয্ালঘুেদর �িত হুমিক- কালীমি�র ভাঙচুর আহত ৮ ে��ার ৩, 
আজেকর কাগজ, ৩০ েসে��র, ২০০১
২০০. েশষ মুহূেতর্র চ��াম : অে�র ঝনঝনািন েশানা যাে�, েদড় হাজার কয্াডার ��ত, ১০ লাখ 
সংখয্ালঘু িজি�, আজেকর কাগজ, ৩০ েসে��র, ২০০১
২০১. েদশছাড়া করার হুমিক : সংখয্ালঘুেদর আত� কােটিন, জনক�, ৩০ েসে��র, ২০০১
২০২. উিখয়ায় সংখয্ালঘুরা হুমিকর স�ুখীন, সংবাদ, ৩০ েসে��র, ২০০১
২০৩. পটুয়াখালীর ৪৫িট �ােমর সংখয্ালঘু েভাটারেদর আত��� করা হে�, সংবাদ, ৩০ েসে��র, 
২০০১

অে�াবর, ২০০১:-

২০৪. েভালায় সংখয্ালঘুেদর ওপর চাপ বাড়েছ, �থম আেলা, ১ অে�াবর, ২০০১
২০৫. নলিছিট �ােম ৭ সংখয্ালঘুেক িপিটেয় আহত : ইেলন ভুে�ার ৩ সমথর্কেক ে��ার করা হেয়েছ, 
সংবাদ, ১ অে�াবর, ২০০১
২০৬. মু�ীগে� সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসী হামলা : েভাটেকে� না যাওয়ার হুমিক, সংবাদ, ১ অে�াবর, 
২০০১
২০৭. সংখয্ালঘু পিরি�িত : কুিম�ায় ২ জনেক হতয্া, নরিসংিদেত ৫০ বািড়েত হামলা, সংবাদ, ১ অে�াবর, 
২০০১
২০৮. িবএনিপর স�াসীরা সংখয্ালঘুেদর হুমিক িদেলও পুিলশ নীরব- ফয়জুল হক, �থম আেলা, ১ 
অে�াবর, ২০০১
২০৯. রাজৈনিতক সিহংসতায় িনহেতর সংখয্া ১৬৩, ৩৩ েজলায় সংখয্ালঘু েভাটাররা হুমিক ও চােপর 
মুেখ, সংবাদ, ১ অে�াবর, ২০০১
২১০. রাউজােন সংখয্ালঘুেদর বািড়েত অি�সংেযাগ : ভয়ভীিত �দান অবয্াহত, সংবাদ, ১ অে�াবর, ২০০১
২১১. সাতকািনয়ায় সংখয্ালঘুেদর েভাটািধকার হরণ করা হেলা েযভােব, জনক�, ১ অে�াবর, ২০০১
২১২. বানারীপাড়ায় ৪ �ােমর সংখয্ালঘু েভাটাররা িব�ু বািহনীর কােছ িজি�, আজেকর কাগজ, ১ 
অে�াবর, ২০০১
২১৩. সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন বাধা, জনক�, ১ অে�াবর, ২০০১
২১৪. কুিম�ায় সংখয্ালঘুেদর বািড়েত েবামা হামলায় হত ২ ॥ আটক আওয়ামী লীগ েনতার েসনা 
েহফাজেত মৃতুয্, জনক�, ১ অে�াবর, ২০০১
২১৫. অধয্াপক সনৎ কুমােরর �াণনােশর েচ�া ॥ েদশবয্াপী িন�া ও �িতবাদ, জনক�, ১ অে�াবর, 
২০০১
২১৬. েফনীেত িঢেলঢালা িনরাপ�া বয্ব�া ॥ েভাটােদর মেধয্ আত�, জনক�, ১ অে�াবর, ২০০১
২১৭. িবিভ� �ােন অিনয়ম ও জাল েভাট �েয়াগ,বয্ালট বা� িছনতাই : েফনীেত ৬০ হাজার সংখয্ালঘু 
েভাটার েভাট িদেত পােরিন, �শাসেনর সহায়তায় িহ�ুেদর েভাটেকে� েযেত িদেত বাধা, েফনী-২ ও ৩ 
আসেন িনবর্াচন �িগেতর দািব, েভােরর কাগজ, ২ অে�াবর, ২০০১
২১৮. সা�দািয়ক অপশি� ভয়ভীিত েদিখেয় সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন বাধা সৃি� কেরেছ, জনক�, ২ 



অে�াবর, ২০০১
২১৯. িসেলেট ১৫িট সংখয্ালঘু পিরবােরর ঘের তালা। পের পুিলেশর সাহাযয্ িনেয় িমিছল কের িগেয় 
েভাটদান, জনক�, ২ অে�াবর, ২০০১
২২০. সাতকািনয়ায় সংখয্ালঘুেদর েভাটািধকার হরণ করা হেলা েযভােব, জনক�, ২ অে�াবর, ২০০১
২২১. খুলনায় জামায়ােতর িমিছল েথেক মি�ের হামলা-�িতমা ভাঙচুর, মু�ক�, ৩ অে�াবর, ২০০১
২২২. িপেরাজপুের জামায়াত িশিবেরর তা�ব, আজেকর কাগজ, ৩ অে�াবর, ২০০১
২২৩. রাজধানীেত আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী ও সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, মু�ক�, ৩ অে�াবর, ২০০১
২২৪. সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের হামলা েভালাবাসীর আত� কাটেছ না, �থম আেলা, ৩ অে�াবর, ২০০১
২২৫. সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন বাধা, �থম আেলা, ৩ অে�াবর, ২০০১
২২৬. পাইকগাছায় ৩িট মি�ের হামলা ॥ �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ৩ অে�াবর, ২০০১
২২৭. সাতকািনয়ায় সংখয্ালঘুেদর েভাটািধকার করণ করা হেলা েযভােব, �থম আেলা, ৪ অে�াবর, ২০০১
২২৮. েনৗকায় েভাট েদওয়ার কারেণ, �থম আেলা, ৪ অে�াবর, ২০০১
২২৯. বা�রবােন বীর বাহাদুর িনবর্ািচত : েবৗ� মি�ের হামলা চািলেয় মূিতর্ ভাঙচুর কেরেছ িবএনিপ 
স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩০. মুি�গ�, বােগরহাট, যেশার, সাতক্ষীরা, চ��াম, রাজশাহী এবং গফরগাঁও েথেক ে�িরত : 
িনবর্াচেনা�র সংঘষর্, মূল লক্ষয্ সংখয্ালঘু স�দায় আহত ৩৭১, িবএনিপ কমর্ীরা মীরপুের নারকীয় আতে�র 
সৃি� কেরেছ, সংবাদ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩১. বিরশােল িবএনিপর তা�ব : সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতন হুমিক বািড়ঘের হামলা ভাঙচুর, চলেছ দখল পা�া 
দখল, জনক�, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩২. হুমিক, িনযর্াতন ও বািড় ঘের হামলার অিভেযাগ : েভালার ৪িট আসেনর �ায় ১ লাখ সংখয্ালঘু েভাটার 
েভাট িদেত পােরিন, েভােরর কাগজ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩৩. যেশাের সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ॥ ৮ জন আহত, আজেকর কাগজ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩৪. নারায়ণগে� িহ�ু ধমর্ীয় �িত�ােন হামলা ॥ গুিলবষর্ণ, েভােরর কাগজ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩৫. সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীেদর বািড়েত হামলা, ইে�ফাক, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩৬. কমর্ীেদর শা� রাখেত িবএনিপর মাইিকং েভালায় ॥ আওয়ামী লীগ ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর ওপর 
হামলা, �থম আেলা, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩৭. ক�বাজাের সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন, �াণ ভেয় ঘর ছাড়া অেনেক, �থম আেলা, ৪ অে�াবর, 
২০০১
২৩৮. উিখয়ায় সংখয্ালঘু পাড়ায় হামলা, েভােরর কাগজ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৩৯. নরিসংদীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, আজেকর কাগজ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪০. বা�রবােন েনৗকায় েভাট েদয়ায় উপজাতীয়েদর ওপর হামলা, জনক�, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪১. রা�পিতর কােছ জাতীয় িহ�ু পিরষেদর আেবদন, সংবাদ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪২. কমর্ীেদর শা� রাখেত িবএনিপর মাইিকং েভালায় আওয়ামী লীগ ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, 
�থম আেলা, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪৩. বিরশােল িবএনিপর তা�ব : সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতন হুমিক বািড়ঘের হামলা ভাঙচুর চলেছ দখল পা�া 
দখল, জনক�, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪৪. সংখয্ালঘুেদর েভাটদােন বাধা েদয়া হেয়েছ ॥ �তী‘র িনবর্াচন পযর্েবক্ষেণর �াথিমক িরেপােটর্ তথয্, 
মু�ক�, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪৫. েমৗলবাদ ও সা�দািয়কতািবেরাধী দিক্ষণ এশীয় গণসি�লন েনতৃবৃ� সংসদ িনবর্াচন �তয্াখয্ান 
কেরেছন, জনক�, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪৬. মি�গ�, বােগরহাট, যেশার, সাতক্ষীরা, চ��াম, রাজশাহী এবং গফরগাঁও েথেক ে�িরত : 
িনবর্াচেনা�র সংঘষর্, মূল লক্ষয্ সংখয্ালঘু স�দায় আহত ৩৭১, িবএনিপ কমর্ীরা মীরপুের নারকীয় আতে�র 
সৃি� কেরেছ, সংবাদ, ৪ অে�াবর, ২০০১
২৪৭. িবএনিপ জামায়াত স�াসীেদর হামলায় ৪ আওয়ামী লীগ কমর্ী িনহত। সােবক ম�ী েতাফােয়ল আহ�দ 
এবং সােবক সাংসদ েগাল�ােজর বাসভবেন হামলা ও লুটপাট, জনক�, ৫ অে�াবর, ২০০১
২৪৮. সংখয্ালঘু ও অনয্দেলর ওপর হামলাকারীেদর ে��ার করুন ॥ আইিজেক মা�ান ভুঁইয়া, জনক�, ৫ 



অে�াবর, ২০০১
২৪৯. সংখয্ালঘু এবং আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীেদর ওপর িনযর্াতন স�াস অবয্াহত, জনক�, ৫ অে�াবর, 
২০০১
২৫০. �তীর িনবর্াচন পযর্েবক্ষণ : �াথিমক �িতেবদন িবিভ� �ােন সংখয্ালঘু েভাটারেদর েভাটেকে� না 
েযেত হুমিক েদয়া হেয়েছ, সংবাদ, ৫ অে�াবর, ২০০১
২৫১. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা েবেড়ই চলেছ িনবর্াচন-উ�র স�াস-িনহত ৫, শতািধক আহত, সংবাদ, 
৫ অে�াবর, ২০০১
২৫২. সারােদেশ িনবর্াচন পরবতর্ী পিরি�িতেত বয্াপক ৈনরাজয্ এবং সংঘাত ও সিহংসতা, আইন শৃ�লা 
েভে� পেড়েছ, সরকার িনি�য় পুিলশ ও েসনাবািহনী নীরব দশর্ক, সংবাদ, ৫ অে�াবর, ২০০১
২৫৩. খুলনার �ােম মূিতর্ ভাঙা ও িনমর্াতােক লা�নার অিভেযাগ, ইে�ফাক, ০৫ অে�াবর, ২০০১
২৫৪. ২০ েজলায় আওয়ামী লীগ ও সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসী হামলা সংঘষর্ : িনহত ৯, �থম আেলা, 
৫ অে�াবর, ২০০১
২৫৫. বােগরহাট েজলার �ামগুেলা েথেক বহুসংখয্ক িহ�ু ও আওয়ামী লীগ কমর্ী এলাকা েছেড় অনয্� 
আ�য় িনেয়েছ। দুিদেন স�াসীেদর হােত ১০ জন আহত ও ২ জন িনহত, সংবাদ, ৫ অে�াবর, ২০০১
২৫৬. গত কেয়ক িদেন নােটার ও নওগাঁয় ১ জন িনহত ও ১০ জন আহত হেয়েছ, সংবাদ, ৫ অে�াবর, 
২০০১
২৫৭. নারায়ণগ� বিরশাল কুিম�ায় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা বািড়ঘর ভাঙচুর লুটপাট!! �াণভেয় অনয্� 
আ�য়, জনক�, ৫ অে�াবর, ২০০১
২৫৮. রাজশাহীেত সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর ওপর হামলা হুমিক : অেনেক এলাকা ছাড়েত 
বাধয্ হে�, জনক�, ৫ অে�াবর, ২০০১
২৫৯. সংখয্ালঘুেদর ওপর এই িনযর্াতন এখনই ব� করুন : িনযর্াতন, স�ােসর �িতবাদ অবয্াহত, 
জনক�, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬০. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন, স�ােসর �িতবাদ অবয্াহত, জনক�, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬১. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার ঘটনায় চ��ােমর িবিশ� নাগিরকেদর েক্ষাভ, েভােরর কাগজ, ৬ 
অে�াবর, ২০০১
২৬২. আশুগে� সংখয্ালঘুেদর ওপর অতয্াচার, েভােরর কাগজ, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬৩. েভালায় সংখয্ালঘুরা আতে� : েমৗলভীবাজাের লুটপাট, সংখয্ালঘু সদসয্েদর হুমিক ॥ সাতক্ষীরায় 
িহ�ু তরুণী ধিষর্ত, েভােরর কাগজ, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬৪. বাউফেল আটিট দুগর্া �িতমা েভে�েছ দুবৃর্�রা, েভােরর কাগজ, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬৫. সংখয্ালঘু নাগিরকেদর ওপর হামলার িন�া-�িতবাদ, সংবাদ, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬৬. গাজীপুের সংখয্ালঘুরা আতে�, েভােরর কাগজ, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬৭. েনৗকায় েভাট েদয়ায় দিক্ষণ-পি�মা�েলর শত শত মানুষ ঘরছাড়া।। �াণনােশর হুমিক ॥ 
বািড়ঘের হামলা লুটপাট পুিলশ িনিবর্কার, জনক�, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬৮. িনবর্াচেনা�র তা�েব আইনশৃ�লার চরম অবনিত : আওয়ামী লীেগর েনতা-কমর্ী ও সংখয্ালঘুেদর 
বািড়ঘের হামলা লুটপাট চলেছ, জনক�, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৬৯. বিরশাল শহের ছা�দল কয্াডারেদর তা�ব, �রূপকািঠেত বািড়ঘের হামলা লুটপাট, সংখয্ালঘুরা 
পািলেয় যাে�, েভােরর কাগজ, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৭০. সারােদেশ আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী হতয্া ও সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর �িতবাদ, মু�ক�, 
৬ অে�াবর, ২০০১
২৭১. িব�মপুর েকিব িড�ী কেলেজর অধয্ক্ষ ও উপাধয্েক্ষর ওপর হামলা ॥ কেলজ ব� েঘাষণা, 
ইে�ফাক, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৭২. উিজরপুের সংখয্ালঘুেদর ওপর িবএনিপর নারকীয় তা�ব চলেছ ॥ েমাটা অে�র চাঁদা দািব, 
তরুণীরা আতে�।, জনক�, ৬ অে�াবর, ২০০১
২৭৩. িনবর্াচেনর পর রা�ুিনয়ার িবিভ� �ােন সিহংসতা ॥ িনবর্াচেনর পূবর্ রাে� একিট বািড়েত স�াসীেদর 
অি�সংেযাগ, ইে�ফাক, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৭৪. িনবর্াচেনা�র সিহংসতায় িসরাজগ� নােটার কািলয়াৈকর ও িঝনাইদেহ ৪ জন িনহত, ইে�ফাক, ৭ 
অে�াবর, ২০০১



২৭৫. িহ�ুেদর ওপর িনযর্াতন বে�র আ�ান, �থম আেলা, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৭৬. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে�র দািব, �থম আেলা, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৭৭. েনৗকায় েভাট েদয়ায় েদেশর িবিভ�্ �ােন সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা অবয্াহত, আজেকর কাগজ, 
৭ অে�াবর, ২০০১
২৭৮. েদেশর িবিভ� �ােন আওয়ামী লীগ সমথর্ক ও সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা অবয্াহত, �থম আেলা, 
৭ অে�াবর, ২০০১
২৭৯. িবএনিপ ও েমৗলবাদী সমথর্করা উ�� হেয় উেঠেছ ॥ ফিরদপুেরর িবিভ� �ােন সংখয্ালঘু ও 
আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর ওপর হামলা, বািড়ঘের আগুন, ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৮০. কলাপাড়া ে�স�ােব আওয়ামী লীেগর সংবাদ সে�লন ॥ িবিভ� �ােন আওয়ামী লীগ সমথর্ক ও 
সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, বািড়েত অি�সংেযাগ গবািদ পশু ও গাছপালা েকেট েনয়ার অিভেযাগ, 
আজেকর কাগজ,৭ অে�াবর, ২০০১
২৮১. হামলা লুটপাট অি�সংেযাগ চলেছই ॥ কুিম�ার �ােম �ােম স�াস, �থম আেলা, ৭ অে�াবর, 
২০০১
২৮২. সিহংসতায় পাঁচ েজলায় পাঁচজন িনহত : সংখয্ালঘুরা আতে�, যুগা�র, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৮৩. সাঈদীর এলাকা এখন িবপ�নক জনপদ ॥ আগুন েদয়া হে� সংখয্ালঘুেদর বািড়েত, জনক�, 
৭ অে�াবর, ২০০১
২৮৪. আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী ও সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন চলেছই ॥ �াণনােশর হুমিক।। মানুষ 
আতি�ত, জনক�, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৮৫. িনবর্াচেনা�র সংঘেষর্ আরও ৮ জন িনহত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা অবয্াহত। সবর্�ই পুিলশ 
নীরব ॥ রাজধানীর েঝালাপি�েত ২শ’ পিরবার উে�দ, জনক�, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৮৬. িনবর্াচেনা�র সিহংসতায় িপেরাজপুের শতািধক েলাক আহত ॥ অেনেক এলাকা েছেড় পািলেয় 
েগেছ, সংবাদ, ৭ অে�াবর, ২০০১
২৮৭. সা�দািয়ক স�ীিত িবনে�র জনয্ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা হে� : মিহলা পিরষদ, মু�ক�, 
৮ অে�াবর, ২০০১
২৮৮. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলাকারীেদর রুেখ দাঁড়ান : িসিপিব, মু�ক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৮৯. িনযর্াতন বে� কেঠার িনেদর্শ, �থম আেলা, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৯০. িদনাজপুেরর �ােম সংখয্ালঘুেদর ওপর ববর্েরািচত হামলা: �ীলতাহািন অেনেক �াণভেয় েদশ 
েছেড়েছ, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৯১. েদেশ এবার দুগর্াপূজা হেব িক?, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৯২. নারী �গিত সংঘ : সংখয্ালঘু স�দায় িবভীিষকার মেধয্ িদন কাটাে�, জনক�, ৮ অে�াবর, 
২০০১
২৯৩. সুপিরকি�তভােব সংখয্ালঘুেদর ঘরবািড়েত অি�সংেযাগ : লুটতরাজ ও নারী িনযর্াতন করা হে� 
॥ ব�ব�ু পিরষদ, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৯৪. আরও ৫ আওয়ামী লীগ কমর্ীেক হতয্া : সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা িনযর্াতন চলেছই, জনক�, ৮ 
অে�াবর, ২০০১
২৯৫. গাজীপুের িবএনিপ কয্াডােরর স�ােসর রাজ�॥ বহু সংখয্ালঘু পিরবার ঘরছাড়া: জনমেন চরম 
আত� ॥ সাংবািদক সে�লেন অিভেযাগ, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৯৬. �রূপকািঠেত িবএনিপর স�াসীেদর কােছ িজি� আওয়ামী লীগ কমর্ী-সমথর্ক ও সংখয্ালঘুরা ॥ 
চলেছ বািড়ঘর ভাঙচুর লুটপাট চাঁদাবািজ ও িনযর্াতন, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৯৭. বা�রবােন সংখয্ালঘুেদর জবাই করার হুমিক, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
২৯৮. িনবর্াচেনা�র িজঘাংসা ॥ েবৗ� ধমর্াবল�ী �বীণ িশক্ষক সীমাহীন িনযর্াতেনর িশকার, জনক�, ৮ 
অে�াবর, ২০০১
২৯৯. িবএনিপর শুি� অিভযােন বিরশােল দুই উপেজলার সংখয্ালঘুরা এলাকা েছেড়েছ, মি�র ভাঙচুর, 
বািড়েত আগুন, লুটপাট ॥ তরুণীেদরা �ুল-কেলেজ যাওয়া েছেড় িদেয়েছ, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০০. সিরষাবািড়েত িবএনিপর িনবর্াচেনা�র তা�ব : আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী-সমথর্ক ও সংখয্ালঘুরা 



ভেয় এলাকা েছেড় অনয্� আ�য় িনে�, �থম আেলা, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০১. িবিভ� �ােন আওয়ামী লীগ সমথর্ক ও সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের হামলা ভাঙচুর লুটপাট অবয্াহত, 
�থম আেলা, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০২. সেবর্া� পযর্ােয়র ৈবঠেক পিরি�িত পযর্ােলাচনা হামলা, দখল সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব� করেত 
কেঠার বয্ব�ার িনেদর্শ, �থম আেলা, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০৩. নারায়ণগে� দুিট মি�ের মুেখাশধারীেদর গুিল, যুগা�র, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০৪. মাগুরায় সংখয্ালঘু িতন ছা�ীেক অপহরেণর শাি� দািব কেরেছ মিহলা পিরষদ, যুগা�র, ৮ 
অে�াবর, ২০০১
৩০৫. িনবর্াচেনা�র নারায়ণগ� : আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর বািড়ঘের হামলা-ভাঙচুর-েদাকানপাট দখল 
॥ অেনক সংখয্ালঘুর আ�েগাপন, ইে�ফাক, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০৬. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবােদ সমােবশ িববৃিত, যুগা�র, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০৭. উপেদ�া পিরষেদর ৈবঠক : সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা বে�র িনেদর্শ, যুগা�র, ৮ অে�াবর, 
২০০১
৩০৮. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা লুটপাট ও ভাঙচুর অবয্াহত, আজেকর কাগজ, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩০৯. খােলদার সে� সাক্ষাৎ : সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে� পদেক্ষপ িনন, সংবাদ, ৮ অে�াবর, 
২০০১
৩১০. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের হামলা, সংবাদ, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩১১. ১১ দেলর সমােবেশ ব�ারা : সংঘাত ও সা�দািয়ক হা�ামা িনয়�েণ ॥ ত�াবধায়ক সরকার 
িনিবর্কার, �থম আেলা, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩১২. অবয্াহত সিহংসতায় সংখয্ালঘুেদর ভয় ॥ বিরশােল সুেযাগ স�ানীরা মিরয়া, মাতৃভূিম, ৮ 
অে�াবর, ২০০১
৩১৩. বােগরহােটর কেয়কিট �ােমর সংখয্ালঘুরা বািড়ঘর ছাড়া : স�াসী হামলার িশকার, আ�য় 
িনেয়েছ মংলার চেটর হােট, মু�ক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩১৪. খুলনায় সংখয্ালঘুেদর ওপর অতয্াচার এবং েদশতয্ােগর হুমিক-প�ানন িব�ােসর সংবাদ 
সে�লন, মু�ক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩১৫. আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীেদর ওপর স�াসী তা�ব : সংখয্ালঘুরা বিলর পাঁঠা : িনবর্াচেনা�র 
নিজরিবহীন লুটপাট দখল জুলুম, জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩১৬. িনবর্াচন-উ�র নারায়ণগ� : আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর বািড়ঘের হামলা, ভাঙচুর, েদাকানপাট 
দখল : অেনক সংখয্ালঘুর আ�েগাপন, ইে�ফাক, ৮ অে�াবর, ২০০১
৩১৭. আওয়ামী েনতা-কমর্ী ও সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা চলেছই �শাসন িনিবর্কার েনতারাও এলাকা 
েছেড়েছন, জনক�, ৯ অে�াবর, ২০০১
৩১৮. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলায় উি�� ১০ নাগিরক, দু�ৃতকারী ও সুেযাগস�ানীেদর শনা� কের 
বয্ব�া িনন, �থম আেলা, ৯ অে�াবর, ২০০১
৩১৯. িতন েজলার ১৫ হাজার আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী ও সংখয্ালঘু আ�য় িনেয়েছ েকাটালীপাড়ায়, 
যুগা�র, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩২০. জাসেদর িববৃিত ॥ সংখয্ালঘুেদর িনরাপ�া িদেত �ধান উপেদ�ার িনি�য়তা ক্ষমার অেযাগয্, 
েভােরর কাগজ, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩২১. সংখয্ালঘুেদর হামলার �িতবােদ মিহলা পিরষেদর মানবব�ন, মু�ক�, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩২২. অবয্াহত হামলার মুেখ উ�েরর অেনক েজলা েথেক সংখয্ালঘুরা েদশতয্াগ করেছন, �থম 
আেলা, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩২৩. অবয্াহত হামলার মুেখ উ�েরর অেনক েজলা েথেক সংখয্ালঘুরা েদশতয্াগ করেছন, �থম 
আেলা, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩২৪. সিহংসতা েরাধ ও সংখয্ালঘুেদর জীবেনর িনরাপ�া িবধান করুন - এনিজও েনতৃবৃ�, মু�ক�, 
১০ অে�াবর, ২০০১
৩২৫. সাভার ও ধামরাইেয় সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীেদর ওপর িনযর্াতন অবয্াহত, 



মু�ক�, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩২৬. মিহলা পিরষেদর মানবব�ন : সংখয্ালঘু স�দায় এক চরম অিন�য়তার মেধয্ িদন কাটাে�, 
মু�ক�, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩২৭. েডটলাইন কুিম�া : আতি�ত জনপেদ পািলেয় েবড়াে� সংখয্ালঘু পিরবার, আজেকর কাগজ, 
১০ অে�াবর, ২০০১
৩২৮. েদশজুেড় সংখয্ালঘুেদর ওপর অতয্াচার িনযর্াতন অবয্াহত, আজেকর কাগজ, ১০ অে�াবর, 
২০০১
৩২৯. অবয্াহত হামলার মুেখ উ�েরর অেনক েজলা েথেক সংখয্ালঘুরা েদশতয্াগ করেছন, �থম 
আেলা, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩৩০. গলািচপায় অধর্শতািধক সংখয্ালঘু পিরবার স�াসীেদর কােছ িজি�, �থম আেলা, ১০ 
অে�াবর, ২০০১
৩৩১. েগৗরনদী-আৈগলঝাড়ার িচ� : ধােনর শীেষ েভাট িদেয়ও সংখয্ালঘুরা িনযর্ািতত হে�, যুগা�র, 
১০ অে�াবর, ২০০১
৩৩২. সংখয্ালঘুেদর জনয্ চনপাড়া এখন আতে�র জনপদ : িবএনিপ স�াসীেদর ভেয় ঘরছাড়া 
তরুণরা : েমেয়েদর ‘তুেল িনেয়’ যাওয়ার হুমিক, আজেকর কাগজ, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩৩৩. মাগুরায় আওয়ামী লীগ কমর্ী ও সংখয্ালঘুেদর ওপর আ�মণ : আহত ৪৫, েডইিল �ার, ১০ 
অে�াবর, ২০০১
৩৩৪. ইউেরাপীয়ান কিমশন দেলর আ�ান: ‘সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবরুে� েজারােলা বয্ব�া িনন’, 
বাংলােদশ অবজারভার, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩৩৫. ঘাতক দালাল িনমূর্ল কিমিটর েগালেটিবল ৈবঠক ॥ সংখয্ালঘু স�দায় ও সংিবধােনর অি�� 
িনেয় েঘার সংশয় �কাশ, �থম আেলা, ১০ অে�াবর, ২০০১
৩৩৬. পাবনার িতনিট উপেজলায় সংখয্ালঘুরা পািলেয় যাে�। িনযর্াতন ও লু�েনর অিভেযাগ, 
বাংলােদশ অবজারভার, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৩৭. েকশবপুের আওয়ামী লীগ কমর্ী ও িহ�ু পিরবারসহ ৫০,০০০ মানুষ অবরু�, অবজারভার, 
১১ অে�াবর, ২০০১
৩৩৮. �শাসন নীরব পিরি�িতর উ�িত না হেল অেনক সংখয্ালঘুর নীরেব েদশ েছেড় যাওয়ার 
আশ�া, জনক�, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৩৯. িঝনাইদেহ সংখয্ালঘুরা স��, মাতৃভূিম, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪০. কািলয়াৈকের সংখয্ালঘুরা এলাকা ছাড়া, মাতৃভূিম, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪১. সংখয্ালঘুেদর বািড় ছাড়ার হুমিক, ডাকািত, লুটপাট, ধষর্ণ চলেছ সমান তােল, েভােরর কাগজ, 
১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪২. বােগরহােটর মংলায় সংখয্ালঘুেদর ওপর িবএনিপ স�াসীেদর হামলায় িনহত ১ িচংিড়েঘর ও 
বাস টািমর্নাল দখল, আজেকর কাগজ, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪৩. িহং� �াপেদর জনপদ : বােগরহােট সংখয্ালঘুেদর �ামগুেলা �লেছ �িতিহংসার আগুেন, 
জনক�, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪৪. দিক্ষণ-পি�মা�েলর িচ� : পিরি�িতর উ�িত না হেল অেনক সংখয্ালঘুর নীরেব েদশ েছেড় 
যাওয়ার আশ�া, জনক�, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪৫. নওগাঁয় িনবর্াচেনা�র সিহংসতা চলেছ, েনৗকায় েভাট েদয়ায় মিহলারা লাি�ত �িতমা ভাঙচুর
। �শাসন নীরব, জনক�, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪৬. সেরজিমেন নড়াইল ॥ িবএনিপ জামায়ােতর কয্াডাররা েনৗকার েভাটার খঁুেজ হামলা চালাে�, 
আহত শতািধক, অিধকাংশ সংখয্ালঘু, জনক�, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪৭. িবিভ� �ােন সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ কমর্ীেদর বািড়ঘের হামলা লুট ॥ মি�র ও �িতমা 
ভাঙচুর, জনক�, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪৮. সংখয্ালঘু নারী-পুরুেষর েকাটালীপাড়ায় আ�য় �হণ অবয্াহত। িনযর্াতেনর কািহনী শুনেলন 
িডিস এসিপ, জনক�, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৪৯. রাউজােনর অেনক সংখয্ালঘু পিরবার এখনও েখালা আকােশর িনেচ, জনক�, ১১ অে�াবর, 



২০০১
৩৫০. রাজশাহীেত সংখয্ালঘু ও আিদবাসীেদর ওপর হামলা ও হুমিকদান অবয্াহত, সংবাদ, ১১ 
অে�াবর, ২০০১
৩৫১. পরািজত েজাট �াথর্ীর শয্ালেকর স�াস : সংখয্ালঘুরা ঘরছাড়া, সংবাদ, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৫২. েন�েকানায় িকেশারী উ�ার ৩ জন ে��ার, মাতৃভূিম, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৫৩. সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের হামলা লুটপাট, �িতমা ভাঙচুর, অপহরণ ॥ ফিরদপুেরর 
নগরকা�া-ভা�া, বরগুনার পাথরঘাটা-আমতলী আতে�র জনপদ, �থম আেলা, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৫৪. রা�পিতর িনেদর্শ, ধমর্ীয় স�ীিত বজায় রাখেত �েয়াজনীয় পদেক্ষপ িনন, �থম আেলা, ১১ 
অে�াবর, ২০০১
৩৫৫. খােলদােক েমনন-িবমল, সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা-িনযর্াতন বে�র উেদয্াগ িনন, �থম আেলা, 
১১ অে�াবর, ২০০১
৩৫৬. িনবর্াচেনা�র সংঘষর্: েনায়াখালীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, িনযর্াতন, ভাঙচুর, লুট, আহত 
২৫, আজেকর কাগজ, ১১ অে�াবর, ২০০১
৩৫৭. িহং� �াপেদর জনপদ ॥ রামপােলর �সাদনগর নলবুিনয়া �াম এখন িবরাণভুিম ॥ স�াসীরা 
সবর্� চালাে� লুট ধষর্ণ িনযর্াতন, জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৫৮. েনায়াখািলেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা : িনযর্াতন চাঁদাবািজ চলেছই, জনক�, ১২ অে�াবর, 
২০০১
৩৫৯. েগাপালগ� েজলার পুেরাটাই েযন আ�য়েক� ॥ ১৫ হাজার আ�য় িনেয়েছ, আরও আসেছ ॥ 
স�ােসর মুেখ ঘরছাড়া সংখয্ালঘুেদর আত� কােটিন, জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬০. েগৗরনদীেত এক িশক্ষকেক মারধর, েভােরর কাগজ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬১. কাঠািলয়া পূজাম�প এলাকা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬২. চাঁদপুের চাঁদা িদেয় িনজ বািড়েত থাকার বয্ব�া, েভােরর কাগজ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬৩. েকরানীগে� সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, েভােরর কাগজ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬৪. িপেরাজপুেরর সংখয্ালঘু স�দােয়র পিরবারগুেলা চরম আতে� ॥ অেনেকই েদশ ছাড়ার ��িত 
িনে�, েকাণঠাসা আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীরাও গা ঢাকা িদেয়েছ, েভােরর কাগজ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬৫. েকাটালীপাড়ায় আি�তেদর েজলা �শাসেনর উেদয্ােগ আজ বিরশােল িফিরেয় েনওয়া হে�, 
েভােরর কাগজ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬৬. শহীদ িমনাের সেচতন নাগিরক সমােজর সমােবশ ॥ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা তদে� 
িবচারিবভাগীয় কিমিট গঠেনর দািব, েভােরর কাগজ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬৭. েকাটালীপাড়ায় আ�য় �হণ, অি�সংেযাগ লুটপাট ধষর্েণর অিভেযাগ ॥ দু’িট েজলার ১৫ হাজার 
সংখয্ালঘু নারী-পুরুষ ঘরছাড়া, জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬৮. রাজশাহীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা অবয্াহত, জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৬৯. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা বে� বয্ব�া �হণ িনি�ত করুন।। খুলনায় ১৩ িবিশ� নাগিরেকর 
িববৃিত, জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৭০. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবাদ জািনেয়েছ ফিরদপুর িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ, 
জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৭১. বাংলােদেশর সা�দািয়ক স�ীিতর গিবর্ত ঐিতহয্েক �ংস করেত চাইেছ েকান অশুভ শি�, 
জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৭২. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন অবয্াহত, সংবাদ, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৭৩. িসরাজগে� আওয়ামী লীগ �াথর্ীর মিহলা েপািলং এেজ� ধিষর্ত, বাংলােদশ অবজারভার, ১২ 
অে�াবর, ২০০১
৩৭৪. সিরষাবািড়েত আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী ও সংখয্ালঘু পিরবার আতি�ত অেনেক �াম েছেড়েছ, 
জনক�, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৭৫. িবএনিপ দুবৃর্�েদর হামলায় সংখয্ালঘুরা পলাতক, েডইিল �ার, ১২ অে�াবর, ২০০১



৩৭৬. ছা�দেলর স�াসীেদর কা� : িসরাজগে� বািড়েত চড়াও হেয় সংখয্ালঘু �ুলছা�ী অপহরণ 
কের ধষর্ণ, �থম আেলা, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৭৭. বরগুনা সাতক্ষীরায় সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর ওপর হামলা, �থম আেলা, ১২ 
অে�াবর, ২০০১
৩৭৮. আতি�ত সংখয্ালঘুেদর েদশতয্াগ : সাতক্ষীরা সীমাে� নারী িশশুসহ ৯৯ সংখয্ালঘু 
িবিডআেরর হােত আটক, �থম আেলা, ১২ অে�াবর, ২০০১
৩৭৯. বা�রবােন ি��ান প�ী ছা�ীিনবােস ডাকািত হামলায় আহত ১২, �থম আেলা, ১২ অে�াবর, 
২০০১
৩৮০. ঘরছাড়া সংখয্ালঘুরা বািড় িফরেত সাহস পাে�ন না, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮১. ৈভরেব সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর ওপর হামলা হুমিক, অেনেকই বািড়ছাড়া, 
জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮২. বিরশােলর আৈগলঝাড়া েথেক শত শত সংখয্ালঘু মানুষ পািলেয় েগেছ, েডইিল �ার, ১৩ 
অে�াবর, ২০০১
৩৮৩. িসরাজগে� সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন েবেড়ই চেলেছ ॥ উ�াপাড়ায় িবএনিপ আওয়ামী 
লীেগর সভা ॥ ১৪৪ ধারা জাির, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮৪. ‘হামলা িনযর্াতন করা হে� না’ মেমর্ সংখয্ালঘুেদর কাছ েথেক মুচেলকা �হণ, েভােরর 
কাগজ, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮৫. িহং� �াপেদর জনপদ : বােগরহােটর পুণয্ভূিম অপিব� করা হেয়েছ ॥ সংখয্ালঘুেদর �ােম 
চলেছ ধষর্ণ লুট, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮৬. পুিলশ িনি�য়-িনিবর্কার ॥ েভালায় িনবর্াচেনা�র সিহংসতার িশকার িহ�ু-মুসলমান িনিবর্েশেষ 
সবাই, সংবাদ, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮৭. স�ি� দখল, েদশতয্ােগ বাধয্ ও আওয়ামী লীগ িবমুখ করা : দিক্ষণ-পি�মা�েল 
সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার েনপেথয্, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮৮. স�াসীেদর অে�র মহড়া, ১৬ হাজার গােরা আতে� : মধুপুের আিদবাসী অ�েল িনবর্াচেনা�র 
স�াস, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৮৯. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর ঘটনায় উপজাতীরা শি�ত, েভােরর কাগজ, ১৩ অে�াবর, 
২০০১
৩৯০. সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর িনযর্াতনকারীেদর িবরুে� বয্ব�া িনন ॥ িবিভ� দল ও সংগঠেনর 
িন�া, যুগা�র, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৯১. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা বে� কেঠার েহান : নতুন সরকারেক ইিস, েভােরর কাগজ, ১৩ 
অে�াবর, ২০০১
৩৯২. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা বে�র দািবেত আমরণ অনশন, সংবাদ, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৯৩. েকাটালীপাড়ায় আ�য় �হণকারী সংখয্ালঘুরা বািড় িফরেত চায় না, ইে�ফাক, ১৩ অে�াবর, 
২০০১
৩৯৪. িডিস-এসিপেদর আ�াস সে�ও সংখয্ালঘুরা বািড়ঘের িফরেত সাহস পাে� না, সংবাদ, ১৩ 
অে�াবর, ২০০১
৩৯৫. সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ কমর্ীেদর ওপর হামলা চলেছ : েফনীেত ২ জন িনহত, সংবাদ, 
১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৯৬. ১৯িট আিদবাসী পিরবারেক উে�েদর হুমিক : রাজশাহীেত সংখয্ালঘু আওয়ামী লীগ কমর্ীেক 
অপহরণ কের হতয্া, সংবাদ, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৯৭. সুরি�ত েসনগুে�র িববৃিত : সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর িনযর্াতন বে� রা�পিতর হ�েক্ষপ 
কামনা, �থম আেলা, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৯৮. েনায়াখালীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন ॥ আহত ৩০, খবর, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৩৯৯. সারােদেশ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা অবয্াহত, আজেকর কাগজ, ১৩ অে�াবর, ২০০১



৪০০. উেদয্াগ বয্থর্, রামশীেলর আি�তেদর পুনবর্াসন করেত পােরিন �শাসন, �থম আেলা, ১৩ 
অে�াবর, ২০০১
৪০১. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা স�েকর্ িবিবিসেক �রা�ম�ী, িকছুটা ষড়য�মূলক িকছুটা গুজব িকছুটা 
সতয্ও আেছ, �থম আেলা, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৪০২. সুরি�ত েসন গুে�র িববৃিত, রা�পিতর �িত িবেবকবান ভূিমকা েনয়ার আ�ান, সংবাদ, ১৩ 
অে�াবর, ২০০১
৪০৩. রাজনগের িনবর্ােনা�র সিহংসতা : রাজাপুের এক সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা ও লুট : ১ লক্ষ টাকা 
চাঁদা দাবী, ইে�ফাক, ১৩ অে�াবর, ২০০১
৪০৪. সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব� করুন, ইউেরাপীয় কিমশন, জনক�, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪০৫. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর �িতবাদ, অনশনরত িশক্ষাথর্ীেদর কেয়কজন অসু� হেয় পেড়েছ, 
�থম আেলা, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪০৬. রামশীেলর আি�তরা বািড় না িফের অনয্� চেল যাে�, �থম আেলা, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪০৭. পি�মবে� জিমর দাম েবেড়েছ েদড়গুণ সাত পুরুেষর িভেট েছেড় সীমা� পািড় িদে� 
সংখয্ালঘুরা, েভােরর কাগজ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪০৮. িহং� �াপেদর জনপদ : সংখয্ালঘু িনযর্াতন-মােছর েঘরও লুট, জনক�, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪০৯. িনবর্াচনী সিহংসতা ॥ দিক্ষণ-পি�মা�েল সংখয্ালঘুেদর পূজা হেব �ান িনরান� পিরেবেশ, 
জনক�, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১০. আওয়ামী লীেগর েক�ীয় কাযর্ালয় এখন িনযর্ািতত সংখয্ালঘুেদর আ�য় িশিবর ॥ �াণভেয় ঢাকায় 
ছুেট আসেছ সংখয্ালঘুরা ॥ সংখয্ালঘু তরুণীেদর েজারপূবর্ক ধের িনেয় যাওয়ার ঘটনা ঘেটই চলেছ ॥ 
িবএনিপ ও জামায়াত-িশিবেরর স�াসীেদর দায়ী করেছন িনযর্ািততরা, আজেকর কাগজ, ১৪ অে�াবর, 
২০০১
৪১১. রাজবািড় বাজাের িতন িহ�ু বয্বসায়ীর েদাকােন দুধর্ষর্ ডাকািত, খবর, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১২. সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব� করুন ॥ ইউেরাপীয় কিমশন, জনক�, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১৩. মুি�যুে� নবম েস�র সংখয্ালঘু হতয্া ধষর্ণ ॥ সং�াম পিরষদ গঠেনর আ�ান, জনক�, ১৪ 
অে�াবর, ২০০১
৪১৪. চ��ােমর ১৪০ জন আইনজীবীর িববৃিত ॥ সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর িন�া মাগুরায় ৩ ছা�ী 
ধষর্েণর ঘটনায় উে�গ, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১৫. আতি�ত হেয় েদশতয্াগ!! সাতক্ষীরা সীমাে� নারী িশশুসহ ৯৯ সংখয্ালঘু িবিডআেরর হােত 
আটক, �থম আেলা, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১৬. িহ�ু স�দায় এবার দুগর্াপূজায় উৎসব করেব না, মু�ক�, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১৭. চ��ােম ঐকয্ পিরষেদর সভায় িস�া� : সংখয্ালঘু বািড়ঘের হামলা লুটপােটর ক্ষিতপূরণ আদােয় 
মামলার ��িত, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১৮. রমনায় েভালা েথেক আসা শতািধক সংখয্ালঘুর িনযর্াতন বণর্না, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪১৯. জয়পুরহােট মি�র ভাঙচুর, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২০. সা�দািয়ক হা�ামার সে� জিড়তেদর িবরুে� বয্ব�া িনন: ১১দল, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২১. ভারেত আ�য় িনেত শুরু কেরেছ সংখয্ালঘুরা ॥ সাতক্ষীরা সীমা� েথেক ১৪৭ জন আটক, সংবাদ, 
১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২২. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার ঘটনায় উে�গ, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২৩. বািড়ঘর লুট ॥ নারী িনযর্াতন ॥ মাতৃভূিম েথেক েবর কের েদয়ার পাঁয়তারা : সংখয্ালঘুেদর ওপর 
তা�ব চলেছই ॥ পুিলশ িনিবর্কার, মু�ক�, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২৪. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলায় জিড়তেদর দৃ�া�মূলক শাি� িদন : ঢািব িশক্ষক সিমিত, মু�ক�, 
১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২৫. িসরাজগে�র অিধকাংশ মি�ের এ বছর দুগর্াপূজা হেব না, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২৬. বা�রবােন ি��ান প�ী ছা�ীিনবােস ডাকািত: হামলায় আহত ১২, �থম আেলা, ১৪ অে�াবর, 
২০০১



৪২৭. মােক েদখা হল না সাবলু চ�বতর্ীর, �থম আেলা, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২৮. ভা�ায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর অকথয্ িনযর্াতন, �থম আেলা, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪২৯. রাজশাহীেত সংখয্ালঘু অধুয্িষত �ােম দল েবঁেধ লুটপাট, �থম আেলা, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪৩০. পি�মবে� জিমর দাম েবেড়েছ েদড়গুন ॥ সাত পুরুেষর িভেট েছেড় সীমা� পািড় িদে� 
সংখয্ালঘুরা, আজেকর কাগজ, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪৩১. মু�ীগ� ও মাগুরায় পাঁচ তরুণীেক ধষর্ণঃ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, খবর, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪৩২. েগাপালগে� আ�য় �হণকারী সংখয্ালঘু পিরবােরর অসংখয্ ছা�-ছা�ীর িশক্ষাজীবন বয্হত হওয়ার 
আশ�া, জনক�, ১৪ অে�াবর, ২০০১
৪৩৩. নািজরপুের িবএনিপ স�াসীেদর তা�ব : হামলার ভেয় বরগুনা ও যেশার শহের সংখয্ালঘুেদর 
আ�য় �হণ, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৩৪. েগৗরীপুের সংখয্ালঘুেদর বািড়-ঘের িবএনিপর হামলা : ৈভরব, রাজশাহী ও মাগুরায় সিহংসতা, 
ওিসসহ ৬০ আহত, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৩৫. ‘েচনা মানুষগুেলাই তােদর সবর্নাশ করল’, জনক�, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৩৬. নগরকা�ায় এক সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা ’৭১-এর ঘটনােকও হার মািনেয়েছ, জনক�, 
১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৩৭. নড়াইেলর কািলয়া ও নড়াগাতীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন অবয্াহত ॥ েগাপালগে� আি�তরা 
বািড়ঘের িফরেত পারেছ না, জনক�, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৩৮. �মশঃ অশা� হেয় উঠেছ নীলফামারী ॥ পূজা উদয্াপন অিনি�ত, জনক�, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৩৯. মানবািধকার কিমশেনর উে�গ, পুিলেশর অসহেযাগীতােতই সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন 
েবেড়েছ, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪০. রাজশাহীর বুজরুক েকালায় এখেনা আত�, সংখয্ালঘুেদর আবার হামলার হুমিক দুগর্াপূজা বয়কট 
করেব এলাকাবাসী, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪১. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা চলেছই, িপেরাজপুেরর �ােম মি�র ভাঙচুর ॥ বিরশােল মা, েমেয়, 
ননদ লাি�ত, জনক�, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪২. দিক্ষণ-পি�মা�েল মিহলােদর রােতর ঘুম হারাম ॥ িনবর্াচেনা�র ধিষর্ত ৫০ : সংখয্ালঘু নারী 
ধষর্েণর উ�াদনায় েমেতেছ স�াসীরা, জনক�, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪৩. িনরাপ�ার আ�াস িদেলও নীরব স�ােসর আশ�া : আৈগলঝাড়ার সংখয্ালঘুরা বািড় িফরেত চায়, 
জনক�, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪৪. নড়াইেল িনবর্াচেনা�র সিহংসতা, সংবাদ, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪৫. সমােবশ মানবব�ন অনশন : সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে�র দািবেত রা�পিতর কােছ 
�ারকিলিপ েপশ, সংবাদ, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪৬. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ও িনযর্াতন অবয্াহত ॥ পুিলশ েকান বয্ব�া িনে� না, 
সংবাদ, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪৭. মতলব ও শাহরাি�েত �িতমা ভাঙচুর!, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪৮. নািজরপুের িবএনিপ স�াসীেদর তা�ব : হামলার ভেয় বরগুনা ও যেশার শহের সংখয্ালঘুেদর 
আ�য় �হণ, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৪৯. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবাদ রািব নারায়ণগ� রাজবািড়েত িমিছল, �থম আেলা, ১৫ 
অে�াবর, ২০০১
৪৫০. েবগমগে� শি�ত সংখয্ালঘুরা ॥ সাদামাটাভােব পালন হেব দুগর্াপূজা, আজেকর কাগজ, ১৫ 
অে�াবর, ২০০১
৪৫১. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার ঘটনায় আদালেত মামলা করেব মানবািধকার সং�া, মু�ক�, ১৫ 
অে�াবর, ২০০১
৪৫২. অিবলে� সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলাকারীেদর িবরুে� বয্ব�া : কােলা পতাকা িমিছলপূবর্ সমােবেশ 
েসিলম, মু�ক�, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৫৩. হুমিকর মুেখ আ�াইেয়র সংখয্ালঘু স�দায় : অেনেক এলাকা ছাড়েত শুরু কেরেছ, মু�ক�, ১৫ 
অে�াবর, ২০০১



৪৫৪. উিখয়ায় েবৗ� মি�ের হামলা ভাঙচুর, যুগা�র, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৫৫. িখলগাঁওেয় মি�র �ািলেয় িদেয়েছ স�াসীরা, যুগা�র, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৫৬. বিরশােল এক সংখয্ালঘু পিরবােরর ৩ সদসয্ার স�মহািন, ইে�ফাক, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৫৭. ঝালকািঠেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা থািমেতেছ না ॥ মি�র ভাঙচুর : বরগুনায় আ�েয়র 
আশায় : নািজরপুেরর �ােম মি�র েদাকান ভাঙচুর, ইে�ফাক, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৫৮. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে� কাযর্কর বয্ব�া িনন: িসিপিব, সংবাদ, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৫৯. সংখয্ালঘু পিরবাের মারধেরর অপরােধ িবএনিপ েনতা ে��ার, েডইিল �ার, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৬০. িপেরাজপুর ও চাঁদপুের পূজা ম�েপ হামলা, েডইিল �ার, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৬১. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : পিরবােরর িতন নারীর স�ম হািন, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০১
৪৬২. নরিসংদীেত পূজা ম�েপ হামলা, আরও কেয়ক �ােন সিহংসতা, ইে�ফাক, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৬৩. িঝনাইদেহর কালীগে�র িচ� : শতািধক �ােম স�াসীেদর তা�ব। িনহত ২, আহত ২০০। �ায় 
১০ হাজার েলাক বািড় ছাড়া, ইে�ফাক ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৬৪. সংখয্ালঘুরা িবিভ� সীমা� পেথ েদশ ছাড়েছ, যুগা�র, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৬৫. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ৮০ ভাগ খবর িভি�হীন : �রা�ম�ী, শুধু িবএনিপ নয়, আওয়ামী লীগও 
আ�মণ করেছ : মা�ান ভুঁইয়া, সংবাদ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৬৬. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, হতয্া ব� কর: হািসনা, েডইিল �ার, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৬৭. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা একা�েরর ভয়াবহতােকও হার মািনেয়েছ, আজেকর কাগজ, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৬৮. শি�ত �া�র েফনী-১ িহ�ু স�দােয়র মানুেষর ওপর েনেম এেসেছ অবণর্নীয় তা�ব, মু�ক�, 
১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৬৯. চ��ােম সংখয্ালঘুেদর ওপর উে�া চাপ ॥ পূজা করেত হেব জাঁকজমেকর সে�, জনক�, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৭০. বােগরহােটর স�াসকবিলত সংখয্ালঘুেদর েখাঁজখবর িনেলন ১১ দল েনতৃবৃ�, জনক�, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৭১. বিরশােল স�াসী কতৃর্ক িকেশারী ধিষর্ত, েডইিল �ার, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭২. মােয়র সামেন কেলজপড়ুয়া কনয্ােক রাতভর ধষর্ণ : ভা�ায় ববর্রতম িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছ 
এক সংখয্ালঘু পিরবার, েভােরর কাগজ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭৩. িহং� �াপেদর জনপদ : বােগরহােটর �ােম �ােম ‘এলান’ িদেয় সংখয্ালঘুেদর কাছ েথেক চাঁদা 
আদায়, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭৪. স�াসীরা ময়মনিসংহ ও িপেরাজপুের �িতমা ভাঙচুর কেরেছ, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭৫. এ পযর্� সীমাে� ১শ’ ৭০ জন আটক : দিক্ষণ-পি�মা�েলর বয্াংক েথেক সংখয্ালঘুেদর টাকা 
তুেল েনয়ার িহিড়ক : অেনেক েদশ তয্াগ করেছন, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭৬. ক�বাজাের সংঘব� স�াসীেদর েলালুপ দৃি� এবার েবৗ�মি�েরর জিমর ওপর হামলা, িভকু্ষেক 
�হার, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭৭. দু’শতািধক স�াসীর একেযােগ হামলা লুটপাট : সংখয্ালঘুেদর আতি�ত জনপদ রাজশাহীর 
বজরুক পাড়া, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭৮. িসরাজগে� সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা িনযর্াতন চাঁদাবািজ চলেছই, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৭৯. েনৗকায় েভাট েদয়ার কারেণ রাজনগের িনযর্াতেনর ভয়াবহ িচ�, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮০. িসেলেট সংখয্ালঘু স�দােয়র েলাকজন আতে� রেয়েছ, সংবাদ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮১. এই দুবৃর্�েদর িবচার করেব েক? রামশীেলর আ�য়েকে� অসংখয্ িনযর্ািতত মুখ, সংবাদ, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৮২. েফনীেত সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের হামলা : আহত ৫, ে��ার ৩, �থম আেলা, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮৩. বাংলােদেশর সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে�র দািবেত কলকাতায় িবেক্ষাভ সমােবশ, �থম 
আেলা, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮৪. সেরজিমন-নগরকা�া ॥ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা একা�েরর ভয়াবহতােকও হার মািনেয়েছ, 



আজেকর কাগজ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮৫. িবিভ� সংগঠেনর িববৃিত : সংখয্ালঘু ও রাজৈনিতক �িতপেক্ষর ওপর হামলার িন�া 
অবয্াহত, েভােরর কাগজ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮৬. িনউইয়েকর্ ঐকয্ পিরষেদর সমােবশ : যু�রা��বাসী সংখয্ালঘুরা জািতসংঘ সদর দ�েরর 
সামেন অনশন করেব, েভােরর কাগজ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮৭. এক এএসআই ে�াজ : ঈ�রগে� মি�ের হামলা, ৯িট মূিতর্ ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৮৮. সংখয্ালঘুেদর বয্বসা �িত�ান ভাঙচুর করায় েন�েকানায় িবএনিপ-ছা�দেলর ১০ েনতা-কমর্ী 
ে��ার, েভােরর কাগজ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৮৯. মি�র পাহারায় থাকা দু’যুবেকর ওপর হামলা : েফনীেত �ামবাসীরা ধাওয়া কের িবএনিপর 
৩ স�াসীেক ধের পুিলেশ িদেয়েছ, েভােরর কাগজ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৯০. মুেখাশধারী যুবকেদর তা�ব ॥ বা�রবােন পাহািড় তরুণী ধিষর্ত, েভােরর কাগজ, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৯১. িতনজেনর �ীলতাহািন ॥ িবএনিপ কয্াডার ে��ার, ইে�ফাক, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৯২. আইনজীবীেদর �িতবাদ সমােবশ : স�াস ও সংখয্ালঘু িনযর্াতন বে� বয্থর্ �রা�ম�ীর 
পদতয্াগ দািব, জনক�, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৯৩. �রা�ম�ীর সামেনই কমলারানী তার বািড়েত হামলার িববরণ িদল, �থম আেলা, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৯৪. েগৗরনদীেত সংখয্ালঘু দুই ভাইেক েবঁেধ েরেখ তােদর �ীেদর গণধষর্ণ কেরেছ িবএনিপ 
কয্াডাররা, সংবাদ, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৯৫. চাটিখেল আওয়ামী লীগ েনতা অপহৃত : ঈ�রগে� ৯িট �িতমা ভাঙচুর, সংবাদ, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৯৬. েফনীেত সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতেনর �িতবােদ িবিভ� সংগঠেনর কমর্সূচী, �থম আেলা, ১৬ 
অে�াবর, ২০০১
৪৯৭. এক বয্ি� ে��ার ॥ বিরশােল এক পিরবাের ৩ নারীর স�মহািনর ঘটনায় মামলা, �থম 
আেলা, ১৬ অে�াবর, ২০০১
৪৯৮. কালীগে� িত�া�ােম সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা : েরহাই পায়িন অ� িবেবক কুমারও, �থম 
আেলা, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৪৯৯. বরগুনার ধিষর্ত সংখয্ালঘু িকেশারীেক আইিন সহায়তা েদেব সামািজক আে�ালন, �থম 
আেলা, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০০. সংখয্ালঘু িকেশারীর স�মহািন : ঘটনার সতয্তা �ীকার করেলন ভাঙার িবএনিপ সভাপিত, 
�থম আেলা, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০১. িবএনিপ কয্াডারেদর �িতিহংসার আগুেন রামশীল ও েকাটালীপাড়ার সংখয্ালঘুরা �াম ছাড়েছ 
॥ আত� কাটেছ না, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০২. ঝালকািঠর পূবর্ ফু�হার �ােম সংখয্ালঘুরা িনযর্ািতত- মামলা তুেল েনয়ার জনয্ চাপ িদে� 
স�াসীরা, সংবাদ, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০৩. সংখয্ালঘু এবং উপজাতীয়রা এখনও গভীর আতে�, সংবাদ, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০৪. েকশবপুের িহ�ু স�দােয়র বািড়ঘর তছনছ, ইনিডেপনেড�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০৫. িনযর্াতন ধষর্ণ মারিপেটর আরও ঘটনা ॥ রা�ামািটেত আওয়ামী লীগ-িবএনিপ সংঘষর্ : 
সংখয্ালঘুেদর আত� বাড়েছ ॥ কেয়কিট পূজাম�েপ তা�ব, �িতমা ভাঙচুর, িবেক্ষাভ-মানবব�ন, 
জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০৬. নবাবগে� িতনিট দুগর্া �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০৭. িবএফইউেজ ও িডইউেজ’র িববৃিত : সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর হামলা বে� বয্থর্তায় 
েক্ষাভ, মু�ক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০৮. ঈ�রগে� সংখয্ালঘুরা দুগর্াপূজা িনেয় আত���, মু�ক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫০৯. িহং� �াপেদর জনপদ : বােগরহােটর সংখয্ালঘু �ামগুেলােত এবার উৎসেবর আেমজ েনই 



পূজার ��িতও েনই, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫১০. জামালপুর রংপুর ও নােটাের �িতমা ভাঙচুর, মি�ের হামলা, সংবাদ, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫১১. িবিভ� সংগঠেনর আেরা িববৃিত : সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার িন�া, েভােরর কাগজ, ১৭ 
অে�াবর, ২০০১
৫১২. সা�দািয়কতা রূেখ দাঁড়াও: চ��ােম িবশাল মানবব�ন, েভােরর কাগজ, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫১৩. সংখয্ালঘুেদর গরুবাছুর লুট, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫১৪. রা�ামািটর আসাম বি�র সংখয্ালঘুরা িনরাপ�াহীনতায় ভুিগেতেছ, ইে�ফাক, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫১৫. পাথরঘাটায় ১০িট সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িনযর্াতেনর অিভেযাগ, ইে�ফাক, ১৭ অে�াবর, 
২০০১
৫১৬. রায়পুরায় ৪িট মূিতর্ ভাঙচুর ॥ সংখয্ালঘুরা শ�া ও আতে�, খবর, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫১৭. ইসলামী িব�িবদয্ালয় থানা এলাকার সংখয্ালঘুরা বািড়ঘর েছেড় চেল যাে�, েডইিল �ার, ১৭ 
অে�াবর, ২০০১
৫১৮. শি�ত �া�র েফনী-২ স�াসীরা দল েবঁেধ আেস, বেল ‘টাকা েদ, �ামী-েছেলেদর েবর কের েদ, 
না িদেল গুিল করেবা’, মু�ক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫১৯. ল�ীপুর উপেজলার অিধকাংশ িহ�ু মি�ের দুগর্াপূজা হেব না, সংবাদ, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫২০. েকশবপুের (যেশার) সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘর ভাঙচুর ও তছনছ, ইনিডেপনেড�, ১৭ অে�াবর, 
২০০১
৫২১. শাসক দেলর কমর্ীেদর িনযর্াতন িনপীড়েন ধমর্ীয় সংখয্ালঘুরা আতে� রেয়েছ, েডইিল �ার, ১৭ 
অে�াবর, ২০০১
৫২২. মাগুরার িবিভ� �ােমর সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর ওপর হামলা িনযর্াতেনর 
অিভেযাগ, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫২৩. চি�শ ঘ�ার মেধয্ সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ কমর্ীেদর ওপর িনযর্াতন বে�র দািব॥ 
সাং�ৃিতকমর্ীেদর সমােবশ, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫২৪. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর �িতি�য়া ॥ পূজার বাজার ে�তা শূনয্, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০১
৫২৫. মা�ান ভূঁইয়ার সাক্ষাৎ, সংখয্ালঘুেদর হয়রািন বে�র পদেক্ষপ িনেত বেলেছন রা�পিত, �থম 
আেলা, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫২৬. িবিভ� �ােন নানা সংগঠেনর িমিছল সমােবশ, সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর ওপর 
হামলা-িনযর্াতেনর �িতবাদ, �থম আেলা, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫২৭. িবিভ� সংগঠেনর সমােবশ- িববৃিত, সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ব� ও ক্ষিত��েদর ক্ষিতপূরণ 
দািব, �থম আেলা, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫২৮. িনবর্াচেনা�র সিহংসতা, উিখয়ার েবৗ�মি�ের স�াসীেদর হামলা, আজাদী, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫২৯. নড়াগািতেত সিহংসতাঃ এলাকা জুেড় চরম আত� : পূজা ম�েপর মূিতর্ ভাঙচুর; সংখয্ালঘুেদর 
ওপর হামলা, চাঁদা দািব, েভােরর কাগজ, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩০. সংবাদ সে�লেন চ��ােমর পূজা উদয্াপন কিমিট েনতৃবৃ� : আমােদর সকল আন� �ান হেয় 
েগেছ দুগর্াপূজা অনাড়�েরই পািলত হেব, েভােরর কাগজ, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩১. সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব� কর ॥ রা�পিতর িনেদর্শ, জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩২. িনযর্াতন বে� সংখয্ালঘু কিমশন গঠেনর দািব, যুগা�র, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩৩. েফনীেত খুন স�াস চাঁদাবািজ অবয্াহত : িহ�ুেদর ওপর চলেছ অমানুিষক িনযর্াতন ॥ চাঁদা না 
িদেল েদশ ছাড়ার হুমিক, মু�ক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩৪. পাথরঘাটায় ১০ সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা িনযর্াতন।। িকেশারী ধিষর্ত, জনক�, ১৮ 
অে�াবর, ২০০১
৫৩৫. লালমিনরহাট-কুিড়�াম সীমা� িদেয় অেনক সংখয্ালঘু পিরবার �ােণর ভেয় েদশ েছেড় যাে�, 
জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩৬. বােগরহােটর সংখয্ালঘু গৃহবধূর ��: এত চােপর মেধয্ আমরা কীভােব থাকব, আমরা শুধু শাি� 



চাই, জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩৭. ১২ িবিশ� বয্ি�র িববৃিত : সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবরুে� ঐকয্ব� উেদয্াগ িনন ॥ ক্ষিত��েদর 
পুনবর্াসন দািব, জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩৮. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর �িতবাদ : ঢািব িশক্ষকেদর েমৗন িমিছল, জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৩৯. বিরশােল দুগর্াপূজা সাড়�ের উদযাপন করেত িবএনিপর আ�াণ েচ�া, িহ�ু স�দােয়র 
অনাড়�রভােব পালেনর িস�া�, জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪০. পূজাচলাকালীন িবিভ� �িতবাদ কমর্সূচী পালেনর িস�া� : অজানা শ�ায় এবােরর শারদীয় 
উৎসব অেনকাংেশ �ান, জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪১. রাজশাহীর ৭ হাজার আিদবাসী স�াসী হামলার আতে� িদন কাটাে�, জনক�, ১৮ অে�াবর, 
২০০১
৫৪২. বগুড়ার �ােম সংখয্ালঘু এক েপা�মা�ারেক সপিরবাের উে�দ ॥ লুটপাট ভাঙচুর, জনক�, 
১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪৩. আি�তেদর আহাজািরেত রামশীেলর আকাশ ভাির! িকছু িজজ্ঞাসা করেলই মানুষ কা�ায় েভে� 
পেড়, জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪৪. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা-িনযর্াতেনর �িতবাদ, �থম আেলা, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪৫. বকিশগ� নলডা�া রায়পুরা ঈ�রগে� �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪৬. কালীগে� সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা : ‘বাবারা নাম িলখছ, ছিব িনে�া আমােদর অসুিবধা 
হেবনা েতা?, �থম আেলা, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪৭. ঝালকািঠেত সংখয্ালঘুেদর বািড়েত হামলার ঘটনায় একজন ে��ার, �থম আেলা, ১৮ অে�াবর, 
২০০১
৫৪৮. িবিভ��ােন সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা মূিতর্ ভাঙচুর ॥ �িতবােদ িবেক্ষাভ-িমিছল, �থম আেলা, 
১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৪৯. ঝালকািঠর রাজপুেরর েদউরী পিরবােরর ওপর হামলায় ১ জন ে��ার, আজেকর কাগজ, ১৮ 
অে�াবর, ২০০১
৫৫০. ৫ তরুণী-মিহলার স�মহািন, বািড়ঘর ভাঙচুর, লুটপাট : �িতম�ীর চাচােতা ভাই পিরচেয় ৪২িট 
সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর মধয্রােত ববর্র হামলা, খবর, ১৮ অে�াবর, ২০০১
৫৫১. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবরুে� চ��ােম ২২৫ আইনজীবীর �িতবাদ, জনক�, ১৯ অে�াবর, 
২০০১
৫৫২. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবাদ করায়-, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৫৩. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবরুে� নগরী �িতবাদ মুখর ॥ িমিছল সমােবেশ ঘৃণা �কাশ, জনক�, 
১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৫৪. রামশীেল আ�য়�হণকারী হাজার হাজার সংখয্ালঘুর িবশাল িবেক্ষাভ িমিছল ॥ স�াসীেদর 
দৃ�া�মূলক শাি� দািব, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৫৫. ঢাকা আইনজীবী সিমিতর সভা : সংখয্ালঘু িনযর্াতেন জিড়তেদর ে��ার ও শাি� দািব, জনক�, 
১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৫৬. বগুড়ায় �িতমা ভাঙচুর, েন�েকানায় নাটমি�ের লুট, প�গেড় এবার অনাড়�র পূজার িস�া�, 
জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৫৭. েনায়াখালীর সবর্� চলেছ সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৫৮. জামালপুের পূজার আেয়াজেন উৎসাহ েনই ॥ বািড়ঘর মি�ের হামলা নীরেব চলেছ চাঁদাবািজ, 
জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৫৯. নীলফামারীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ॥ আহত ১০, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৬০. সংখয্ালঘুর দুঃখ-দুদর্শার আেরা করুন কািহনী, েডইিল �ার, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৬১. �িতবােদ �তীক অনশন, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৬২. চাঁদার দািবেত িনযর্াতন ॥ মামলা না কেরও বাঁচেত পারেলন না চরফয্াশেনর কু্ষিদরাম, জনক�, 



১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৬৩. চ��ােম পূজা হেব অনাড়�র ॥ অনশন ও মানবব�ন কমর্সূচী েঘাষণা, জনক�, ১৯ অে�াবর, 
২০০১
৫৬৪. রায়পুরায় পূজাম�েপ মূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৬৫. জীবন মান বাঁচােত ঘরছাড়া েসইসব মানুেষর কথা, সংবাদ, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৬৬. ভা�ায় কেলজ ছা�ী ধষর্ণ : �াণনােশর হুমিক িদেয় ঘটনা িভ� খােত �বােহর েচ�া, েভােরর 
কাগজ, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৬৭. পাথরঘাটায় িনযর্াতেনর িশকার ১০ িহ�ু পিরবার, এক িকেশারী ধিষর্ত, েভােরর কাগজ, ১৯ 
অে�াবর, ২০০১
৫৬৮. সংখয্ালঘু িনযর্াতনঃ পররা�ম�ীর কােছ কুটনীিতকেদর উে�গ �কাশ, যুগা�র, ১৯ অে�াবর, 
২০০১
৫৬৯. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন: চ��ােমর ২২৫ আইনজীবীর েক্ষাভ, যুগা�র, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৭০. কািলয়াৈকর উপেজলা : সংখয্ালঘু পিরবারগুেলা এখেনা বািড়ঘের িফরেত পােরিন, সংবাদ, ১৯ 
অে�াবর, ২০০১
৫৭১. িনবর্াচেনা�র সিহংসতা ॥ বােগরহােট সাড়�ের দুগর্াপূজা উদয্ািপত না হওয়ার আশ�া, সংবাদ, 
১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৭২. কালীগে� ২ সংখয্ালঘুর কােছ ৩ লাখ টাকা চাঁদা দািব, �থম আেলা, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৭৩. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা : ঘটনাগুেলা অ�ীকার করার জনয্ �শাসিনক ও রাজৈনিতক চাপ, 
�থম আেলা, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৭৪. সেরজিমন-রাউজান-রা�ুিনয়া-স�ীপ : েনৗকা সমথর্কেদর ওপর চলেছ নারকীয় িনযর্াতন, 
আজেকর কাগজ, ১৯ অে�াবর, ২০০১
৫৭৫. মাগুরায় সংখয্ালঘু প�ীেত হামলার নায়ক িবএনিপ েনতা িমজান ে��ার, �থম আেলা, ২০ 
অে�াবর, ২০০১
৫৭৬. সংখয্ালঘু িনযর্াতনকারীেদর িবেশষ বয্ব�ায় �ত িবচার দািব, যুগা�র, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৭৭. িনবর্াচন-পরবতর্ী স�াস, সংবাদ, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৭৮. চাটিখেল অপহরেণর ৫ িদন পর শুধাংশুেক উ�ার, যুগা�র, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৭৯. �রুপকািঠেত েদাকািনেক কুিপেয় হতয্া, যুগা�র, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮০. দুগর্াপূজা উদযাপেন িব� সৃি�র েচ�া: সূ�াপুের উে�জনা, যুগা�র, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮১. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতনকারীেদর দৃ�া�মূলক শাি� িদন- ১১ দল, যুগা�র, ২০ অে�াবর, 
২০০১
৫৮২. সাকা েচৗধুরীর িনেদর্েশ রাউজােন িহ�ু বসিতেত অি�সংেযাগ, বয্বসায়ীেক হুমিক, েভােরর 
কাগজ, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮৩. মাধবপুের সংখয্ালঘু অধুয্িষত এলাকায় �ােসর রাজ� : মারিপট-লুটপাট, েমেয়রা অবরূ�, চাঁদা 
দািব, েভােরর কাগজ, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮৪. বিরশােলর েগৗরনদীেত সেরজিমন অনুস�ান : েয িচ� �রা�ম�ীর ব�বয্েক সমথর্ন কের না, 
েভােরর কাগজ, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮৫. খুলনা নােটার লালপুর �া�ণবািড়য়ায় চাঁদাবািজ লুটপাট মারিপট : সংখয্ালঘু িনযর্াতন এখনও 
চলেছই, জনক�, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮৬. সারা েদেশ সংখয্ালঘু ও মুি�যুে�র পক্ষশি�র ওপর অবয্াহত িনযর্াতেনর �িতবাদ, জনক�, 
২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮৭. পূজাম�েপ হামলা �িতমা ভাঙচুর ব� হয়িন : অনাড়�র দুেগর্াৎসব পালেনর িস�া�, জনক�, 
২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮৮. নবীনগের শতািধক দুগর্ামূিতর্ অিব�ীত ॥ কািরগররা িবপােক, জনক�, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৮৯. এবার েচারাচালােনর ঘাট দখল ॥ েমাটা টাকার িবিনমেয় : সংখয্ালঘুেদর সীমা� পার কের েদয়া 
হে�, জনক�, ২০ অে�াবর, ২০০১



৫৯০. েমা�াহােট সংখয্ালঘুরা স�য্ার পর ঘর েথেক েবরুেত সাহস পাে� না : স�াসীেদর িনযর্াতন 
লুটপাট চলেছ, জনক�, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৯১. উ�াপাড়ার �ােম সংখয্ালঘুেদর বািড়েত মুেখাশধারীেদর গণডাকািত লুট ॥ মিহলােদর ওপর 
িনযর্াতন, জনক�, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৯২. কিটয়াদীেত সশ� দুবৃর্�রা ৫ বািড়েত হামলা চািলেয় মালামাল লুট কেরেছ, সংবাদ, ২০ অে�াবর, 
২০০১
৫৯৩. বরগুনা জুেড় দুেগর্াৎসব পালন করােত �শাসন যতটা উৎসাহী, আইনশৃ�লা পিরি�িতর উ�য়েন 
ততটা নয়, �ানীয় িবএনিপ বলেছ, সবই অিতরি�ত, সংবাদ, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৯৪. ফেলাআপ : নীলফামারীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা তদ� কের অবেশেষ মামলা �হণ, �থম 
আেলা, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৯৫. সেরজিমন : পািলেয় যাওয়ার পর বািড় িফরেতও সংখয্ালঘুেদর টাকা িদেত হে�, �থম আেলা, 
২০ অে�াবর, ২০০১
৫৯৬. নােটােরর �ােম সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, আহত ১০, �থম আেলা, ২০ 
অে�াবর, ২০০১
৫৯৭. বুজরুকেকালার সংখয্ালঘুেদর িনেয় যা হে�..., �থম আেলা, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৯৮. অনাড়�র পূজা উদযাপেনর িস�া� : সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবােদ িবিভ� �ােন 
সমােবশ, �থম আেলা, ২০ অে�াবর, ২০০১
৫৯৯. িহজলায় সংখয্ালঘুর বািড় িনি�� ॥ গৃহবধূ িনযর্ািতত, ইে�ফাক, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০০. সা�দািয়ক স�ীিতর জনয্ মানবব�ন, ইে�ফাক, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০১. নড়াইেল আওয়ামী লীগ সমথর্ক ও িহ�ুেদর ওপর হামলা ॥ বািড়ঘর লুটপাট ও চাঁদাবািজ, 
ইে�ফাক, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০২. বৃহ�র েনায়াখালীেত দু’শ বািড় লুট : আহত ৫০, খবর, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০৩. সংবাদ সে�লেন েঘাষণা ॥ চ��ােম দুগর্া পূজার সময় �িতবাদী কমর্সূচী পালন হেব, �থম 
আেলা, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০৪. সাভাের সংখয্ালঘুরা তােদর ঘরবািড় েছেড় পািলেয় যাে�, বাংলা বাজার, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০৫. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবােদ �ারকিলিপ েপশ আজ মহা অ�মী ॥ পূজা পিরষেদর 
সকাল-স�য্া অনশন কমর্সূচী, আজাদী, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০৬. এমএইএেমর �িতেবদন, িনবর্াচেনা�র সিহংসতায় েবিশ ক্ষিত�� হেয়েছ সংখয্ালঘু স�দায়, 
�থম আেলা, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০৭. বােগরহােট �রা�ম�ী, িনবর্াচেন পরািজতরা এখন সংখয্ালঘু সংখয্াগুরু ধুয়া তুেল চ�াে� 
েমেতেছ, �থম আেলা, ২০ অে�াবর, ২০০১
৬০৮. আিদবাসীেদর ওপর হামলা ব� করুন ॥ রাজশাহীেত গণসমােবশ, জনক�, ২০ অে�াবর, 
২০০১
৬০৯. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবােদ সভা-সমােবশ অবয্াহত, �থম আেলা, ২১ অে�াবর, 
২০০১
৬১০. উপ�ত এলাকা ঘুের সেচতন নাগিরকেদর অিভমত, সংখয্ালঘু িনযর্াতন : সরকার বা�বেক 
আড়াল করেছ, �থম আেলা, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬১১. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ॥ দুগর্া �িতমা ভাঙচুর, িবিভ� �ােন �িতবাদ িবেক্ষাভ পূজায় 
উৎসেবর আেমজ েনই, �থম আেলা, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬১২. িঝনাইদেহ সংখয্ালঘুেদর মািলকানাধীন পাঁচিট চালকেল হামলা : চাললুট, জনক�, ২১ অে�াবর, 
২০০১
৬১৩. আইনজীবীেদর �িতবাদ সমােবশ : সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াস বে� বয্থর্তা : �রা�ম�ীর 
পদতয্াগ দাবী, জনক�, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬১৪. ‘েভাট’-এর সংবাদ সে�লেন তথয্ উপ�াপন: সারা েদেশ সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর 
বয্াপকতা ’৭১ সালেকও হার মািনেয়েছ, েভােরর কাগজ, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬১৫. সেরজিমন বােগরহাট : সংখয্ালঘুরা স�� এখেনা ॥ তরুণরা ঘের েফেরিন, তরুণীরা গৃহবি�ঃ 



ছা�-ছা�ীরা ভেয় �ুল-কেলেজ যাওয়া ব� কের িদেয়েছ, আজেকর কাগজ, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬১৬. নগরকা�ায় মি�ের আগুন, দুগর্া�িতমা ভাঙচুর ৬ জন আটক, আজেকর কাগজ, ২১ 
অে�াবর, ২০০১
৬১৭. সেচতন নাগিরক সমােজর �িতি�য়া : সংখয্ালঘুেদর আ�ায় েফরােনা না েগেল েদশতয্াগ 
অিনবাযর্, জনক�, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬১৮. রাজশাহী েজলা জুেড় আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী, আিদবাসী ও সংখয্ালঘুেদর ওপর চলেছ 
িনমর্ম িনযর্াতন, সংবাদ, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬১৯. সুনামগে� ব�ুকধারীেদর গুলীেত ২ আিদবাসীসহ িনহত ৩, �থম আেলা, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬২০. মধয্যুগীয় ববর্রতা : সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িচ�, জনক�, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬২১. রামশীেলই নয় মাদারীপুর ও েগাপালগে�র িবিভ� �ােমও শত শত সংখয্ালঘু পিরবার আ�য় 
িনেয়েছ, জনক�, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬২২. শরীয়তপুর গলািচপা ও চলনিবল এলাকায় সংখয্ালঘু িনযর্াতন অবয্াহত, জনক�, ২১ অে�াবর, 
২০০১
৬২৩. পূিণর্মার ঘটনা িভ� খােত �বািহত করার েচ�া, সংবাদ, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬২৪. আমার মেতা েকউ েযন অতয্াচােরর িশকার না হয় : পূিণর্মা, সংবাদ, ২১ অে�াবর, ২০০১
৬২৫. সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর িনযর্াতেনর �িতবােদ রংপুের েমৗন িমিছল, বাংলােদশ 
অবজারভার, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬২৬. সশ� ৩ যুবকেক পুিলেশ েসাপদর্ বাউফেল পূজা েতারণ এবং �িতমা িনমর্াতার বািড়েত 
অি�সংেযাগ, েভােরর কাগজ, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬২৭. িমরসরাই ও সীতাকুে� সংখয্ালঘু িনযর্াতন : �িতমা ভাঙচুর, চাঁদাবািজ, লুটপাট চলেছ, 
মিহলারা �ামছাড়া, পুরুষরা িনঘুর্ম, েভােরর কাগজ, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬২৮. েভালার একিট �ােম এক রােতর স�ােসর িচ�, জনক�, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬২৯. িঝনাইদেহর দাসপাড়ার সংখয্ালঘুেদর রােতর ঘুম হারাম ॥ গণহাের চাঁদা ধরা হে�, জনক�, 
২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩০. সংখয্ালঘু ছা�ী লা�না, দািয়ে� চরম অবেহলা উ�াপাড়ার ওিস সামিয়ক বরখা�, �থম আেলা 
২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩১. েদারেগাড়ায় শারদীয় দুেগর্াৎসব ॥ িক ভাবেছন মাগুরার সংখয্ালঘু স�দােয়র েলাকজন, 
সংবাদ, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩২. রাউজান ও রা�ুিনয়ায় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, অেনেকই পািলেয়েছন, �থম আেলা, ২২ 
অে�াবর, ২০০১
৬৩৩. উিজরপুেরর িবলা�েল সংখয্ালঘুরা ব�ীজীবন যাপন করেছ ॥ �াম েথেক েবর হেলই হুমিক 
ধমিক, জনক�, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩৪. পূজাম�েপ হামলা, বাংলােদশ অবজারভার, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩৫. ধিষর্তার মার দাবী, আমরা নয্াযয্ িবচার চাই, েডইিল �ার, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩৬. চাটেমাহর ও পলাশ বািড়েত �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩৭. ভারেত পািলেয় আসা িহ�ুরা িনযর্াতেনর কথা বলেলন, েডইিল �ার, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩৮. সুনামগে� আিদবাসী প�ীেত হামলা, �থম আেলা, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৩৯. রাউজান ও বা�ুিরয়ায় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, অেনেকই পািলেয়েছন, �থম আেলা, ২২ 
অে�াবর, ২০০১
৬৪০. সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতেনর �িতবাদ, সি�িলত আইনজীবী সম�য় পিরষেদর েমৗনিমিছল, �থম 
আেলা, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৪১. উপ�ত এলাকা ঘুের সেচতন নাগিরকেদর অিভমত ॥ সংখয্ালঘু িনযর্াতন : সরকার বা�বেক 
আড়াল করেছ, �থম আেলা, ২২ অে�াবর, ২০০১
৬৪২. সেরজিমন িরেপাটর্-১ ॥ িঝনাইদেহর দাসপাড়ার সংখয্ালঘুেদর রােতর ঘুম হারাম ॥ গণহাের 
চাঁদা ধরা হে�, জনক�, ২২ অে�াবর, ২০০১



৬৪৩. বিরশােল �রা�ম�ী ॥ েযসব ঘটনা ঘটেছ তার সতয্তা েতা আেছই, তেব, �থম আেলা, ২৩ 
অে�াবর, ২০০১
৬৪৪. নারী ও সংখয্ালঘু িনযর্াতন‘৭১ এর কথা মেন কিরেয় েদয়: মিহলা পিরষদ, �থম আেলা, ২৩ 
অে�াবর, ২০০১
৬৪৫. লালপুের ৫০িট সংখয্ালঘু পিরবার পুিলশ �হরায় িদন কাটায়, �থম আেলা, ২৩ অে�াবর, 
২০০১
৬৪৬. েমােরলগে� সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীগ সমথর্কেদর বািড়েত হামলা ও লুটপাট চাঁদাবািজ ॥ 
অিভেযােগ ফল হে� না, জনক�, ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৪৭. ৈজ�াপুের দুগর্া �িতমার ম�ক িছ� কের িনেয়েছ দুবৃর্�রা : �িতবােদ ঘটপূজা, যুগা�র, ২৩ 
অে�াবর, ২০০১
৬৪৮. মিনরামপুেরর ঋিষপাড়ায় ১৬িট বািড়েত লুটপাট : ৯ েমেয় ধিষর্ত, যুগা�র, ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৪৯. চাটেমাহের দুগর্াপূজার �িতমা েভে�েছ দুবৃর্�রা, জনক�, ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৫০. িনবর্াচেনা�র স�াস ॥ েচােখর সামেন বাবা মােক মারধর করায় : িশশুরাও আতি�ত, জনক�, 
২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৫১. ‘অেনয্র দুঃেখ আমরা আনে� গা ভািসেয় িদেত পাির না’ : উৎসেবর আেমজ েনই ॥ রাজৈনিতক 
ও �শাসিনক চাপ সে�ও উ�রা�েল সাদামাটাভােব দুগর্াপূজা অনুি�ত হে�, সংবাদ, ২৩ অে�াবর, 
২০০১
৬৫২. েভালার িনযর্ািতত সংখয্ালঘুেদর আহাজাির : �ধানম�ীেক বলেবন, আমরা েভাট িদইিন 
আগামীেতও েদেবানা, শুধু এেদেশ থাকেত চাই, সংবাদ, ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৫৩. িহজলায় সংখয্ালঘুর বািড় িনি�� : গৃহবধূ িনযর্ািতত, ইে�ফাক, ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৫৪. লালপুের ৫০িট সংখয্ালঘু পিরবার পুিলশ �হরায়, �থম আেলা, ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৫৫. সেরজিমন, কু্ষিধরােমর ‘�াভািবক মৃতুয্’ ও ি�য় বালার েক্ষে� অপরাধজিনত নরহতয্া, �থম 
আেলা ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৫৬. উ�াপাড়ায় পূিণর্মার ওপর িনযর্াতেনর ঘটনা অ�ীকার কিরেলন এমিপ, ইে�ফাক, ২৩ অে�াবর, 
২০০১
৬৫৭. সেরজিমন িরেপাটর্-২ ॥ েভালার েলজপাতা �ােম লুট হেয়েছ স�দ ও ই�ত, জনক�, ২৩ 
অে�াবর, ২০০১
৬৫৮. ভারতীয় সংবাদ সং�ার খবর বাংলােদশ েথেক িহ�ুরা ভারেত চেল যাে�, আজেকর কাগজ 
২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৫৯. চ��ােম পূজাম�েপ েবামা িবে�ারণ, েকউ হতাহত হয়িন, �থম আেলা, ২৩ অে�াবর, ২০০১
৬৬০. স�াসী হামলার ভেয় সংখয্ালঘু, �ােমর গৃহবধূরা িসিথেত িসঁদুর িদে� না, জনক� ২৪ অে�াবর, 
২০০১
৬৬১. কাপািসয়ায় সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর অিভেযাগ, সংবাদ, ২৪ অে�াবর, ২০০১
৬৬২. মিনরামপুের সংখয্ালঘুেদর ঘের ঘের ঢুেক লুটপাট িকেশারী ও তরুণী লাি�ত, �থম আেলা, 
২৪ অে�াবর, ২০০১
৬৬৩. স�াসী হামলার ভেয় সংখয্ালঘু �ােমর গৃহবধূরা িসঁিথেত িসঁদুর িদে� না, জনক�, ২৪ অে�াবর, 
২০০১
৬৬৪. িসরাজগে�র উ�াপাড়ায় সংখয্ালঘু িনযর্াতন : পুিলেশর িবরুে� দািয়ে� অবেহলা ও 
পক্ষপািতে�র অিভেযাগ, �থম আেলা, ২৪ অে�াবর, ২০০১
৬৬৫. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িহ�ু স�দােয়র ওপর হামলা িনযর্াতন ও মানবািধকার লংঘেনর ঘটনা 
িদ�ী সরকার কেঠার দৃি�েত েদখেছ: বাজেপয়ী, েডইিল �ার, ২৪ অে�াবর, ২০০১
৬৬৬. উ�াপাড়ার ঘটনা স�েকর্ পুিলেশর ব�েবয্ �কৃত সতয্ আড়াল করা হেয়েছ ॥ িনমূর্ল কিমিট, 
মু�ক�, ২৪ অে�াবর, ২০০১
৬৬৭. সংখয্ালঘুেদর মেধয্ তী� েক্ষাভ ॥ দুগর্াপূজা বজর্ন, সংবাদ, ২৫ অে�াবর, ২০০১
৬৬৮. সংখয্ালঘু ও নারী িনযর্াতেনর নৃশংস ও েলামহষর্ক িচ� ফুেট উঠল মিহলা পিরষেদর বণর্নায়, 
জনক�, ২৪ অে�াবর, ২০০১



৬৬৯. ময়মনিসংেহ চাঁদা না েপেয় দুগর্া�িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ২৫ অে�াবর, ২০০১
৬৭০. কুমারী পূজার িদন সারা েদেশ গণঅনশন কমর্সূিচ পালন, �থম আেলা, ২৫ অে�াবর, ২০০১
৬৭১. িদ�ীেত বাংলােদশ িমশেনর সামেন সংখয্ালঘু িন�েহর �িতবাদ িবেক্ষাভ, জনক�, ২৫ 
অে�াবর, ২০০১
৬৭২. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবােদ সারা েদেশ অনশন কমর্সূিচ পািলত, েভােরর কাগজ, 
২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৭৩. েযখােন িনযর্াতন চলেছ েসখােন িনেয় যাওয়া হয়িন: েযভােব দুগর্াপূজা েদিখেয় আনা হেলা 
কূটনীিতকেদর, েভােরর কাগজ ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৭৪. জােগা মানুষ সা�দািয়কতার িবরুে�, জনক�, ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৭৫. নােটােরর কৃ�রামপুেরর ৪৫িট সংখয্ালঘু পিরবার িবএনিপ স�াসীেদর ববর্র হামলা ও 
লুটপােটর িশকার ‘একা�েরও এত য�ণা সহয্ কিরিন’, সংবাদ, ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৭৬. পূিণর্মার ঘটনা িভ� খােত �বািহত করার েচ�া, সংবাদ, ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৭৭. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : সরকার সতয্ �ীকার করেছ না- অধয্াপক আিনসু�ামান, জনক�, ২৬ 
অে�াবর, ২০০১
৬৭৮. �িতেবদনগুেলা িক িমথয্া িছল, েডইিল �ার (ময্াগািজন) ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৭৯. একিট সু�র উৎসব হামলার কারেণ প� হেয় েগল, েডইিল �ার ময্াগািজন, ২৬ অে�াবর, 
২০০১
৬৮০. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর �িতবােদ চ��ােম মানবব�ন, �থম আেলা, ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৮১. পূজাম�প ও মি�ের লুটপােটর পর আগুন ॥ িহ�ু স�ি� দখল, স�াসী হামলা, জনক�, ২৬ 
অে�াবর, ২০০১
৬৮২. চরেমানাইেয় ধিষর্ত সংখয্ালঘু িকেশারী স�াসীেদর ভেয় পািলেয় েবড়াে�, জনক�, ২৬ 
অে�াবর, ২০০১
৬৮৩. েমা�াহােট পা�াপাি� মামলায় আওয়ামী লীগ-িবএনিপর েনতা-কমর্ীরা পািলেয় েবড়াে�ন, 
সংখয্ালঘুেদর ওপেরও চলেছ সমান িনযর্াতন, সংবাদ, ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৮৪. �িতবাদ সমােবেশ রামশীল পিরদশর্েনর অিভজ্ঞতা বণর্না, সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর জনয্ 
েদািষেদর শাি� দািব, �থম আেলা, ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৮৫. আজ িবজয়া দশমী, নবমীেত অতয্াচার িনযর্াতেনর �িতবােদ সারা েদেশ মানবব�ন-নীরবতা 
পািলত, �থম আেলা, ২৬ অে�াবর, ২০০১
৬৮৬. যেশােরর অভয়নগর, িগয়াস-শওকত বািহনীর হােত িজি�, জনক� ২৭ অে�াবর, ২০০১
৬৮৭. নওগাঁয় পূজাম�েপ আগুন ॥ কুলাউড়ায় �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ২৭ অে�াবর, ২০০১
৬৮৮. গণত�ী পািটর্র সভাপিতম�লীর সভা : সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের হামলা ও িনযর্াতন বৃি�েত 
উে�গ, সংবাদ, ২৭ অে�াবর, ২০০১
৬৮৯. নােটাের সংখয্ালঘুেদর ওপর মুেখাশধারীেদর হামলা, সংবাদ, ২৭ অে�াবর, ২০০১
৬৯০. কিমিটর সভাপিত ‘িহ�ু’ হওয়ায় তালা ঝুিলেয় েদয়া হেয়েছ �ুলিটেত, সংবাদ, ২৭ অে�াবর, 
২০০১
৬৯১. অনাড়�র দুগর্াপূজা উদযাপেনর পাশাপািশ রেয়েছ মূিতর্ ভাঙচুেরর ঘটনা, আজেকর কাগজ, ২৮ 
অে�াবর, ২০০১
৬৯২. রাজশাহীর দুগর্াপুের সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা ॥ শতবষর্ী কিবরাজেক কুিপেয় 
জখম, জনক�, ২৮ অে�াবর, ২০০১
৬৯৩. নরিসংিদেত কালী মি�েরর মূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ২৮ অে�াবর, ২০০১
৬৯৪. সাতক্ষীরার রামনগের স�াসীরা েবপেরায়া ॥ সংখয্ালঘুেদর �াভািবক জীবনযা�া বয্হত, 
যুবক-যুবতীরা ঘরছাড়া, জনক�, ২৯ অে�াবর, ২০০১
৬৯৫. গাজীপুের সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলায় ৮ জন আহত, রূপালী, ২৯ অে�াবর, ২০০১
৬৯৬. বােগরহােট সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ও বািড়ঘের লুটপাট, সংবাদ, ২৯ অে�াবর, ২০০১
৬৯৭. রাজশাহী বিরশাল ঈ�রদীেত িবএনিপ কয্াডারেদর হামলা ভাঙচুর অি�সংেযাগ স�াসী তা�ব 
॥ সংখয্ালঘুসহ আহত ১০, নােটাের কুিপেয় দুই বয্বসায়ীেক জখম, জনক�, ৩০ অে�াবর, ২০০১



৬৯৮. স�াসী তা�ব ॥ সংখয্ালঘুসহ মাগুরায় আহত ১০, নােটাের কুিপেয়েছ দুই বয্বসায়ীেক, জনক�, 
৩০ অে�াবর, ২০০১
৬৯৯. মু�ীগে� �ােম স�াসীরা কুিপেয় গুরুতর জখম কেরেছ এক সংখয্ালঘুেক, জনক�, ৩০ অে�াবর, 
২০০১
৭০০. সংখালঘুেদর বাপদাদার িভটায় থাকেত হেল মােসাহারা িদেত হেব : রাউজান রা�ুিনয়ায় িবএনিপ 
কয্াডারেদর ফরমান, সংবাদ, ৩০ অে�াবর, ২০০১
৭০১. েগৗরীপুের কালী মূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ৩০ অে�াবর, ২০০১
৭০২. পুিঠয়ায় �িতমা ভাঙচুেরর ঘটনায় িবএনিপ কমর্ী ে��ার, �থম আেলা, ৩০ অে�াবর, ২০০১
৭০৩. দশরথ কিবরােজর মুেখ িবএনিপ কয্াডারেদর িনযর্াতেনর বণর্না, সংবাদ, ৩০ অে�াবর, ২০০১
৭০৪. ভারেত পািলেয় যাওয়া িহ�ুেদর বিণর্ত িনযর্াতেনর কািহনী, েডইিল �ার, ৩০ অে�াবর, ২০০১
৭০৫. ধুনেট ল�ী �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭০৬. বািড়ঘর েছেড় �ুেল আ�য় : খুলনা ও েশরপুের সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসী হামলা, লুট , �থম 
আেলা, ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭০৭. আজ �বারণা পূিণর্মা : সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতেনর �িতবােদ েবৗ�রা আজ ফানুস ওড়ােব না, 
েভােরর কাগজ, ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭০৮. রাজশাহীেত চাঁদাবািজ ও সংখয্ালঘু িনযর্াতেন জিড়ত ৭ িবএনিপ ॥ েনতা-কমর্ী ে��ার, েভােরর 
কাগজ ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭০৯. জয়পুরহােট িবধান সরকােরর বািড়েত স�াসীেদর অি�সংেযাগ, বাংলােদশ অবজাভর্ার, ৩১ 
অে�াবর, ২০০১
৭১০. গাজীপুের সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িনযর্াতেনর অিভেযােগ : েপৗর কিমশনারসহ ে��ার ২, 
যুগা�র, ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭১১. খুলনার ডুমুিরয়া �াম এখন জনশূনয্ : ৫শ’ সংখয্ালঘু নারী-পুরুষ আ�য় িনেয়েছ পা�র্বতর্ী �ােম, 
মু�ক�, ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭১২. েনৗকায় েভাট েদয়ার অপরােধ স�াসী তা�েবর েজর : রায়পুরায় ৬শ’ সংখয্ালঘু পিরবার এবার 
দুেগর্াৎসব করেত পােরিন, মু�ক�, ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭১৩. নারী িনযর্াতন : িনবর্াচন পরবতর্ী সিহংসতার কােলা দাগ, আজেকর কাগজ, ৩১ অে�াবর, ২০০১
৭১৪. েনৗকার েভাটার আর সংখয্ালঘুেদর জনয্ কািলয়াৈকর িজি� জনপদ, জনক�, ৩১ অে�াবর, ২০০১

নেভ�র, ২০০১:-

৭১৫. ঘটনা�ল িমরসরাই, বাউফল, নারায়ণগ�, কািলয়াৈকর ও ৈসয়দপুেরর েসানাখুিল সব সংখয্ালঘু 
ও আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীেদর ওপর চলেছ চরম িনযর্াতন: চাঁদা দািব, না হয় েদশ ছাড়ার হুমিক, 
সংবাদ, ১ নেভ�র, ২০০১
৭১৬. বাংলােদেশর সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার �িতবাদ : কলকাতায় িবেক্ষাভ, সংবাদ, ১ নেভ�র 
২০০১
৭১৭. িবিবিস সংবাদদাতার পযর্েবক্ষণ, সংবাদ, ২ নেভ�র ২০০১
৭১৮. গলািচপার আটখালী �ােমর সংখয্ালঘু ও েনৗকার সমথর্করা িবএনিপর আল আিমন বািহনীর হােত 
িজি�, জনক�, ২ নেভ�র ২০০১
৭১৯. ‘মােক স�� করেত নয়, িবএনিপেক স�� করেত এই পূজা’, সংবাদ, ৩ নেভ�র,২০০১
৭২০. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব� না হেল ভারতীয়রা �িতিহংসায় �েল উঠেত পাের। িব� িহ�ু 
পিরষদ, জনক�, ৩ নেভ�র ২০০১
৭২১. সংখয্ালঘুরা আতে�, ঘের িফরেত পারেছ না, সংবাদ, ৪ নেভ�র ২০০১
৭২২. সেরজিমন-১, গলািচপার মাঝ�ােম ২ িহ�ু যুবতীেক অপহরেণর েচ�া ॥ ভাঙচুর লুট, ঘরছাড়া ১৩ 
নারী-পুরুষ, জনক�, ৪ নেভ�র ২০০১
৭২৩. মাধবপুের আত�জনক পিরেবেশ দুেগর্াৎসব পালনঃ �িতমা ভাঙচুর ও পূজাম�েপ পাটেকল েছাড়া 



হেয়েছ, সংবাদ, ৪ নেভ�র, ২০০১
৭২৪. িবিভ� জায়গায় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা অবয্াহত, সংবাদ, ৪ নেভ�র, ২০০১
৭২৫. সেরজিমন মুি�গ�, সংখয্ালঘুরা আতে�, আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীরা ঘের িফরেত পারেছ 
না, সংবাদ, ৪ নেভ�র ২০০১
৭২৬. নরিসংদীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর সরকারদলীয় স�াসীেদর িনযর্াতন, জনক�, ৫ নেভ�র 
২০০১
৭২৭. আইনম�ীর িনেজর এলাকায় অকাযর্কর তার িনেদর্শ-আ�াস : েকা�ানীগ� : 
হামলা-িনযর্াতেন স�� িহ�ুরা, আওয়ামী লীগ িনিষ�, েভােরর কাগজ, ৫ নেভ�র ২০০১
৭২৮. নােটার : সংখয্ালঘু িনযর্াতন কমেলও ভয়ভীিত �দশর্ন ব� হয় িন, সংবাদ, ৬ নেভ�র 
২০০১
৭২৯. সামািজক আে�ালেনর েনতারা কািলয়াৈকের, িনযর্াতেন হাত-পা ভাঙা িহ�ুরা এেস িববরণ 
িদেলন, �থম আেলা, ৬ নেভ�র ২০০১
৭৩০. সামািজক আে�ালেনর েনতারা কািলয়াৈকের: িনযর্াতেন হাত-পা ভা�া িহ�ুরা এেস িববরণ 
িদেলন, �থম আেলা, ৬ নেভ�র ২০০১
৭৩১. মািনকগে� পেরশ হালদারেক হুমিক : চাঁদা ২০ হাজার, নইেল মাথা, জনক�, ৬ নেভ�র, 
২০০১
৭৩২. ঘটনা�ল নীলফামারীর েডামার : িহ�ু িবধবার েকািট টাকার স�দ লুেট েনয়ার পাঁয়তারা, 
সংবাদ, ৬ নেভ�র ২০০১
৭৩৩. বােগরহােট রামকৃ� আ�েম স�াসী হামলা ে��ার ২ জন, েভােরর কাগজ, ৬ নেভ�র 
২০০১
৭৩৪. গলািচপার হিরপদ শীলেক িদগ�র কের বাজাের েঘারােনা হয় ব�ব�ু হতয্া মামলার 
আসািমর েছাট ভাইেয়র িনেদর্েশ, জনক�, ৭ নেভ�র ২০০১
৭৩৫. সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর হামলার ঘটনার তদ� কিমশন গঠন করা হেব- নাগিরক 
সমাজ, �থম আেলা, ৭ নেভ�র ২০০১
৭৩৬. িমরসরাইেয় দাসপাড়ায় মধয্রােত িবএনিপ স�াসীেদর হামলাঃ েসবাইত খুন, আহত ৩০, 
জনক�, ৭ নেভ�র, ২০০১
৭৩৭. নাগিরক সমােজর মতিবিনময় সভা ॥ সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর হামলার ঘটনায় তদ� 
কিমশন গঠন করা হেব, �থম আেলা, ৭ নেভ�র ২০০১
৭৩৮. স�াসীেদর ভেয় নরিসংদীর রাজনগের সংখয্ালঘুরা অনয্� আ�য় িনেয়েছ, যুগা�র, ৮ 
নেভ�র, ২০০১
৭৩৯. গলািচপার হিরেদবপুর : মিহউি�ন বািহনীর হাত েথেক েমেয়েদর স�ম বাঁচােত দুিট িহ�ু 
পিরবার এলাকাছাড়া, জনক�, ৮ নেভ�র ২০০১
৭৪০. রাউজােনর সরকারপাড়া: স�াসীরা েঘাষবািড়িট পুিড়েয় িদেলও সাহাযয্ িনেয় েকউ এিগেয় 
আেসিন, সংবাদ, ৮ নেভ�র ২০০১
৭৪১. েফনীেত চাঁদার দািবেত অপহরণ ও বািড় দখল চলেছ, সংখয্ালঘু ও আওয়ামী লীেগর কমর্ী 
সমথর্করা িনযর্াতেনর িশকার ॥ এলাকায় বয্াপক আত�, জনক�, ৮ নেভ�র ২০০১
৭৪২. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘু পাড়ায় হামলা, ে��ার ১২, সাংবািদকেদর সামেন আওয়ামী 
লীগ-িবএনিপ েনতােদর িবত�া, �থম আেলা, ৯ নেভ�র ২০০১
৭৪৩. কলাপাড়ায় এক সংখয্ালঘু বািড়েত আগুন, েছেলেক অপহরণ, েদশ েছেড় চেল যাওয়ার 
হুমিক: েপছন েথেক কলকািঠ নাড়েছন একজন িবএনিপ েনতা, সংবাদ, ৯ নেভ�র ২০০১
৭৪৪. িনবর্াচেনর পর েভালা-১ : অ�দা�সাদ �ােম এক িবভীিষকার রাত, �থম আেলা, ৯ নেভ�র 
২০০১
৭৪৫. ল�ন ও সুইজারলয্াে� সংখয্ালঘু িনপীড়েনর �িতবাদ, হাউজ অব কমে�র সামেন অনশন 
জািতসংঘ মহাসিচবেক �ারকিলিপ, েভােরর কাগজ, ৯ নেভ�র ২০০১
৭৪৬. সংখয্ালঘুেদর েদশতয্ােগর কথা �ীকার করেলন কলকাতায় িনযু� বাংলােদেশর েডপুিট 
হাই কিমশনার, �থম আেলা, ১০ নেভ�র ২০০১



৭৪৭. িনবর্াচেনর পর েভালা-২ : েক্ষতমজুর �াণকৃ�ও �ী-কনয্া িনেয় ভারেত চেল যােবন, �থম 
আেলা, ১০ নেভ�র ২০০১
৭৪৮. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর ে�তপ� �কাশ করেব িনমূর্ল কিমিট-, সংবাদ, ১০ নেভ�র 
২০০১
৭৪৯. সংখয্ালঘু পাড়ায় হামলা : িমরসরাইেয় আহত একজন মারা েগেছ, �থম আেলা, ১০ নেভ�র 
২০০১
৭৫০. নােটাের ক্ষমতাসীনেদর স�াস ও চাঁদাবািজ : ‘িবএনিপেত েযাগ িদেল সমসয্া থাকেব না।’, 
সংবাদ ১১ নেভ�র ২০০১,, পািলেয় েবড়াে�ন, সংবাদ, ১১ নেভ�র ২০০১
৭৫১. েশখ হািসনােক েদেখ কা�ায় েভে� পড়েলন িনযর্ািতত ও মুি�েযা�া ম�ল ঘরামী, জনক�, ১১ 
নেভ�র ২০০১
৭৫২. ভাঙচুর, লুটপাট ব� হেলও এখন চলেছ তােদরেক মারধর করার ঘটনা, সংবাদ, ১১ নেভ�র 
২০০১
৭৫৩. েদশ তয্াগ নয়, স�াসীেদর ঐকয্ব� হেয় রুেখ দাঁড়াবার িস�া� িনেয়েছ সংখয্ালঘুরাঃ 
রামপাল-মংলার িনযর্ািতত িহ�ু স�দােয়র �িতবাদ সভা, সংবাদ, ১১ নেভ�র ২০০১
৭৫৪. িনবর্াচেনর পর েভালা ৩ : প�ু েশফালী রানীর ‘নাকফুল েকেড় েনওয়ার’ কািহনী, �থম আেলা, 
১১ নেভ�র ২০০১
৭৫৫. �ুল িশক্ষেকর �ে�র েদাকান দখল কের িনেয়েছ যুবদল, যুগা�র, ১১ নেভ�র ২০০১
৭৫৬. অভয়নগের আবােরা কালীমূিতর্ ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ১১ নেভ�র ২০০১
৭৫৭. িনযর্ািতত সংখয্ালঘুেদর ভারেত আ�য় েনয়ার বয্াপাের পররা� ম�ণালেয় েতালপাড়, জনক�, 
১১ নেভ�র ২০০১
৭৫৮. েনায়াপাড়া ও শাহজাদপুের �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ১১ নেভ�র ২০০১
৭৫৯. পািলেয় েবড়াে�ন, সংবাদ, ১১ নেভ�র ২০০১
৭৬০. িনবর্াচেনর পর েভালা-৪ : জয়�ীর সং�ােমর কািহনী, �থম আেলা, ১২ নেভ�র, ২০০১
৭৬১. রাউজােন সাকা বািহনীর িনযর্াতন : ৭ ইউিনয়েনর ৫ হাজার সংখয্ালঘু নাগিরক ঘরবািড় ছাড়া, 
সংবাদ, ১৩ নেভ�র ২০০১
৭৬২. েসই েলামহষর্ক ঘটনার কথা মেন হেল ডা�ার েদবলােলর সারা মুখ এখনও আতে� কুকঁেড় 
ওেঠ , জনক�, ১৩ নেভ�র ২০০১
৭৬৩. িঝনাইদেহর কেয়কিট এলাকায় বয্াপক চাঁদাবািজর অিভেযাগ, �থম আেলা, ১৪ নেভ�র, ২০০১
৭৬৪. েগৗরনদী ও আৈগলঝাড়ায় চাঁদাবাজী ॥ চাঁদা না িদেলই বািড় ঘের লুটপাট চলেছ, জনক�, ১৪ 
নেভ�র ২০০১
৭৬৫. ধিষর্ত সংখয্ালঘু মিহলার সংখয্া হাজার ছাড়ােত পাের, জনক�, ১৫ নেভ�র ২০০১
৭৬৬. িকেশারগে� সংখয্ালঘু বািড়েত হামলা, লুটপাট, আহত ৭, যুগা�র, ১৫ নেভ�র ২০০১
৭৬৭. কুয়াকাটার শত বছেরর ঐিতহয্বাহী রাস উৎসব এবার অিনি�ৎ ॥ মূল আেয়াজক পািলেয় 
েবড়াে�, জনক�, ১৫ নেভ�র ২০০১
৭৬৮. দাশপাড়ায় সা�দািয়ক িনযর্াতন চালােনার কথা �ীকার কেরেছ যুবদল েনতা িফেরাজ খান, 
সংবাদ, ১৫ নেভ�র ২০০১
৭৬৯. েধারলা �ােম দুধষর্ ডাকািত ॥ লুটপাট বয্াপক িনযর্াতন, আজাদী, ১৫ নেভ�র ২০০১
৭৭০. েবতবুিনয়া : শুধু আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী নয় পাহািড়রাও িনযর্াতেনর িশকার, েভােরর কাগজ, 
১৬ নেভ�র ২০০১
৭৭১. আেলাচনা সভায় ব�ারা, চ��ােম ঐকয্ পিরষদ আহূত আধােবলা হরতাল পািলত, সংবাদ, ১৬ 
নেভ�র, ২০০১
৭৭২. বা�রবােনর বরইছিড়েত সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন অবয্াহত, জনক�, ১৬ নেভ�র ২০০১
৭৭৩. হতয্াকাে�র েনপেথয্ জামায়াত িশিবর!, সংবাদ, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৭৪. নােটােরর কালীমূিতর্র �ণর্াল�ার লুট, সংবাদ, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৭৫. েফনীেত ৮িট সংখয্ালঘু পিরবাের লুটপাট, কালীমূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ১৭ নেভ�র ২০০১



৭৭৬. চ��ােম িনজ বাসভবেন অধয্ক্ষ েগাপাল মুহুরীেক গুিল কের হতয্া : হতয্াকাে�র সে� জামায়াত- 
িশিবর কয্াডাররা জিড়ত : পুিলশ, েযভােব হতয্াকা� সংঘিটত হল, যুগা�র, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৭৭. না�াইেল সংখয্ালঘু যুবক অপহৃত : ২ িদেনও স�ান েমেলিন, �থম আেলা, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৭৮. মাগুরায় িহ�ুবািড়েত, কুিম�ায় েলাকনাথ আ�েম স�াসী হামলা, �থম আেলা, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৭৯. সীমা� অিত�মকােল ২২জন িহ�ু ে��ার, েডইিল �ার, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৮০. িচলমারীেত এক পুেরািহতেক জখম কের ৩ আ�ুল িবি�� কেরেছ ছা�দল কয্াডাররা, েভােরর 
কাগজ, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৮১. জামায়ােত ইসলামীর �ভাবশালীেদর মদদ : েগাদাগািড়েত এবার মি�র দখল কের বানােনা হে� 
মসিজদ, জনক�, ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৮২. েফিনেত পুিলশ িবিডআর েযৗথ অিভযান অবয্াহত, দাগনভঁূঞায় ডাকািত লুটপাট, মূিতর্ ভাঙচুর, 
�থম আেলা ১৭ নেভ�র ২০০১
৭৮৩. হতয্াকাে�র ৩ িদন আেগ অধয্ক্ষ মুহুরীেক েফােন হুমিক েদওয়া হয়, �থম আেলা ১৮ নেভ�র 
২০০১
৭৮৪. েখাকসায় সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন অবয্াহত, আজেকর কাগজ, ১৮ নেভ�র ২০০১
৭৮৫. সেরজিমন : িহজলা ॥ সংখয্ালঘুেদর বািড়েত ভাঙচুর-লুটপােটর পর এখন শুরু হেয়েছ চাঁদাবািজ, 
সংবাদ, ১৮ নেভ�র ২০০১
৭৮৬. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর কথা জািতসংঘ �িতিনিধেক জানােনা হেয়েছ, সংবাদ, ১৮ নেভ�র ২০০১
৭৮৭. মামাবািড়র আবদার!, �থম আেলা, ১৮ নেভ�র ২০০১
৭৮৮. নরিসংদীেত পূজা েদখেত িগেয় িনেখাঁজ ॥ পীযুেষর লাশ উ�ার, যুগা�র, ১৮ নেভ�র ২০০১
৭৮৯. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : নােটােরর েচৗ�াম ॥ মিহলােদর ধষর্েণর ভয় েদিখেয় ৩ লাখ টাকার স�দ 
লুটপাট, সংবাদ, ১৯ নেভ�র ২০০১
৭৯০. দাগনভূঞায় চাঁদার টাকা পিরেশাধ করেত না পারায় পিরবার িনেয় পািলেয়েছন গুিপনাথ, 
আজেকর কাগজ, ১৯ নেভ�র ২০০১
৭৯১. েগৗরনদীেত যুবকেক মারিপট, বয্বসায়ীর ৫০ হাজার টাকা িছনতাই, েভােরর কাগজ, ১৯ নেভ�র 
২০০১
৭৯২. িহজলায় চাঁদাবাজেদর ভেয় এক সংখয্ালঘু ডা�ার পািলেয় েবড়াে�, েভােরর কাগজ, ১৯ নেভ�র 
২০০১
৭৯৩. বিরশােল ি��ানপাড়ায় ছা�দল কয্াডারেদর হামলা ও লুটপাট, �থম আেলা, ২০ নেভ�র ২০০১
৭৯৪. িদনাজপুের স�াস, েদশতয্াগ কােল সীমাে� সংখয্ালঘু পিরবােরর ১৪ জন আটক, সংবাদ, ২০ 
নেভ�র ২০০১
৭৯৫. সাভাের সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসীেদর হামলা, গৃহকতর্া গুরুতর আহত, �থম আেলা, ২১ নেভ�র 
২০০১
৭৯৬. বাংলােদেশ সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতেনর �িতবােদ কলকাতায় িবেক্ষাভ �ারকিলিপ, �থম আেলা, 
২১ নেভ�র ২০০১
৭৯৭. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবষয়িট কেঠারভােব িনেয়িছ : বাজেপিয় , সংবাদ, ২১ নেভ�র 
২০০১
৭৯৮. ‘নয্াড়া বািহনী’, �থম আেলা, ২২ নেভ�র ২০০১
৭৯৯. িনযর্াতেন েদশতয্াগী সংখয্ালঘুেদর কলকাতায় িবেক্ষাভ। বাংলােদশ হাইকিমশন �ারকিলিপ, 
জনক�, ২২ নেভ�র ২০০১
৮০০. লাল েমাহেন সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন, পুিলিশ তৎপরতা বৃি�, ৬িট মামলা দােয়রঃ ে��ার-৭, 
�থম আেলা, ২২ নেভ�র ২০০১
৮০১. েমৗলভীবাজাের �ােম চাঁদা না েপেয় স�াসীরা সংখয্ালঘুেদর ধান েকেট িনেয়েছ, �থম আেলা, ২২ 
নেভ�র ২০০১
৮০২. িভেট মািট িবি� কের পালােত িগেয়ও পেথ পেথ িনযর্াতন, অপহরণ, �থম আেলা, ২২ নেভ�র, 
২০০১



৮০৩. স�াসীেদর কবল েথেক দ�িতেক উ�ার, িনউ েনশন, ২৩ নেভ�র ২০০১
৮০৪. িজয়ায় শাহিরয়ার কিবর আটক, জনক�, ২৩ নেভ�র ২০০১
৮০৫. ঘটনা�ল আৈগলঝাড়া ॥ সংখয্ালঘুেদর একিট বািড় দখল । পুিলশ িনিবর্কার, আজেকর কাগজ, 
২৪ নেভ�র ২০০১
৮০৬. বাংলােদেশ িহ�ু স�দােয়র ওপর হামলার খবের ভারেতর পালর্ােমে�র উে�গ �কাশ, 
আজেকর কাগজ, ২৪ নেভ�র ২০০১
৮০৭. সেরজিমন মািনকগ� ॥ চাঁদা িদেত না েপের বািড় েছেড় পািলেয়েছ ভ�দাস, সংবাদ, ২৪ 
নেভ�র ২০০১
৮০৮. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর বিধর্ত সভা : সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে� গণ�িতেরাধ 
গেড় েতালার আ�ান, �থম আেলা, ২৪ নেভ�র ২০০১
৮০৯. স�াসী েখাঁজার অজুহােত তারা আমার বাবােক হতয্া কেরেছ, েডইিল �ার, ২৪ নেভ�র ২০০১
৮১০. সেরজিমন বাঘা উপেজলা : সংখয্ালঘু পাড়ায় পাইকারী িছনতাই ও ডাকািত, সংবাদ, ২৫ নেভ�র 
২০০১
৮১১. ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাও অথবা উে�দ হও : ৩০িট িহ�ু পিরবারেক িবএনিপ কয্াডারেদর হুমিক, 
েডইিল �ার, ২৫ নেভ�র ২০০১
৮১২. রাজাপুের সংখয্ালঘু িনযর্াতন : �িমকদল েনতাসহ আসামী ১২: দু’জন িরমাে�, �থম আেলা, ২৫ 
নেভ�র ২০০১
৮১৩. অপমৃতুয্র ঘটনায় হতয্া মামলা : হয়রািনর িশকার িহ�ুপিরবার, েভােরর কাগজ, ২৬ নেভ�র 
২০০১
৮১৪. পি�মবে� বাংলােদশী শরণাথর্ী : শরণাথর্ী িশিবর খুলেত বেলেছন িবেজিপ সভাপিত, েভােরর 
কাগজ, ২৬ নেভ�র ২০০১
৮১৫. েমেহ�ীগে� সংখয্ালঘু প�ী িচিকৎসেকর ওপর হামলা, এলাকায় েক্ষাভ, েভােরর কাগজ, ২৬ 
নেভ�র ২০০১
৮১৬. শাহিরয়ার কিবেরর জািমন হয়িন, হাতকড়া পিরেয় আদালেত আনা হয় িরমা� দু’স�ােহর জনয্ 
�িগত, জনক�, ২৬ নেভ�র ২০০১
৮১৭. িবিবিসর �িতেবদন ॥ ভারেত চেল যাওয়া িহ�ুরা স�াসীেদর ভেয় বাংলােদেশ িফরেত চায় না, 
জনক�, ২৭ নেভ�র ২০০১
৮১৮. চাঁদা না েপেয় েবামা হামলা, িশশু আহত, �থম আেলা, ২৮ নেভ�র ২০০১
৮১৯. �রা� সিচব ও আইিজিপেক হাইেকােটর্র িনেদর্শ, সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা তদ� কের িরেপাটর্ 
িদন, �থম আেলা, ২৮ নেভ�র ২০০১
৮২০. বা�রবােন ধষর্ণ ও হতয্ার ঘটনা ধামাচাপা েদয়ার েচ�া, মাগুরায় �িতব�ী যুবতী ধষর্েণর 
িশকার, �থম আেলা, ২৮ নেভ�র ২০০১
৮২১. িচলমারীেত ছা�দল কয্াডারেদর হােত আহত পুেরািহেতর অব�া অপিরবিতর্ত, েভােরর কাগজ, 
২৮ নেভ�র ২০০১
৮২২. চ��ােমর েবায়ালখালীেত সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসী হামলা, লুটপাট, েভােরর কাগজ, ২৮ 
নেভ�র ২০০১
৮২৩. বা�রবােন ধষর্ণ ও হতয্ার ঘটনা ধামাচাপা েদওয়ার েচ�া : মাগুরায় �িতব�ী যুবতী ধষর্েণর 
িশকার, �থম আেলা, ২৮ নেভ�র ২০০১
৮২৪. কািলয়াৈকের সংখয্ালঘু স�দােয়র আকুিত ॥ েভাটার তািলকা েথেক আমােদর নাম েকেট িদন, 
আমরা এ েদেশই থাকেত চাই : �ারকিলিপ েপশ, সংবাদ, ২৮ নেভ�র ২০০১
৮২৫. িরেপাটর্াসর্ ইউিনিটেত েমােশর্দ খান : েদেশর েকাথাও েকাথাও সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা 
ঘেটেছ, েভােরর কাগজ, ২৮ নেভ�র ২০০১
৮২৬. েযখােন গণহাের সংখয্ালঘু মিহলােদর স�ম লুট করা হেয়েছ, েসই ভয়�র জনপেদর নাম 
েভালার লডর্ হািডর্�, সংবাদ, ২৯ নেভ�র ২০০১
৮২৭. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবরুে� �িতেরাধ গেড় েতালার আ�ান জািনেয়েছ ১১ দল, জনক�, ২৯ 
নেভ�র ২০০১



৮২৮. ‘হুজুর, আমােদর েজেল ভরুন : বাংলােদেশ আর িফরব না’, জনক�, ২৯ নেভ�র ২০০১
৮২৯. সরকারেক হাইেকাটর্ : সংখয্ালঘু িনযর্াতন স�েকর্ তদ� কের িরেপাটর্ েদয়ার িনেদর্শ, জনক�, ২৯ 
নেভ�র ২০০১
৮৩০. পাট বয্বসায়ীর কাছ েথেক ৯৫ হাজার টাকা ডাকািত, বাংলােদশ অবজারভার, ৩০ নেভ�র ২০০১
৮৩১. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনায় সরকার িবপােক ॥ শাহিরয়ার কিবরেক ধের অব�া েলেজ েগাবের, 
জনক�, ৩০ নেভ�র ২০০৫

িডেস�র, ২০০১:-

৮৩২. বােগরহােট সংখয্ালঘু স�দােয়র ৬ জন গণধষর্েণর িশকার, েডইিল �ার, ১ িডেস�র, ২০০১
৮৩৩. চ��ােম �কােশয্ এেক-৪৭ িদেয় ছা� ও যুবলীগ েনতােক গুিল কের পলায়ন, েভােরর কাগজ, ১ 
িডেস�র, ২০০১
৮৩৪. েবড়া ও সাঁিথয়ায় িনবর্াচেনর দুই মাস পরও আইন-শৃ�লার উ�িত হয়িন : এখেনা হামলার িশকার 
হে� সংখয্ালঘুরা, েভােরর কাগজ, ১ িডেস�র, ২০০১
৮৩৫. সংখয্ালঘুরা এখেনা আতে� : ঝালকাঠীেত তারক�� নামকীতর্ন অনু�ান এবার জমেছ না, েভােরর 
কাগজ, ১ িডেস�র, ২০০১
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৮৪৯. খুলনায় েগালেটিবল ৈবঠেক ব�ারা ॥ সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে� �েয়াজন রাজৈনিতক 
কিমটেম�, েভােরর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০১
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৮৫৪. সংখয্ালঘুেদর ওপর ৈপশািচক হামলার সেরজিমন �িতেবদন, িনযর্াতেনর ঘটনার দশ ভােগর এক 
ভাগও �কািশত হয়িন, েভােরর কাগজ, ৫ িডেস�র, ২০০১
৮৫৫. ভারতীয় �ধানম�ীর সে� ৈবঠক ॥ িহ�ুেদর ওপর িনযর্াতেনর িবষেয় অথর্ম�ীর কােছ জানেত চান 
বাজেপয়ী, েভােরর কাগজ, ৫ িডেস�র, ২০০১
৮৫৬. সংখয্ালঘুেদর ওপর ৈপশািচক হামলার সেরজিমন �িতেবদন ॥ িনযর্াতেনর ঘটনার দশ ভােগর 
একভাগও �কািশত হয়িন, েভােরর কাগজ, ৫ িডেস�র, ২০০১
৮৫৭. ২ মােস ৯ খুন, ৫ ডাকািত, চুির, িছনতাই েলেগই আেছ ॥ ঝালকািঠেত হতয্াসহ স�াস েবেড়েছ 
সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব� হয়িন, েভােরর কাগজ, ৫ িডেস�র, ২০০১
৮৫৮. বাংলােদেশ িহ�ু িনযর্াতেন অয্ামেনি� ই�ারনয্াশনােলর উে�গ, িবচার দািব, েভােরর কাগজ, ৬ 
িডেস�র, ২০০১
৮৫৯. সাংসেদর িনেদর্শ উেপক্ষা কের বার বার হানা ॥ বগুড়ায় �াচীন মি�েরর স�ি� দখেল �ানীয় 
িবএনিপ মিরয়া, েভােরর কাগজ, ৬ িডেস�র, ২০০১
৮৬০. সা�দািয়ক হামলা অবয্াহত থাকায় পূজা উদযাপন পিরষেদর উে�গ, েভােরর কাগজ, ৬ িডেস�র, 
২০০১
৮৬১. পালং-এর এক বািড়েত দুধর্ষর্ ডাকািত, বাংলােদশ অবজারভার, ৬ িডেস�র, ২০০১
৮৬২. ৫ েজলার �ায় ৩০ হাজার সংখয্ালঘু ভারেত আ�য় িনেয়েছ, বাংলােদশ অবজারভার, ৬ িডেস�র, 
২০০১
৮৬৩. কারারু� িবেবক শাহিরয়ার কিবরেক মুি� িদন সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব� করুন ॥ এয্ামেনি�, 
জনক�, ৬ িডেস�র, ২০০১
৮৬৪. নওগার সাপাহােরর ফজু�াহপুর এখন স�� জনপদ ॥ সংখয্ালঘুেদর েচােখমুেখ আতে�র ছাপ, 
জনক�, ৬ িডেস�র, ২০০১
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৮৮৯. লালমিনরহােট স�াসীেদর হামলায় পাঁচ সংখয্ালঘু যুবক আহত, জনক�, ১১ িডেস�র, ২০০১
৮৯০. িসরাজগে� ঈদেক সামেন েরেখ চলেছ চাঁদাবািজ ॥ সংখয্ালঘু, আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ীরাই মূল 
টােগর্ট, েভােরর কাগজ, ১১ িডেস�র, ২০০১
৮৯১. গরু চুির, েভােরর কাগজ, ১২ িডেস�র, ২০০১
৮৯২. কারমাইেকেল সংখয্ালঘু িশক্ষকেক িপিটেয়েছ িশিবর কয্াডার, জনক�, ১২ িডেস�র, ২০০১
৮৯৩. সংখয্ালঘু িনযর্াতন ও নারী ধষর্েণর িবরুে� খুলনায় মানবব�ন পািলত, জনক�, ১২ িডেস�র, 
২০০১
৮৯৪. বােগরহােট সংখয্ালঘু ৯িট বািড়েত ডাকািত, সংবাদ, ১৩ িডেস�র, ২০০১
৮৯৫. মাগুরার �পুের আইন-শৃ�লা পিরি�িতর চরম অবনিত : সংখয্ালঘু অধুয্িষত �ামগুেলােত চলেছ 
মুি�পণ আদায় ও চাঁদাবািজর ঘটনা, সংবাদ, ১৩ িডেস�র, ২০০১
৮৯৬. চাঁদা না েদয়ায় রা�ুিনয়ায় েসানার েদাকান লুট কেরেছ িবএনিপর স�াসীরা ॥ রংপুের কালী 
মি�র ভাঙচুর, জনক�, ১৩ িডেস�র, ২০০১
৮৯৭. রংপুের কালীমি�ের স�াসী হামলা �িতমা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ১৩ িডেস�র, ২০০১
৮৯৮. সাভাের সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসীেদর হামলা : গৃহকতর্া গুরুতর আহত, �থম আেলা, ১৪ 
িডেস�র, ২০০১
৮৯৯. নরিসংদীেত সংখয্ালঘু স�দােয়র ৯ বািড়েত হামলা, বাংলাবাজার পি�কা, ১৪ িডেস�র, ২০০১
৯০০. এবার ি��ান প�ীেত যুবদেলর শাসনকােয়ম, সংবাদ, ১৪ িডেস�র, ২০০১
৯০১. বরগুনায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িবএনিপ স�াসীেদর হামলা, অি�সংেযাগ, �থম আেলা, ১৪ 
িডেস�র, ২০০১
৯০২. সামািজক আে�ালেনর তথয্, স�ি� দখেলর েলােভ সংখয্ালঘুেদর ওপর ববর্রতা অবয্াহত 
রেয়েছ, �থম আেলা, ১৪ িডেস�র, ২০০১
৯০৩. আওয়ামী লীেগর পেক্ষ কাজ করায় মাগুরায় এক িহ�ু বয্বসায়ীেক িপিটেয় জখম, জনক�, ১৫ 
িডেস�র, ২০০১
৯০৪. সেরজিমন রাজশাহীর ঝালুকা �াম : ‘ছিব তুেল িক হেব, শালা মালাউেনর বা�ােদর এেদেশ 
থাকেত েদয়া হেব না?’, সংবাদ, ১৫ িডেস�র, ২০০১
৯০৫. বােগরহােট িহ�ু বািড়েত গণডাকািত লুটপাট, হুমিক, েভােরর কাগজ, ১৫ িডেস�র, ২০০১



৯০৬. তারা ভারত যাি�ল, শয্ামনগের ২৮ জন সংখয্ালঘু সদসয্ ে��ার �থম, সংবাদ, ১৬ িডেস�র, 
২০০১
৯০৭. কুিম�ার প�ীেত ইউিপ েচয়ারময্ান বািড়সহ িতন বািড়েত ডাকািত েচয়ারময্ানেক হুমিক, েভােরর 
কাগজ, ২০ িডেস�র, ২০০১
৯০৮. সাতক্ষীরার েমৗখািলেত িহ�ু পাড়ায় লুট, ভাঙচুর, আগুন আহত ৩০ জন, েভােরর কাগজ, ২০ 
িডেস�র, ২০০১
৯০৯. কালীগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা, আহত- ৩০, �থম আেলা, ২০ িডেস�র, 
২০০১
৯১০. সাঁিথয়ায় �শান ঘাট দখেলর েচ�া বয্থর্, সংবাদ, ২১ িডেস�র, ২০০১
৯১১. মূিতর্ চুির, েভােরর কাগজ, ২১ িডেস�র, ২০০১
৯১২. রা�ামািটেত পাহািড় যুবক হতয্া, অপহৃত হেয়েছ এক �াক �াইভার, েভােরর কাগজ, ২১ িডেস�র, 
২০০১
৯১৩. শাহিরয়ার কিবেরর আটকােদেশর েময়াদ আরও ৯০ িদন বৃি� ॥ জািমেনর আেবদন তৃতীয় বার 
নাকচ, জনক�, ২১ িডেস�র, ২০০১
৯১৪. ঈেদর রােত ধামরাইেয়র প�ীেত মূিতর্ চুির, েভােরর কাগজ, ২২ িডেস�র, ২০০১
৯১৫. মামলা করার সাহস েদখােলা না েকউ, �ানীয়ভােব মীমাংসার েচ�া চলেছ, েগাপালগে�র �ােম 
তু� ঘটনায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা, েভােরর কাগজ, ২২ িডেস�র, ২০০১
৯১৬. েগাপালগে� ৬িট সংখয্ালঘু পিরবার আতে� রেয়েছ, যুগা�র, ২২ িডেস�র, ২০০১
৯১৭. নড়াইেল ধষর্েণর পর গৃহবধূ হতয্া, আওয়ামী লীগ কমর্ীর রগ কতর্ন, �থম আেলা, ২৩ িডেস�র, 
২০০১
৯১৮. েদড় লাখ টাকা লুট ॥ রাজশাহীেত ডাকািত, বাংলােদশ অবজারভার, ২৪ নেভ�র ২০০১
৯১৯. কুয়াকাটার রাখাইনেদর জিমর ধান লুট কের িনে� িবএনিপ স�াসীরা ॥ পুিলশ নীরব দশর্ক, 
জনক�, ২৪ িডেস�র, ২০০১
৯২০. আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল েছেলর পুিলেশর চাকির হয়িন তাই নারায়ণ ঠাকুেরর গাভী লুট, 
জনক�, ২৪ িডেস�র, ২০০১
৯২১. মাগুরায় েপা�ার টাি�েয় সংখয্ালঘুেদর �িত হুমিক, জনক�, ২৪ িডেস�র, ২০০১
৯২২. রায়পুরায় মি�র েথেক মুিতর্ চুির, েভােরর কাগজ, ২৪ িডেস�র, ২০০১
৯২৩. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : ঘটনা�ল েগাপালগে�র িবজয়পাশা �াম-ডা. অিসত সরকারসহ ৬িট পিরবার 
এখন চরম িনরাপ�হীনতার িশকার, �থম আেলা, ২৫ িডেস�র, ২০০১
৯২৪. ৫ শতািধক ধষর্ণ : সরকােরর েচাখ এখেনা ব�!, েভােরর কাগজ, ২৫ িডেস�র, ২০০১
৯২৫. চাঁদা না িদেল সংখয্ালঘু পিরবােরর েমেয়েক অপহরেণর হুমিক ॥ স�াসী ে��ার, জনক�, ২৫ 
িডেস�র, ২০০১
৯২৬. �রূপকাঠীেত স�াসীরা সংখয্ালঘুেদর ধান েকেট িনেয় যাে�, জনক�, ২৫িডেস�র, ২০০১
৯২৭. জনসংহিত সিমিতর েনতা হতয্াকা�, অপহৃত িকেশার উ�ার হয়িন, চুি�র পক্ষ-িবপক্ষ �েপ 
সংঘষর্, �থম আেলা, ২৬ িডেস�র, ২০০১
৯২৮. বাংলােদেশর িহ�ুরা ‘আর িফের যােব না’, েডইিল �ার, ২৬ িডেস�র, ২০০১
৯২৯. চাটেমাহের চাঁদাবাজেদর হুমিকর মুেখ চরম িনরাপ�াহীনতায় এক সংখয্ালঘু িশক্ষক, েভােরর 
কাগজ, ২৭ িডেস�র, ২০০১
৯৩০. ধষর্েণ বয্থর্ হেয় িকেশারগে� িহ�ু িবধবার �ন কতর্ন, জনক�, ২৭ িডেস�র, ২০০১
৯৩১. েজাট স�ােস মানুষ িদশাহারা ॥ যেশাের সংখয্ালঘু ২৭ বািড়েত ডাকািত, বিরশােল দুই ছা� ও 
এক যুবদল েনতা ে��ার, জনক�, ২৮ িডেস�র, ২০০১
৯৩২. বাংলােদেশ িহ�ু িনযর্াতেনর তদ� হওয়া উিচত ॥ অয্ামেনি� মহাসিচব, জনক�, ২৮ িডেস�র, 
২০০১
৯৩৩. হািতয়ায় �ামীেক িপিটেয় জখম ॥ �ীর �ীলতাহািন, ইে�ফাক, ২৮ িডেস�র, ২০০১
৯৩৪. পুিঠয়ায় আইন-শৃ�লার অবনিত ॥ ক্ষমতাসীনেদর িনযর্াতন ছাড়াও েবেড় েগেছ চুির ডাকািত ধষর্ণ, 
সংবাদ, ২৯ িডেস�র, ২০০১



৯৩৫. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনার িনরেপক্ষ তদ� করুন ॥ দায়ীেদর িবচার হওয়া উিচত : 
অয্ামেনি� মহাসিচব, েভােরর কাগজ, ২৯ িডেস�র, ২০০১
৯৩৬. বািড় িবি� কের অনয্� চেল েযেত েচেয়িছেলন ॥ চাঁদা না েপেয় েফনীেত িবএনিপ স�াসীরা 
�বীণেক িপিটেয় কুিপেয় হতয্া কেরেছ, েভােরর কাগজ, ২৯ িডেস�র, ২০০১
৯৩৭. েকশবপুেরর প�ীেত ২৮ বািড় েথেক চাঁদা আদায় কেরেছ দু�ৃতকারীরা, েভােরর কাগজ, ২৯ 
িডেস�র, ২০০১
৯৩৮. েফিনেত স�াসীেদর হােত �হৃত হেয় ১ বয্ি�র মৃতুয্, �থম আেলা, ২৯ িডেস�র, ২০০১
৯৩৯. সাতকািনয়ায় মি�েরর জায়গা দখল িনেয় সংঘষর্ আহত ৫, ে��ার ৫, েভােরর কাগজ, ৩০ 
িডেস�র, ২০০১
৯৪০. বানারীপাড়ায় গালর্স �ুেলর নােম বরা� বািড় দখল ॥ মি�রও দখেলর পাঁয়তারা, জনক�, ৩০ 
িডেস�র, ২০০১
৯৪১. েসনবােগ মি�ের অি�সংেযােগর ঘটনায় িশিবর কয্াডার ে��ার, ইে�ফাক, ৩১ িডেস�র, ২০০১
৯৪২. িস�াইের সংখয্ালঘুর ওপর িনযর্াতন। �রা�ম�ীর হ�েক্ষপ কামনা, ইে�ফাক, ৩১ িডেস�র, 
২০০১
৯৪৩. েসানাগাজীেত এক বয্ি� খুন, ইে�ফাক, ৩১ িডেস�র, ২০০১

জানুয়াির, ২০০২:-

৯৪৪. েসনবােগ কালী মি�র ও ব�ব�ুর ছিবেত অি�সংেযাগ ॥ িশিবর কয্াডার ে��ার, আজেকর 
কাগজ, ১ জানুয়াির, ২০০২
৯৪৫. েদশবয্াপী স�াসী কমর্কা� : অ�িতেরাধয্ভােব সংঘষর্, লুটপাট ও িছনতাই চলেছ, বাংলােদশ 
অবজারভার, ১ জানুয়াির, ২০০২
৯৪৬. িহজলায় স�াস চলেছই ॥ পুিলশ িনি�য়, শূনয্ িভটায় িফের এেসেছ মালতী রাণী, জনক�, ১ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৪৭. নগদ অথর্ ও েসানা লুট, ইনিডেপনেড�, ১ জানুয়াির, ২০০২
৯৪৮. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনায় েতালপাড়, রূপালী, ১ জানুয়াির, ২০০২
৯৪৯. সাতক্ষীরায় সংখয্ালঘু পিরবােরর েদাকান ও বািড়েত হামলা, জনক�, ৩ জানুয়াির, ২০০২
৯৫০. বােগরহােট স�াসীেদর হােত ৫ সংখয্ালঘু নারী লাি�ত উে�েদর পাঁয়তারা, জনক�, ৩ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৫১. �থম আেলােক সাক্ষাৎকাের অয্ামেনি� ই�ারনয্াশনােলর মহাসিচব আইিরন খান ॥ 
সংখয্ালঘুেদর িনরাপ�ার বয্ব�া করেত হেব : জনগণ েভাট িদেয়েছ পিরবতর্েনর জনয্, �থম আেলা, 
৩ জানুয়াির, ২০০২
৯৫২. আড়াইহাজার ও ফতু�ায় ডাকািত, আহত ১০, খবর, ৪ জানুয়াির, ২০০২
৯৫৩. েশরপুের ছা�দল কয্াডারেদর চাঁদাদািব ॥ বািড়ঘের হামলা : ২ ছা�দল কমর্ী ে��ার, খবর, ৪ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৫৪. েশরপুেরর িঝনাইগাতীর ি��ান প�ীবাসী সশ� স�াসীেদর হােত িজি�, আজেকর কাগজ, ৪ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৫৫. কলমাকা�ায় স�াসীরা এক সংখয্ালঘুর বািড়ঘর �ািলেয় িদেয়েছ, মূিতর্ ভাঙচুর, যুগা�র, ৫ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৫৬. িক্ষিদরপুর �ােম এখেনা সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন চলেছ, সংবাদ, ৫ জানুয়াির, ২০০২
৯৫৭. েকমন আেছন সংখয্ালঘুরা : িনযর্ািতত সংখয্ালঘুরা বািড়ঘের িফের নতুন সমসয্ার মুেখ পড়েছন 
চালচুেলার িকছুই েনই!, জনক�, ৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৫৮. একজন শহীদ মুি�েযা�ার �ী-পুে�র আিতর্, মাতৃভূিম, ৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৫৯. ক�বাজাের ছা�লীগ কমর্ী খুন, বিরশােল আেরক কয্াডার জখম, �থম আেলা, ৭ জানুয়াির, 
২০০২
৯৬০. ক�বাজাের ছা�লীগ কমর্ীেক অপহরেণর পর িনযর্াতন কের হতয্া, জনক�, ৮ জানুয়াির, ২০০২



৯৬১. রূপসায় অয্ািসেড ঝলেস েগেছ �ামী-�ীর মুখম�ল, েভােরর কাগজ, ৮ জানুয়াির, ২০০২
৯৬২. �িতবােদ হাজার হাজার মানুষ রা�ায় : শাঁখাির বাজাের মি�ের ঢুেক মূিতর্ েভেঙেছ এক দুবৃর্�, 
সংবাদ, ৯ জানুয়াির, ২০০২
৯৬৩. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতন : ১৪ জানুয়াির জািতসংেঘর সামেন গণঅনশন, সংবাদ, ৯ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৬৪. ল�ীপুের বািড়েত স�াসীেদর হামলা, ইে�ফাক, ১০ জানুয়াির, ২০০২
৯৬৫. েগায়ালে� মূিতর্ ভাঙচুর কেরেছ দু�ৃতকারীরা, �থম আেলা, ১০ জানুয়াির, ২০০২
৯৬৬. নবীগে� �ুিডওেত ডাকািত, ইে�ফাক, ১০ জানুয়াির, ২০০২
৯৬৭. ে�েমর ��াব �তয্াখয্ান করায় নরিসংদীেত িকেশারী অয্ািসডদ�, যুগা�র, ১১ জানুয়াির, ২০০২
৯৬৮. নােটাের আিদবাসী পিরবােরর জিম ও মহা�শান দখল, যুগা�র, ১১ জানুয়াির, ২০০২
৯৬৯. েন�েকানার পূবর্ধলায় স�াসীেদর তা�ব, লুটপাট ॥ আহত ৬, আজেকর কাগজ, ১১ জানুয়াির, 
২০০২
৯৭০. েচৗমুহনীেত েলাকনাথ ��চারীর পুজাম�েপর ঘাট দখল : �ানীয় িহ�ু স�দােয়র মেধয্ চরম 
েক্ষাভ, িন�া ও উে�জনা, আজেকর কাগজ, ১১ জানুয়াির, ২০০২
৯৭১. শিনেদেবর মি�ের ভাঙচুর : কামাল আবার িরমাে� ॥ ২ সহেযাগীেক খুঁজেছ পুিলশ, আজেকর 
কাগজ, ১১ জানুয়াির, ২০০২
৯৭২. যেশাের চরমপ�ী দেলর পিরচেয় সংখয্ালঘু বািড়েত বয্াপক ডাকািত ॥ পুিলশ বলেছ দসুয্তা, 
জনক�, ১২ জানুয়াির, ২০০২
৯৭৩. অয্ািসড িনেক্ষপ ॥ দাউদকাি�েত এক সংখয্ালঘু পিরবােরর ৪ জন আহত, সংবাদ, ১২ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৭৪. তাড়ােশর মানুষ স�াসীেদর হােত িজি�, জনক�, ১২ জানুয়াির, ২০০২
৯৭৫. কািশয়ািনর সংখয্ালঘু েনতা মেনার�েনর লাশ �ায় দু’মাস পর উ�ার, েভােরর কাগজ, ১৩ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৭৬. িনযর্াতেনর ১২ মামলারই ভিবষয্ত অিনি�ত ॥ চাপা েদয়া হে� �তয্াহােরর জনয্, দরখা�ও 
পেড়েছ, জনক�, ১৩ জানুয়াির, ২০০২
৯৭৭. বগুড়ার েশরপুের যুবক খুন, সংবাদ, ১৪ জানুয়াির, ২০০২
৯৭৮. মধুখালীেত সংখয্ালঘুেদর ১০িট েদাকান ভাঙচুর, সংবাদ, ১৪ জানুয়াির, ২০০২
৯৭৯. নরিসংদীেত িবএনিপ স�াসীেদর তা�ব মামলা কের সংখয্ালঘুরা েবকায়দায়, েভােরর কাগজ, 
১৪ জানুয়াির, ২০০২
৯৮০. পাইকগাছায় অপহৃত কৃ�পদেক ৩ িদেনও উ�ার করা যায়িন, েভােরর কাগজ, ১৪ জানুয়াির, 
২০০২
৯৮১. িচিঠেত গভীর উে�গ : �ধানম�ীর কােছ িহ�ু িনযর্াতেনর িবষেয় জানেত েচেয়েছন মািকর্ন 
কংে�সময্ান, েভােরর কাগজ, ১৪ জানুয়াির, ২০০২
৯৮২. সংখয্ালঘুেদর মেধয্ এখনও নীরব আত�, েদখার েকউ েনই, েগাপেন েদশ ছাড়েছন অেনেকই, 
জনক�, ১৪ জানুয়াির, ২০০২
৯৮৩. িনযর্াতেনর নতুন েকৗশল পা�া মামলা দােয়র ॥ েরহাই েপেত িবএনিপ েনতােদর চাঁদা �দান, 
জনক�, ১৫ জানুয়াির, ২০০২
৯৮৪. িঝনাইগাতীেত সংখয্ালঘু আিদবাসীরা স�াসীেদর হােত িজি� ভুয়া কাগজপে�র মাধয্েম 
জিমিজেরত হািতেয় িনে�, সংবাদ, ১৫ জানুয়াির, ২০০২
৯৮৫. িঝনাইদেহ েহােটল বয্বসায়ী অধয্াপেকর কাছ েথেক টাকা আদায় : ২ দােরাগার িবরুে� ধষর্েণর 
অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ১৫ জানুয়াির, ২০০২
৯৮৬. পাংশায় �ভাবশালীেদর দখেল এক সংখয্ালঘুর বসতবািড়, �থম আেলা, ১৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৮৭. বােগরহােট নতুন আত� : ডাকািতর পর নারী িনযর্াতন : েমােরলগ� ও কচুয়ায় ৯ বািড়েত 
ডাকািত ॥ মা েমেয়সহ ৪ মিহলার �ীলতাহািন, জনক�, ১৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৮৮. লডর্ হািডর্ে� িহ�ু বািড় দখল কেরেছ নবয্ �ভাবশালীরা ॥ সাংবািদকেদর হাত-পা েভে� েদয়ার 
হুমিক, জনক�, ১৬ জানুয়াির, ২০০২



৯৮৯. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর �িতবােদ িনউইয়েকর্ জািতসে�র সামেন সমােবশ, ইে�ফাক, 
১৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৯০. চরফয্াশেন িনবর্াচেনর পর ১৭ মিহলার �ীলতাহািন, ইে�ফাক, ১৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৯১. ধনবািড়েত চাঁদাবাজেদর েদৗরা�য্ বৃি�, ইে�ফাক, ১৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৯২. সফররত দুই কংে�স সদেসয্র কােছ �ারকিলিপ ॥ সংখয্ালঘু িনযর্াতন ব�, েমৗলবাদী 
তৎপরতা িনিষ� ও শাহিরয়ার কিবেরর মুি� দািবেত জািতসংেঘর সামেন িবেক্ষাভ অনশন, জনক�, 
১৬ জানুয়াির, ২০০২
৯৯৩. েভাটেকে� েযেত মানা! ॥ বরগুনার সংখয্ালঘু �ােম স�াসীেদর হানা, �থম আেলা, ১৭ 
জানুয়াির, ২০০২
৯৯৪. রাজশাহীর দুগর্াপুের িবএনিপ সমথর্কেদর িনযর্াতন চলেছই, সংবাদ, ১৭ জানুয়াির, ২০০২
৯৯৫. অেনক ঘটনাই রেয়েছ অ�রােল ॥ উজালার মৃতুয্ অেনক �� েরেখ েগেছ ॥ দুই উপেজলায় 
িনরর্য্াতেনর েকান উ�র েনই, জনক�, ১৭ জানুয়াির, ২০০২
৯৯৬. সংখয্ালঘু িনযর্াতন দমেন সরকার বয্থর্ ॥ আেলাচনাসভা, জনক�, ১৮ জানুয়াির, ২০০২
৯৯৭. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনার পর িবচার না পাওয়া মানুষ এখন িদশাহারা ফায়দা লুেটেছ িবিভ� 
মহল, জনক�, ১৮ জানুয়াির, ২০০২
৯৯৮. ধামরাইেয় গৃহকতর্াসহ সকলেক েবঁেধ ডাকািত, েভােরর কাগজ, ১৮ জানুয়াির, ২০০২
৯৯৯. সংখয্ালঘু িনযর্াতন �সে� ব�বয্ েচেয় আদালেতর িনেদর্শ মানেলা না সরকার, েভােরর কাগজ, 
১৮ জানুয়াির, ২০০২
১০০০. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর �িতবােদ জািতসংেঘর সামেন �তীক গণঅনশন, েভােরর 
কাগজ, ১৮ জানুয়াির, ২০০২
১০০১. ফিরদপুর রামকৃ� িমশেনর মহারাজেক হতয্ার হুমিক, খবর, ১৮ জানুয়াির, ২০০২
১০০২. ঠাকুরগাঁেয় নয্াপ েনতার বািড়েত হামলা : �ী ও পু� গুরুতর আহত, যুগা�র, ১৮ জানুয়াির, 
২০০২
১০০৩. েকরানীগে� সংখয্ালঘুেদর বািড় দখল : সাতিট পিরবার ঘরছাড়া, যুগা�র, ১৯ জানুয়াির, 
২০০২
১০০৪. স�ীেপর এক সহায়হীন সংখয্ালঘু পিরবার পািলেয় েবড়াে� : যুবদল কয্াডােরর চাঁদাবািজর 
েদৗরা�য্, সংবাদ, ১৯ জানুয়াির, ২০০২
১০০৫. েকরানীগে� চাঁদার দাবীেত সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা, ইে�ফাক, ১৯ জানুয়াির, ২০০২
১০০৬. পুিলশ পাহারায় নােটােরর আড়াই শ’ পিরবার, জনক�, ২০ জানুয়াির, ২০০২
১০০৭. েখাদ েকরানীগে�ই সংখয্ালঘু পিরবার আ�া� অবরু�!, জনক�, ২১ জানুয়াির, ২০০২
১০০৮. পাইকগাছায় সংখয্ালঘুেদর িতনিট িচংিড় েঘর দখল, জনক�, ২১ জানুয়াির, ২০০২
১০০৯. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : চাঁদা িদেত অ�ীকার করায় গাইবা�ায় ১ দ�িতেক েদশ ছাড়ার হুমিক, 
সংবাদ, ২১ জানুয়াির, ২০০২
১০১০. দাউদকাি�েত েদেবা�র স�ি� দখেলর পাঁয়তারা ৫ জেনর িবরুে� মামলা, সংবাদ, ২১ 
জানুয়াির, ২০০২
১০১১. ল�ীপুের চাঁদার দািবেত সংখয্ালঘুেদর বািড়েত হামলা লুটপাট, যুগা�র, ২১ জানুয়াির, ২০০২
১০১২. শাঁখারীবাজাের মূিতর্ ভাঙচুেরর �িতবাদ িমিছেল হামলা, আহত ২০, আজেকর কাগজ, ২১ 
জানুয়াির, ২০০২
১০১৩. নােটােরর উদীশা �ােম চাঁদাবািজ অবয্াহত : সংখয্ালঘুেদর রক্ষা করেত পুিলিশ পাহারা ॥ 
সবর্হারােদর হুমিকমুলক িচিঠ ‘েতার মৃতুয্ অিনবাযর্’, সংবাদ, ২১ জানুয়াির, ২০০২
১০১৪. মুি� পাওয়ার পর সাক্ষাৎকাের শাহিরয়ার কিবর : ছিবিট েশষ করেবাই, েভােরর কাগজ, ২১ 
জানুয়াির, ২০০২
১০১৫. সােবক ও বতর্মান আমেলর সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর দুইিরেট আজ আেদশ, �থম আেলা, ২২ 
জানুয়াির, ২০০২
১০১৬. রাঙামািটেত পেকট মােরর ঘটনােক েক� কের সংঘষর্, িতন মিহলা সহ আহত-৭, �থম 
আেলা, ২২ জানুয়াির, ২০০২



১০১৭. কুি�য়া, চুয়াডা�ায় গৃহবধূ ও যুবক খুন, খুলনায় আওয়ামী লীগ কমর্ী েঘর মািলকেক গুিল 
কের হতয্া, �থম আেলা, ২৩ জানুয়াির, ২০০২
১০১৮. ঝালকািঠেত সংখয্ালঘুেদর ওপর িবএনিপর হামলা, আহত ১০, সংবাদ, ২৪ জানুয়াির, ২০০২
১০১৯. মূলয্বান িজিনসপ� লুট কেরেছ ডাকাতদল, িদ িনউ েনশন, ২৫ জানুয়াির, ২০০২
১০২০. ঝালকািঠেত িহ�ুপাড়ায় হামলা : ছা�দল েনতা ে��ার, যুগা�র, ২৫ জানুয়াির, ২০০২
১০২১. েবড়ায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা : মাতা পু� আহত, যুগা�র, ২৫ জানুয়াির, ২০০২
১০২২. বগুড়ায় কালী মূিতর্ ভাঙচুর : উে�জনা, যুগা�র, ২৬ জানুয়াির, ২০০২
১০২৩. ইির �ক েথেক শয্ােলা েমিশন ও পাটর্স চুির: ৫০ িবঘা জিম েসচবি�ত : েমা�াহােট 
সংখয্ালঘুেদর এক েকািট টাকার মাছ চুির, জনক�, ২৬ জানুয়াির, ২০০২
১০২৪. খুলনায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা, �ামবাসীর �িতেরাধ : িনজামীর গািড় 
আটেক স�াসীেদর ে��ার দািব, েভােরর কাগজ, ২৬ জানুয়াির, ২০০২
১০২৫. ঘরবািড় েথেক উে�দ : ঠাকুরগাঁওেয় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ৪ মিহলার �ীলতাহািন, 
আহত ১০, সংবাদ, ২৭ জানুয়াির, ২০০২
১০২৬. বগুড়ার হিরপুর মি�েরর দরজা-জানালা ও মূিতর্ ভাঙচুর, �থম আেলা, ২৭ জানুয়াির, ২০০২
১০২৭. �পুেরর প�ীেত ডাকািত, েভােরর কাগজ, ২৭ জানুয়াির, ২০০২
১০২৮. েচৗগাছার িহ�ু অধুয্িষত �ােম িবএনিপ স�াসীেদর তা�ব, পুিলেশর গুিলবষর্ণ : গুিলিব� ৬ 
সহ আহত ৪০ জন, েভােরর কাগজ, ২৭ জানুয়াির, ২০০২
১০২৯. বাউফেল চাঁদা না েপেয় িহ�ু পিরবােরর ওপর স�াসীেদর হামলা, আহত ৮, �থম আেলা, 
২৮ জানুয়াির, ২০০২
১০৩০. আমতলীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িনযর্াতন, �থম আেলা, ২৮ জানুয়াির, ২০০২
১০৩১. েবড়ায় সংখয্ালঘু পিরবােরর সদসয্েদর মারধর লুট, যুগা�র, ২৮ জানুয়াির, ২০০২
১০৩২. যেশাের সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার অিভেযােগ িবএনিপ েনতা ে��ার, সংবাদ, ২৮ 
জানুয়াির, ২০০২
১০৩৩. মৃতুয্ ভেয় ভীত নই ॥ শাহিরয়ার কিবর, ইে�ফাক, ২৮ জানুয়াির, ২০০২
১০৩৪. বাউফেল িবএনিপ চাঁদাবাজেদর িহ�ু বািড়েত হামলা॥ মা ও দুই েমেয়র �ীলতাহািন, 
জনক�, ২৯ জানুয়াির, ২০০২
১০৩৫. নওগাঁয় সংখয্ালঘু পিরবারেক হুমিক : ৫০ হাজার টাকা িদিব, না হয় েদশ েছেড় চেল যািব, 
েভােরর কাগজ, ২৯ জানুয়াির, ২০০২
১০৩৬. মেহশখালীেত সংখয্ালঘু িনযর্াতন চলেছ, সংবাদ, ২৯ জানুয়াির, ২০০২
১০৩৭. ঠাকুরগাঁেয় ৪০িট পিরবার ঘর-বািড় েছেড় পািলেয়েছ, বাংলােদশ অবজারভার, ২৯ জানুয়াির, 
২০০২
১০৩৮. সাতকািনয়ায় সংখয্ালঘু েনতার বািড়েত হামলা-লুটপাট, েভােরর কাগজ, ৩০ জানুয়াির, 
২০০২
১০৩৯. ল�ীপুের কালীমি�র ভাঙচুর, ইে�ফাক, ৩১ জানুয়াির, ২০০২
১০৪০. ঝালকািঠেত স�াসীেদর লুটপাট, খবর, ৩১ জানুয়াির, ২০০২
১০৪১. নবাবগে� মি�ের হামলা ৬িট �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ৩১ জানুয়াির, ২০০২
১০৪২. হাসপাতােল আহত �াণেতাষেক েবামা েমের হতয্ার হুমিক, সংবাদ, ৩১ জানুয়াির, ২০০২

েফ�য়াির, ২০০২:-

১০৪৩. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবরুে� ঐকয্ব� �িতেরাধ গেড় তুলেত হেব ॥ সা�দািয়কতািবেরাধী 
জাতীয় সমােবশ, জনক�, ১ েফ�য়াির, ২০০২
১০৪৪. ৈভরেব মি�েরর েসবােয়ত �হৃত, যুগা�র, ১ েফ�য়াির, ২০০২
১০৪৫. নবাবগে� �িতমা ভাঙচুর, যুগা�র, ১ েফ�য়াির, ২০০২
১০৪৬. সা�দািয়কতািবেরাধী সমােবেশ ব�ারা ॥ মুি�যুে�র সকল শি�েক এক মে� আনুন, 



সংবাদ, ১ েফ�য়াির, ২০০২
১০৪৭. িহ�ু, েবৗ�, ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সমােবশ ॥ বতর্মান সরকার ক্ষমতায় থাকেল সংখয্ালঘু 
িনযর্াতন ব� হেব না, েভােরর কাগজ, ১ েফ�য়ারী ২০০২
১০৪৮. নােটােরর এক মুি�েযা�ার পিরবার আেছ চরম িনরপ�াহীনতায়, যুগা�র, ২ েফ�য়ারী ২০০২
১০৪৯. িমঠাপুকুের চাঁদাবািজর িশকার িহ�ু বয্বসায়ীরা, ‘িহ�ু�ান’ পাঠােনার হুমিক, েভােরর কাগজ, 
২ েফ�য়াির, ২০০২
১০৫০. স�াসীেদর অতয্াচাের �া�ণবািড়য়ার ৩িট সংখয্ালঘু পিরবার ঘরছাড়া, েভােরর কাগজ, ২ 
েফ�য়াির, ২০০২
১০৫১. আদালেতর িনেষধাজ্ঞা উেপিক্ষত : ধামইরহােটর িরফুিজপাড়া েথেক সরকারদলীয় স�াসীরা 
েকেট িনেয় েগেছ মি�েরর িবশাল সব গাছ ॥ এলাকা ছাড়া বহু সংখয্ালঘু, সংবাদ, ২ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৫২. েজাট সরকােরর ১শ’ িদন ॥ রাউজান িছল আতে�র নগরী : ২ খুন, ১৫িট বািড়েত অি�সংেযাগ 
ও ৮০িট বািড়ঘর ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৫৩. জিম িনেয় িবেরাধ : সাতক্ষীরায় দুই সংখয্ালঘু বািড়েত হামলা ভাঙচুর, যুগা�র, ৩ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৫৪. খুলনায় সংখয্ালঘুর বািড়েত ভাঙচুর লুটপাট, যুগা�র, ৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৫৫. সংখয্ালঘু পিরি�িত : েখাঁজখবর িনে� ইউেরাপীয় পালর্ােম�, যুগা�র, ৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৫৬. পটুয়াখালীর কািলশুরী �াম : সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িবএনিপ স�াসীেদর হামলা : আহত 
৮ জন, সংবাদ, ৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৫৭. বস�পুর �ােমর ৭০িট ধমর্ীয় সংখয্ালঘু পিরবার এখন অবরু�, সংবাদ, ৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৫৮. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর খবর �কােশ বাউফেলর ওিস নােখাশ সাংবািদকেদর গালাগািল, হুমিক, 
জনক�, ৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৫৯. পুিঠয়ায় সংখয্ালঘু বয্বসায়ীর ওপর হামলার উে�শয্ স�ি� দখল, যুগা�র, ৪ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৬০. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : রংপুের লুটপাট, মািনকগে� মূিতর্ ভাঙচুর, বােগরহােট �ুলছা�ী ধিষর্ত, 
সংবাদ, ৪ েফ�য়াির, ২০০২
১০৬১. দৃি�পাত-এর সাং�ৃিতক অনু�ান : বাংলােদেশ িনযর্ািতত সংখয্ালঘুেদর সাহােযয্ িনউইয়েকর্ অথর্ 
সং�হ, জনক�, ৪ েফ�য়াির, ২০০২
১০৬২. েভালায় িহ�ু বািড়েত হামলা লুটপাট �ীলতাহািন, �থম আেলা, ৪ েফ�য়াির, ২০০২
১০৬৩. িসরাজিদখােন মি�েরর জিম দখেলর েচ�া, মূিতর্ ভাঙচুর, হামলা, জনক�, ৫ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৬৪. ডাকাত কতৃর্ক মূলয্বান সাম�ী লুট, বাংলােদশ অবজারভার, ৫ েফ�য়াির, ২০০২
১০৬৫. েহােসনপুের সংখয্ালঘুর বািড় ভাঙচুর ॥ িশক্ষকসহ ে��ার ২, ইে�ফাক, ৬ েফ�য়াির, ২০০২
১০৬৬. সাতক্ষীরার �ােম মি�র এলাকায় মসিজদ িনমর্ােণর েচ�া ॥ সংখয্ালঘু পিরবারেক হুমিক, 
জনক�, ৬ েফ�য়াির, ২০০২
১০৬৭. িপেরাজপুর ও পটুয়াখালীেত িহ�ু পিরবাের স�াসীেদর হামলা, �থম আেলা, ৬ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৬৮. বােগরহােট িহ�ু পিরবােরর জিম দখল কের জাতীয়তাবাদী মিহলা দেলর সাইনেবাডর্, �থম 
আেলা, ৬ েফ�য়াির, ২০০২
১০৬৯. েমােরলগে� িতন িদেন দশ বািড়েত ডাকািত ॥ �ীলতাহািনর অিভেযাগ, সংবাদ, ৭ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৭০. স�ােসর জনপদ প�পুকুর ॥ সংখয্ালঘুেদর িদন কােট চরম আতে�, জনক�, ৭ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৭১. সা�দািয়ক হামলা রুখেতই হেব ॥ শাহিরয়ার কিবর, জনক�, ৭ েফ�য়াির, ২০০২
১০৭২. িহ�ু পিরবােরর বািড় দখলেক েক� কের শরণেখালার �ােম উে�জনা, েভােরর কাগজ, ৮ 



েফ�য়াির, ২০০২
১০৭৩. সুনামগে�র িদরাইেয় এক িহ�ু বািড়েত সশ� হামলা ॥ আহত ১০, আজেকর কাগজ, ৯ 
েফ�য়াির, ২০০২
১০৭৪. েকরানীগে� যুবদল কয্াডারেদর সংখয্ালঘুর বািড় দখল, সংবাদ, ৯ েফ�য়াির, ২০০২
১০৭৫. সংখয্ালঘু এক বািড়েত ি�তীয়বার ডাকািত, সংবাদ, ৯ েফ�য়াির, ২০০২
১০৭৬. চুমুর নােম চাঁদা আদায় করেছ ছা�দেলর কয্াডাররা সীতাকুে�র পেরশবাবু পািলেয় েবড়াে�ন, 
আজেকর কাগজ, ১০ েফ�য়াির, ২০০২
১০৭৭. িসেলেট �কৃে�র েসানার বাঁিশ মুকুট ছাতা চুির, যুগা�র, ১০ েফ�য়াির, ২০০২
১০৭৮. িবচারপিত িবিব রায় েচৗধুরীর হাজীগে�র বািড়েত মূিতর্ ভাঙচুর, যুগা�র, ১০ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৭৯. হামলাকারীরা �কােশয্ ঘুরেছ, পুিলশ ধরেছ না : খুলনায় আহত বয্বসায়ী েনতা হাসপাতােলও 
িনরাপ�াহীন, সংবাদ, ১১ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮০. েচৗগাছার মািলগািতেত সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন : স�াসীরা বহাল তিবয়েত, পুিলশ উে�া 
িনযর্ািততেদর িবরুে�ই মামলা কেরেছ, েভােরর কাগজ, ১১ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮১. েভালার �ােম গৃহবধূ ধষর্ণ ॥ মালামাল লুট, ইে�ফাক, ১১ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮২. রামগিতেত সংখয্ালঘু পিরবােরর এক সদসয্ অপহৃত ॥ পের উ�ার, জনক�, ১১ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৮৩. িসিম ই�ানীর পর এবার কা�ন, জনক�, ১২ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮৪. কুিড়�ােম কালীমূিতর্ েভেঙ িদেয়েছ স�াসীরা, সংবাদ, ১৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮৫. নওগাঁয় ধিষর্ত বিবতা রানী নরপশুেদর িবচার দািব কেরেছ, জনক�, ১৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮৬. ‘পূজার জনয্ অথর্ েদয়া হেব না’ : ই.িব. িভিসর েঘাষণা, েডইিল �ার, ১৩ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮৭. হািতয়ায় সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন ॥ অেনেকই পািলেয় েবড়াে�ন, আজেকর কাগজ, ১৩ 
েফ�য়াির, ২০০২
১০৮৮. সাতক্ষীরার একিট �ােম ডাকািত, বাংলােদশ অবজারভার, ১৪ েফ�য়াির, ২০০২
১০৮৯. েদওয়ানগে� সর�তী �িতমা ভাঙচুর, যুগা�র, ১৪ েফ�য়াির, ২০০২
১০৯০. সেরজিমন চাি�না ॥ লুটপাট ভাঙচুর দাঁদাবািজ চলেছ, সংবাদ, ১৪ েফ�য়াির, ২০০২
১০৯১. েন�েকাণায় সংখয্ালঘুর জিম দখেলর পর বািড় েথেক উে�েদর হুমিক, ইে�ফাক, ১৪ 
েফ�য়াির, ২০০২
১০৯২. বাউফেলর একিট সংখয্ালঘু পিরবার ৪ মাস ধের পািলেয় েবড়াে�, ইে�ফাক, ১৫ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৯৩. েদওয়ানগে� সর�তী �িতমা ভাঙচুেরর পর পূজা অিনি�ত, ইে�ফাক, ১৫ েফ�য়াির, ২০০২
১০৯৪. কলাপাড়ায় িদবােলােক সংখয্ালঘু িচিকৎসকেক মারধর ও িছনতাই, সংবাদ, ১৫ েফ�য়াির, 
২০০২
১০৯৫. জাতীয় কনেভনশেন আেলাচনা : সংখয্ালঘুর ওপর হামলা সি�িলতভােব �িতেরাধ করুন ॥ 
েরহমান েসাবহান, জনক�, ১৫ েফ�য়াির, ২০০২
১০৯৬. মহাকােলর কােলা কুঠুির েথেক একা�েরর দুঃিখনী বাংলা িক উেঠ এেলা ২০০২ সােল?, 
জনক�, ১৫ েফ�য়াির, ২০০২
১০৯৭. সবর্� হারােনা মানুেষর আহাজািরেত ভাির হেয় উেঠিছল কনেভনশন ম�, জনক�, ১৫ 
েফ�য়াির, ২০০২
১০৯৮. ডাকািত সংঘিটত, ইি�েপনেড�, ১৫ েফ�য়াির, ২০০২
১০৯৯. রাউজােন িগকার সশ� বািহনীর �ােসর রাজ� : সংখয্ালঘুরা এখেনা আতে�, েভােরর কাগজ, 
১৬ েফ�য়াির, ২০০২
১১০০. �িতরােত িবষ �েয়ােগ মাছ লুট ॥ �শাসন িনিবর্কার : বােগরহােটর িচংিড় চাষীরা সবর্�া� 
হেত চেলেছ, জনক�, ১৬ েফ�য়াির, ২০০২
১১০১. রাজশাহীেত কেলজছা�ী কৃ�ারানীর মুখ আগুেন ঝলেস িদেয়েছ স�াসীরা : েদওয়ানগে� িহ�ু 



স�দােয়র মেধয্ আত�, জনক�, ১৬ েফ�য়াির, ২০০২
১১০২. কনেভনশেন উইিলয়াম ে�ান : শাহিরয়ার কিবর েয কাজিট করেত েচেয়িছেলন, আিম েসই 
কাজিটই করেবা, েভােরর কাগজ, ১৬ েফ�য়ারী ২০০২
১১০৩. মু�াগাছায় আিদবাসী যুবকেক অপহরেণর পর হতয্া, বাংলােদশ অবজারভার, ১৭ েফ�য়াির, 
২০০২
১১০৪. রাজশাহীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর অতয্াচার-িনযর্াতন েবেড়ই চেলেছ : স�াসীেদর েকউই ধরা 
পড়েছ না, সংবাদ, ১৭ েফ�য়াির, ২০০২
১১০৫. মু�াগাছায় ছুিরকাঘােত বয্বসায়ীর মৃতুয্, বাংলােদশ অবজারভার, ১৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১০৬. ফতু�ায় মি�েরর েসবােয়তেক মারধর, ইে�ফাক, ১৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১০৭. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে�র দািব, সংবাদ, ১৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১০৮. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা িমথয্া �মােণ মােঠ েনেমেছ সরকার, জনক�, ১৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১০৯. দাগনভঁুঞায় নারকীয় তা�ব : সংখয্ালঘু দুই গৃহবধূেক ধষর্ণ ॥ সবর্� হািরেয় ৫০িট পিরবার �াম 
ছাড়া, জনক�, ১৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১১০. পুকুেরর মাছ, ধান-চাল, গরু ও হাঁস-মুরিগ লুট : িমরসরাইেয় স�াসীেদর ভেয় পািলেয় েবড়াে� 
একিট সংখয্ালঘু পিরবার, �থম আেলা, ১৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১১১. নীলফামারীেত জামায়াত কমর্ীরা এক সংখয্ালঘুর বািড়ঘর পুিড়েয় িদেয়েছ, �থম আেলা, ১৮ 
েফ�য়াির, ২০০২
১১১২. স�াসী হামলায় যুবক আহত, ইনিডেপনেড�, ১৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১১৩. আখাউড়ায় সর�তী �িতমা ভাঙচুর ॥ বরগুনায় �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ১৯ েফ�য়াির, 
২০০২
১১১৪. হািতয়ায় সংখয্ালঘু েজেলেদর ওপর স�াসীেদর িনযর্াতন, �থম আেলা, ২০ েফ�য়াির, ২০০২
১১১৫. প�গেড় দুই স�ানসহ মা অয্ািসডদ�, বাংলােদশ অবজারভার, ২০ েফ�য়াির, ২০০২
১১১৬. েবপারীেক গুলী কের গরু ও টাকা লুট, ইে�ফাক, ২০ েফ�য়াির, ২০০২
১১১৭. দাগনভুঁইয়ায় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ॥ ধষর্ণ মামলা দােয়র ॥ স�াসী আটক, ইে�ফাক, ২০ 
েফ�য়াির, ২০০২
১১১৮. েফনীর দাগনভুঁইয়া, ছাগলনাইয়া ও েসানাগাজী : সংখয্ালঘুেদর ওপর নানা িনযর্াতন অবয্াহত, 
জানমাল ও ই�ত রক্ষার দািবেত কতৃর্পক্ষ বরাবর ২৫িট পিরবােরর �ারকিলিপ, সংবাদ, ২১ েফ�য়াির, 
২০০২
১১১৯. চাঁদা না েদয়ায় বগুড়ায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা ভাঙচুর লুট, যুগা�র, ২৬ েফ�য়াির, 
২০০২
১১২০. পাইকগাছায় দুই সংখয্ালঘু বািড়েত সশ� ডাকািত, জনক�, ২৬ েফ�য়াির, ২০০২
১১২১. চাটেমাহের ি��ান প�ীেত িবএনিপর স�াসীেদর হামলা, ১০িট বািড় ভাঙচুর, লুটপাট, আহত 
২৫, �থম আেলা, ২৭ েফ�য়াির, ২০০২
১১২২. চাঁদা িদেত অ�ীকৃিত জানােল েদাকানদারেক মারধর ॥ ভাঙচুর, ইে�ফাক, ২৭ েফ�য়াির, ২০০২
১১২৩. রংপুের মি�ের হামলা �িতমা ভাঙচুর লুট, জনক�, ২৭ েফ�য়াির, ২০০২
১১২৪. প�গেড়র �া�ণপাড়ায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা : স�াসীরা সারা শরীর ঝলেস িদেয়েছ 
১ গৃহবধূর ॥ মামলা তুেল েনয়ার �কাশয্ হুমিক, সংবাদ, ২৮ েফ�য়াির, ২০০২
১১২৫. জানুয়াির মােস সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা ৬৩িট, েভােরর কাগজ, ২৮ েফ�য়াির, ২০০২

মাচর্, ২০০২:-

১১২৬. না�াইেল সংখয্ালঘু পিরবারেক েদশ ছাড়ার হুমিক, বাংলাবাজার পি�কা, ১ মাচর্, ২০০২
১১২৭. পুিঠয়া-দুগর্াপুেরর ২০িট �ােম এখনও চলেছ অতয্াচার িনযর্াতন : ৫ শ’ সংখয্ালঘু পিরবার 
�ামছাড়া, জনক�, ১ মাচর্, ২০০২
১১২৮. মাগুরায় �ুল ছা�ী অপহৃত, েডইিল �ার, ১ মাচর্, ২০০২



১১২৯. শাহরাি�র দুিট �ােম েজাট স�াসীেদর তা�ব : িঝনাইদেহ �ামছাড়া ৫০ সংখয্ালঘু ॥ খুলনায় 
সহ�ািধক পিরবার িজি�, জনক�, ১ মাচর্, ২০০২
১১৩০. ধমর্পাশার ইউিপ সদসয্ার �ীলতাহািনর েচ�া, সংবাদ, ২ মাচর্, ২০০২
১১৩১. েবায়ালমারীেত রক্ষাচ�ীর মূিতর্ ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ২ মাচর্, ২০০২
১১৩২. বিরশােল ২ গৃহবধূ ও ১ িকেশারী ধিষর্ত, েজলার সংখয্ালঘুেদর মােঝ েফর আত�, েভােরর 
কাগজ, ২ মাচর্, ২০০২
১১৩৩. দাগনভঁূঞার ৩২িট সংখয্ালঘু পিরবার �াম েছেড় পািলেয় েবড়াে�, আজেকর কাগজ, ২ মাচর্, 
২০০২
১১৩৪. অপহরেণর ৪ িদন পর ক্ষতিবক্ষত লাশ উ�ার, বাংলাবাজার পি�কা, ২ মাচর্, ২০০২
১১৩৫. েসানাগাজীেত ১০ সংখয্ালঘু পিরবােরর সবর্� লুট, ইে�ফাক, ২ মাচর্, ২০০২
১১৩৬. ঠাকুরগাঁেয় ৩ স�ােনর জননী অপহরণ, খবর, ২ মাচর্, ২০০২
১১৩৭. মঠবািড়য়ায় অসহায় ১৮িট পিরবার স�াসীেদর কােছ িজি�, মাতৃভূিম, ৩ মাচর্, ২০০২
১১৩৮. হািতয়ায় সহ�ািধক সংখয্ালঘু নর-নারীর িমিছল : িনযর্াতনকারীেক জািমেন মুি� েদওয়ার 
�িতবাদ, আজেকর কাগজ, ৩ মাচর্, ২০০২
১১৩৯. েবায়ালমারীেত ২িট মি�ের হামলা॥ ১০ পিরবার িনরাপ�াহীন, ইে�ফাক, ৩ মাচর্, ২০০২
১১৪০. সুজানগের সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর িনযর্াতন ব� হয়িন, েভােরর কাগজ, ৪ মাচর্, ২০০২
১১৪১. জলঢাকায় সংখয্ালঘুেদর খতেমর হুমিক িদে� জামায়াত, েভােরর কাগজ, ৪ মাচর্, ২০০২
১১৪২. েসই সংখয্ালঘু িকেশারীেক ৫০ িদেনও উ�ার করা যায়িন, সংবাদ, ৪ মাচর্, ২০০২
১১৪৩. চাটেমাহর ি��ানপাড়ায় মানুেষর ঢল ॥ স�� পিরবাের েযন �াণস�ার, জনক�, ৪ মাচর্, 
২০০২
১১৪৪. ধিষর্তার জিরমানা, সংবাদ, ৫ মাচর্, ২০০২
১১৪৫. রা�ামািটেত এক পিরবােরর ৩ জন খুন, জনক�, ৫ মাচর্, ২০০২
১১৪৬. নােটার মহা�শােন হামলা, যুগা�র, ৫ মাচর্, ২০০২
১১৪৭. ফুলপুের স�াসী কতৃর্ক শয্ােলা েমিশন ভাঙচুর ॥ েজয্ািতষ েদবনােথর চাষাবাদ বয্াহত, �থম 
আেলা, ৬ মাচর্, ২০০২
১১৪৮. বানারীপাড়ায় মি�র দখেলর েচ�া ॥ পুেজা ব� ॥ িমথয্া মামলা, পুেরািহত এলাকাছাড়া, �ানীয় 
সংসদ সদেসয্র ঘিন� েনতার হুমিক, জনক�, ৬ মাচর্, ২০০২
১১৪৯. েবায়ালমারীেত রক্ষাচি� মূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ৬ মাচর্, ২০০২
১১৫০. হাটহাজারীেত সমাজেসবা কমর্কতর্া বকুল রানী নৃশংসভােব খুন এলাকায় েশােকর ছায়া, 
জনক�, ৬ মাচর্, ২০০২
১১৫১. পাংশায় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা॥ মালামাল লুট, খবর, ৬ মাচর্, ২০০২
১১৫২. চ��ােম চাঁদা না েপেয় িবেয়র আসর প� কেরেছ ছা�দেলর স�াসীরা : মামলা করেল হতয্ার 
হুমিক িদেয় িবেয়র উপহারসাম�ী িনেয় যাওয়া হেয়েছ, েভােরর কাগজ, ৭ মাচর্, ২০০২
১১৫৩. েদৗলতপুের �ণর্ বয্বসায়ীর কােছ চাঁদা দািব হতয্ার হুমিক, �থম আেলা, ৭ মাচর্, ২০০২
১১৫৪. হািতয়ার েজেলপাড়ায় েমা�ফা েম�র বািহনীর অকথয্ িনযর্াতন : �ায় ২০ সহ�ািধক সংখয্ালঘু 
িজি�॥ মুি� েপেত �ধানম�ী, �রা�ম�ীর হ�েক্ষপ কামনা, সংবাদ, ৭ মাচর্, ২০০২
১১৫৫. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা ব� করুন : প�ু হাসপাতােল িনযর্ািততেদর পােশ েডনমাকর্ ও 
জামর্ান রা�দূত, �থম আেলা, ৮ মাচর্, ২০০২
১১৫৬. বগুড়ায় মুি�পণ না েপেয় স�ম ে�ণীর ছা�েক হতয্া, সংবাদ, ৮ মাচর্, ২০০২
১১৫৭. চাঁদার দািবেত বড়াই�ােম ি��ান প�ীেত স�াসীেদর হামলা, আহত ৫, �থম আেলা, ৯ মাচর্, 
২০০২
১১৫৮. েনায়াখালীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা ও লুট, সংবাদ, ৯ মাচর্, ২০০২
১১৫৯. মািনকগে� সংখয্ালঘু ডা�ােরর বািড়েত অি�সংেযাগ, সংবাদ, ৯ মাচর্, ২০০২
১১৬০. িসেলেট আিদবাসীর জিম আ�সাত ॥ েশষ স�লটুকু নামমা� মূেলয্ িবি�র চাপ, জনক�, ৯ 
মাচর্, ২০০২



১১৬১. নবাবগে�র �ােম চাঁদার দািবেত সংখয্ালঘু বািড়েত হামলা ও গুিল, আজেকর কাগজ, ৯ মাচর্, 
২০০২
১১৬২. চাঁদাবািজ : নােটার ও নবাবগে� সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা : বিরশােল কুিপেয় ২ জনেক 
জখম, যুগা�র ৯ মাচর্, ২০০২
১১৬৩. সাভাের িহ�ু বয্বসায়ীর বািড়েত হামলা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ৯ মাচর্, ২০০২
১১৬৪. বািজতপুেরর আয়নারকাি� �ােম স�াস : মরেদহ িজি� কেরও চাঁদাবািজ, ২০ িহ�ু পিরবার 
�ামছাড়া, �থম আেলা, ১০ মাচর্, ২০০২
১১৬৫. পূজা ম�েপ মানব িব�া িনেক্ষপ ॥ যুবক ে��ার, বাংলাবাজার পি�কা, ১০ মাচর্, ২০০২
১১৬৬. স�াসীরা েনায়াখালীেত মি�ের আগুন িদেয় পুিড়েয় িদেয়েছ, বাংলাবাজার পি�কা, ১০ মাচর্, 
২০০২
১১৬৭. িমরসরাইেয় েজেল সদর্ার খুন, যুগা�র, ১১ মাচর্, ২০০২
১১৬৮. সাটুিরয়ায় �িতমা ভাঙচুর, অি�সংেযাগ, �থম আেলা, ১১ মাচর্, ২০০২
১১৬৯. মাদারীপুের সংখয্ালঘুর েদাকােন হামলা, চাটিখেল বয্বসায়ীেক িপিটেয় ফল লুট, �থম আেলা, 
১১ মাচর্, ২০০২
১১৭০. বািজতপুের চাঁদাবাজ িছনতাইকারীেদর তৎপরতা : পািলেয় েবড়াে� একিট িহ�ু পিরবার, 
�থম আেলা, ১১ মাচর্, ২০০২
১১৭১. েনায়াখালীর রামিদ �ােম মি�ের অি�সংেযাগ, �থম আেলা, ১১ মাচর্, ২০০২
১১৭২. পুিঠয়ায় স�াসীেদর হােত লাি�ত আেরক সংখয্ালঘু, সংবাদ, ১১ মাচর্, ২০০২
১১৭৩. ভীিতর মেধয্ গােরা স�দায়, �থম আেলা, ১১ মাচর্, ২০০২
১১৭৪. কুিড়�ােমর প�ীেত স�াসীেদর তা�ব ৩িট িহ�ু বািড়েত অি�সংেযাগ, লুটপাট : েলাকজনেদর 
মারেধার, েচােখ আগুন িদেয় অ� করা হেয়েছ একজনেক, েভােরর কাগজ, ১২ মাচর্, ২০০২
১১৭৫. চাঁদাবািজ : রায়পুরায় স�াসীরা পুিড়েয় িদেয়েছ সংখয্ালঘু মাছ বয্বসায়ীর বািড়, যুগা�র, ১৩ 
মাচর্, ২০০২
১১৭৬. সাতক্ষীরায় ধষর্কেদর পেক্ষ িবএনিপ েনতার সংবাদ সে�লন, আজেকর কাগজ, ১৩ মাচর্, 
২০০২
১১৭৭. বিরশােল তরুণী �ুলিশিক্ষকা ধষর্েণর িশকার, েভােরর কাগজ, ১৩ মাচর্, ২০০২
১১৭৮. নরিসংদীর চরা�েল স�াসীেদর আগুেন সংখয্ালঘুেদর ৩িট ঘর ভ�ীভূত, �থম আেলা, ১৩ 
মাচর্, ২০০২
১১৭৯. মহােদবপুের সংখয্ালঘুর বািড়েত দুবৃর্�েদর অি�সংেযাগ, �থম আেলা, ১৩ মাচর্, ২০০২
১১৮০. ঝালকািঠেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ঘর দখেলর েচ�া, মা-েমেয় আহত, েভােরর কাগজ, ১৪ মাচর্, 
২০০২
১১৮১. রাজশাহীর বাঘায় সংখয্ালঘুেদর বািড়েত লুটতরাজ, সংবাদ, ১৪ মাচর্, ২০০২
১১৮২. বৃ� দশরথ বলেলন, বািড়েত িকভােব যাব, আমার িনরাপ�া েকাথায়?, সংবাদ, ১৪ মাচর্, ২০০২
১১৮৩. সদর্ার েরবতী েমাহনেক পশুর মেতা জবাই কের হতয্ার পর িমরসরাইেয়র বানাতলী 
েজেলপাড়ার মানুষগুেলা ‘জীবন িনেয় েকানরকম েবঁেচ আেছ’, আজেকর কাগজ, ১৪ মাচর্, ২০০২
১১৮৪. েগাপালগে� �িতমা ভাঙচুর, যুগা�র, ১৫ মাচর্, ২০০২
১১৮৫. জলঢাকায় সংখয্ালঘু বয্বসায়ীেক মারধর, সংবাদ, ১৬ মাচর্, ২০০২
১১৮৬. চাঁদা না েদয়ায় ইটনায় এক �া�েণর ওপর স�াসীেদর হামলা : আতি�ত পিরবার-পিরজন, 
সংবাদ, ১৬ মাচর্, ২০০২
১১৮৭. নােটাের সংখয্ালঘু এলাকায় েফর স�াসী হামলা িপতাপু� গুরুতর আহত, জনক�, ১৬ মাচর্, 
২০০২
১১৮৮. েমা�াহােটর সংখয্ালঘুরা চাঁদাবািজ ও দখল আতে�, েভােরর কাগজ, ১৬ মাচর্, ২০০২
১১৮৯. নবাবপুের মরণচাঁেদ স�াসীেদর হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ে��ার ১, আজেকর কাগজ, ১৬ মাচর্, 
২০০২
১১৯০. আলীকদেম পাহািড় িকেশারী অপহরণ এলাকায় উে�জনা, �থম আেলা, ১৭ মাচর্, ২০০২
১১৯১. ১১ িদেন িনহত ৬ ॥ সমােন চলেছ সংখয্ালঘুেদর ওপর অতয্াচার, সংবাদ, ১৭ মাচর্, ২০০২



১১৯২. বিরশােলর আ�াকািঠ �াম ॥ সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসীেদর িনয়িমত হামলা ॥ পুিলশ চুপচাপ 
: �ীলতাহািনর অিভেযােগ মামলা দােয়র, সংবাদ, ১৭ মাচর্, ২০০২
১১৯৩. নওগাঁয় স�াসীেদর হামলায় এক সংখয্ালঘু খুন, জনক�, ১৭ মাচর্, ২০০২
১১৯৪. হিবগে� েপৗর কিমশনারসহ ১১ িহ�ু বািড়েত স�াসী হামলা, মালামাল লুট, েভােরর কাগজ, 
১৮ মাচর্, ২০০২
১১৯৫. রাজনগের িনজ বািড়েত গািড় ঢুকােত িবএনিপ েনতার কা� : সংখয্ালঘুর বািড় ও জিম দখল 
কের রা�া �শ� করার অিভেযাগ, �থম আেলা, ১৮ মাচর্, ২০০২
১১৯৬. রংপুের সংখয্ালঘু মুি�েযা�া পিরবাের হামলা, লুটপাট, জখম : চাঁদা না েপেয় ছা�দল 
কয্াডারেদর কা� ॥ গৃহকতর্ােক কুিপেয় জখম, েভােরর কাগজ, ১৯ মাচর্, ২০০২
১১৯৭. ল�ীপুের মি�র দখল কের বািড় িনমর্ােণর অিভেযাগ, আজেকর কাগজ, ১৯ মাচর্, ২০০২
১১৯৮. আৈগলঝাড়ায় জিম দখল, মাতৃভূিম, ২০ মাচর্, ২০০২
১১৯৯. নবাবগে� স�াসী হামলায় েবৗ� পিরবােরর পাঁচ জনেক কুিপেয় জখম, েভােরর কাগজ, ২০ 
মাচর্, ২০০২
১২০০. ভালুকা ও নবাবগে� হামলা ভাঙচুর অি�সংেযাগ : টা�াইেল িহ�ু বয্বসায়ীর গুদামঘর দখল 
কের িনেয়েছ িবএনিপ েনতা, �থম আেলা, ২০ মাচর্, ২০০২
১২০১. ঘটনা�ল বাঘার বাউসা ইউিনয়েনর িদঘা �াম : অিনল কুমার সরকােরর নােম এবার মৃতুয্র 
পেরায়ানা িদেয় িচিঠ : সংখয্ালঘুেদর মেধয্ নতুন কের ভীিত, সংবাদ, ২১ মাচর্, ২০০২
১২০২. কুিড়�ােম মূিতর্ ভাঙচুর, �থম আেলা, ২১ মাচর্, ২০০২
১২০৩. গুরুদাসপুের িহ�ু আওয়ামী লীগ কমর্ীেক িপিটেয়েছ স�াসীরা, �থম আেলা, ২১ মাচর্, ২০০২
১২০৪. উিজরপুের এস.এস.িস পরীক্ষাথর্ীেক অপহরণ েচ�া, মারধর, �থম আেলা. ২২ মাচর্, ২০০২
১২০৫. ইটনায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা : আহত ২, আজেকর কাগজ, ২৩ মাচর্, 
২০০২
১২০৬. অসামািজক কােজ বাধা েদওয়ায় ি�তীয় দফা হামলা : বিরশাল ি��ান প�ীেত ছা�দল 
কয্াডারেদর হামলা, ে��ার ২, েভােরর কাগজ, ২৩ মাচর্, ২০০২
১২০৭. নওগাঁয় সংখয্ালঘু িকেশারী ধষর্ণ যুবক খুন, জনক�, ২৩ মাচর্, ২০০২
১২০৮. ক�বাজাের জিম দখেলর জনয্ েবৗ�মি�র পুিড়েয় িদেয়েছ স�াসীরা, �থম আেলা, ২৪ মাচর্, 
২০০২
১২০৯. েকবল েফ�য়াির মােস সংখয্ালঘু মানুেষর ওপর ১৩১িট িনযর্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ, আজেকর 
কাগজ, ২৫ মাচর্, ২০০২
১২১০. গলািচপায় েফর ধষর্ণকােল অ� হারাল ইউিপ েম�ার, জনক�, ২৬ মাচর্, ২০০২
১২১১. সাতক্ষীরার তালা উপেজলার কলাপাতা �াম : ২ সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত িনঃ� কের িদেয় 
েগেছ সবাইেক, সংবাদ, ২৮ মাচর্, ২০০২
১২১২. বািনয়ানগের েখাদ ওয়াডর্ কিমশনার দখল কেরেছ িহ�ু বািড়, জনক�, ২৮ মাচর্, ২০০২
১২১৩. ধামরাইেয় িবএনিপ েনতার ফােমর্ : আওয়ামী লীগ কমর্ীেক পুিড়েয় হতয্া, জনক�, ২৮ মাচর্, 
২০০২
১২১৪. িবয়ানীবাজাের ‘�শান ভূিম’ আ�সােতর অিভেযাগ, বাংলাবাজার পি�কা, ২৯ মাচর্, ২০০২
১২১৫. ঠাকুরগাঁওেয় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলার �িতবােদ িবেক্ষাভ, যুগা�র, ৩০ মাচর্, ২০০২
১২১৬. বৃ�াবন দােসর লাশ দাহ করেত েদয়া হয়িন, ইে�ফাক, ৩০ মাচর্, ২০০২
১২১৭. মাগুরায় পরীক্ষার হল সুপারসহ দু’জেনর হাত পা েভে� িদেয়েছ স�াসীরা, ইে�ফাক, ৩০ মাচর্, 
২০০২
১২১৮. িবএনিপ সমথর্কেদর িনযর্াতেনর িশকার ঝালকাঠীর দুই সংখয্ালঘু পিরবার, েভােরর কাগজ, ৩১ 
মাচর্, ২০০২ েরাবার

এি�ল, ২০০২:-



১২১৯. চ��ােম ছা�দল কয্াডারেদর হােত �ণর্ বয্বসায়ী খুন, সংবাদ, ১ এি�ল, ২০০২
১২২০. েডামাের কালীমি�র ও �িতমা ভাঙচুর, সংবাদ, ১ এি�ল, ২০০২
১২২১. শাহজাদপুর কালীমি�ের েবামা হামলা, েভােরর কাগজ, ১ এি�ল, ২০০২
১২২২. চাঁদা না েদয়ায় বয্বসায়ীেক কুিপেয় জখম, বাংলাবাজার পি�কা, ১ এি�ল, ২০০২
১২২৩. েদবীগে� সংখয্ালঘু গৃহবধূ ধিষর্ত ॥ অবেশেষ ৫ িদন পর ধষর্ণ েচ�া মামলা, জনক�, ১ 
এি�ল, ২০০২
১২২৪. সতয্ পােলর পিরবারেক হুমিক : উে�শয্ জিম দখল, সংবাদ, ২ এি�ল, ২০০২
১২২৫. মাগুরায় ঐকয্ পিরষদ েনতা স�াসী হামলার িশকার, সংবাদ, ২ এি�ল, ২০০২
১২২৬. চাটেমাহের ধান েক্ষত েথেক আিদবাসী যুবেকর লাশ উ�ার, �থম আেলা, ২ এি�ল, ২০০২
১২২৭. েগৗরনদী ও আৈগলঝাড়ায় সংখয্ালঘুরা এখেনা আতে�, েভােরর কাগজ, ২ এি�ল, ২০০২
১২২৮. উ�াপাড়ায় অপহৃত কেলজ ছা�ী ১৬ িদন পরও উ�ার হয়িন, বাংলাবাজার পি�কা, ২ এি�ল, 
২০০২
১২২৯. ঘাটাইেল �িতমা ভাঙচুর, সংখয্ালঘুরা আতে�, সংবাদ, ৩ এি�ল, ২০০২
১২৩০. ইটনায় িবধবােক ধষর্ণ ॥ ধষর্ক ে��ার, সংবাদ, ৩ এি�ল, ২০০২
১২৩১. েমৗলভীবাজােরর প�ীেত সংখয্ালঘু গৃহবধূেক ধষর্েণর পর �ািলেয় িদেয়েছ তার ঘর, আজেকর 
কাগজ, ৪ এি�ল, ২০০২
১২৩২. েগাপালপুের এখেনা চলেছ স�াসীেদর তা�ব : ইউিপ সদসয্ ক�না রানীর পিরবার ৬ মাস 
ধের বািড় ছাড়া ॥ কেলজছা�ী েসামা ও �ুলছা� শুভর েলখাপড়া ব�, সংবাদ, ৫ এি�ল, ২০০২
১২৩৩. চ��ােম ঐকয্পিরষেদর সে�লন, পুিলেশর হামলায় নাটক ম�� হেত পােরিন, সংবাদ, ৫ 
এি�ল, ২০০২
১২৩৪. পািলেয় েবড়ােনা এক সংখয্ালঘু পিরবার, সংবাদ, ৫ এি�ল, ২০০২
১২৩৫. েগাপালগে� সংখয্ালঘুেদর েঘর েথেক িচংিড় চুিরর িহিড়ক, যুগা�র, ৬ এি�ল, ২০০২
১২৩৬. েগাপালপুেরর ইউএনও িনেজই এলাকা ছাড়েত বেলেছন ক�না রানীেক, জনক�, ৬ এি�ল, 
২০০২
১২৩৭. চাঁদা না েপেয় সাতক্ষীরায় এলিজইিড �েকৗশলীেক িপিটেয়েছ ছা�দল সভাপিত : রা�া 
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হুমিক, জনক�, ১৬ জুন, ২০০২
১৪৩০. হুমিক, েভােরর কাগজ, ১৬ জুন, ২০০২
১৪৩১. স�ােনর ই�ত রক্ষা করেত িগেয় মা আহত, েভােরর কাগজ, ১৭ জুন, ২০০২
১৪৩২. স�াসীেদর িনযর্াতেনর িশকার কলমাকা�ার এক সংখয্ালঘু পিরবার, েভােরর কাগজ, ১৭ জুন, 
২০০২



১৪৩৩. ৈভরেব েমেয়েক ধষর্ণ েচ�ায় বয্থর্ ধষর্করা মােয়র স�ম লুেটেছ স�ানেদর সামেন, জনক�, ১৭ 
জুন, ২০০২
১৪৩৪. বিহ�ৃত িবএনিপ েনতার কা� : বা�রবােন ৪ পাহািড়র জিম দখল কের হাউিজংেয়র রা�া িনমর্াণ, 
�থম আেলা, ১৭ জুন, ২০০২
১৪৩৫. চাটেমাহের ি��ান প�ীেত েফর চাঁদাবািজ ও �াণনােশর হুমিক, জনক�, ১৭ জুন, ২০০২
১৪৩৬. নিড়য়ায় �ামীেক েবঁেধ েরেখ �ীেক অপহরণ, সংবাদ, ১৮ জুন, ২০০২
১৪৩৭. বিরশাল, েনায়াখালী, ৈভরব ও সাতক্ষীরায় ৫ জন ধিষর্ত, �থম আেলা, ১৯ জুন, ২০০২
১৪৩৮. েগৗরনদীেত িছনতাইেয়র টাকা উ�ার কের ছা�দল কয্াডারেদর ভাগ-বােটায়ারা, েভােরর কাগজ, 
২০ জুন, ২০০২
১৪৩৯. েমাহনগে� সংখয্ালঘু কেলজছা�ী ধিষর্ত, সংবাদ, ২১ জুন, ২০০২
১৪৪০. ৭ িদেনও গ�া রানীেক উ�ার করা যায়িন মধুপুের সংখয্ালঘুেদর মেধয্ আত�, সংবাদ, ২১ জুন, 
২০০২
১৪৪১. রায়পুরায় রজু বািহনীর অতয্াচার েবশ িকছু পিরবার বািড়ছাড়া, �থম আেলা, ২১ জুন, ২০০২
১৪৪২. েতঁতুিলয়ায় আিদবাসীেদর িভেটমািট েথেক উে�েদর ষড়য�, যুগা�র, ২১ জুন, ২০০২
১৪৪৩. ক�বাজাের সদয্ িববািহত সংখয্ালঘু যুবতী অপহৃত ॥ িদনমজুর িপতােক পুিলশ ও স�াসীেদর 
হুমিক, জনক�, ২১ জুন, ২০০২
১৪৪৪. ঝালকািঠেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলার পর এবার তােদর িবরুে�ই মামলা, েভােরর 
কাগজ, ২২ জুন, ২০০২
১৪৪৫. ২৭ িদেনও থানা মামলা েনয়িন : নওগাঁয় এক �ভাবশালী বয্ি� মি�েরর রা�াসহ সংখয্ালঘুর 
েদাকান দখল ও মালামাল লুট কেরেছ, সংবাদ ২২ জুন, ২০০২
১৪৪৬. অভয়নগের অপহৃত িশক্ষেকর লাশ ভায়না িবল েথেক উ�ার, �থম আেলা, ২২ জুন, ২০০২
১৪৪৭. চা�লয্কর তথয্ ॥ বােগরহােট ডাকািত ও সংখয্ালঘু িনযর্াতেন িবএনিপ েনতারা জিড়ত ॥ আদালেত 
ডাকাত সদর্ােরর �ীকােরাি�, জনক�, ২২ জুন, ২০০২
১৪৪৮. বয্বসায়ী তপন চ� পােলর সংবাদ সে�লন : �ী-স�ানেদর িনরাপ�া দািব, সংবাদ, ২৩ জুন, 
২০০২
১৪৪৯. ঝালকাঠীেত চার সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�েদর পাঁয়তারা, েভােরর কাগজ, ২৩ জুন, ২০০২
১৪৫০. চ��ােম ওষুধ বয্বসায়ী খুন, েভােরর কাগজ, ২৫ জুন, ২০০২
১৪৫১. রা�ামািটেত ের�ার অপহৃত, জনক�, ২৫ জুন, ২০০২
১৪৫২. চাঁদা না েপেয়, েভােরর কাগজ, ২৬ জুন, ২০০২
১৪৫৩. সাভাের যুবক খুন, আজেকর কাগজ, ২৭ জুন, ২০০২
১৪৫৪. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর জিরপ : েম মােস সংখয্ালঘুেদর ওপর ৫৯িট িনযর্াতেনর ঘটনা 
ঘেটেছ, েভােরর কাগজ, ২৮ জুন, ২০০২
১৪৫৫. মুি�গে� �াচীন মি�েরর জায়গা দখল কের িনেয়েছ স�াসীরা, সংবাদ, ২৯ জুন, ২০০২
১৪৫৬. �াণভেয় পািলেয়েছ কেয়ক শ’ মানুষ : ক�বাজােরর জলদাসপাড়ায় স�াসীেদর তা�ব, চাঁদার 
দািবেত ঘের ঘের হানা, মি�ের আগুন, জনক�, ৩০ জুন, ২০০২
১৪৫৭. এক স�ােহর মেধয্ েদশ তয্াগ না করেল কচুকাটা করার হুমিক ॥ হামলা ভাঙচুেরর পর মামলা 
িদেয় হয়রািন : রাৈজের সংখয্ালঘু ৮ পিরবার দশিদন ধের অবরু�, জনক�, ৩০ জুন, ২০০২

জুলাই, ২০০২:-

১৪৫৮. মধুখালীেত সমর হতয্াকা� ॥ আসািম করার ভয় েদিখেয় সংখয্ালঘুেদর ওপর চলেছ চাঁদাবািজ, 
সংবাদ, ১ জুলাই, ২০০২
১৪৫৯. ক�বাজাের কেয়কশ’ সংখয্ালঘুর ওপর নারকীয় তা�ব, দুগর্ামি�ের আগুন, েভােরর কাগজ, ১ 
জুলাই, ২০০২
১৪৬০. ফিরদপুের ধষর্েণর িমথয্া মামলায় পািলেয় েবড়াে� সংখয্ালঘু বয্বসায়ী, েভােরর কাগজ, ২ জুলাই, 
২০০২
১৪৬১. কলাপাড়ায় মুি�েযা�া কািলপেদর িচংিড় েঘের িবষ �েয়াগ : ২ লাখ টাকার মাছ মের েগেছ, 



আজেকর কাগজ, ৩ জুলাই, ২০০২
১৪৬২. অধয্ক্ষ মুহুরী হতয্ার �ধান েহাতা ম�ু এেক-৫৬ রাইেফলসহ ে��ার। অিভযানকােল পািলেয়েছ 
ছা�দল েনতা, জনক�, ৪ জুলাই, ২০০২
১৪৬৩. কংে�সময্ান িগলময্ান বেলন, সংখয্ালঘু িনযর্াতন বে� িতিন খােলদা িজয়ােক বারবার অনুেরাধ 
কেরেছন, জনক�, ৪ জুলাই, ২০০২
১৪৬৪. বািজতপুের দুবৃর্�েদর ছুিরকাঘােত অবসর�া� সরকাির কমর্চারী আহত, যুগা�র, ৫ জুলাই, 
২০০২
১৪৬৫. িমথয্া মামলায় দু’ভাইেক ে��ার : েমাটর সাইেকল না েদয়ায় েশরপুের সংখয্ালঘু বয্বসায়ীর 
বািড়েত হামলা, জনক�, ৬ জুলাই, ২০০২
১৪৬৬. নওগাঁয় সংখয্ালঘু তরুণী অপহরণ ॥ ২ স�াসী ে��ার, বাদীেক হুমিক, জনক�, ৬ জুলাই, 
২০০২
১৪৬৭. গলািচপায় এক সংখয্ালঘু পিরবার স�াসীেদর হােত িজি� ॥ গণধষর্েণর হুমিক, জনক�, ৬ 
জুলাই, ২০০২
১৪৬৮. েবগমগে� সংখয্ালঘু িবেয়বািড়েত হামলা ও লুটপাট, আহত ৩, সংবাদ, ৭ জুলাই, ২০০২
১৪৬৯. আমতলীেত সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসী হামলা : ৭ মিহলাসহ আহত ১১, সংবাদ, ৭ জুলাই, 
২০০২
১৪৭০. িনযর্ািতত পাঁচ িহ�ু পিরবােরর ১৯ সদসয্ অৈবধ পেথ ভারত যাওয়ার সময় িদনাজপুের আটক, 
জনক�, ৭ জুলাই, ২০০২
১৪৭১. বাঁশখালী মি�ের স�াসী হামলা : আহত ৯, যুগা�র, ৭ জুলাই, ২০০২
১৪৭২. িনেখাঁজ হওয়ার ৩ িদন পর রূপসায় বয্বসায়ীর লাশ উ�ার, েভােরর কাগজ, ৭ জুলাই, ২০০২
১৪৭৩. েবগমগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর িবেয়বািড়েত স�াসীেদর হামলা : মালামাল লুট, মিহলােদর 
�ীলতাহািন, েভােরর কাগজ, ৮ জুলাই, ২০০২
১৪৭৪. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতন িবষেয় মািকর্ন িসেনেট শুনািন হেব, জনক�, ৯ জুলাই, ২০০২
১৪৭৫. কািলগে� ডাকােতর গুিলেত বয্বসায়ী খুন। ভাইসহ আহত-৮। েদাকান লুট, জনক�, ৯ জুলাই, 
২০০২
১৪৭৬. সংখয্ালঘুেদর খামােরর মাছ লুট, সংবাদ, ১০ জুলাই, ২০০২
১৪৭৭. উ�াপাড়ায় কালী মি�র ও কালী মূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ১০ জুলাই, ২০০২
১৪৭৮. িতন মাস আেগ অপহৃত জয়পুরহােটর দুই সংখয্ালঘু িকেশারীেক এখনও পুিলশ উ�ার করেত 
পােরিন, জনক�, ১০ জুলাই, ২০০২
১৪৭৯. িবেয়বািড়েত সবাইেক িজি� কের েসানাদানা ও নগদ টাকা লুট, েভােরর কাগজ, ১১ জুলাই, 
২০০২
১৪৮০. েবায়ালমারীেত চাঁদা না েদয়ায় সংখয্ালঘু এক কৃষেকর হাত-পা েভেঙ িদেয়েছ েজাট সরকােরর 
স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ১১ জুলাই, ২০০২
১৪৮১. নওগাঁর মা�ায় িবএনিপ স�াসীেদর হুমিক ধামিকেত পািলেয় েবড়াে� একিট পিরবার, সংবাদ, 
১২ জুলাই, ২০০২
১৪৮২. উ�াপাড়ায় আিদবাসীরা িনরাপ�াহীনতায় ভুগেছ, যুগা�র, ১২ জুলাই, ২০০২
১৪৮৩. চাঁদা না েদয়ায় লালপুের স�াসীরা �ুল িশক্ষকেক কুিপেয় জখম কেরেছ, যুগা�র, ১৩ জুলাই, 
২০০২
১৪৮৪. চাঁদা িদেত অ�ীকার করায় বয্বসায়ীেদর মারধর মৎসয্ খামার লুট, েভােরর কাগজ, ১৩ জুলাই, 
২০০২
১৪৮৫. চাঁদপুেরর শীষর্�ানীয় িহ�ু েনতােদর েদশতয্ােগর হুমিক িদেয় হরকাতুল িজহােদর িচিঠ, 
আজেকর কাগজ, ১৩ জুলাই, ২০০২
১৪৮৬. বািড়ঘর েথেক উে�দকৃত সংখয্ালঘু পিরবার ফিরদপুর ে�স�াব �া�েণ অব�ান ধমর্ঘেট : 
বারবার িফেরও বািড়েত ঢুকেত পােরিন, আজেকর কাগজ, ১৩ জুলাই, ২০০২
১৪৮৭. িপেরাজপুের এখেনা সংখয্ালঘু িনযর্াতন! বহু েলােকর ভারেত পলায়ন, েকউ েকউ আ�েগাপেন 
ঢাকায়, েভােরর কাগজ, ১৪ জুলাই, ২০০২



১৪৮৮. েসানাগাজীেত স�াসী হামলা : ৪িট সংখয্ালঘু পিরবার বািড়ছাড়া, আহত ৮, �থম আেলা, ১৪ 
জুলাই, ২০০২
১৪৮৯. চাঁদপুের েপৗর কিমশনােরর েনতৃে� সংখয্ালঘুেদর স�ি� দখেলর েচ�া, সংবাদ, ১৫ জুলাই, 
২০০২
১৪৯০. চাঁদা না েদওয়ায় িসেলেট ি�-কয্ােডট একােডিমর অধয্ক্ষেক িপিটেয়েছ স�াসীরা, েভােরর কাগজ, 
১৫ জুলাই, ২০০২
১৪৯১. অয্ািসড স�ােসর িশকার দাউদকাি�র অনুকূেলর পিরবার অসহায়, �থম আেলা, ১৭ জুলাই, 
২০০২
১৪৯২. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ওপর িনউইয়েকর্ দু’শ পৃ�ার বই �কাশ, জনক�, ১৮ জুলাই, 
২০০২
১৪৯৩. বৃহ�র িসেলেট খািসয়া স�দায় উে�দ আত�, �ভাবশালী ভূিমদসুয্েদর হুমিক ও আ�াসেন 
িদেশহারা, জনক�, ১৮ জুলাই, ২০০২
১৪৯৪. পাঁচিবিবেত আিদবাসী বৃ� কৃষকেক হতয্া, জনক�, ১৮ জুলাই, ২০০২
১৪৯৫. আশাশুিনেত সংখয্ালঘুর িচংিড় েঘর েবদখল, সংবাদ, ১৯ জুলাই, ২০০২
১৪৯৬. সরকার সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর িবরুে� িরট িন�ি�েত কালেক্ষপণ করেছ : রুেলর জবাব িদেত 
৮ মােস ৬ বার সময় িনেয়েছ তদ� িরেপাটর্ও দািখল কেরিন, েভােরর কাগজ, ২০ জুলাই, ২০০২
১৪৯৭. চাঁদা না েদয়ায় ভালুকায় এক সংখয্ালঘু বয্বসায়ী পিরবার চারমাস বািড় ছাড়া, জনক�, ২১ 
জুলাই, ২০০২
১৪৯৮. জুেন সংখয্ালঘু িনযর্াতন, িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর িরেপাটর্ �কাশ, জনক�, ২২ জুলাই, 
২০০২
১৪৯৯. পািখ িশকাের বাঁধা েদওয়ায় : আিদবাসী েমেয়েক �হার ॥ মােক িবব� কেরেছ স�াসীরা, 
আজেকর কাগজ, ২৩ জুলাই, ২০০২
১৫০০. �ামগুেলােত চলেছ ডাকাতেদর তা�ব : িবভীিষকার জনপদ বাঁশখালী ॥ ঘের ঘের নারী িনযর্াতন, 
ধষর্ণ, জনক�, ২৩ জুলাই, ২০০২
১৫০১. চাঁদা না েদয়ায় রায়পুরায় কাপড় বয্বসায়ীেক কুিপেয় হতয্া, যুগা�র, ২৩ জুলাই, ২০০২
১৫০২. িগজর্ায় জিম িনেয় িবেরাধ : ৭ জনেক কুিপেয় জখম, আৈগলঝাড়ায় ি��ান প�ীেত িবএনিপ 
স�াসীেদর হামলা, ৪িট বািড় ভাঙচুর, �থম আেলা, ২৪ জুলাই, ২০০২
১৫০৩. হালুয়াঘােট একরােত ২৪ সংখয্ালঘু বািড়েত মুেখাশধারীেদর হামলা, কেয়ক লাখ টাকার মাল 
লুট, জনক�, ২৪ জুলাই, ২০০২
১৫০৪. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ েনতা িচ�র�ন দাস ে��ার, জনক�, ২৪ জুলাই, ২০০২
১৫০৫. হাইমচের নীরব চাঁদাবািজ, আওয়ামী লীগ েনতা-কমর্ী ও সংখয্ালঘুরা আতে�, জনক�, ২৪ 
জুলাই, ২০০২
১৫০৬. তালায় ি��ান ও ঋিষ স�দােয়র ওপর িনযর্াতন, মানব ব�ন, িডিসেক �ারক িলিপ, জনক�, 
২৪ জুলাই, ২০০২
১৫০৭. চাকরীর আশায় �াম েথেক শহের, েহােটেলর ৭ তলা েথেক লািফেয় পেড় স�ম বাঁচাল ঝণর্া, 
জনক�, ২৬ জুলাই, ২০০২
১৫০৮. জিম ব�েকর ফাঁেদ উ�রা�েলর আিদবাসী সমাজ, জনক�, ২৭ জুলাই, ২০০২
১৫০৯. দুই িবধবা-করুণাময়ী ও ননীবালা যােবন েকাথায়?, জনক�, ২৮ জুলাই, ২০০২
১৫১০. কুলাউড়ায় খািসয়া পুি� �ংস, একজন খুন, �থম আেলা, ২৮ জুলাই, ২০০২
১৫১১. না�লেকােট সংখয্ালঘুর িবেয় বািড়েত চাঁদা দাবী ॥ হামলায় একজন আহত, ইে�ফাক, ২৯ 
জুলাই, ২০০২
১৫১২. উ�াপাড়ায় মি�ের হামলা, লক্ষািধক টাকার মালামাল লুট, সংবাদ, ৩০ জুলাই, ২০০২
১৫১৩. নওগাঁয় িবএনিপ কিমর্র স�াস, আিদবাসীেদর িবেক্ষাভ, �ারকিলিপ, জনক�, ৩১ জুলাই, ২০০২

আগ�, ২০০২:-



১৫১৪. স�াস চাঁদাবািজ, বগুড়ায় �ামীন বয্াংেকর ভ� ভা�ার েচ�া িচতলমািরেত দুই সংখয্ালঘু 
সেহাদর জখম, জনক�, ২ আগ�, ২০০২
১৫১৫. কুি�য়ায় ৫ লাখ টাকা চাঁদা েচেয় দুই ডা�ারেক উেড়ািচিঠ- হতয্ার হুমিক, জনক�, ২ আগ�, 
২০০২
১৫১৬. িসেলেট সংখয্ালঘুর জিম দখেল হামলা॥ মুি�েযা�া মায়ারাম গুরুতর আহত, জনক�, ৩ 
আগ�, ২০০২
১৫১৭. িচতলমারীেত িচংিড় েঘের িবষ �েয়াগ॥ ৫ লাখ টাকার মাছ মের েগেছ, জনক�, ৫ আগ�, 
২০০২
১৫১৮. শািলখার ওপর সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসী হামলা ॥ আহত ৫, জনক�, ৫ আগ�, ২০০২
১৫১৯. েদাকােনর কমর্চারী খুন, �থম আেলা, ৬ আগ�, ২০০২
১৫২০. হািলশহর দাস পাড়ায় চাঁদার দািবেত ঘের ঢুেক মিহলােদর মারধর, দুই স�াসীেক ধের িপটুিন, 
জনক�, ৭ আগ�, ২০০২
১৫২১. সাতক্ষীরায় মা েছেল িদগ�র মামলা : েমাসেলমসহ ১৫ জেনর িবরুে� চাজর্িশট আজ, জনক�, 
৭ আগ�, ২০০২
১৫২২. সংবাদ সে�লেন অিভেযাগ : �া�ণবািড়য়ায় এক িহ�ুর বািড় দখল কের িনেয়েছ িবএনিপ 
সাংসেদর ভাই, েভােরর কাগজ, ৮ আগ�, ২০০২
১৫২৩. আৈগলঝাড়ার ি��ানপ�ী এখেনা অবরু� : িবএনিপ কয্াডারেদর হামলার ঘটনায় মামলা 
হেলও পুিলশ িনিবর্কার, বাদী-সাক্ষীেক হুমিক, েভােরর কাগজ, ৯ আগ�, ২০০২
১৫২৪. নলিছিটেত এক �াময্ ডা�ােরর ওপর মধয্যুগীয় িনযর্াতন, আজেকর কাগজ, ১০ আগ�, ২০০২
১৫২৫. িসেলেট বয্বসায়ীর ওপর অয্ািসড িনেক্ষপ, মুখম�ল দ�, দুিট েচাখ ন�, �থম আেলা, ১০ 
আগ�, ২০০২
১৫২৬. রাজশাহী িব�িবদয্ালেয় িশিবর কয্াডারেদর হামলায় ৮ িদন ধের কয্া�াস ছাড়া সংখয্ালঘু এক 
ছা�, আজেকর কাগজ, ১০ আগ�, ২০০২
১৫২৭. আবদার িবপি�, েভােরর কাগজ, ১১ আগ�, ২০০২
১৫২৮. েমােরলগে�র কালীমি�ের গরু জবাই, িহ�ু ধমর্াবল�ীেদর মেধয্ েক্ষাভ, েভােরর কাগজ, ১১ 
আগ�, ২০০২
১৫২৯. পূবর্ শ�তার েজর ॥ যেশাের ১ বয্ি�েক কুিপেয় জখম, জনক�, ১১ আগ�, ২০০২
১৫৩০. সংখয্ালঘুেদর �িত স�াসীেদর িনেদর্শ : হয় চাঁদা অথবা েমেয় দাও নতুবা জায়গাজিম িলেখ 
িদেয় চেল যাও, েভােরর কাগজ, ১২ আগ�, ২০০২
১৫৩১. রায়পুরায় বয্বসায়ী মািনক হতয্াকা� : পুিলেশর িনি�য়তায় আসািমরা �কােশয্ ॥ চরম 
িনরাপ�াহীনতায় বাদীপক্ষ, েভােরর কাগজ, ১২ আগ�, ২০০২
১৫৩২. েবায়ালমারীেত কেলজ ছা�ীেক িনযর্াতেনর অিভেযাগ॥ থানা মামলা েনয়িন, সংবাদ, ১২ আগ�, 
২০০২
১৫৩৩. জয়পুরহােট আিদবাসী �ুলিশিক্ষকােক অপহরণ কের ধষর্ণ : ময়মনিসংহ জামালপুের ২ জেনর 
�ীলতাহািন, �থম আেলা, ১২ আগ�, ২০০২
১৫৩৪. বােগরহােট একরােত ২ সংখয্ালঘু বািড়েত ডাকািত, আত�, েভােরর কাগজ, ১৩ আগ�, 
২০০২
১৫৩৫. ফিরদগে� পৃথক দুিট ঘটনায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ১০ জন আহত, েভােরর কাগজ, ১৩ 
আগ�, ২০০২
১৫৩৬. দুনর্ীিত দমন িবভােগ মামলা করায় হতয্ার হুমিক : সদরপুের বা�িভটাসহ সংখয্ালঘু পিরবােরর 
জিমজমা দখল কেরেছ জািলয়াতচ�, েভােরর কাগজ, ১৩ আগ�, ২০০২
১৫৩৭. কুিম�ায় শত বছেরর পুরেনা �শান দখল, �থম আেলা, ১৩ আগ�, ২০০২
১৫৩৮. েজার কের সাদা �য্াে� সই আদায় : পাঁচিবিবেত আিদবাসী বৃ�েক হতয্ার পর পু�েকও 
�াণনােশর হুমিক, সংবাদ, ১৪ আগ�, ২০০২
১৫৩৯. আিদবাসী ৪০িট পিরবারেক উে�েদর নানা �েচ�া : একিট মামলার রায়েক পঁুিজ কের 



চুনারুঘােট খাস ভূিম ৈবরাগী পুি� দখেলর উেদয্াগ, আজেকর কাগজ, ১৪ আগ�, ২০০২
১৫৪০. পাবনায় আিদবাসী মিহলােক ধষর্ণ, �থম আেলা, ১৪ আগ�, ২০০২
১৫৪১. �াণভেয় জয়পুরহােট আ�য় িনেয়েছন ডাক কমর্কতর্া, �থম আেলা, ১৪ আগ�, ২০০২
১৫৪২. ফিরদপুের নাটক কথা কৃ�কিল িনেয় উে�জনা, আজ েতৗিহদী জনতার �িতবাদ সমােবশ, 
জনক�, ১৫ আগ�, ২০০২
১৫৪৩. ৬ িদেনও উ�ার হয়িন চ��ােম অপহৃত যুবক, �থম আেলা, ১৬ আগ�, ২০০২
১৫৪৪. টু�ীপাড়ায় সংখয্ালঘু একিট পিরবােরর বািড়ঘর লুটপাট, অি�সংেযাগ ও দখল, সংবাদ, ১৬ 
আগ�, ২০০২
১৫৪৫. সাতক্ষীরায় ধষর্ণ মামলার িরেপাটর্ িনেয় অিভেযাগ, যুগা�র, ১৭ আগ�, ২০০২
১৫৪৬. দােরাগা বয্বসায়ী সহ ৩ খুন, ২ স�াসীও মেরেছ িপটুিনেত, জনক�, ১৮ আগ�, ২০০২
১৫৪৭. সংখয্ালঘু িনযর্াতন স�েকর্ সরকােরর িরেপাটর্ েপশ, ঘটনা বয্ি�গত ও পািরবািরক উে�খ 
করা হেয়েছ, জনক�, ১৮ আগ�, ২০০২
১৫৪৮. আিদবাসী েনতা সেরন হতয্ার ি�তীয় বািষর্কী আজ, আসামীরা জািমেন েবিরেয় বািদ 
সাক্ষীেদর হতয্ার হুমিক িদে�, জনক�, ১৮ আগ�, ২০০২
১৫৪৯. �পুের সুইপােরর ঘর েকেট পুকুের, সংবাদ, ১৯ আগ�, ২০০২
১৫৫০. স�াস ধষর্ণ ও খুেনর �িতবােদ জয়পুরহােট আিদবাসীেদর িবেক্ষাভ, জনক�, ১৯ আগ�, 
২০০২
১৫৫১. বানারীপাড়ায় গৃহবধূেক কুিপেয় জখম, যুগা�র, ১৯ আগ�, ২০০২
১৫৫২. ফিরদপুের কথাকৃ�কিল িনেয় সং�ৃিতকমর্ীেদর ে��ার, আত�, জনক�, ২০ আগ�, ২০০২
১৫৫৩. েতজগাঁওেয় এএসআই িদেনশ খুন হওয়ায় ফিরদপুেরর েধাপাপাড়া �াম েশাক��, জনক�, 
২০ আগ�, ২০০২
১৫৫৪. মাদারগ� বৃ�া সুমিতবালা িনরাপেদ থাকার িন�য়তা চান, েফরত চান বািড় িভটা, জনক�, 
২০ আগ�, ২০০২
১৫৫৫. নড়াইেলর কািলয়ায় অে�র মুেখ �ুলছা�ীেক ধষর্ণ, আজেকর কাগজ, ২১ আগ�, ২০০২
১৫৫৬. িসেলেটর েগালাপগে� �ধান িশক্ষকেক গুিল কের হতয্া ॥ আহত ২, আজেকর কাগজ, ২২ 
আগ�, ২০০২
১৫৫৭. আৈগলঝাড়ায় �ুলছা�ী অপহরেণর েচ�া : �ুল ব� েঘাষণা, যুগা�র, ২৩ আগ�, ২০০২
১৫৫৮. িবেরাধ িন�ি�েত জামায়াত এমিপর হ�েক্ষপ : সাতক্ষীরায় মারধর কের সংখয্ালঘু 
পিরবারেক জিমজমা েথেক উে�দ, েভােরর কাগজ, ২৩ আগ�, ২০০২
১৫৫৯. িবএনিপ স�াসীেদর ববর্র িনযর্াতন : হাসপাতােলও স�� ছিব রানী ॥ রামপাল িবএনিপ 
অিফেস িনেয় আওয়ামী লীেগর এই নারী কমর্ীর চুল েকেট িদেয় হাতুিড়েপটা কের িবব� ছিব েতালা 
হয়, মামলা করেব েক?, েভােরর কাগজ, ২৪ আগ�, ২০০২
১৫৬০. বােগরহােট আওয়ামী লীগ কমর্ী ও এক গৃহবধূ অয্ািসডদ�, ে��ার ১, েভােরর কাগজ, ২৪ 
আগ�, ২০০২
১৫৬১. ফিটকছিড়েত অপহৃত বয্বসায়ীর এখনও েখাঁজ েমেলিন, আজেকর কাগজ, ২৪ আগ�, 
২০০২
১৫৬২. খািলয়াজুরীেত এক বয্ি�েক জবাই, জনক�, ২৪ আগ�, ২০০২
১৫৬৩. েন�েকানায় দু’িট মি�ের হামলা, ভাঙচুর, জনক�, ২৪ আগ�, ২০০২
১৫৬৪. যেশাের ছা�লীগ কমর্ীেক বািড় েথেক েডেক িনেয় রড িদেয় িপিটেয়েছ স�াসীরা, জনক�, 
২৪ আগ�, ২০০২
১৫৬৫. এবার বািনয়াচে� মি�ের েসবােয়েতর গলাকাটা লাশ, জনক�, ২৪ আগ�, ২০০২
১৫৬৬. ৈসয়দপুের �ুল িশিক্ষকার কােছ চাঁদা দািব ॥ অয্ািসড মারার হুমিক, জনক�, ২৪ আগ�, 
২০০২
১৫৬৭. ছিবরানীেক িনযর্াতেন জিড়ত রামপাল িবএনিপর চার সদসয্ বিহ�ার : ে��ার-৩, শ�া 
কােটিন, জনক�, ২৫ আগ�, ২০০২
১৫৬৮. ছিব রাণীর ওপর িনযর্াতেন েশখ হািসনার িন�া, জনক�, ২৫ আগ�, ২০০২



১৫৬৯. জািমেন থাকা অব�ায় অিসম কুমার উিকলেক ৫৪ ধারায় ে��ার, জনক�, ২৫ আগ�, 
২০০২
১৫৭০. েসবােয়ত হতয্ায় বািনয়াচে� চরম আত�, আটক দুজনেক আজ েকােটর্ চালান, জনক�, ২৫ 
আগ�, ২০০২
১৫৭১. ফিরদপুের সাংবািদক হতয্ার হুমিক, েগাপালগে�র িবিশ� নাগিরকেদর িন�া, জনক�, ২৫ 
আগ�, ২০০২
১৫৭২. সংখয্ালঘু িনযর্াতন স�েকর্ হাইেকােটর্ েদয়া েজাট সরকােরর িরেপাটর্িট জঘনয্ িমথয্াচার ॥ 
ে�টসময্ান, জনক�, ২৬ আগ�, ২০০২
১৫৭৩. বােগরহােটর েমােরলগে� মাছ বয্বসায়ী অপহৃত, আজেকর কাগজ, ২৬ আগ�, ২০০২
১৫৭৪. শািলখায় অে�র মুেখ দশম ে�ণীর ছা�ী তপতী ম�লেক অপহরণ, আজেকর কাগজ, ২৬ 
আগ�, ২০০২
১৫৭৫. সাতক্ষীরার কািলগে� সংখয্ালঘু িনযর্াতনিবেরাধী কনেভনশন : ভারেত পালােত চাই না, 
�িতেরাধ কের মাথা উঁিচেয় দাঁড়ােত চাই, েভােরর কাগজ, ২৬ আগ�, ২০০২
১৫৭৬. �ধান আসামী জািমেন ও অনয্ কেয়কজন পলাতক : সাতক্ষীরায় িদগ�র কের িনযর্াতেনর 
িশকার মা ও পু� �াণভেয় দু’মাস ধের বািড় িফরেত পারেছনা, জনক�, ২৭ আগ�, ২০০২
১৫৭৭. ছাতেক স�াসী হামলায় েখলাঘেরর চারু ও কারুকলা স�াদক র�ু আচাযর্ আহত, আজেকর 
কাগজ, ২৭ আগ�, ২০০২
১৫৭৮. রাৈজের রাধা-েগািব� মি�ের মূিতর্ ভাঙচুর ॥ সংখয্ালঘুেদর েক্ষাভ, আত�, আজেকর কাগজ, 
২৮ আগ�, ২০০২
১৫৭৯. কুমারখালীেত িশশু অপহরণ ॥ ৪ লাখ টাকা মুি�পণ দািব ॥ এলাকাবাসী আতে�, জনক�, 
২৮ আগ�, ২০০২
১৫৮০. চাঁদা না েদয়ায় ৈশলকুপায় একই পিরবােরর িতন সদসয্েক কুিপেয় জখম, জনক�, ২৮ 
আগ�, ২০০২
১৫৮১. জামালপুের সংখয্ালঘু এক পিরবারেক উে�েদর হুমিক, যুগা�র, ২৯ আগ�, ২০০২
১৫৮২. েমিডেকল েবাডর্ �ধানও কথা বেলনিন, ছিব রাণীর শযয্াপােশ েশখ হািসনা, িচিকৎসার 
�িটেত অসে�াষ, জনক�, ৩০ আগ�, ২০০২
১৫৮৩. বািজতপুের �ুলছা�ীেক অপহরেণর েচ�া বয্থর্, ে��ার ১, �থম আেলা, ৩১ আগ�, ২০০২
১৫৮৪. পাইকগাছায় সংখয্ালঘুর বািড় লুটপাট ও মি�র ভাঙচুেরর অিভেযাগ, যুগা�র, ৩১ আগ�, 
২০০২
১৫৮৫. েকাটচাঁদপুের মুি�পেণর দািবেত ১ জন অপহৃত, সংবাদ, ৩১ আগ�, ২০০২

েসে��র, ২০০২:-

১৫৮৬. বাকিলয়ায় িবগত িবএনিপ আমেলর এক স�াসী বািহনীর পুনরু�ান, েভােরর কাগজ, ১ 
েসে��র, ২০০২
১৫৮৭. চ��ােম �ণর্ বয্বসায়ী অপহৃত : ৫ লাখ টাকা মুি�পণ দািব, যুগা�র, ১ েসে��র, ২০০২
১৫৮৮. বরগুনায় স�াসীেদর হামলায় এনিজও কমর্ী আহত, �থম আেলা, ১ েসে��র, ২০০২
১৫৮৯. সংখয্ালঘু বয্বসায়ী খুন ॥ িকেশারগে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর মেধয্ আত�, সংবাদ, ১ েসে��র, 
২০০২
১৫৯০. ছিব রাণীর িনযর্াতনকারীরা আমােদর দেলর েলাক- বােগরহােট িবএনিপ এমিপ, জনক�, ২ 
েসে��র, ২০০২
১৫৯১. নীরফামারীেত স�াসীেদর হােত এক সংখয্ালঘু িনহত, জনক�, ২ েসে��র, ২০০২
১৫৯২. ১৯ বুি�জীবীর িববৃিত ॥ বরেদ�রী মি�র কিমিটর েনতা িচ�র�ন ও হারাধেনর মুি� দািব, 
েভােরর কাগজ, ২ েসে��র, ২০০২
১৫৯৩. সরকার সমথর্কেদর দখলািভযান স�েকর্ জােন না পুিলশ : উ�াপাড়ায় মি�েরর ৪২ িবঘা 
জিম দখল কের রাতারািত বসত ৈতির, েভােরর কাগজ, ৩ েসে��র, ২০০২



১৫৯৪. জলঢাকায় আবারও জামায়াত কয্াডারেদর হামলা ॥ মামলা তুেল না িনেল জবাই কের হতয্ার 
হুমিক, সংবাদ, ৩ েসে��র, ২০০২
১৫৯৫. মংলায় সােবক ইউিপ সদসয্ােক গণধষর্ণ, আজেকর কাগজ, ৩ েসে��র, ২০০২
১৫৯৬. চিবর ৫ সংখয্ালঘু িশক্ষকেক েদশতয্ােগর হুমিক িদেয়েছ ইসলািমক সিলডািরিট ॥ ডাকেযােগ 
িচিঠ, জনক�, ৫ েসে��র, ২০০২
১৫৯৭. ঘটনা�ল মিনরামপুর : ধষর্ণ �েচ�ার ঘটনায় আদালেত মামলা কের িবপােক পেড়েছন বািদপক্ষ, 
সংবাদ, ৫ েসে��র, ২০০২
১৫৯৮. নাটক কথা কৃ�কিল ২৮ নাটয্কমর্ীর মাল ে�ােকর িনেদর্শ, জনক�, ৬ েসে��র, ২০০২
১৫৯৯. চিবর পাঁচ সংখয্ালঘু িশক্ষকেক েদশ ছাড়ার হুমিকেত িব�য়, েগােয়�া অনুস�ান শুরু, জনক�, 
৬ েসে��র, ২০০২
১৬০০. কিটয়াদীেত এক �ুলছা�ীেক অপহরণ কেরেছ দুবৃর্�রা॥ অয্ািসড িনেক্ষপ, সংবাদ, ৭ েসে��র, 
২০০২
১৬০১. মািনকগে� সংখয্ালঘু কৃষক হতয্া, সংবাদ, ৮ েসে��র, ২০০২
১৬০২. �ধানম�ী বরাবর �ারকিলিপ েপশ : যেশাের িনযর্াতেনর �িতবােদ ি��ান স�দােয়র েমৗন 
িমিছল, �থম আেলা, ৮ েসে��র, ২০০২
১৬০৩. নওগাঁয় সংখয্ালঘু গৃহবধূেক গভীর রােত অে�র মুেখ অপহরণ, জনক�, ৯ েসে��র, ২০০২
১৬০৪. বািজতপুের �ুলছা�ী অপহরেণর েচ�া ॥ অ� উ�ার ॥ ১ জন আটক, সংবাদ, ৯ েসে��র, 
২০০২
১৬০৫. কািলয়ায় ২ সংখয্ালঘুেক িপিটেয়েছ স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ৯ েসে��র, ২০০২
১৬০৬. িতনিদন পরও মু�াগাছার অপহৃত �ুলছা�ী সুমীর স�ান েমেলিন, যুগা�র, ৯ েসে��র, ২০০২
১৬০৭. সংজ্ঞাহীন হেয় নীপু বড়ুয়া আবার হাসপাতােল, েভােরর কাগজ, ১০ েসে��র, ২০০২
১৬০৮. বগুড়ায় ফাঁিস িদেয় ৈনশ�হরীেক হতয্া, সংবাদ, ১১ েসে��র, ২০০২
১৬০৯. ঝালকািঠেত অিনল পুিলেশর পিরবারেক উে�েদর চ�া�! ৪ েছেল এলাকাছাড়া, জনক�, ১১ 
েসে��র, ২০০২
১৬১০. জুরাইেন আ�েমর মনসা মূিতর্ ভাঙচুর, যুগা�র, ১১ েসে��র, ২০০২
১৬১১. ল�ীপুের সংখয্ালঘু দু’েমেয়র ই�ত বাঁচােত িগেয় িপতা গুিলিব�, সংবাদ, ১২ েসে��র, ২০০২
১৬১২. নওগাঁয় গৃহবধূেক ৪ িদন আটেক েরেখ ধষর্েণর অিভেযাগ, মামলা দােয়র, েভােরর কাগজ, ১২ 
েসে��র, ২০০২
১৬১৩. বগুড়ায় তােলাড়া বাজােরর িহ�ু ও মােড়ায়াির বয্বসায়ীেদর উেড়া িচিঠ, যুগা�র, ১২ েসে��র, 
২০০২
১৬১৪. েমাটা অে�র চাঁদা দািব কের িচিঠ ॥ যেশাের ১১ সংখয্ালঘু পিরবার আতে�, জনক�, ১২ 
েসে��র, ২০০২
১৬১৫. েমােরলগে� চাঁদা দািবেত সংখয্ালঘু বািড়েত হামলা ৪ েছেলেক েবদম মারিপট, জনক�, ১২ 
েসে��র, ২০০২
১৬১৬. মাদারীপুের ৮ পিরবার ১০ িদন অবরু� : স�াসীেদর েনতৃ�দানকারী এেলম বয়ািত, �থম 
আেলা, ১২ েসে��র, ২০০২
১৬১৭. আসািমরা জািমেন েবিরেয় িনযর্ািততেদর হুমিক েদয় : টা�াইেল অপহরণ-ধষর্ণসহ নারী ও িশশু 
িনযর্াতন উে�গজনক গিতেত বাড়েছ, সংবাদ, ১৩ েসে��র, ২০০২
১৬১৮. চ��ােম স�াসীেদর বাঁচােত কিমিট, যুগা�র, ১৩ েসে��র, ২০০২
১৬১৯. নওগাঁয় �িতব�ী মিহলােক ধষর্ণ, জনক�, ১৪ েসে��র, ২০০২
১৬২০. শয্ামপুের বয্বসায়ীেক ছুির েমের ৩ লাখ টাকা িছনতাই, েভােরর কাগজ, ১৪ েসে��র, ২০০২
১৬২১. িবদুয্ৎ লাইন িনেত িগেয় এক বয্ি�র লাখ টাকার গাছ েকেট সাবাড়, সংবাদ, ১৪ েসে��র, 
২০০২
১৬২২. েসানাগাজীেত গণধষর্েণর িশকার সংখয্ালঘু পিরবােরর ২ েবান, আজেকর কাগজ, ১৪ েসে��র, 
২০০২
১৬২৩. পাবর্তীপুের সরকারী দেলর েলােকরা �শােনর জায়গা দখল কেরেছ, জনক�, ১৫ েসে��র, 



২০০২
১৬২৪. িপতার অ�াভািবক মৃতুয্র কথা বেল স�ানেদর কােছ চাঁদা দািব, না েপেয় মারধর, েভােরর 
কাগজ, ১৬ েসে��র, ২০০২
১৬২৫. মািনকগে� ৩ পিরবােরর গাছপালা জিম দখেল িনে� �ভাবশালীরা, �থম আেলা, ১৬ 
েসে��র, ২০০২
১৬২৬. গাজীপুের স�াসী হামলায় ছা�লীগ েনতা আহত, আজেকর কাগজ, ১৭ েসে��র, ২০০২
১৬২৭. নড়াইেল হাতুিড় িদেয় যুবেকর হাত-পা গুঁিড়েয় িদেয়েছ স�াসীরা, �থম আেলা, ১৭ েসে��র, 
২০০২
১৬২৮. েজাট কয্াডারেদর িনযর্াতেনর বণর্না : উিখয়ায় িনযর্ািতত চাকমা নারী ক�বাজার আদালেতর 
শরণাপ�, জনক�, ১৮ েসে��র, ২০০২
১৬২৯. চরিব�ুপুর �ােমর ঘটনা ॥ ২ জন গণধষর্েণর িশকার, সংবাদ, ১৮ েসে��র, ২০০২
১৬৩০. নড়াইেল েঘর মািলকেক কুিপেয় হতয্া, �থম আেলা, ১৮ েসে��র, ২০০২
১৬৩১. সরকারীদলীয় কয্াডাররা এবার মাছ লুট কেরেছ, আজেকর কাগজ, ১৮ েসে��র, ২০০২
১৬৩২. িনমূর্ল কিমিটর সংবাদ সে�লেন কবীর েচৗধুরী ॥ েজাট সরকার রা�েক পিরণত কেরেছ 
অসহায়, িবপ�, িনযর্ািতেতর িবরু� শি�েত, িনে�ষেণর হািতয়াের, জনক�, ১৮ েসে��র, ২০০২
১৬৩৩. িচতলমারীেত িব�কমর্া �িতমা ভাঙচুর, জনক� ১৯ েসে��র, ২০০২
১৬৩৪. মািনকগে� জাপা েনতার দাপেট িদশাহারা ৪িট পিরবার, জনক�, ১৯ েসে��র, ২০০২
১৬৩৫. তালায় িবএনিপ স�াসীরা একিট পিরবােরর বািড়ঘর দখল কেরেছ, সংবাদ, ২০ েসে��র, 
২০০২
১৬৩৬. েগৗরীপুের ৩০িট িহ�ু পিরবার িনরাপ�াহীনতায় : জায়গা দখল কের নানা উৎপাত েমেয়েদর 
�ুল-কেলেজ যাওয়া ব�, �থম আেলা, ২০ েসে��র, ২০০২
১৬৩৭. পাবনায় সংখয্ালঘু িকেশারী অপহরণ ॥ ৬ িদেনও উ�ার হয়িন, জনক�, ২১ েসে��র, ২০০২
১৬৩৮. েকরানীগে� পূজাম�েপ হামলা কের দুগর্া �িতমা গুঁিড়েয় িদেয়েছ উ�বাদীরা, েভােরর কাগজ, 
২১ েসে��র, ২০০২
১৬৩৯. পূজা উদযাপন পিরষেদর �িতিনিধ সে�লন : সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন সরকার িকছু 
করেছ না, সংবাদ, ২১ েসে��র, ২০০২
১৬৪০. কুিড়�ােম সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসী হামলা ॥ মিহলােক িবব� কের মারধর, জনক�, ২২ 
েসে��র, ২০০২
১৬৪১. আেরা ৪ পিরবার িনরাপ�াহীনতায় : িবএনিপ স�াসীেদর চাঁদা িদেত বয্থর্ হেয় সংখয্ালঘু 
পিরবার বািড়ছাড়া, েভােরর কাগজ, ২৩ েসে��র, ২০০২
১৬৪২. মামলা হেলও পুিলশ হামলাকারীেদর ধরেছ না ॥ েবায়ালমারীেত স�াসীেদর �হাের আহত 
কৃষক িবধান : িচিকৎসার অভােব এখন প�ু হওয়ার পেথ, আজেকর কাগজ, ২৩ েসে��র, ২০০২
১৬৪৩. চাঁদপুেরর ফিরদগে� মাছ বয্বসায়ী খুন, আজেকর কাগজ, ২৩ েসে��র, ২০০২
১৬৪৪. জিম িনেয় িবেরােধর েজর ॥ মতলেব গৃহবধূর িজহবা েকেট িনেয়েছ দুবৃর্�রা, েভােরর কাগজ, 
২৪ েসে��র, ২০০২
১৬৪৫. নােটাের ি��ান পাড়ায় স�াসীেদর হামলা ২ মিহলা লাি�ত, ভাঙচুর লুট, জনক�, ২৪ 
েসে��র, ২০০২
১৬৪৬. স�াসীেদর ভেয় পািলেয় েশষ রক্ষা হয়িন সি�েপর, যুগা�র, ২৪ েসে��র, ২০০২
১৬৪৭. স�াসীেদর চাঁদা িদেত না েপের বািড় ছাড়েত হেলা ডা. পিরমলেক, �থম আেলা, ২৫ েসে��র, 
২০০২
১৬৪৮. রূপসায় ঘুম� েদাকািন গুিলিব�, েভােরর কাগজ, ২৬ েসে��র, ২০০২
১৬৪৯. ঘটনা েতরখাদার বল�ণর্া �ােমর : �ুলপড়ুয়া এক ছা�ীেক রামপােলর ছিব রানী ম�েলর নয্ায় 
স�মহািনসহ পিরবারেক িভেটমািট ছাড়া করার হুমিক, সংবাদ, ২৬ েসে��র, ২০০২
১৬৫০. িচতলমারীেত িনেখাঁজ হেলা আেরা একিট সংখয্ালঘু পিরবার, েভােরর কাগজ, ২৭ েসে��র, 
২০০২
১৬৫১. নওগাঁয় আিদবাসী প�ীেত সশ� হামলা, ১০ আিদবাসী পিরবার �ামছাড়া, েভােরর কাগজ, ২৭ 



েসে��র, ২০০২
১৬৫২. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর দািব িদবস পািলত, যুগা�র, ২৭ েসে��র, ২০০২
১৬৫৩. মািনকগে�র েদৗলতপুের িনমর্াণাধীন দুগর্ামূিতর্ ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ২৮ েসে��র, 
২০০২
১৬৫৪. শািলখায় ম�েপ স�াসী হামলা ॥ দুগর্া �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ২৮ েসে��র, ২০০২
১৬৫৫. কচুয়ায় আবােরা গণধষর্েণর িশকার হেলা সংখয্ালঘু পিরবােরর গৃহবধূ, েভােরর কাগজ, ২৮ 
েসে��র, ২০০২
১৬৫৬. গাইবা�ায় দুগর্া �িতমা ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ২৯ েসে��র, ২০০২
১৬৫৭. বােগরহােট মি�ের হামলা �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ২৯ েসে��র, ২০০২
১৬৫৮. েন�েকানায় েবামা েমের পূজা ম�প উিড়েয় েদয়ার হুমিক িদেয়েছ েমৗলবাদীরা, জনক�, ৩০ 
েসে��র, ২০০২
১৬৫৯. ধামরাইেয় সংখয্ালঘু �বাসীর �ীেক মধয্যুগীয় কায়দায় িনযর্াতন, বািড়-িভটা েথেক উে�দ, 
েভােরর কাগজ, ৩০ েসে��র, ২০০২

অে�াবর, ২০০২:-

১৬৬০. পাবর্তীপুের মনসা েদবী মি�েরর পুেরািহতেক উেড়ািচিঠ ॥ ৫০ হাজার টাকা দািব, জনক�, ১ 
অে�াবর, ২০০২
১৬৬১. িবএনিপ কয্াডার ও �ভাবশালীেদর মদদ ॥ বিরশােল �কােশয্ িহ�ু পিরবারেক উে�দ কের 
পিরতয্� স�ি� দখল, জনক�, ১ অে�াবর, ২০০২
১৬৬২. েফনীেত মােকর্েট স�াসী হামলা �েণর্র েদাকান লুট, েভােরর কাগজ, ১ অে�াবর, ২০০২
১৬৬৩. গুরুদাসপুের আিদবাসী প�ীেত হামলা ভাঙচুর, ে��ার ২, �থম আেলা, ২ অে�াবর, ২০০২
১৬৬৪. ৫ লাখ টাকা চাঁদার দািবেত বয্বসায়ীেক অপহরণ, মারধর, েভােরর কাগজ, ২ অে�াবর, ২০০২
১৬৬৫. অপহরেণর ৯ িদন পরও �ুলছা�ী হয্ািপ উ�ার হয়িন, সংবাদ, ৩ অে�াবর, ২০০২
১৬৬৬. খুলনার রূপসায় �িতমা ভাঙচুর ॥ সংখয্ালঘুেদর মেধয্ েক্ষাভ, সংবাদ, ৩ অে�াবর, ২০০২
১৬৬৭. ময়মনিসংেহর ফুলপুের �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ৩ অে�াবর, ২০০২
১৬৬৮. ির�াচালেকর �ীেক ধষর্ণ ও অপহরেণ বাধা েদয়ায় রু� স�াসীেদর হামলা : কুিড়�ােম দুই 
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১৭৩৩. মাগুরায় এক বয্ি� খুন, যুগা�র, ২৬ অে�াবর, ২০০২
১৭৩৪. পূজা বে� েবনািম পে� হুমিক, েভােরর কাগজ, ২৬ অে�াবর, ২০০২
১৭৩৫. নগরীেত িদেনর েবলা স�াসীর গুিলেত �ুলিশক্ষক িনহত : জিম সং�া� িবেরােধর েজর?, �থম 
আেলা, ২৭ অে�াবর, ২০০২
১৭৩৬. চাঁদা না েদয়ায় বয্বসায়ীেক মারধর, সংবাদ, ২৭ অে�াবর, ২০০২
১৭৩৭. �পন েগা�ামী হতয্া, চাঁদপুের এক বয্ি� আটক, জনক�, ২৮ অে�াবর, ২০০২
১৭৩৮. আশাশুিনেত কালীমূিতর্ ভাঙচুর, �থম আেলা, ২৯ অে�াবর, ২০০২
১৭৩৯. বােগরহােট �িতমা ভা�ার �িতবাদ করায় সংখয্ালঘু পিরবােরর সদসয্েদর েবধড়ক মারধর, 
জনক�, ২৯ অে�াবর, ২০০২
১৭৪০. মু�ীগে� �ুল িশিক্ষকার লাশ উ�ার, ইে�ফাক, ৩০ অে�াবর, ২০০২
১৭৪১. অকৃতকাযর্ দুই ছাে�র কীিতর্ িশক্ষক �পন েগা�ামী হতয্ার অিভেযােগ ে��ার িতন, জনক�, ৩১ 
অে�াবর, ২০০২
১৭৪২. মহােদবপুের লাশ সৎকাের িবএনিপ কমর্ীেদর বাধা, জনক�, ৩১ অে�াবর, ২০০২
১৭৪৩. পাইকগাছায় মুি�পণ দাবীেত দুই ধনাঢয্ বয্ি�েক অপহরণ, স�াসীেদর দাপট কেমিন, জনক�, 
৩১ অে�াবর, ২০০২



নেভ�র, ২০০২:-

১৭৪৪. সামািজক অবক্ষেয়র এক েলামহষর্ক িচ�, �িতেশাধ িনেত িকেশার �ুল ছা�রা খুন কেরেছ 
িশক্ষকেক, পুিলশ তােদর গডফাদার জাসদ েনতােক খুঁজেছ, জনক�, ১ নেভ�র ২০০২
১৭৪৫. আশাশুিনেত �িতমা ভাঙচুর ॥ অ�সহ স�াসী আটক, সংবাদ, ২ নেভ�র ২০০২
১৭৪৬. কুি�য়ায় সংখয্ালঘু িকেশারীেক রাতভর ধষর্ণ ॥ পিরবার িনরাপ�াহীন, জনক�, ৩ নেভ�র ২০০২
১৭৪৭. কুিড়�ােম কালী �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা ৪ নেভ�র ২০০২
১৭৪৮. রাজধানীেত গলা েকেট েজাড়া খুন, েভােরর কাগজ, ৫ নেভ�র ২০০২
১৭৪৯. পাইকগাছা েথেক অপহৃত দুজেনর স�ান েমেলিন পুিলেশর মামলা, জনক�, ৬ নেভ�র ২০০২
১৭৫০. রা�ুিনয়ায় পাহাড়ী-বাঙালী সংঘােতর আশ�া, িনক জনক�, ৬ নেভ�র ২০০২
১৭৫১. ২০০ বছেরর পয্ােগাডা-িব��, আেরকিট হুমিকর মুেখ, ক�বাজাের রাখাইনেদর জিম দখল কের 
ঘর েতালার িহিড়ক, �থম আেলা, ৭ নেভ�র ২০০২
১৭৫২. নারায়ণগে� িডিব পুিলেশর পিরচেয় দুধর্ষর্ ডাকািত, ৫০ ভির �ণর্ালংকার লুট, জনক�, ৯ নেভ�র 
২০০২
১৭৫৩. পূজাম�েপ স�াসীেদর হামলা ॥ কালীমূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ১০ নেভ�র ২০০২
১৭৫৪. পাইকগাছা েথেক অপহৃত আদরেক িতন মােসও উ�ার করা যায়িন, যুগা�র, ১২ নেভ�র ২০০২
১৭৫৫. পাবনায় �িতমা ভাঙচুেরর �িতবােদ ম�েপ ম�েপ কােলা পতাকা, ঘটপূজা, জনক�, ১২ নেভ�র 
২০০২
১৭৫৬. ফিকরহােট চাঁদা না েপেয় েফর দুই সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত : গৃহকতর্া গুিলিব�, দু’লাখ টাকার 
মাল লুট, এলাকায় আত�, জনক�, ১৩ নেভ�র ২০০২
১৭৫৭. রাজশাহীর একিট সংখয্ালঘু পিরবারেক িভেটমািট েথেক উে�দ করার েচ�া, সংবাদ, ১৪ নেভ�র 
২০০২
১৭৫৮. মুকসুদপুের অয্ািসড স�ােসর িশকার বৃ� মিন েমাহন, সংবাদ, ১৪ নেভ�র ২০০২
১৭৫৯. আটকােদশ, ফিরদপুের আত�, �থম আেলা, ১৪ নেভ�র ২০০২
১৭৬০. িসেলেট আিদবাসীেদর জিম দখল কের িনে� �ভাবশালী চ�, জনক�, ১৪ নেভ�র ২০০২
১৭৬১. রা�ুিনয়ায় পূজা উৎসেব স�াসী হামলা ॥ আহত ২০, �থম আেলা, ১৫ নেভ�র ২০০২
১৭৬২. রায়গে� মি�র েথেক ৪িট মূিতর্ চুির, �থম আেলা, ১৫ নেভ�র ২০০২
১৭৬৩. সাংবািদক সে�লেন অিভেযাগ : বরগুনার েপৗর �শান দখেলর েচ�া স�ীিত িবনে�র উ�ািন, 
সংবাদ, ১৬ নেভ�র ২০০২
১৭৬৪. কুিম�ায় ছুিরকাঘােত বয্বসায়ী িনহত, যুগা�র, ১৭ নেভ�র ২০০২
১৭৬৫. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, যুগা�র, ১৭ নেভ�র ২০০২
১৭৬৬. জামালপুের মূিতর্ ভাঙচুর, �থম আেলা, ১৭ নেভ�র ২০০২
১৭৬৭. সাংবািদক সে�লেন �ধানম�ীর হ�েক্ষপ কামনা : সাতক্ষীরায় একিট সংখয্ালঘু শহীদ পিরবােরর 
জিম দখেলর পাঁয়তারা, সংবাদ, ১৯ নেভ�র ২০০২
১৭৬৮. স�াসীেদর চাঁদার দািব পূরণ করেত না পারায় বিরশােল বয্বসা �িত�ান দু’মাস ধের ব�, সংবাদ, 
২০ নেভ�র ২০০২
১৭৬৯. পুিলিশ বাধার মুেখ মধুখালীেত রাস উৎসব প�, সংবাদ, ২০ নেভ�র ২০০২
১৭৭০. মধুখালীেত রাসযা�া উৎসব ভ�ুল কের িদেয়েছ দােরাগা, জনক�, ২১ নেভ�র ২০০২
১৭৭১. িসরাজগে� পূিণর্মা ধষর্ণ মামলা, স�ুরক চাজর্শীেটর িবরুে� নারািজ দরখাে�র শুনািন শুরু, 
জনক�, ২২ নেভ�র ২০০২
১৭৭২. পুিলশ আসািম ধরেছ না : কািলয়াৈকের আিদবাসীেদর ওপর স�াসীেদর হুমিক অবয্াহত, সংবাদ, 
২৩ নেভ�র ২০০২
১৭৭৩. �ুলছা�ী সর�তী আড়াই মােসও উ�ার হয়িন, জনক�, ২৩ নেভ�র ২০০২
১৭৭৪. ফুলপুের িশশু ধিষর্ত থানা মামলা েনয়িন, যুগা�র, ২৪ নেভ�র ২০০২
১৭৭৫. কুি�য়ার েদৗলতপুের সংখয্ালঘু িকেশারী ধিষর্ত, সংবাদ, ২৪ নেভ�র ২০০২
১৭৭৬. কিটয়াদীর অপহৃত �ুলগামী িশ�া রানী এক মােসও উ�ার হয়িন ॥ পিরবারেক েদশ ছাড়ার হুমিক 



॥ সংখয্ালঘুরা আতে�, সংবাদ, ২৪ নেভ�র ২০০২
১৭৭৭. েমাহনপুের সংখয্ালঘুেদর ইজারা েনয়া িবল দখল কেরেছ যুবদল েনতা িতন লাখ টাকার মাছ 
লুট, জনক�, ২৫ নেভ�র ২০০২
১৭৭৮. িস�াইের েনািটস িদেয় মি�র সং�ার ব� রাখার হুমিক, জনক�, ২৫ নেভ�র ২০০২
১৭৭৯. ধামরাইেয় স�াসীেদর হামলায় এক িহ�ু পিরবােরর ৬ জন আহত, �থম আেলা, ২৬ নেভ�র 
২০০২
১৭৮০. িব�নােথর প�ীেত একিট সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�দ চ�াে�র অিভেযাগ, সংবাদ, ২৬ 
নেভ�র ২০০২
১৭৮১. রায়পুরার প�ীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ধান েকেট েনয়ার েচ�া ॥ গুরুতর আহত ১ ॥ ৭ িদন 
পর থানায় মামলা �হণ, সংবাদ, ২৭ নেভ�র ২০০২
১৭৮২. িমজর্াগে� িকেশােরর লাশ উ�ার, �থম আেলা, ২৭ নেভ�র ২০০২
১৭৮৩. উিজরপুের সংখয্ালঘু বািড়েত স�াসী হামলা গৃহকতর্াসহ আহত ৩, সংবাদ, ২৮ নেভ�র ২০০২
১৭৮৪. রাজশাহীেত িবএনিপ েনতার ইট ভাঁিটেত দুই �িমকেক পুিড়েয় হতয্ার অিভেযাগ, আটক ৬, 
জনক�, ২৯ নেভ�র ২০০২
১৭৮৫. ঘটনা�ল কিটয়াদীর চরেবতাল �াম : সংখয্ালঘু েজেল পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা ॥ 
উে�শয্ উে�দ, সংবাদ, ৩০ নেভ�র ২০০২

িডেস�র, ২০০২:-

১৭৮৬. ফিকরহােট সংখয্ালঘুেদর বািড়েত েফর ডাকািত আটক ৬ ॥ অ� উ�ার, জনক�, ১ িডেস�র, 
২০০২
১৭৮৭. পূবর্ধলায় সংখয্ালঘুর বািড়েত ছা�দেলর স�াসীেদর হামলা, সংবাদ, ২ িডেস�র, ২০০২
১৭৮৮. লামায় আিদবাসী মুরুংরা স�াসী কালু বািহনীর হােত িজি�, জনক�, ৩ িডেস�র, ২০০২
১৭৮৯. আমতলীেত সংখয্ালঘুেদর ধান লুট ॥ ে��ার ১, আজেকর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০২
১৭৯০. সাভাের িতন বািড়েত ডাকািত, েভােরর কাগজ, ১০ িডেস�র, ২০০২
১৭৯১. জলঢাকায় জামায়াত সমথর্ক ও থানা পুিলেশর কা�! জিম দখেলর জনয্ সংখয্ালঘুেক িনযর্াতন 
ও িমথয্া মামলায় েজল হাজেত ে�রণ, সংবাদ, ১০ িডেস�র, ২০০২
১৭৯২. কুিড়�াম একিট সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম আ�সােতর েচ�া ॥ পিরবাের িনরাপ�াহীনতা, 
সংবাদ, ১২ িডেস�র, ২০০২
১৭৯৩. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : এবাের �চাের েনেমেছ েখাদ িশক্ষা ম�ণালয়, ইনিকলাব, ১২ িডেস�র, 
২০০২
১৭৯৪. কুিম�ায় মি�েরর দানবা� লুট, �থম আেলা, ১৩ িডেস�র, ২০০২
১৭৯৫. বাউফেল েসানার েদাকান লুট, �থম আেলা, ১৩ িডেস�র, ২০০২
১৭৯৬. বালাগে� ৪িট মূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ১৩ িডেস�র, ২০০২
১৭৯৭. বগুড়ায় িনহত যুবেকর পিরচয় ও খুেনর েমািটভ িমেলেছ, জনক�, ১৫ িডেস�র, ২০০২
১৭৯৮. নেভ�ের সংখয্ালঘু ও নারী িনযর্াতন, জনক�, ১৬ িডেস�র, ২০০২
১৭৯৯. খুলনায় এক সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখল ॥ থানা মামলা েনয়িন, জনক�, ১৭ িডেস�র, 
২০০২
১৮০০. লালেমাহেন ৫িট সংখয্ালঘু পিরবােরর ৯ একর জিমর ধান লুট : থানায় মামলা, সংবাদ, ১৮ 
িডেস�র, ২০০২
১৮০১. সাংবািদক �বীর িশকদার ও েগৗতম দাসেক ে��ার না করেত হাইেকােটর্র িনেদর্শ, জনক�, 
১৯ িডেস�র, ২০০২
১৮০২. মূল েহাতা সরকাির দেলর কয্াডার বািহনী : বু�মূিতর্ লুেট বাধা েপেয় েবৗ� িভকু্ষেক জবাই, 
জনক�, ২৩ িডেস�র, ২০০২
১৮০৩. �িতমা িবসজর্নকােল স�াসী হামলা িমরসরাইেয় আহত ৮, �থম আেলা, ২০ িডেস�র, ২০০২
১৮০৪. জিম িনেয় িবেরাধ, সরাইেল সংঘেষর্ হত-১, আহত অধর্শত, জনক�, ২৪ িডেস�র, ২০০২



১৮০৫. জ্ঞানেজািতর ঘাতকেদর ধরেত িসআইিডর অিভযান, জনক�, ২৫ িডেস�র, ২০০২
১৮০৬. স�াসীেদর েকােপ বােগর হাট এনিজও কমর্কতর্া জখম, েমােরলগে� চাঁদাবাজেদর হােত ২জন 
�হৃত, জনক�, ২৬ িডেস�র, ২০০২
১৮০৭. চাঁপাইনবাবগে� স�াসীেদর ভেয় নােচােলর ২শ আিদবাসীর েসনা কয্াে�র সামেন অব�ান �হণ, 
জনক�, ২৭ িডেস�র, ২০০২
১৮০৮. নবাবগে� কািলমূিতর্ ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ২৮ িডেস�র, ২০০২
১৮০৯. দু�ৃতকারীেদর ছুিরকাঘােত কুিম�ায় এসএসিস পরীক্ষাথর্ীসহ ৫ জন আহত, যুগা�র, ২৮ িডেস�র, 
২০০২
১৮১০. পুিঠয়ায় আবারও ধষর্েণর ঘটনা, সংবাদ, ২৮ িডেস�র, ২০০২
১৮১১. বগুড়ায় েশরপুের মা ভবানী মি�েরর দখল হওয়া ৪িট পুকুর ও স�ি� উ�াের সরকােরর হ�েক্ষপ 
কামনা, সংবাদ, ২৮ িডেস�র, ২০০২
১৮১২. েবায়ালখালীেত প�ী িচিকৎসক অপহরণ, মুি�পণ দািব, আজেকর কাগজ, ২৯ িডেস�র, ২০০২
১৮১৩. জবরদখল করা শহীদ েজয্ািতমর্য় গুহঠাকুরতার ৈপি�ক িভটায় ঘর তুেলেছন িবএনিপ েনতা, েভােরর 
কাগজ, ৩০ িডেস�র, ২০০২
১৮১৪. ঐকয্ পিরষেদর আেলাচনা সভা: সংখয্ালঘুরা এ েদেশ ভেয়র পিরেবেশ বসবাস করেছ, �থম আেলা, 
৩১ িডেস�র, ২০০২

জানুয়াির, ২০০৩:-

১৮১৫. ঝালকািঠর �ােম এনিজও কমর্ীেক ে��ার হয়রািনর অিভেযাগ, জনক�, ২ জানুয়াির, ২০০৩
১৮১৬. �ীেক উ�য্� করার �িতবাদ করায় বখােট যুবেকর হােত মৃতুয্, জনক�, ৩ জানুয়াির, ২০০৩
১৮১৭. স�াসীেদর অয্ািসড িনেক্ষেপ ধুনেট ঝলেস েগেছ তরুণী, জনক�, ৩ জানুয়াির, ২০০৩
১৮১৮. আড়াইহাজাের কালীমূিতর্ েভে� েফেলেছ দুবৃর্�রা, জনক�, ৪ জানুয়াির, ২০০৩
১৮১৯. আওয়ামী লীগ েনতার রাইসিমেল ডাকািত, দােরায়ান খুন, জনক�, ৪ জানুয়াির, ২০০৩
১৮২০. েমাহা�দপুের িদেনর েবলায় ডাকািত, েকরানীগে� যুবেকর লাশ উ�ার, দুই গৃহবধূর আ�হতয্া, 
জনক�, ৫ জানুয়াির, ২০০৩
১৮২১. বাউফেল সংখয্ালঘু পিরবােরর ধান লুট ॥ জিম েথেক উে�েদর েচ�া, সংবাদ, ৬ জানুয়াির, ২০০৩
১৮২২. ধামরাইেয়র প�ীেত স�াসী চে�র হুমিকর মুেখ এক পিরবার, ইে�ফাক, ৬ জানুয়াির, ২০০৩
১৮২৩. সংখয্ালঘু তাই নজরুল স�ীেতর পিরবেতর্ েফাক!, সংবাদ, ৭ জানুয়াির, ২০০৩
১৮২৪. স�ি� দখেলর চ�া� ॥ হয়রািনর মুেখ পািলেয় েবড়াে� অরুণ েদবনােথর পিরবার, জনক�, ৭ 
জানুয়াির, ২০০৩
১৮২৫. িমরসরাইেয় েবৗ�মি�ের হামলা মূিতর্ ও দরজা ভাঙচুর, লুটপাট, �থম আেলা, ৮ জানুয়াির, ২০০৩
১৮২৬. অধয্ক্ষ েগাপাল মুহুরীর পিরবারেক হতয্ার হুমিক, েভােরর কাগজ, ৮ জানুয়াির, ২০০৩
১৮২৭. উৎেকাচ না েদয়ায় নারায়ণগে� দুশ পিরবারেক ইজারার জিম েথেক উে�দ, জনক�, ৯ জানুয়াির, 
২০০৩
১৮২৮. মুি�গে� অপহরেণর ৫ম িদেন কেলজছা�ী উ�ার, কুখয্াত স�াসী ে��ার, জনক�, ৯ জানুয়াির, 
২০০৩
১৮২৯. কুখয্াত স�াসী ে��ার, জনক�, ৯ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৩০. েবগমগে� গৃহবধূ খুন, সংবাদ, ১০ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৩১. মুি�গে� কেলজ ছা�ীেক অপহরেণর দােয় শহেরর ‘বদমােশর রাজা’ ে��ার, সংবাদ, ১১ জানুয়াির, 
২০০৩
১৮৩২. সাভাের মহ�া েঘরাও কের ডাকািত সাত লক্ষািধক টাকার মালামাল লুট, যুগা�র, ১২ জানুয়াির, 
২০০৩
১৮৩৩. মু�ীগে� সংখয্ালঘুর বািড় দখল কের িনেয়েছ স�াসীরা ॥ আত�, জনক�, ১৩ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৩৪. নােটাের চাঁদার দািবেত বয্বসায়ীেক মারধর, সংবাদ, ১৩ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৩৫. েসনােদর হােত আটক ছা�লীগ েনতা শুভ মারা েগেলন, জনক�, ১৪ জানুয়াির, ২০০৩



১৮৩৬. েসনার হােত আটেকর পর হাসপাতােল মৃত শুভ েগাপােলর অে�ি� স��, জনক�, ১৫ জানুয়াির, 
২০০৩
১৮৩৭. লালপুের পাওনা টাকা বুেঝ েপলাম মেমর্ অে�র মুেখ ডা�ােরর সই আদায়, জনক�, ১৫ জানুয়াির, 
২০০৩
১৮৩৮. কামারখে� উ�ারকৃত দুই যুবেকর লােশর পিরচয় পাওয়া েগেছ, ইে�ফাক, ১৮ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৩৯. ছিব রাণী ম�ল িনযর্াতন মামলায় আেগর চাজর্িশট বহাল েরেখেছ িডিব, সংবাদ, ১৮ জানুয়াির, 
২০০৩
১৮৪০. আেটায়ারীর ি��ান প�ীেত ছা�ী ধষর্ণ ও হতয্া ঘটনায় েতালপাড়, ে��ার-৭, জনক�, ১৯ 
জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪১. বা�রবােন আিদবাসী যুবেকর লাশ উ�ার, সংবাদ, ২০ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪২. সাংবািদকেদর জানােনায় ওিসর হুমিক : ‘েতােদর ঘর পুড়ামু’ ॥ েদবহাটায় সংখয্ালঘু পিরবােরর 
ঘের লুট আগুন �ীলতাহািন, েভােরর কাগজ, ২০ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪৩. পানছিড়েত ৭ বছেরর িশশুেক গণধষর্েণর পর হতয্া, জনক�, ২১ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪৪. ঝালকািঠেত েভােটর কয্ানভােসর কথা বেল ঘের ঢুেক দুই বািড়েত লুটপাট, মারধর, জনক�, ২১ 
জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪৫. রা�ুিনয়ায় ডাকািত, ৫ লাখ টাকার মাল লুট, জনক�, ২২ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪৬. ৭ বছেরর িশশু প�ােদবী ি�পুরােক ধষর্ণ ও হতয্া, ইে�ফাক, ২৩ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪৭. ধামরাইেয় গৃহবধু খুন ॥ লক্ষািধক টাকার মালামাল লুট, আজেকর কাগজ, ২৫ জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪৮. পরশুরােম এক সংখয্ালঘু িবধবার পিরবারেক উে�েদর হুমিক িদে� স�াসীরা, যুগা�র, ২৯ 
জানুয়াির, ২০০৩
১৮৪৯. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর কাউেক রা�ায় নামেত েদেবন না ॥ চাঁদপুের কেনর্ল আকবর, 
জনক�, ৩০ জানুয়াির, ২০০৩

েফ�য়াির, ২০০৩:-

১৮৫০. না�াইেল সংখয্ালঘু বয্বসায়ীর িবরুে� ৫শ’ টাকা চুিরর মামলা, সংবাদ, ১ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫১. বািজতপুের �িতমা ভাঙচুর ে��ার ২, সংবাদ, ১ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫২. ভীিত ও আতে�র মেধয্ বােগরহােট ৭ ইউিনয়েন েভাট আজ, সংখয্ালঘু অধুয্িষত এলাকায় এক 
েচয়ারময্ান �াথর্ীেক হতয্ার েচ�া, অপর �াথর্ীেক অপহরণ, জনক�, ২ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫৩. িনবর্াচনী সিহংসতা, চাঁদপুের বৃ� খুন, পটুয়াখালীেত িহ�ু পাড়ায় আগুন, িকেশারগ�,বগুড়ায় 
আগুন, জনক�, ৩ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫৪. মাগুরায় িবেয়র দাওয়াত না েপেয় সংখয্ালঘু পিরবােরর গরু িদেয় আন�েভাজ, জনক�, ৩ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫৫. মা�ায় পরািজত িবএনিপ �াথর্ীর কয্াডার বািহনীর তা�ব, জনক�, ৩ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫৬. সাতক্ষীরায় িচংিড়েঘর দখল িনেয় সংঘেষর্ ১০ জন গুিলিব�, আহত ৪০, এলাকায় উে�জনা, 
জনক�, ৪ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫৭. �ুলছা�ী স�ােক পুিলশ চার মােসও উ�ার করেত পােরিন, জনক�, ৪ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫৮. িনবর্াচেনা�র সিহংসতা : মা�ায় পরািজত িবএনিপ েনতার স�ােস পালপাড়া পুরুষশূনয্, সংবাদ, 
৫ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৫৯. িসংড়ায় গুিল কের ১ বয্ি�েক হতয্া, আজেকর কাগজ, ৫ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৬০. েভাটেকে� না যাওয়ার জনয্ চাপ ॥ বাঘায় সংখয্ালঘু প�ীেত হামলা, মারধর, লুট, �থম আেলা, 
৫ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৬১. �থম আেলার ইসলামী িব�িবদয্ালয় �িতিনিধর ওপর হামলার েচ�া, �থম আেলা, ৫ েফ�য়াির, 
২০০৩
১৮৬২. ৪ িশিবর কয্াডােরর ফাঁিস, ৪ জেনর যাব�ীবন মুহুরী হতয্াকাে�র রায়, জনক�, ৭ েফ�য়াির, 
২০০৩



১৮৬৩. বােগরহােট সর�তী �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ৮ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৬৪. রায়পুের সর�তী পূজাম�প ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ৮ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৬৫. বাগািতপাড়ায় সংখয্ালঘুেদর হুমিকদানকারী রিশদ �কােশয্ ঘুের েবড়াে�, সংবাদ, ১০ েফ�য়াির, 
২০০৩
১৮৬৬. িচতলমারীেত কালীমূিতর্ ভাঙচুর ॥ ১ জন আটক, সংবাদ, ১০ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৬৭. েভাট না েদওয়ার অিভেযাগ : িঝনাইদেহ ৩ সংখয্ালঘু গৃহবধূেক গণধষর্ণ, �থম আেলা, ১১ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৬৮. রূপগে� চাঁদা না েদয়ায় �েণর্র েদাকান লুট : কা�ন বাজাের হরতাল পািলত, যুগা�র, ১৫ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৬৯. যেশাের স�াসীরা সংখয্ালঘু অধুয্িষত �ােম িনিবর্চাের গুিল চালােল এক মিহলা িনহত ॥ আহত 
৭১, জনক�, ১৬ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭০. সীতাকুে�র েজেল প�ীেত স�াসীেদর হামলা: �য্াক �ুল-েদাকানপােট আগুন, আহত ২৫, �থম 
আেলা, ১৬ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭১. রােতর আঁধাের মাছ লুট, বাধা িদেল হামলা ॥ েগাপালগে�র েঘর মািলকরা স�াসীেদর হােত 
িজি�, েভােরর কাগজ, ১৭ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭২. তু� ঘটনায় েফৗজদারহাট েজেলপাড়ায় ৪ িদেনর তা�ব, আহত ১২ জন, েভােরর কাগজ, ১৭ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭৩. সাটুিরয়ায় পরািজত েচয়ারময্ান �াথর্ী িবএনিপ েনতার িনেদর্েশ ঋিষপাড়ায় তা�ব, জনক� ১৭ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭৪. মািনকছিড় েসবা�েম েফর স�াসী হামলা, গুিল িবিনমেয় কনে�বল আহত, জনক�, ১৭ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭৫. িশবচের এক সংখয্ালঘুেক উে�েদর অিভেযাগ �শাসন নীরব, জনক�, ১৮ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭৬. ফিরদগে� সংখয্ালঘুেদর ধমর্ীয় অনু�ােন স�াসীেদর হামলা, �িতমা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ১৮ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭৭. অভয়নগের মাঘী পূিণর্মার অনু�ােন েজাট �াথর্ীর হামলা : ৫০ পিরবার এলাকা েছেড়েছ, যুগা�র, 
১৮ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭৮. কচুয়ায় সংখয্ালঘুেদর ২০িট েদাকান ও মি�ের হামলা : আহত ১০ ॥ দা�া পুিলশ েমাতােয়ন, 
সংবাদ, ১৯ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৭৯. বা�রবােন যুবলীগ সভাপিতেক জবাই কের মাথা েকেট িনেয় েগেছ স�াসীরা, আজেকর কাগজ, 
১৯ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮০. রামুেত েবৗ�েদর মহাসে�লন : দুবৃর্�েদর হামলা ও অপহরণ েচ�া : পুিলশ �হরায় অনু�ান 
স��, সংবাদ, ২০ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮১. েখাকসায় সংখয্ালঘুেদর ওপর িবএনিপ কয্াডারেদর হামলা, আহত ১০, সংবাদ, ২০ েফ�য়াির, 
২০০৩
১৮৮২. েমা�াহােট সিহংসতায় আহত ২০ ॥ পরািজত েচয়ারময্ান �াথর্ীর েছেলর হােত সংখয্ালঘু েনতা 
র�া�, েভােরর কাগজ, ২০ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮৩. �া�ণবািড়য়ায় বািড়েত ঢুেক গুিল কের হতয্া এক বয্ি�েক, েভােরর কাগজ, ২১ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮৪. কচুয়ায় পরািজত িবএনিপর েচয়ারময্ান �াথর্ীর স�াসীেদর হামলায় সংখয্ালঘুেদর ধমর্ীয় অনু�ান 
প� : আহত অধর্শতািধক, েভােরর কাগজ, ২১ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮৫. েগাপালগে� সংখয্ালঘুেদর ৫িট বািড়েত পরািজত েচয়ারময্ান �াথর্ীর সমথর্কেদর হামলা ও লুটপাট, 
আহত ১৫, েভােরর কাগজ, ২১ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮৬. ইউিপ িনবর্াচনেক িঘের মুিজবনগের ি��ান স�দােয়র মেধয্ আত�, আজেকর কাগজ, ২১ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮৭. ১৭ িদেনও বরুড়ার �ুলছা�ী �ণিত উ�ার হয়িন, আজেকর কাগজ, ২২ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮৮. েদিখেয় েভাট িদেত হেব বেল কিতপয় েচয়ারময্ান �াথর্ীর হুমিক, সংবাদ, ২২ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৮৯. েবাদার েবায়ালমািরর গ�া মি�েরর মূিতর্ ভাঙচুর ॥ �ারকিলিপ েপশ, সংবাদ, ২৩ েফ�য়াির, 



২০০৩
১৮৯০. লািঠয়াল বািহনীর অতয্াচাের ব� হেয় েগেছ েজেল পিরবারগুেলার জীিবকার পথ, সংবাদ, ২৩ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯১. রানী ভবানীর �াসাদ চ�ের ঈদগাহ �াপেনর পাঁয়তারা!, জনক�, ২৩ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯২. বুিড়চেঙ ডা�ােরর কান েকেট িদেয়েছ ছা�দল কয্াডাররা, েভােরর কাগজ, ২৪ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯৩. নীলফামারীর সাড়া�ােম ইউিপ িনবর্াচন : সংখয্ালঘু েভাটারেদর হুমিক �দান: ‘েভাট িদেত েগেল 
ভারেত পািঠেয় েদয়া হেব’, সংবাদ, ২৪ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯৪. বাঁশতিল ইউিনয়ন : িনবর্াচেন সমথর্ন না েদয়ায় সংখয্ালঘুসহ অনয্েদর ওপর জামায়াতকমর্ীেদর 
িনযর্াতন, সংবাদ, ২৫ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯৫. রা�ুিনয়ায় নবিনবর্ািচত ইউিপ েচয়ারময্ান কতৃর্ক সাংবািদক লাি�ত, েভােরর কাগজ, ২৬ েফ�য়াির, 
২০০৩
১৮৯৬. চাকিরর �েলাভন েদিখেয় সংখয্ালঘু �ুলছা�ীেক গণধষর্ণ, জনক�, ২৭ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯৭. মতিবিনময় সভায় নীলফামারী সদর উপেজলার �াথর্ীরা জানােলন : ফেতায়াবািজ সংখয্ালঘুপীড়ন 
আর এক রােতর িনবর্াচন ভীিতর কথা, আজেকর কাগজ, ২৭ েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯৮. কচুয়ার নামযজ্ঞ কীতর্েন হামলা, রহসয্জনক কারেণ শু�ুরেক েছেড় িদেয়েছ পুিলশ, জনক�, ২৮ 
েফ�য়াির, ২০০৩
১৮৯৯. কুি�য়ায় �েণর্র েদাকােন ডাকািত, বয্বসায়ীেদর িবেক্ষাভ-ভাঙচুর, পুিলেশর সে� সংঘেষর্ আহত 
৩২০, জনক�, ২৮ েফ�য়াির, ২০০৩
১৯০০. আৈগলঝাড়ায় েবামা হামলায় মি�র �ংস, সংখয্ালঘুেদর েদাকান ভাঙচুর, জনক�, ২৮ েফ�য়াির, 
২০০৩

মাচর্, ২০০৩:-

১৯০১. েবলকুিচেত স�াসী হামলা : মি�রসহ ৫িট বািড় ভাঙচুর, �থম আেলা, ১ মাচর্, ২০০৩
১৯০২. পাকুি�য়ায় �ভাবশালী এক �িতেবশীর িনযর্াতেনর িশকার একিট সংখয্ালঘু পিরবার, যুগা�র, ১ 
মাচর্, ২০০৩
১৯০৩. রাজবািড়েত সংখয্ালঘু পিরবারেক বসতিভটা েথেক উে�দ, সংবাদ, ১ মাচর্, ২০০৩
১৯০৪. �রূপকািঠর জলাবািড়েত কেয়ক হাজার সংখয্ালঘু েভাটার েভাট িদেত পােরনিন, যুগা�র, ২ মাচর্, 
২০০৩
১৯০৫. সাভাের স�াসী হামলায় আওয়ামী লীগ েনতা গুরুতর আহত, যুগা�র, ২ মাচর্, ২০০৩
১৯০৬. সাভাের কেলজছা�ী অপহরণ, ২ সরকাির কমর্কতর্ার িবরুে� মামলা, �থম আেলা, ৩ মাচর্, ২০০৩
১৯০৭. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘু স�দােয়র ১০০ েদাকান হুমিকর মুেখ ব�!, �থম আেলা, ৪ মাচর্, ২০০৩
১৯০৮. পুিলেশর তাড়া েখেয় নদীেত ঝাঁপ িদেয় ১ জেনর মৃতুয্, ইনিকলাব, ৫ মাচর্, ২০০৩
১৯০৯. সাতক্ষীরায় চরমপ�ীেদর হােত েঘর মািলক খুন, যুগা�র, ৫ মাচর্, ২০০৩
১৯১০. সেরজিমন বড়িভটা ইউিনয়ন : আওয়ামী লীগ �াথর্ীেক েভাট েদয়ায় িহ�ুেদর পূজা করেত েদয়া 
হে� না, সংবাদ, ৫ মাচর্, ২০০৩
১৯১১. েসানারগাঁেয় দুগর্ামি�র েভেঙ েদেবা�র স�ি� দখল : �শাসন নীরব ভূিমকা পালন করেছ, 
আজেকর কাগজ, ৬ মাচর্, ২০০৩
১৯১২. কাপািসয়ার কিড়হাতায় নবিনবর্ািচত েচয়ারময্ােনর তা�ব : ৭০িট সংখয্ালঘু পিরবার স�াসীেদর 
হােত িজি�, সংবাদ, ৬ মাচর্, ২০০৩
১৯১৩. চাঁদপুের িগজর্ার মূিতর্ চুিরর ঘটনার িকনারা হয়িন ১ স�ােহও, েভােরর কাগজ, ৬ মাচর্, ২০০৩
১৯১৪. নােটাের পরািজত িবএনিপ সমথর্ক ইউিপ েচয়ারময্ান-েম�ার �াথর্ীরা স�াসী কাযর্�ম চালাে�, 
সংবাদ, ৭ মাচর্, ২০০৩
১৯১৫. কিটয়াদীেত বািড়ঘর ভাঙচুর ও মালামাল লুট, সংবাদ, ৮ মাচর্, ২০০৩
১৯১৬. বােগরহােট অধয্াপক গুিলিব�, ইে�ফাক, ৮ মাচর্, ২০০৩
১৯১৭. নওগাঁয় আিদবাসী েনতােক কুিপেয় হতয্া, জনক�, ৮ মাচর্, ২০০৩
১৯১৮. ফাও েখেত না েদওয়ায় ের�ুের� ভাঙচুর কেরেছ িবএনিপ স�াসীরা, েভােরর কাগজ, ৮ মাচর্, 



২০০৩
১৯১৯. কুিড়ল িব�েরােড বয্বসায়ী গুিলিব�, �থম আেলা, ৮ মাচর্, ২০০৩
১৯২০. ল�ীপুেরর কালীমি�ের অি�সংেযাগ : মূিতর্ ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ৮ মাচর্, ২০০৩
১৯২১. চ��ােমর িমরসরাইেয় িনবর্াচেনা�র সিহংসতা : অেনেক বািড়ছাড়া, আতে� সংখয্ালঘুরা, �থম 
আেলা, ৯ মাচর্, ২০০৩
১৯২২. �াথর্ীেক েভাট না েদওয়ার অিভেযােগ : মেহশখালীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ১৫িট বসতবািড় 
ভাঙচুর, �থম আেলা, ৯ মাচর্, ২০০৩
১৯২৩. স�াসীেদর হুমিকর মুেখ পািলেয় েবড়াে�ন িচতলমারীর হেরকৃ�, আজেকর কাগজ, ৯ মাচর্, 
২০০৩
১৯২৪. িশক্ষেকর বািড়েত হামলা : �ীর �ীলতাহািনর অিভেযাগ, সংবাদ, ৯ মাচর্, ২০০৩
১৯২৫. নড়াইেল যুবেকর গলা কাটা লাশ উ�ার, আজেকর কাগজ, ১০ মাচর্, ২০০৩
১৯২৬. গভীর রােত িহ�ুবািড়েত ঢুেক হতয্া, িতন নারীেক গণধষর্ণ : চরম ববর্রতায় বােগরহােট আত� 
॥ ২ ঘ�া ধের হতয্া ও ধষর্ণযজ্ঞ েশেষ অধর্লক্ষ টাকার �ণর্াল�ার লুট ॥ ে��ার পরািজত এক েম�ার 
�াথর্ী, েভােরর কাগজ, ১০ মাচর্, ২০০৩
১৯২৭. ধিষর্তা �ুল ছা�ীর ব�বয্ : িবএনিপ কমর্ী ও িবিডআেরর এক �া�ন সদসয্ সহ িতনজন ধষর্ণ 
কেরেছ শু�ােক, জনক�, ১১ মাচর্, ২০০৩
১৯২৮. চ��ােম গােমর্�স কমর্ীেক িবএনিপ সমথর্কেদর পালা�েম ধষর্ণ ॥ থানা মামলা েনয়িন, জনক�, 
১২ মাচর্, ২০০৩
১৯২৯. কুি�য়ায় স�ি� আ�সােতর জনয্ এক মিহলােক কুিপেয় হতয্া, সংবাদ, ১২ মাচর্, ২০০৩
১৯৩০. ঘটনা ধামাচাপা িদেত �ভাবশালীরা তৎপর : পাবর্তীপুের �ধান িশক্ষেকর িবরুে� ছা�ী ধষর্ণ 
েচ�ার অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ১২ মাচর্, ২০০৩
১৯৩১. রাজধানীর েবরাইদ ইউিপ িনবর্াচন : শীষর্ স�াসীেদর তৎপরতায় সংখয্ালঘু েভাটাররা আতে�, 
েভােরর কাগজ, ১৩ মাচর্, ২০০৩
১৯৩২. কুতুবিদয়ায় সংখয্ালঘু পাড়ায় হামলা : মিহলাসহ আহত ১২, �থম আেলা, ১৩ মাচর্, ২০০৩
১৯৩৩. মািনকগে� �িতমা ভাঙচুর, মামলা, �থম আেলা, ১৩ মাচর্, ২০০৩
১৯৩৪. েগায়ালে� অপহৃত ছা�ী ৭ িদেনও উ�ার হয়িন। ধরা পেড়িন মূল আসামী, ইে�ফাক, ১৩ মাচর্, 
২০০৩
১৯৩৫. সাভাের ২ ছা�ী অপহৃত ॥ পের ১ জনেক উ�ার, ইে�ফাক, ১৪ মাচর্, ২০০৩
১৯৩৬. নওগাঁয় সংখয্ালঘু বািড়েত দুধর্ষর্ ডাকািত, েভােরর কাগজ, ১৬ মাচর্, ২০০৩
১৯৩৭. নীলফামারীেত েচারােগা�া হামলায় আহত ৪০, েভালায় ম�ীর ভাে� সংখয্ালঘুর খািল েচেক সই 
িনেয়েছ, জনক�, ১৬ মাচর্, ২০০৩
১৯৩৮. বাগমারায় সংখয্ালঘু বািড়েত স�াসীেদর লুটপাট, সংবাদ, ১৬ মাচর্, ২০০৩
১৯৩৯. বােগরহাট ববর্রতা, আরও িতনজন ে��ার, লুি�ত িকছু মাল উ�ার, ৩ জনেক েজেল ে�রণ, 
জনক�, ১৭ মাচর্, ২০০৩
১৯৪০. যেশাের �িতেবশী মিহলার েযাগসাজেস যুবতী ধিষর্ত, জনক�, ১৭ মাচর্, ২০০৩
১৯৪১. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ : ইউিপ িনবর্াচন িনেয় সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা িনযর্াতেনর 
বয্াপক ঘটনা ঘেটেছ, জনক�, ১৮ মাচর্, ২০০৩
১৯৪২. জয়পুরহােট স�াসীরা িতন আিদবাসীর বািড় পুিড়েয় িদেয়েছ, �থম আেলা, ১৮ মাচর্, ২০০৩
১৯৪৩. আতে� গৃহব�ী একিট পিরবার, ইে�ফাক, ১৯ মাচর্, ২০০৩
১৯৪৪. বােগরহােট অধয্াপক সবর্িজৎ চ�বতর্ীেক হতয্ার উে�েশয্ গুিল, সংবাদ, ২০ মাচর্, ২০০৩
১৯৪৫. েকরানীগে� সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�েদর পাঁয়তারা ॥ মামলায় জিড়েয় হয়রািন, জনক�, ২২ 
মাচর্, ২০০৩
১৯৪৬. বিরশােল িনবর্াচেন েহের িহ�ু পিরবাের হামলা!, �থম আেলা, ২২ মাচর্, ২০০৩
১৯৪৭. েমাটর সাইেকল না েদওয়ায়, আজেকর কাগজ, ২২ মাচর্, ২০০৩
১৯৪৮. েমােরলগে� মৎসয্ েঘর দখলেক েক� কের সংঘেষর্ আহত ১০, আজেকর কাগজ, ২২ মাচর্, 
২০০৩
১৯৪৯. �ুেলর নােম জিম দখেলর েচ�া : জামালপুের সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িবএনিপ স�াসীেদর 



হামলা, আহত ১০, সংবাদ, ২৩ মাচর্, ২০০৩
১৯৫০. বােগরহাট ববর্রতা, লাখ টাকার চুি�েত হতয্া পিরক�না করা হয়, যুবদল েনতা হারুেণর 
�ীকােরাি�, জনক�, ২৪ মাচর্, ২০০৩
১৯৫১. চ��ােম ছুিরকাঘাত কের ২ লাখ টাকা িছনতাই, জনক�, ২৫ মাচর্, ২০০৩
১৯৫২. গুরুদাসপুের �ণর্ বয্বসায়ী খুন ॥ ব�ু িনেখাঁজ, ইে�ফাক, ২৭ মাচর্, ২০০৩
১৯৫৩. উিজরপুের সংখয্ালঘু পিরবােরর ৭শ’ িবঘা জিম দখল কের েঘর ৈতিরর েচ�া, আজেকর কাগজ, ২৮ 
মাচর্, ২০০৩
১৯৫৪. ঘুষ েদ নয় েতা.., আজেকর কাগজ, ২৮ মাচর্, ২০০৩
১৯৫৫. েদড় বছের কেয়ক’ শ নারী ধষর্ণ ও িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছন : অিধকাংশ ঘটনাই েথেক যায় 
আড়ােল, মূল টােগর্ট সংখয্ালঘুরা, �থম আেলা, ৩০ মাচর্, ২০০৩
১৯৫৬. না�াইেল সংখয্ালঘু পিরবােরর বাসা দখল কেরেছ পুিলেশর এএসআই : বািড়র মািলকেক দ� কের 
হতয্ার হুমিক, সংবাদ, ৩০ মাচর্, ২০০৩
১৯৫৭. সাংবািদক সে�লেন অিভেযাগ : স�ি� দখেলর জেনয্ দুিট সংখয্ালঘু পিরবােরর সদসয্েদর হতয্ার 
হুমিক, সংবাদ, ৩১ মাচর্, ২০০৩
১৯৫৮. চ��ােম খুন, জনক�, ৩১ মাচর্, ২০০৩

এি�ল, ২০০৩:-

১৯৫৯. বানারীপাড়ায় �িতপেক্ষর হামলায় একই পিরবােরর ৩ জন আহত, আজেকর কাগজ, ১ এি�ল, 
২০০৩
১৯৬০. বািলয়াকাি�েত সংখয্ালঘু বয্বসায়ীেক মারিপট কের জখম, সংবাদ, ১ এি�ল, ২০০৩
১৯৬১. িসেলেট ধষর্েণ বয্থর্ হেয় তরুণী অপহরণ, জনক�, ২ এি�ল, ২০০৩
১৯৬২. ঝালকািঠেত িশব মি�েরর পুকুর েথেক মাছ লুট, ইে�ফাক, ৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৬৩. ফিটকছিড়েত মুি�পেণর দািবেত এক বয্ি� অপহরণ, যুগা�র, ৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৬৪. বিরশােল শ�র মঠ েথেক মূলয্বান মূিতর্ চুির, সংবাদ, ৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৬৫. িমজর্াপুের বারুণী েমলায় পুিলিশ অয্াকশন, সংবাদ, ৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৬৬. কু��ােব রািজ না হওয়ায় কলােরায়ায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা, সংবাদ, ৪ এি�ল, ২০০৩
১৯৬৭. চাঁদা না েদয়ায় জগ�াথ হেলর ছা� �হৃত, জনক�, ৫ এি�ল, ২০০৩
১৯৬৮. কচুয়ায় নামযজ্ঞ অনু�ােন হামলা, এক মাস পের থানায় দােয়র হেয়েছ অ�ুত পা�া মামলা, জনক�, 
৫ এি�ল, ২০০৩
১৯৬৯. েমােরলগে� িচংিড় েঘর দখেলর িহিড়ক ॥ সংখয্ালঘুেদর ওপর চলেছ িনযর্াতন, জনক�, ৬ এি�ল, 
২০০৩
১৯৭০. সদরপুের দু’িট সংখয্ালঘু পিরবােরর বািড় দখল কেরেছ স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ৬ এি�ল, 
২০০৩
১৯৭১. বগুড়ায় মােড়ায়াির ধমর্শালা ভাঙার িস�াে� উে�গ, সংবাদ, ৭ এি�ল, ২০০৩
১৯৭২. রায়গ� ও জলঢাকায় মূিতর্ ভাঙচুর, ইে�ফাক, ৮ এি�ল, ২০০৩
১৯৭৩. িশবগে� মি�েরর ঘর দখল েচ�া : িবএনিপ নামধারী স�াসী ে��ার, �থম আেলা, ৯ এি�ল, ২০০৩
১৯৭৪. তােনাের িবএনিপ েনতার ভাে� ধষর্ণ কেরেছ গৃহবধূেক, পাবর্তীপুের তরুণীর রহসয্জনক মৃতুয্, 
জনক�, ১০ এি�ল, ২০০৩
১৯৭৫. নারায়ণগে� মি�র েথেক মূিতর্ চুির, আজেকর কাগজ, ১১ এি�ল, ২০০৩
১৯৭৬. পাবর্তীপুের আিদবাসী তরুণীর রহসয্জনক মৃতুয্, েভােরর কাগজ, ১১ এি�ল, ২০০৩
১৯৭৭. খুলনায় আেরা এক বয্ি�েক কুিপেয় ও গুিল কের হতয্া, জনক�, ১২ এি�ল, ২০০৩
১৯৭৮. নরিসংদীর িশবপুের িবএনিপ কয্াডারেদর চাঁদা না েদওয়ায় বািড়েত হামলা, ভাঙচুর লুট, আজেকর 
কাগজ, ১৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৭৯. পাংশায় মূিতর্ ভাঙচুর, ইে�ফাক, ১৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৮০. বােগরহােট চাঁদা না েপেয় বািড়েত হামলা, ডাকািত, জনক�, ১৪ এি�ল, ২০০৩
১৯৮১. স�াসমু� েঘাষণার ১২ িদন পর নােটাের সংখয্ালঘু তরুণী অপহৃত, ইে�ফাক, ১৫ এি�ল, ২০০৩



১৯৮২. রাঙামািটেত আওয়ামী লীগ েনতা গুিলিব�, �থম আেলা, ১৬ এি�ল, ২০০৩
১৯৮৩. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুর স’িমেল ও ফিরদপুের বািড়েত হামলা : আহত ১৬, এক পিরবার ঘরছাড়া, 
�থম আেলা, ১৭ এি�ল, ২০০৩
১৯৮৪. বািজতপুের চাঁদার দািবেত সংখয্ালঘুেদর ধমর্ীয় অনু�ােন স�াসীেদর হামলা : উপেজলা সদের ৫ 
শতািধক মানুেষর আ�য় �হণ, সংবাদ, ১৮ এি�ল, ২০০৩
১৯৮৫. বখােটেদর উৎপােতর িশকার খুলনার পাইকগাছায় আেরক �ুল ছা�ীর আ�হনন, আজেকর 
কাগজ, ১৮ এি�ল, ২০০৩
১৯৮৬. ঝালকািঠেত দুই সংখয্ালঘুর জায়গা দখল কের ঘরবািড় িনমর্ােণর অিভেযাগ, জনক�, ১৯ এি�ল, 
২০০৩
১৯৮৭. নােটাের ি��ান প�ীেত েফর স�াসী হামলায় ৭ জন আহত, জনক�, ১৯ এি�ল, ২০০৩
১৯৮৮. পািলেয়ও েশষ রক্ষা হয়িন : েগৗরনদীেত যুবদল কয্াডার ইট িদেয় েথঁতেল িদেয়েছ কাঠিমি�র 
শরীর, সংবাদ, ১৯ এি�ল, ২০০৩
১৯৮৯. ফিরদপুের নকেল সহায়তা না করায় পরীক্ষাথর্ীর িপতা কুিপেয় জখম কেরেছ িশক্ষকেক, জনক�, 
২০ এি�ল, ২০০৩
১৯৯০. িমজর্াপুের অসহায় িবধবােক িভটা েথেক উে�েদর ষড়য�, েভােরর কাগজ, ২০ এি�ল, ২০০৩
১৯৯১. �ানীয় িবএনিপ েন�ী ও স�াসীেদর েদৗরা�য্ : উিজরপুের মি�েরর ও আৈগলঝাড়ায় সংখয্ালঘু 
পিরবােরর জিম দখল, সংবাদ, ২১ এি�ল, ২০০৩
১৯৯২. অবেশেষ যুবদল েনতার হুমিকর মুেখ হাসপাতালও ছাড়েত হল েগািব�েক, সংবাদ, ২১ এি�ল, 
২০০৩
১৯৯৩. চ��ােম আইনজীবীর পু�েক অপহরেণর পর হতয্া : বািড় দখলকারী স�াসী আিজম হতয্াকা� 
ঘিটেয়েছ?, �থম আেলা, ২১ এি�ল, ২০০৩
১৯৯৪. অভয়নগের কেলজ ছা�েক গুিল কের হতয্া, জনক�, ২২ এি�ল, ২০০৩
১৯৯৫. চ��ােম আইনজীবীপু� �কা� রিক্ষত হতয্াকাে� েতালপাড়, িনহেতর পিরবারেক স�াসীেদর েফর 
হুমিক, জনক�, ২২ এি�ল, ২০০৩
১৯৯৬. আসামী করা হেয়েছ ৩৮ জনেক, নােটাের ি��ান পি�েত হামলার ঘটনায় অবেশেষ ২িট মামলা 
দােয়র, জনক�, ২২ এি�ল, ২০০৩
১৯৯৭. মু�াগাছায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ১ িশশুেক ধষর্ণ, ৪৮ ঘ�ায় উ�ার, সংবাদ, ২৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৯৮. পীরগে� আিদবাসী তরুণী ধিষর্ত, আজেকর কাগজ, ২৩ এি�ল, ২০০৩
১৯৯৯. চ��ােম �কা� হতয্াকাে�র �ান শনা�, ে��ার-২, কাটা ম�েকর স�ান এখনও িমেলিন, 
জনক�, ২৪ এি�ল, ২০০৩
২০০০. সিরষাবািড়েত এক ি��ান যুবকেক নৃশংসভােব হতয্া কেরেছ দুবৃর্�রা, জনক�, ২৫ এি�ল, 
২০০৩
২০০১. পাওনা টাকা আদােয়র জনয্ �িতেবশী �ুল ছা�েক অপহরণ!, েভােরর কাগজ, ২৫ এি�ল, ২০০৩
২০০২. িস�াইের সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা ॥ আহত ৫, ইে�ফাক, ২৬ এি�ল, ২০০৩
২০০৩. েমৗলভীবাজাের সংখয্ালঘুেদর ৪ একর জিম দখল কেরেছ ভূিমহীন নামধারীরা, �থম আেলা, ২৭ 
এি�ল, ২০০৩
২০০৪. িমজর্াপুের স�াসী হামলার িশকার সিবতার গেভর্র বা�া ন� হেয় েগেছ : সংখয্ালঘুেদর মেধয্ 
আত�, সংবাদ, ২৭ এি�ল, ২০০৩
২০০৫. মাগুরায় েসবাইতেক মারধর কের �াচীন মি�র দখেলর েচ�া, েভােরর কাগজ, ২৭ এি�ল, ২০০৩
২০০৬. মািনকগে� জিম �াস করার জনয্ েমেয়েক অপহরণ!, জনক�, ২৮ এি�ল, ২০০৩
২০০৭. ডুমুিরয়ায় ঘুম েথেক েডেক তুেল এক বয্ি�েক কুিপেয় হতয্া, আজেকর কাগজ, ২৮ এি�ল, ২০০৩
২০০৮. �কা� রিক্ষত িকিলং ে�ায়াড সদসয্ জাহা�ীর সীতাকুে� ে��ার, আদালেত েভালার �ীকােরাি�, 
জনক�, ২৯ এি�ল, ২০০৩
২০০৯. নীলফামারীর ��া রাণীর আ�হতয্া �েরাচনা মামলািট িক ধামাচাপা েদয়ার েচ�া চলেছ?, জনক�, 
২৯ এি�ল, ২০০৩
২০১০. বগর্াদােরর নজর পেড়েছ মািলেকর জিমেত ॥ মা-বাবার সামেন েমেয়েক ধষর্ণ : পুেরািহত 
পিরবারিট �ামছাড়া, �থম আেলা, ৩০ এি�ল, ২০০৩



২০১১. রা�ামািটেত পাহািড় এক ছা�ী ধষর্েণর িশকার, এলাকায় উে�জনা, েভােরর কাগজ, ৩০ 
এি�ল, ২০০৩

েম, ২০০৩:-

২০১২. ধষর্েণর িবচার দাবীেত মািনকগে� শত শত �ামবাসীর িবেক্ষাভ ॥ পিরবারিট এলাকা ছাড়া, 
জনক�, ১ েম, ২০০৩
২০১৩. ল�ীপুের �ুলছা�ী অপহৃত, যুগা�র, ১ েম, ২০০৩
২০১৪. সিরষাবািড়েত যুবক খুন ॥ ৩ জন ে��ার, ইে�ফাক, ১ েম, ২০০৩
২০১৫. মামলা করায় ইটনার বয়রা �ােম সংখয্ালঘু িনযর্াতন অবয্াহত, সংবাদ, ১ েম, ২০০৩
২০১৬. বােগরহােট ছা�ীেক অপহরণ কের পাশিবক িনযর্াতন, সারা অ� ক্ষতিবক্ষত, জনক�, ২ েম, 
২০০৩
২০১৭. ফিটকছিড়েত েবৗ� িভকু্ষ অপহৃত ॥ আটেক েরেখ মারধর, জনক�, ২ েম, ২০০৩
২০১৮. মূল আসামী ধরা পেড়িন, নওগাঁয় ধিষর্ত �ুলছা�ীেক পিততা বানােনার েচ�া ॥ মামলা তুেল 
েনয়ার হুমিক, জনক�, ২ েম, ২০০৩
২০১৯. েগায়ালে� সংখয্ালঘু িকেশারী অপহরণ, জিম দখল, হামলা ॥ পুিলশ িনিবর্কার, সংবাদ, ৩ েম, 
২০০৩
২০২০. রাজবািড়েত ২ সংখয্ালঘু বািড়েত ডাকািত, সংবাদ, ৩ েম, ২০০৩
২০২১. িপেরাজপুর শহের ডাকািত ॥ �ীলতাহািনর অিভেযাগ, সংবাদ, ৩ েম, ২০০৩
২০২২. মাদারীপুের সংখয্ালঘু স�দােয়র জিমর ধান লুট ॥ েদশতয্ােগর হুমিক, সংবাদ, ৩ েম, ২০০৩
২০২৩. মু�াগাছায় িশশু ধষর্ণকারীর ফাঁিসর দািবেত েযৗথ িবেক্ষাভ িমিছল, সংবাদ, ৩ েম, ২০০৩
২০২৪. ফিটকছিড়েত স�াসীেদর হােত েবৗ� িভকু্ষ আহত, আজেকর কাগজ, ৩ েম, ২০০৩
২০২৫. ভা�ািরয়ায় পািলেয় েবড়াে� ১িট সংখয্ালঘু পিরবার, সংবাদ, ৩ েম, ২০০৩
২০২৬. বােগরহােট কেলজ ছা�ীেক অপহরণ কের পাশিবক িনযর্াতন ॥ সারা অ� ক্ষতিবক্ষত, 
জনক�, ৩ েম, ২০০৩
২০২৭. বােগরহােটর খুন ধষর্েণর ঘটনায় �ত চাজর্িশট : যুবদল েনতা-কমর্ীসহ আসািম ২২, পলাতক 
১৩, কারাগাের ৯, �থম আেলা, ৪ েম, ২০০৩
২০২৮. বােগরহােটর েকামরপুর ঠাকুরবািড়েত ববর্রতা ॥ ঘাতক ইি�সসহ ২২ জেনর িবরুে� 
চাজর্িশট, জনক�, ৪ েম, ২০০৩
২০২৯. রামগিতেত এসএসিস পরীক্ষািথর্নী অপহরণ, ইনিকলাব, ৪ েম, ২০০৩
২০৩০. ভা�ািরয়ায় পািলেয় েবড়াে� ১িট সংখয্ালঘু পিরবার, সংবাদ, ৪ েম, ২০০৩
২০৩১. বগুড়া শহের মােড়ায়াির ধমর্শালা ভাঙার ওপর আদালেতর িনেষধাজ্ঞা, সংবাদ, ৫ েম, ২০০৩
২০৩২. বােগরহােট সংখয্াগঘুর বািড়েত অি�সংেযাগ মিহলা ও অ� বৃ�ার অি�দ� হেয় মৃতুয্, 
আজেকর কাগজ, ৫ েম, ২০০৩
২০৩৩. ফেলাআপ : সিরষাবািড়েত ি��ান যুবক হতয্া ৩িট �াম ১০ িদন যাবৎ পুরুষ শূনয্, আজেকর 
কাগজ, ৫ েম, ২০০৩
২০৩৪. নূপুর িনজ গােয় েকেরািসন েঢেল আগুন লািগেয়িছল,তােক বাঁচােত িগেয় আরও ১ জেনর মৃতুয্ 
ও ৩ জন আহত হেয়েছ, আজেকর কাগজ, ৫ েম, ২০০৩
২০৩৫. বালাগে� সংখয্ালঘু স�দােয়র পুরুেষরা পািলেয় েবড়াে�ন, সংবাদ, ৬ েম, ২০০৩
২০৩৬. ফেলাআপ : সিরষাবািড়েত ি��ান যুবক হতয্া ৩িট �াম ১০ িদন যাবৎ পুরুষ শূনয্, আজেকর 
কাগজ, ৬ েম, ২০০৩
২০৩৭. নবীগে� কমর্চারীেক খুন কের ফােমর্সী েথেক িস�ুক লুট, েভােরর কাগজ, ৬ েম, ২০০৩
২০৩৮. ফেলাআপ : িসংগাইর স�াসী হামলার ঘটনায় মামলা করায় সংখয্ালঘু পিরবার �ামছাড়া, 
েভােরর কাগজ, ৬ েম, ২০০৩
২০৩৯. ডুমুিরয়ায় েঘর মািলকেক জবাই কের হতয্া, যুগা�র, ৬ েম, ২০০৩



২০৪০. ডুমুিরয়ায় খুন ও অপরহণ, ইে�ফাক, ৬ েম, ২০০৩
২০৪১. েসানারুপা চা বাগান েথেক �িমেকর লাশ উ�ার, ইে�ফাক, ৬ েম, ২০০৩
২০৪২. বােগরহােট ২ িহ�ু মিহলার অি�দ� হেয় িনহেতর ঘটনায় েতালপাড়, ইনিকলাব, ৬ েম, ২০০৩
২০৪৩. খুলনায় যুবকেক জবাই কের হতয্া : পাবনায় কৃষক কুিম�ায় িশশু খুন, �থম আেলা, ৬ েম, 
২০০৩
২০৪৪. শাঁখািরবাজের শতা�ী�াচীন মি�েরর জিম িনেয় উে�জনা : আদালেতর ি�তােদশ সে�ও 
দখেলর েচ�া, �থম আেলা, ৬ েম, ২০০৩
২০৪৫. হাইেকােটর্র রুল বগুড়ায় ধমর্শালা মি�র ভাঙচুর েকন অৈবধ নয়?, েভােরর কাগজ, ৭ েম, 
২০০৩
২০৪৬. েকামরপুের ডাকািত, ধষর্ণ হতয্ার ঘটনা : পুিলশ চাজর্িশট িদেলও হুমিকেত ঐ পিরবারিট 
িনরাপ�াহীনতায়, েভােরর কাগজ, ৭ েম, ২০০৩
২০৪৭. িশবচের ৩িট মি�েরর ১৩িট মূিতর্ ভাঙচুর : সংখয্ালাঘুরা আতি�ত, সংবাদ, ৭ েম, ২০০৩
২০৪৮. ি�শােল সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন বে�র আ�ান, সংবাদ, ৭ েম, ২০০৩
২০৪৯. িশবচের মূিতর্ ভাঙচুেরর ঘটনায় ে��ার ২, আজেকর কাগজ, ৭ েম, ২০০৩
২০৫০. িশবালেয় পুেরািহত কনয্া গণধষর্েণর �িতবােদ ঢাকা-আিরচা মহাসড়েক মানবব�ন, আজেকর 
কাগজ, ৭ েম, ২০০৩
২০৫১. কেলজ ছা�ী ল�ী রাণী ও �ুল ছা�ী তরি�নীর আ�হনন মামলার তদ� করেছ পুিলশ ॥ 
িনয়�ণ করেছ অশুভ শি�, আজেকর কাগজ, ৮ েম, ২০০৩
২০৫২. বালাগ� বাজােরর সংখয্ালঘু িহ�ু স�দােয়র েলাকজন বািড়-ঘের থাকেত পারেছ না, আজেকর 
কাগজ, ৮ েম, ২০০৩
২০৫৩. চ��ােম জ্ঞানেজয্ািত হতয্া মামলার আসামী ে��ার, আজেকর কাগজ, ৮ েম, ২০০৩
২০৫৪. েসানারগাঁেয় মূিতর্ ভা�ার অিভেযাগ, ইে�ফাক, ৮ েম, ২০০৩
২০৫৫. েদেবা�র স�ি� দখেলর েচ�ায় চাঁদাবািজ মামলা সািজেয় িনরপরাধ যুবকেক পুিলেশ িদেয়েছ 
এক কােলাবাজাির , েভােরর কাগজ, ৯ েম, ২০০৩
২০৫৬. ফিরদপুের সংখয্ালঘু পাড়ায় দু’শতািধক বয্ি�র হামলা,১০ গৃহবধূ লাি�ত ॥ ২৫ বািড়েত 
ভাঙচুর, লুট, দু’িট মি�র িব��, আজেকর কাগজ, ৯ েম, ২০০৩
২০৫৭. িসংগাইের সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলার ঘটনায় �াধীন বািহনীর ২ জন ে��ার।, 
আজেকর কাগজ, ৯ েম, ২০০৩
২০৫৮. সাংসদ খােলেকর জবরদি� গাবতলীেত আবাসন �কে�র জনয্ অেনয্র বসতিভটা উে�দ, �থম 
আেলা, ৯ েম, ২০০৩
২০৫৯. �ুল ছা�েক অপহরণ কের পােয় িশকল ও তালা িদেয় আটিকেয় রাখার অিভেযাগ, ইে�ফাক, 
৯ েম, ২০০৩
২০৬০. ফিরদপুের আিদবাসীপাড়ায় স�াসীেদর হামলা ॥ ভাঙচুর-লুটপাট দশ মিহলা লাি�ত, জনক�, 
৯ েম, ২০০৩
২০৬১. ফিরদপুেরর আিদবাসী প�ীেত হামলা ভাঙচুর লুটপাট, �থম আেলা, ৯ েম, ২০০৩
২০৬২. বাঁশখালীেত একই পিরবােরর ৩ মিহলােক পুিড়েয় হতয্া, ইনিকলাব, ১০ েম, ২০০৩
২০৬৩. বাঁশখালীেত ব�ঘের আগুন িদেয় একই পিরবােরর ৩ জনেক হতয্া, ইে�ফাক, ১০ েম, ২০০৩
২০৬৪. সদরপুের ২০িট সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�েদর হুমিক, ইে�ফাক ১০ েম, ২০০৩
২০৬৫. কানাইপুের এখেনা চরম আত� হুমিকর মুেখ েকউ মামলা কেরিন, েভােরর কাগজ, ১০ েম, 
২০০৩
২০৬৬. অিপর্ত স�ি� আইন এখন িহমাগাের, নতুন কের ইজারা েদয়া হে�, স�ি�হারা িহ�ুরা 
হতাশ, জনক�, ১০ েম, ২০০৩
২০৬৭. বাঁশখালীেত েপে�াল েঢেল িবধবার ঘের আগুন ॥ মা েমেয় সহ িতনজন জীব� দ�, জনক�, 
১০ েম, ২০০৩
২০৬৮. ফিরদপুের আিদবাসীপাড়ায় হামলা ॥ িতন িদেনও মামলা হয়িন, জনক�, ১০ েম, ২০০৩
২০৬৯. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুেদর ১০ েদাকান ভাঙচুর লুটপাট, �থম আেলা, ১১ েম, ২০০৩



২০৭০. হুমিকদাতা জাহা�ীরেক ে��াের অনীহা : বাঁশখালীেত আগুেন পুিড়েয় ৩ মিহলােক হতয্ার ঘটনা 
িভ�খােত িনে� পুিলশ, েভােরর কাগজ, ১১ েম, ২০০৩
২০৭১. েখাদ রাজধানীেতই সংখয্ালঘু পিরবােরর েমেয়েক ধষর্ণ কেরেছ িবএনিপ েনতা, জনক�, ১২ েম, 
২০০৩
২০৭২. বনায়েনর অজুহােত মধুপুের ২৯িট আিদবাসী েকাচপিরবারেক উে�েদর অিভেযাগ, ইে�ফাক, 
১২ েম, ২০০৩
২০৭৩. তৎপর মধুপুর বনিবভােগর কমর্কতর্ারা : ম�ান িদেয় কামারচারার ২৯ িট আিদবাসী পিরবার 
উে�েদর েচ�া, সংবাদ, ১৩ েম, ২০০৩
২০৭৪. হিবগে� সংখয্ালঘুর স�ি� জবরদখল িনেয় তুলকালাম ॥ িডিস অিফস েঘরাও, ২৭ স�াসী 
ে��ার ॥ পুিলশসহ আহত ১৫, জনক�, ১৩ েম, ২০০৩
২০৭৫. হিবগে� দানবীর শচী� লােলর ব� িবপনী দখল, ে��ার ২৭, �থম আেলা, ১৩ েম, ২০০৩
২০৭৬. িশবালেয়র পুেরািহত েমেয় ধষর্েণর ঘটনায় উদীচীর মানবব�ন, সংবাদ, ১৪ েম, ২০০৩
২০৭৭. মািনকগে� সর�তী হতয্ার মামলার আসািমরা ৫ িদেনও ে��ার হয়িন, সংবাদ, ১৪ েম, ২০০৩
২০৭৮. বগুড়ার েশরপুের মি�ের ডাকািত িস�ুক েভে� টাকা-পয়সা লুট, সংবাদ, ১৪ েম, ২০০৩
২০৭৯. অপমান সইেত না েপের আ�হতয্া করল কালু দাস, �থম আেলা, ১৪ েম, ২০০৩
২০৮০. মধুপুের আিদবাসী উে�দ খবর �কািশত হওয়ায় ম�ানরা মারমুেখা, সংবাদ, ১৪ েম, ২০০৩
২০৮১. েসানারগাঁওেয়র বারদী েলাকনাথ ��চারী আ�ম স�াসীেদর হােত িজি� ॥ সবর্� হারাে� 
তীথর্যা�ীরা, আজেকর কাগজ, ১৪ েম, ২০০৩
২০৮২. ফেলাআপ বাঁশখালীেত ৩ জনেক পুিড়েয় হতয্া আসামীরা ে��ার হয়িন, এলাকাবাসী স��, 
ইে�ফাক, ১৫ েম, ২০০৩
২০৮৩. েসানাগাজী ও বািজতপুের িকেশারী ধিষর্ত ॥ মা েমেয়র �ীলতাহািন, জনক�, ১৫ েম, ২০০৩
২০৮৪. বািজতপুেরর ঋিষপাড়ায় আবার স�াসীেদর অকথয্ িনযর্াতন, �থম আেলা, ১৫ েম, ২০০৩
২০৮৫. বা�রবােনর দুগর্ম �ােমর ৭ যুবক ৯ িদন ধের িনেখাঁজ, �থম আেলা, ১৫ েম, ২০০৩
২০৮৬. বািজতপুের মা-েমেয়র ওপর িবএনিপ স�াসীর ববর্রতা, েভােরর কাগজ, ১৫ েম, ২০০৩
২০৮৭. আিদবাসী পাড়ায় হামলা ফিরদপুের িহ�ু-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর িমিছল সমােবশ ও 
�ারকিলিপ, জনক�, ১৫ েম, ২০০৩
২০৮৮. হিবগে� দানবীর শচী�লােলর ব�িবপিন দখল ॥ দখলকারীই উে�া মামলা কেরেছ!, �থম 
আেলা, ১৫ েম, ২০০৩
২০৮৯. বা�রবােন িকেশারেক গলা িটেপ খুন, মামর্া প�ী েথেক ৭ যুবকেক ধের িনেয় েগেছ স�াসীরা, 
জনক�, ১৬ েম, ২০০৩
২০৯০. লালিদয়ায় অিধবাসীেদর উে�দ েনািটস িদেয়েছ ব�র কতৃর্পক্ষ : বয্াপক আে�ালেনর ��িত, 
আজেকর কাগজ, ১৭ েম, ২০০৩
২০৯১. বিরশােলর হািববপুের কেলজ ছা�ীেক ধষর্েণর বয্থর্ েচ� ◌া॥ হতয্ার হুমিক, আজেকর কাগজ, 
১৭ েম, ২০০৩
২০৯২. বািজতপুের �ীলতাহািনর েচ�া : দুব◌র্ৃৃ�েদর হামলায় মা-েমেয় আহত, আজেকর কাগজ, ১৭ 
েম, ২০০৩
২০৯৩. আৈগলঝাড়ায় তরুণী গণধষর্েণর িশকার : ে��ার ১, সংবাদ, ১৭ েম, ২০০৩
২০৯৪. রাজশাহীর সােহববাজাের পুিলেশর উপি�িতেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা, সংবাদ, ১৭ 
েম, ২০০৩
২০৯৫. শাহিরয়ার কিবরসহ িবিশ�জনেদর ঘটনা�ল পিরদশর্ন : বাঁশখালীর নাথপাড়ায় এখেনা আত�, 
পুিড়েয় হতয্ার আসািম জাহা�ীর ধরা পেড়িন, েভােরর কাগজ, ১৭ েম, ২০০৩
২০৯৬. কুিম�ায় চাঁদা না েপেয় সংখয্ালঘু বয্বসায়ীর ওপর হামলা ও িমথয্া মামলা দােয়র কের হয়রািনর 
েচ�া, সংবাদ, ১৭ েম, ২০০৩
২০৯৭. হিবগে� ৫ িদেন ২ খুনসহ ৯িট অ�াভািবক মৃতুয্, ধিষর্তা একজন, চুির ডাকািতর ঘটনা ঘটেছ 
অহরহ, েভােরর কাগজ, ১৮ েম, ২০০৩
২০৯৮. আড়াইহাজাের �েণর্র েদাকােন হামলা ও লুটপাট : আহত ৩, েভােরর কাগজ, ১৮ েম, ২০০৩



২০৯৯. নািনয়ারচের স�াসীেদর তা�ব, িবেয় বািড়েত যুবকেক গুিল কের হতয্া, েভােরর কাগজ, ১৮ 
েম, ২০০৩
২১০০. রাজনগের সংখয্ালঘুেদর জিম দখল দুমােসও দখলমু� করেত পােরিন �শাসন, �থম আেলা, 
১৮ েম, ২০০৩
২১০১. বািজতপুর ঋিষপাড়ায় মা-েমেয়র ওপর স�াসী ববর্রতা : স�াসী দেলর েনতা এমিপর চাচােতা 
ভাই হওয়ায় পুিলশ েকােনা বয্ব�া িনে� না!, েভােরর কাগজ, ১৯ েম, ২০০৩
২১০২. কানাইপুের সংখয্ালঘু পাড়ায় হামলা স�াসীেদর অবয্াহত হুমিক, উে�া মামলা কের 
িনযর্ািততেদর হয়রািন, েভােরর কাগজ, ১৯ েম, ২০০৩
২১০৩. চ��ােম িশশু উ�ল পাল হতয্া মামলার চাজর্ গঠন আজ, বাদীেক �াণনােশর হুমিক, জনক�, 
২০ েম, ২০০৩
২১০৪. িসেলেট লালন েদব হতয্া মামলা, বাদীেক �াণনােশর হুমিক, জনক�, ২০ েম, ২০০৩
২১০৫. মাদারীপুেরর সংখয্ালঘুরা িনযর্াতেনর িশকার, আত�, জনক�, ২০ েম, ২০০৩
২১০৬. মধুপুেরর বনা�ল েথেক ২৯িট েকাচ পিরবারেক উে�েদর ষড়য� চলেছ : কমর্কতর্া ও �ানীয় 
ম�ানেদর েযাগসাজশ, সংবাদ, ২১ েম, ২০০৩
২১০৭. ঠাকুরগাঁওেয় দুই িকেশারী অপরহণ ॥ ১ জন উ�ার, সংবাদ, ২২েম, ২০০৩
২১০৮. ফিটকছিড়েত েজাড়া খুন ॥ থানায় মামলা, তেব েকউ ে��ার হয়িন, জনক�, ২৩ েম, ২০০৩
২১০৯. ফিটকছিড়েত স�াসীেদর হােত কাঁচামাল বয্বসায়ী খুন, আজেকর কাগজ, ২৪ েম, ২০০৩
২১১০. চ��ােম িমল�িমেকর রহসয্জনক মৃতুয্, েভােরর কাগজ, ২৫ েম, ২০০৩
২১১১. আতি�ত িবভার মেন একটাই ��- এইচ এসিস পরীক্ষা িদেত পারব েতা?, জনক�, ২৬ েম, 
২০০৩
২১১২. মনসাম�েলর কিব িবজয় গুে�র কেয়ক শ’ বছেরর �াচীন মনসা মি�েরর জিম দখেলর 
পাঁয়তারা, জনক�, ২৭ েম, ২০০৩
২১১৩. তািহরপুেরর অপহৃত িশক্ষক চার িদেনও উ�ার হয়িন ॥ ৬ লাখ টাকা মুি�পণ দাবী, জনক�, 
২৭ েম, ২০০৩
২১১৪. মধুপুের ২৯ আিদবাসী েকাচ পিরবারেক উে�দ েনািটশ : উে�জনা, যুগা�র, ২৮ েম, ২০০৩
২১১৫. েক�ুয়ায় সংখয্ালঘু একিট পিরবারেক উে�দ করেত নানা ফি�, যুগা�র, ২৮ েম, ২০০৩
২১১৬. স�াসীেদর হুমিকর মুেখ বািড়েত িফরেত পারেছন না নবীনগেরর বৃ�াবন বমর্ণ, যুগা�র, ২৮ 
েম, ২০০৩
২১১৭. খুলনায় পুিলেশর পিরচেয় েঘর বয্বসায়ীেক অপহরণ, ২৪ ঘ�ায়ও স�ান েমেলিন, জনক�, ২৯ 
েম, ২০০৩
২১১৮. পাবনায় বািড় ও মি�র দখেলর জনয্ স�াসীেদর তা�ব, জনক�, ২৯ েম, ২০০৩
২১১৯. বাংলােদেশ মানবািধকােরর চরম ল�ন, েসনা েহফাজেত মৃতুয্, িবেরাধী রাজনীিত দমন, 
সংখয্ালঘু িনযর্াতন নারীর িবরুে� সিহংসতা : অয্ামেনি�র বািষর্ক �িতেবদন, জনক�, ৩০ েম, ২০০৩
২১২০. িসেলেট রামকৃ� িমশন মি�র েথেক কেলজ ছাে�র লাশ উ�ার, জনক�, ৩১ েম, ২০০৩

জুন, ২০০৩:-

২১২১. অবেশেষ অপহৃত িচ� হালদােরর লাশ িমেলেছ, জনক�, ১ জুন, ২০০৩
২১২২. মিনরামপুের গণডাকািত, ইনিকলাব, ২ জুন, ২০০৩
২১২৩. িসরাজগে� দুই িশক্ষেকর কােছ আবারও স�াসীেদর িচিঠ : েখেয় েদেয় মৃতুয্র জনয্ ��ত থাকার 
িনেদর্শ, �থম আেলা, ২ জুন, ২০০৩
২১২৪. তু� ঘটনার েজর ॥ জয়পুরহােট আিদবাসী প�ীেত হামলায় আহত ১০, জনক�, ২ জুন, ২০০৩
২১২৫. চ��ােমর �কা� হতয্া মামলার চাজর্িশট ১৫ জুেনর মেধয্ �দােন ম�ীর িনেদর্শ ॥ িভি�েমর 
িপতার আ�হনেনর হুমিক, ইে�ফাক, ২ জুন, ২০০৩
২১২৬. িদনাজপুের েবৗ� িভকু্ষর ওপর অয্ািসড িনেক্ষেপর ঘটনায় দায়ী বয্ি�েদর ে��ার দািব, সংবাদ, 
২ জুন, ২০০৩
২১২৭. সংবাদ সে�লেল কা�ায় েভেঙ পড়েলন বৃ� িনর�ন ম�ল : দুজনেক পুিড়েয় মারার মামলা 



েথেক ৩ আসািমেক অবয্াহিত েদওয়ায় আত�, েভােরর কাগজ, ৩ জুন, ২০০৩
২১২৮. রায়গে� ধিষর্তার �ামীর িবরুে� মামলা, েভােরর কাগজ, ৩ জুন, ২০০৩
২১২৯. নািনয়ারচের দুবৃর্�েদর হামলায় ২ উপজাতীয় কৃষক আহত, েভােরর কাগজ, ৩ জুন, ২০০৩
২১৩০. িঝনাইদেহ দােরাগার ছড়ােনা গুজেব িহ�ু স�দােয়র ওপর হামলা, আ�ম মি�র ও বািড়ঘর 
ভাঙচুর, �থম আেলা, ৩ জুন, ২০০৩
২১৩১. ঢাকায় সংবাদ সে�লেন অিভেযাগ : স�াসীেদর িবরুে� মামলা করায় িনর�েনর পিরবারেক 
পািলেয় েবড়ােত হে�, আজেকর কাগজ, ৩ জুন, ২০০৩
২১৩২. পুিলশ কয্াে�র ইনচাজর্েক সাসেপ� : ৈশলকুপায় ২িট আ�ম ৩ বািড়েত হামলা, ভাঙচুর, 
সংবাদ, ৩ জুন, ২০০৩
২১৩৩. েন�েকানায় হতয্াকারীেদর �াণনােশর হুমিক : িববাহেযাগয্ কনয্ােক িনেয় পািলেয় েবড়াে�ন 
িনহেতর বাবা-মা, �থম আেলা, ৪ জুন, ২০০৩
২১৩৪. বনেকেস’র নাগপােশ বাঁধা মধুুপুেরর আিদবাসী জীবন : েয অরণয্ জীবন, েস অরণয্ই কাল, 
েভােরর কাগজ, ৫ জুন, ২০০৩
২১৩৫. নওগাঁয় লুেটর পর গৃহবধূেক ধষর্ণ, েভােরর কাগজ, ৫ জুন, ২০০৩
২১৩৬. নােটাের ২শ’ সংখয্ালঘু পিরবারেক ৭২ ঘ�ার মেধয্ িবএনিপেত েযাগ েদয়ার িনেদর্শ, সংবাদ, 
৫ জুন, ২০০৩
২১৩৭. রা�ামািটেত এক বয্ি� অপহৃত, সংবাদ, ৫ জুন, ২০০৩
২১৩৮. হাসপাতােল মৃতুয্র সে� লড়েছ িচতলমারীর েছাটবাবু, যুগা�র, ৫ জুন, ২০০৩
২১৩৯. গণধষর্ণ ও ধষর্েণর পর খুন, জনক�, ৬ জুন, ২০০৩
২১৪০. যেশাের ি��ান েছেল ও মুসিলম েমেয়র মেধয্ িবেয়েক েক� কের স�াসীেদর তা�ব : ৭ 
পিরবার �াম ছাড়া, জনক�, ৬ জুন, ২০০৩
২১৪১. বিরশােলর চরেমানাইেয় অধর্শতািধক িহ�ু পিরবার স�াসীেদর হােত িজি�, আজেকর কাগজ, 
৭ জুন, ২০০৩
২১৪২. বানারীপাড়ায় মি�র দখেলর পাঁয়তারা, ইে�ফাক, ৭ জুন, ২০০৩
২১৪৩. চ��ােম সংখয্ালঘুেদর জিম েবদখল, �থম আেলা, ৭ জুন, ২০০৩
২১৪৪. পেত�ায় যুবেকর রহসয্জনক মৃতুয্, যুগা�র, ৭ জুন, ২০০৩
২১৪৫. েমােরলগে� ৈপশািচক হতয্াকাে�র পর সংখয্ালঘুরা আতে�, জনক�, ৭ জুন, ২০০৩
২১৪৬. একিট মানবািধকার (!) সংগঠেনর কা�কারখানা! : মািনকগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর তরুণী 
গণধষর্ণ মামলা িভ� খােত �বােহর েচ�া, সংবাদ, ৭ জুন, ২০০৩
২১৪৭. িসংড়ায় মা-বাবার সামেন সংখয্ালঘু পিরবােরর দুই েবানেক গণধষর্ণ, সংবাদ, ৭ জুন, ২০০৩
২১৪৮. জয়পুর হােট আিদবাসী প�ীেত হামলা অি�সংেযাগ : আহত ১০ জন, সংবাদ, ৭ জুন, ২০০৩
২১৪৯. িঝকরগাছায় ি��ান প�ীেত স�াসী হামলা লুটপাট ॥ শি�ত �ামবাসী, সংবাদ, ৭ জুন, ২০০৩
২১৫০. েমােরলগে� গণধষর্েণর পর হতয্া ॥ সিবতার �ামী েফর হামলার আশ�ায় শি�ত, থানায় িজিড, 
জনক�, ৮ জুন, ২০০৩
২১৫১. গত িনবর্াচেনর আেগ-পের সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর বয্াপক িনযর্াতন হেয়েছ ॥ ‘গণতদ� 
কিমশন’ িরেপাটর্, জনক�, ৯ জুন, ২০০৩
২১৫২. কুমারখালীেত িতন �ােমর সংখয্ালঘুেদর ওপর অতয্াচার ॥ �িতবােদ িবেক্ষাভ িমিছল, জনক�, 
৯ জুন, ২০০৩
২১৫৩. কাপািসয়ায় বাগান সাবাড়, েবদখল, �থম আেলা, ৯ জুন, ২০০৩
২১৫৪. িদনাজপুের পুুেরািহতেক কুিপেয় মুেখ অয্ািসড েঢেলেছ স�াসীরা, যুগা�র, ৯ জুন, ২০০৩
২১৫৫. �ামীর সামেন গণধষর্ণ েশেষ গৃহবধূেক হতয্া : েমােরলগে�র সংখয্ালঘুরা আতে� ৫ িদেনও 
েকউ ে��ার হয়িন, েভােরর কাগজ, ৯ জুন, ২০০৩
২১৫৬. মুি�যুে�র অনয্তম সংগঠক েগৗরচ� বালােক বসতিভটা েথেক উে�েদর পাঁয়তারা, েভােরর 
কাগজ, ০৯ জুন, ২০০৩
২১৫৭. বরকেল েবৗ� িবহােরর �ান দখল ও ভাঙচুেরর �িতবােদ িবেক্ষাভ : �ারকিলিপ েপশ, যুগা�র, 
৯ জুন, ২০০৩
২১৫৮. ‘মেন ভাবেবা এ েদশ আমােদর জনয্ নয়’ : েমােরলগে�র প�ীেত ধষর্ণেশেষ হতয্ার িশকার 



সিবতার �ামী পািলেয় েবড়াে�, সংবাদ, ১০ জুন, ২০০৩
২১৫৯. আড়াইহাজাের ডাকািত ৩০ ভির �ণর্াল�ার লুট, সংবাদ, ১০ জুন, ২০০৩
২১৬০. নওগাঁ শহের ডাকািতেশেষ গৃহবধূেক ধষর্েণর অিভেযাগ, সংবাদ, ১০ জুন, ২০০৩
২১৬১. রায়গে� আিদবাসী গৃহবধূ ধষর্েণর িশকার, সংবাদ, ১০ জুন, ২০০৩
২১৬২. চ��ােম অেরা এক েবৗ� িভকু্ষ খুন, ে�েন পেড়িছল গিলত লাশ, েভােরর কাগজ, ১০ জুন, 
২০০৩
২১৬৩. বিটয়াঘাটায় বািড় েথেক ধের এেন ৩ বয্ি�েক গুিল কের কুিপেয় হতয্া, েভােরর কাগজ, ১০ 
জুন, ২০০৩
২১৬৪. এক লাখ টাকা মুি�পেণ রফা! : সুনামগে�র অপহৃত �ুল িশক্ষক ১৬ িদন পর েন�েকানায় 
উ�ার, েভােরর কাগজ, ১১ জুন, ২০০৩
২১৬৫. ৫ িদেনও পুিলশ মামলা েনয়িন : নবাবগে� আিদবাসী পুেরািহতেক ছুিরকাঘাত ও অয্ািসডদ� 
কেরেছ স�াসীরা, েভােরর কাগজ, ১১ জুন, ২০০৩
২১৬৬. েভালায় ৮ মােস সংখয্ালঘু পিরবােরর িতন েবানেক অপহরণ ও ধষর্ণ কেরেছ এক নরপশু : 
সাংবািদক সে�লন ও িবেক্ষাভ, জনক�, ১১ জুন, ২০০৩
২১৬৭. কাপািসয়ায় �ভাবশালী অধয্াপেকর কা�! : সংখয্ালঘু পিরবােরর বাগােনর গাছ েকেট জিম 
জবরদখল, সংবাদ, ১১ জুন, ২০০৩
২১৬৮. নীলফামারীেত বয্বসায়ীর রহসয্জনক মৃতুয্ ॥ লাশ তিড়ঘিড় মািটচাপা!, জনক�, ১২ জুন, ২০০৩
২১৬৯. ফিরদপুের বয্বসায়ীেক অপহরণ, গুিল, �থম আেলা, ১২ জুন, ২০০৩
২১৭০. ফিকটছিড়েত �ণর্কার অপহৃত, আজেকর কাগজ, ১৩ জুন, ২০০৩
২১৭১. বা�রবােন জুম চাষীর লাশ উ�ার, আজেকর কাগজ, ১৩ জুন, ২০০৩
২১৭২. মেগর মু�ক!, যুগা�র, ১৩ জুন, ২০০৩
২১৭৩. বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতন বে� বয্ব�া েনয়ার জনয্ ৫ কংে�সময্ানেক �ারকিলিপ, জনক�, 
১৩ জুন, ২০০৩
২১৭৪. জিসম বািহনীর হুমিক ॥ রা�ুিনয়ার সংখয্ালঘু এলাকায় চাঁদা দািব ধষর্েণর হুমিক, েভােরর 
কাগজ, ১৪ জুন, ২০০৩
২১৭৫. মূিতর্ চুির, েভােরর কাগজ, ১৪ জুন, ২০০৩
২১৭৬. হাটহাজরীেত বয্বসায়ী খুন এলাকায় েক্ষাভ বয্ািরেকড : চ��াম শহের গণিপটুিনেত চাঁদাবাজ 
িনহত, �থম আেলা, ১৪ জুন, ২০০৩
২১৭৭. রামপােলর প�ীেত চাঁদার দািবেত ১িট সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা : মামলা করায় হুমিক, 
সদসয্রা িনরাপ�াহীনতায়, সংবাদ, ১৪ জুন, ২০০৩
২১৭৮. স�াসীেদর �ারা িনযর্ািতত মুি�েযা�া েযােগ� নাথ মারা েগেছন, সংবাদ, ১৪ জুন, ২০০৩
২১৭৯. চ��ােম েকািটপিত বয্বসায়ীেক খুন কেরেছ ছা�দল স�াসীরা, জনক�, ১৪ জুন, ২০০৩
২১৮০. পুিলশ এক বছেরও ক�িশ�ী বাবন হতয্ার চাজর্িশট িদেত পােরিন, েভােরর কাগজ, ১৫ জুন, 
২০০৩
২১৮১. মুসিলম েমেয়র সে� ে�ম করায় ১ লাখ টাকা জিরমানা : উিজরপুেরর একিট সংখয্ালঘু 
পিরবারেক উে�েদর পাঁয়তারা, েভােরর কাগজ, ১৫ জুন, ২০০৩
২১৮২. হাটহাজারীেত বয্বসায়ীেক খুন কেরেছ ছা�দল কয্াডার পুিলশ িনি�ত, েশাক কােলা পতাকা, 
জনক�, ১৫ জুন, ২০০৩
২১৮৩. কালীগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর বসতিভটা ও িচংিড়েঘর দখল কের িনেয়েছ স�াসীরা, সংবাদ, 
১৬ জুন, ২০০৩
২১৮৪. সংখয্ালঘু িকেশারী অপহরণ : চরফয্াশন থানা ৬ িদন পর মামলা িনেলও ে��ার েনই, সংবাদ, 
১৬ জুন, ২০০৩
২১৮৫. থানার ওিস মামলা েনয়িন ॥ হুমিকর মুেখ েগাটা পিরবার, সাতক্ষীরায় িবএনিপ কমর্ীরা লুট 
কেরেছ �পন ম�েলর িচংিড় েঘর, দখল িনেয়েছ বসতিভটা, জনক�, ১৬ জুন, ২০০৩
২১৮৬. সুনামগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর েকািট টাকার জিম দখল, জনক�, ১৭ জুন, ২০০৩
২১৮৭. ফিটকছিড়র িদদার বািহনীর অতয্াচাের পািলেয় েবড়াে� হাইদচিকয়ার েলাকজন, আজেকর 
কাগজ, ১৮ জুন, ২০০৩



২১৮৮. মীজর্াগে� অপহৃতা ঝনর্ােক পুিলশ এখনও উ�ার করেত পােরিন, আজেকর কাগজ, ১৮ জুন, 
২০০৩
২১৮৯. ফিদরপুেরর �ােম মি�র পুিড়েয় িদেয়েছ দু�ৃিতকারীরা, �থম আেলা, ১৮ জুন, ২০০৩
২১৯০. বাঁশখািলেত িতন মিহলােক আগুেন পুিড়েয় মারার মামলা ধামাচাপা েদয়ার েচ�া, যুগা�র, ১৮ জুন, 
২০০৩
২১৯১. ে�ম কের িবেয়র ‘অপরােধ’ ৪০ হাজার টাকা চাঁদা েচেয়েছ ছা�দল েনতা : পািলেয় েবড়াে� নতুন 
দ�িত, জনক�, ১৯ জুন, ২০০৩
২১৯২. বরগুনার আখড়াবািড় মি�র ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ১৯ জুন, ২০০৩
২১৯৩. লালমিনরহােট িকেশারী ধিষর্ত, জনক�, ২০ জুন, ২০০৩
২১৯৪. মািনকগে� এক �ধান িশক্ষেকর িবরুে� ছা� অপহরেণর অিভেযাগ, জনক�, ২০ জুন, ২০০৩
২১৯৫. সংখয্ালঘু যুবক ে�ম কের িবেয় করার অপরােধ, জনক�, ২০ জুন, ২০০৩
২১৯৬. বাউফেল সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা, এলাকা ছাড়ার হুমিক, জনক�, ২১ জুন, ২০০৩
২১৯৭. ৈদতয্রােজর লািঠয়াল বািহনীর কােছ িজি� সবাই : িমরসরাইেয় েবৗ�েদর ১ েকািট টাকার জায়গা 
দখেলর পাঁয়তারা, সংবাদ, ২১ জুন, ২০০৩
২১৯৮. িচিকৎসা অবেহলায় ডা�ােরর মৃতুয্ ॥ রাজশাহী েমিডেকেল ই�ানর্ী ডা�ার ধমর্ঘট, জনক�, ২২ 
জুন, ২০০৩
২১৯৯. চ��ােম ৈকবলয্ধাম আ�েম েসবােয়তেদর মারিপট মালামাল লুট, েভােরর কাগজ, ২৩ জুন, ২০০৩
২২০০. েলাহাগড়ায় স�াসীরা হাতুিড় িদেয় িপিটেয় জখম কেরেছ একজনেক, আজেকর কাগজ, ২৩ জুন, 
২০০৩
২২০১. বাউফেল সংবাদকমর্ী ঝনর্া রােয়র পিরবার অবরু� ॥ হতয্ার হুমিক : �রা�ম�ীর জরুির হ�েক্ষপ 
কামনা, সংবাদ, ২৪ জুন, ২০০৩
২২০২. চাটেমাহের øে◌হলতা নােমর এক বৃ�ার বািড় দখল কের িনেয়েছ স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ২৫ 
জুন, ২০০৩
২২০৩. েজারারগ� বাজাের সংখয্ালঘুেদর জিম দখেলর অিভেযাগ, ইে�ফাক, ২৬ জুন, ২০০৩
২২০৪. �ুল পিরচালনা কিমিট ও �ধান িশক্ষেকর েকাপানল : সাসেপ� হওয়া িশক্ষক রনিজৎ চ� ১৪ 
মাস ধের জীিবকা ভাতা পাে�ন না, সংবাদ, ২৬ জুন, ২০০৩
২২০৫. িদগপাইেত ফেতায়ার িশকার সংখয্ালঘু মিহলা, সংবাদ, ২৬ জুন, ২০০৩
২২০৬. �পুের স�াসীরা এক িশক্ষকেক হুমিক িদেয়েছ, আজেকর কাগজ, ২৬ জুন, ২০০৩
২২০৭. চাটেমাহের িহ�ু িবধবার বািড় দখল, ফিরদগে� হামলা, �থম আেলা, ২৬ জুন, ২০০৩
২২০৮. অবেশেষ রি�েতর বাবার আশ�াই সতয্ হেলা!, জনক�, ২৬ জুন, ২০০৩
২২০৯. রায়গে� ধিষর্তার িবরুে� পা�া অপহরণ মামলা, ইে�ফাক, ২৭ জুন, ২০০৩
২২১০. ি�শােল জায়গা দখল কের ঘর িনমর্াণ, ৩ জনেক কুিপেয় জখম, �থম আেলা, ২৮ জুন, ২০০৩
২২১১. ভূরু�ামারীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখল ভারত পাঠােনার হুমিক : ইউএনওেক জািনেয়ও লাভ 
হয়িন, সংবাদ, ২৮ জুন, ২০০৩
২২১২. ি�শােল সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখেলর েচ�া ॥ হামলায় ৩ জন আহত, ই�ফাক, ২৮ জুন, 
২০০৩
২২১৩. িনবর্াচনী �হসন েথেক সংখয্ালঘুেদর বাঁচান, আজেকর কাগজ, ২৮ জুন, ২০০৩
২২১৪. চাটেমাহের সংখয্ালঘু িবধবােক উে�দ কের বসত-বািড় দখল ॥ ে��ার ১, সংবাদ, ২৮ জুন, ২০০৩
২২১৫. নওগাঁয় এক মুি�েযা�া পিরবারেক িভটাছাড়া করার পাঁয়তারা, জনক�, ২৯ জুন, ২০০৩
২২১৬. সাতক্ষীরায় ৫০ সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা : আহত ১৫, ভাঙচুর, িচংিড় েঘের লুটপাট, 
েভােরর কাগজ, ২৯ জুন, ২০০৩
২২১৭. বানারীপাড়ায় সংখয্ালঘুেদর বািড়েত ডাকািত : আহত ২, যুগা�র, ৩০ জুন, ২০০৩
২২১৮. চাঁদা িদেত অ�ীকার করায় মািনকগে� �ণর্ বয্বসায়ীর বািড়েত ছা�দল কয্াডার সুমন বািহনীর 
হামলা, জনক�, ৩০ জুন, ২০০৩
২২১৯. িশিবরকমর্ীর েনতৃে� জলঢাকার সংখয্ালঘু ছা�ীেক অপহরণ, সংবাদ, ৩০ জুন, ২০০৩

জুলাই, ২০০৩:-



২২২০. তােনাের ি��ানপ�ীেত হামলা : উে�জনা িনরসেন পুিলশ েমাতােয়ন, �থম আেলা, ১ জুলাই, 
২০০৩
২২২১. বানারীপাড়া �রূপকািঠ ঝালকািঠ সদেরর পাঁচ �ােমর সংখয্ালঘুরা িনযর্াতেনর িশকার : অেনেক 
এলাকাছাড়া, যুগা�র, ২ জুলাই, ২০০৩
২২২২. সুজানগের চমর্কার খুন, ইে�ফাক, ৩ জুলাই, ২০০৩
২২২৩. ধামরাইেয় �াচীন কালী মি�ের হামলা, ভাঙচুর, �থম আেলা, ৩ জুলাই, ২০০৩
২২২৪. রাজশাহীেত সংখয্ালঘু পিরবারেক িভটামািট ছাড়েত ওয়াডর্ কিমশনােরর েলাকজেনর হুমিক, 
জনক�, ৩ জুলাই, ২০০৩
২২২৫. সংখয্ালঘু মিহলােক গণধষর্ণ �া�ণবািড়য়ায় েতালপাড় : ছা�দেলর ৬ কমর্ীর িবরুে� িপিটশন 
দােয়র, েভােরর কাগজ, ৩ জুলাই, ২০০৩
২২২৬. কুমারখালীেত মুি�পেণর দািবেত যুবক অপহরণ, ইে�ফাক, ৪ জুলাই, ২০০৩
২২২৭. িমরসরাইেয় েবৗ�েদর ১৬িট েদাকােনর ভাড়া আজেকর মেধয্ ৈদতয্রােজর অয্াকাউে� জমা 
েদয়ার িনেদর্শ : নইেল েদাকােন তালা, সংবাদ, ৫ জুলাই, ২০০৩
২২২৮. জলঢাকায় সংখয্ালঘু �ুলছা�ী অপহরণ ঘটনায় মামলা : িশিবরকমর্ী ও অপহৃতা পুিলশ 
েহফাজেত, সংবাদ, ৫ জুলাই, ২০০৩
২২২৯. কিথত সবর্হারা পািটর্র অতয্াচার-িনযর্াতেন অেনক সংখয্ালঘু পিরবার এলাকাছাড়া : দািবকৃত 
টাকা পিরেশােধ বয্থর্ হেল পিরবােরর মিহলা বা তরুণী দািব, সংবাদ, ৫ জুলাই, ২০০৩
২২৩০. অ��ােম স�াসীেদর েদৗরা�য্ : সংখয্ালঘুেদর েদশ েথেক িবতািড়ত করার জনয্ হুমিক অবয্াহত, 
সংবাদ, ৫ জুলাই, ২০০৩
২২৩১. কুলাউড়ায় ৩ আিদবাসী অপহৃত : পানজুম দখল, যুগা�র, ৫ জুলাই, ২০০৩
২২৩২. ধিষর্তা সংখয্ালঘুর িবব� ছিব েতালায় �া�ণবািড়য়ায় েতালপাড়, জনক�, ৫ জুলাই, ২০০৩
২২৩৩. চলনিবল এলাকায় আিদবাসী সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন : জিমজমা, বািড়ঘর দখল ও 
ডাকািতর ঘটনায় মানুষ আতে�, েভােরর কাগজ, ৫ জুলাই, ২০০৩
২২৩৪. হাটহাজারীেত বয্বসায়ী অিজত হতয্ার দায় �ীকার কেরেছ ছা�দল কয্াডার মইনয্া, জনক�, ৬ 
জুলাই, ২০০৩
২২৩৫. বােগরহােট ছিবরাণী িনযর্াতন মামলার আরও এক আসামী ে��ার, জনক�, ৬ জুলাই, ২০০৩
২২৩৬. সাতক্ষীরায় সংখয্ালঘুর বািড় ভাঙচুর কের েখলার মাঠ দখল, হামলায় আহত ৭, �থম আেলা, 
৭ জুলাই, ২০০৩
২২৩৭. সাতক্ষীরায় চার সংখয্ালঘু গৃহবধূেক মারধর, বািড় জিম দখল মাগুরায় ৩ জনেক হাতুিড়েপটা, 
জনক�, ৭ জুলাই, ২০০৩
২২৩৮. বরগুনায় েবতাগী উপেজলা িবএনিপ সভাপিত কতৃর্ক সংখয্ালঘুর বািড় দখেলর অিভেযাগ, 
আজেকর কাগজ, ৭ জুলাই, ২০০৩
২২৩৯. ১৫ িদেন অ�ত ২৫িট বািড়েত হানা, লুটপাট : বিরশােলর েপয়ারা বাগান এলাকার 
সংখয্ালঘুেদর মােঝ ডাকাত আত�, েভােরর কাগজ, ৭ জুলাই, ২০০৩
২২৪০. মাগুরায় চাঁদা না েপেয় হাতুিড় িদেয় িপিটেয় কৃষকেক জখম, �থম আেলা, ৮ জুলাই, ২০০৩
২২৪১. সাতক্ষীরায় সংখয্ালঘুর বািড় ও মি�র ভাঙচুর : দুই গৃহবধূর ওপর পাশিবক িনযর্াতন : 
েবতাগীেত ৈবঠকখানা েভেঙ পাকা ভবন িনমর্াণ, যুগা�র, ৮ জুলাই, ২০০৩
২২৪২. কুলাউড়ায় আিদবাসীর িগজর্া দখেলর েচ�ার অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ৮ জুলাই, ২০০৩
২২৪৩. ৫ িহ�ু পিরবার উে�দ, মি�র ভাঙচুর : কািলগে�র তারািল এখেনা থমথেম, েকউ ে��ার 
হয়িন, েভােরর কাগজ, ৮ জুলাই, ২০০৩
২২৪৪. চার সংখয্ালঘু পিরবােরর বসতঘর িনি�� ॥ ধেমর্র বাবা েডেকও েরহাই পায়িন গৃহবধূ : 
সাতক্ষীরায় স�াসীেদর মধয্রােতর তা�ব, জনক�, ৮ জুলাই, ২০০৩
২২৪৫. আখাউড়ায় মধয্রােত ৩িট মি�ের হামলা, মূিতর্ ভাঙচুর, �থম আেলা, ৯ জুলাই, ২০০৩
২২৪৬. চাঁপাইনবাবগে� এক সরকাির কমর্কতর্ার অতয্াচাের অিত� ১৫িট সংখয্ালঘু পিরবার, সংবাদ, 
৯ জুলাই, ২০০৩
২২৪৭. আখাউড়ায় িতনিট বািড়েত �িতমা ভাঙচুর, সংবাদ, ৯ জুলাই, ২০০৩
২২৪৮. সাতক্ষীরার কালীগে� এবার বািড়ঘর ও পূজাম�প দখল কের েখলার মাঠ বািনেয়েছ েজাট 



স�াসীরা, সংবাদ, ৯ জুলাই, ২০০৩
২২৪৯. সাতক্ষীরায় গৃহবধূ ধষর্ণ ও িনযর্াতেনর ঘটনায় �শাসেন েতালপাড় ॥ পুিলেশর মামলা�হণ না 
করা রহসয্জনক, জনক�, ৯ জুলাই, ২০০৩
২২৫০. েমােরলগে� সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর বীভৎস কািহনী: চাঁদাবািজ �ীলতাহািন িনতয্ঘটনা, জনক�, 
১০ জুলাই, ২০০৩
২২৫১. েমােরলগে�র ২শ’ সংখয্ালঘু পিরবার েদশ েছেড় চেল েযেত চায়, যুগা�র, ১০ জুলাই, ২০০৩
২২৫২. কালীগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর ববর্র িনযর্াতন : পুিলশ কমর্কতর্া ও সাংবািদকেদর 
ঘটনা�ল পিরদশর্ন ॥ েলামহষর্ক তথয্ �কাশ : বাবা বেল পা ধেরও েরহাই পানিন রাধা রানী সরকার, 
সংবাদ, ১০ জুলাই, ২০০৩
২২৫৩. আশাশুিনেত ৫ সংখয্ালঘু বািড়েত ডাকািত, সংবাদ, ১০ জুলাই, ২০০৩
২২৫৪. মাইজদীেকােটর্ সংখয্ালঘুর ১০ েকািট টাকার স�ি� দখল, জনক�, ১১ জুলাই, ২০০৩
২২৫৫. দুমকীেত একিট �ভাবশালী মহেলর তৎপরতা : রায়পুকুরিট েকৗশেল দখল ॥ ৩িট সংখয্ালঘু 
পিরবারেক উে�েদর েচ�া, সংবাদ, ১১ জুলাই, ২০০৩
২২৫৬. েনায়াখালীেত সংখয্ালঘুর বািড় দখল ॥ জনমেন নানা ��, সংবাদ, ১১ জুলাই, ২০০৩
২২৫৭. সংবাদ সে�লেন অিভেযাগ : স�াসীেদর িনযর্াতেন েদশ তয্ােগ বাধয্ হে� বােগরহােটর 
সংখয্ালঘুরা, েভােরর কাগজ, ১২ জুলাই, ২০০৩
২২৫৮. েনায়াখালীেত সংখয্ালঘুর বািড় দখল কেরেছ িবএনিপ েনতারা, েভােরর কাগজ, ১২ জুলাই, 
২০০৩
২২৫৯. সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ৩৫িট অিভেযাগ, ইে�ফাক, ১৫ জুলাই, ২০০৩
২২৬০. উপজাতীয় েচয়ারময্ান রুই �েক পাঁচ িদেনও উ�ার করা েগলনা, জনক�, ১৪ জুলাই, ২০০৩
২২৬১. আ�াইেয়র সংখয্ালঘুরা স�াসীেদর কােছ িজি�, জনক�, ১৫ জুলাই, ২০০৩
২২৬২. বািলয়াকাি�েত সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা ॥ ৩ জনেক কুিপেয় আহত, সংবাদ, ১৬ জুলাই, 
২০০৩
২২৬৩. রূপগে�র কা�েন ২শ’ সংখয্ালঘু পিরবার স�াসী িলটেনর হােত িজি� : �ধানম�ী �রা�ম�ী 
ব�ম�ীর হ�েক্ষপ কামনা, সংবাদ, ১৬ জুলাই, ২০০৩
২২৬৪. নািজরপুের সংখয্ালঘু গৃহবধূেক গণধষর্ণ ॥ থানা মামলা েনয়িন, সংবাদ, ১৭ জুলাই, ২০০৩
২২৬৫. িঝনাইদেহ স�াসীেদর লাখ টাকা চাঁদা দািব : বািড় িকেনও উঠেত পারেছন না শচীন, �থম 
আেলা, ১৭ জুলাই, ২০০৩
২২৬৬. কালীমি�র েথেক দুলাখ টাকার �ণর্ালংকার চুির, সংবাদ, ১৮ জুলাই, ২০০৩
২২৬৭. বা�ণবািড়য়ায় এক সংখয্ালঘুেক খুন কের ঘেরই মািটচাপা : ৪ জন ে��ার, যুগা�র, ১৯ জুলাই, 
২০০৩
২২৬৮. জগ�াথপুের এক পিরবারেক হয়রািনর অিভেযাগ, যুগা�র, ১৯ জুলাই, ২০০৩
২২৬৯. �রূপকািঠেত ডাকািত : নগদ টাকাসহ মূলয্বান িজিনসপ� েনয়া ছাড়াও মিহলােদর ওপর 
চালােনা হেয়েছ পাশিবক িনযর্াতন, সংবাদ, ১৯ জুলাই, ২০০৩
২২৭০. সূ�াপুের ছা�েক কুিপেয় হতয্া কেরেছ েবারখাপরা খুনীরা, ইে�ফাক, ২০ জুলাই, ২০০৩
২২৭১. সাতক্ষীরায় মােক েবঁেধ েরেখ েমেয়েক অপহরণ, জনক�, ২০ জুলাই, ২০০৩
২২৭২. েগাদাগাড়ীেত আিদবাসীেক িনযর্াতন কের হতয্ার অিভেযাগ, সংবাদ, ২২ জুলাই, ২০০৩
২২৭৩. েশরপুেরর এক বয্বসায়ী পিরবারেক হয়রািনর অিভেযাগ, জনক�, ২২ জুলাই, ২০০৩
২২৭৪. মি�ের-মি�ের �িতমা ভাঙচুর িহ�ু স�দােয়র মােঝ আত�, সংবাদ, ২৩ জুলাই, ২০০৩
২২৭৫. বাঙািল দখলদারেদর দাপেট খািসয়ারা বা�চুয্ত হে� : িমথয্া মামলার ভেয় েফরাির কুলাউড়ার 
৪৫ পিরবার, �থম আেলা, ২৩ জুলাই, ২০০৩
২২৭৬. মাগুরার িনযর্ািতত ২৬িট িহ�ু পিরবার : চাঁদার দািবেত চরমপ�ীেদর হামলা, মারধর, েভােরর 
কাগজ, ২৩ জুলাই, ২০০৩
২২৭৭. দখল হেত বেসেছ খািসয়া পাহােড়র িগজর্া �ুল হাসপাতাল : ২৫ হাজার আিদবাসী উে�দ 
আতে�, েভােরর কাগজ, ২৪ জুলাই, ২০০৩



২২৭৮. নড়াইেলর রায়খালী�ােমর ঘটনা, িবেয়র ৩ িদন পর গৃহবধূ খুন, সংবাদ, ২৫ জুলাই, ২০০৩
২২৭৯. কামারচারার ঘটনা, ২৯িট আিদবাসী পিরবার উে�েদর জনয্ পুিলিশ তৎপরতা শুরু, সংবাদ, ২৫ 
জুলাই, ২০০৩
২২৮০. �িতমা ভাঙচুেরর ঘটনায় উ�াল, সংবাদ, ২৫ জুলাই, ২০০৩
২২৮১. বােগরহােট িহ�ু পিরবােরর ওপর হামলায় মা-েমেয়সহ আহত ৫, পুিলশ আইনগত বয্ব�া না িনেয় 
মীমাংসার পরামশর্ িদেয়েছ, েভােরর কাগজ, ২৬ জুলাই, ২০০৩
২২৮২. গলািচপায় সংখয্ালঘু তরুণী ধষর্েণর িশকার ॥ দু’স�াহ ধের বাবা-েমেয় িনেখাঁজ ॥ �ানীয় িবএনিপ 
েনতা জিড়ত, সংবাদ, ২৭ জুলাই, ২০০৩
২২৮৩. খাগড়াছিড়েত অপহৃত িশক্ষেকর স�ান েমেলিন, আটক-১, সংবাদ, ২৮ জুলাই, ২০০৩
২২৮৪. সেরজিমন আিদবাসী প�ী শয্ামপুর বনিবভাগ েযভােব দখল কেরেছ আিদবাসী ম�ল মুমুর্র 
জিমজমা, সংবাদ, ২৮ জুলাই, ২০০৩
২২৮৫. িনহত অিনেলর লাশ পঁুেত রাখা হেয়িছল মািটর িনেচ ॥ একমা� পু�েক হতয্া কেরেছ 
ভূিমেখেকারা বৃ� মা মেনােমািহনীর এখন িক হেব?, েভােরর কাগজ, ৩০ জুলাই, ২০০৩
২২৮৬. কমলগে� আিদবাসীেদর ওপর হামলা : পুিলশ মামলা েনয়িন, যুগা�র, ৩১ জুলাই, ২০০৩

আগ�, ২০০৩:-

২২৮৭. নােচােল �িতপেক্ষর হােত আিদবাসী সাঁওতাল িনহত, আজেকর কাগজ, ১ আগ�, ২০০৩
২২৮৮. চুনারুঘােটর চা বাগান েথেক চা �িমেকর মৃতেদহ উ�ার, আজেকর কাগজ, ১ আগ�, ২০০৩
২২৮৯. আর কােরা গ�না সইেত হেব না িকেশারী িমনিতেক, �থম আেলা, ১ আগ�, ২০০৩
২২৯০. বােগরহােট সংখয্ালঘু পিরবােরর �ুলছা�ী অপহৃত ॥ থানা মামলা েনয়িন, সংবাদ, ১ আগ�, 
২০০৩
২২৯১. নীরব দশর্েকর ভূিমকায় পুিলশঃ মামলা তুেল না িনেল ধিষর্তােক েফর ধষর্েণর হুমিক, েভােরর 
কাগজ, ২ আগ�, ২০০৩
২২৯২. সাতক্ষীরায় ৩২ সংখয্ালঘু পিরবার উে�দ মামলা রাজৈনিতক চােপ �তয্াহার, জনক�, ২ আগ�, 
২০০৩
২২৯৩. পাহােড় ভূিম সমসয্া-১ ॥ পাহািড়েদর উ�া� হওয়ার েনপেথয্, েভােরর কাগজ, ২ আগ�, ২০০৩
২২৯৪. জয়পুরহােট দুধর্ষর্ ডাকািত, সংবাদ, ৩ আগ�, ২০০৩
২২৯৫. েরাববার মামলা �তয্াহার হেলও সাতক্ষীরায় ৩২িট ভূিমহীন িহ�ু পিরবার অসহায়, েভােরর 
কাগজ, ৩ আগ�, ২০০৩
২২৯৬. পাহােড় ভূিম সমসয্া-২ ॥ আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকার খবর্ হয় েসেটলার অিভবাসেন, েভােরর 
কাগজ, ৩ আগ�, ২০০৩
২২৯৭. অিপর্ত ও অি�নী কুমার হেলর �াি�র স�ি� দখল কের বিরশােল িবএনিপ অিফস হে�, 
জনক�, ৪ আগ�, ২০০৩
২২৯৮. ি�শােল সংখয্ালঘু পিরবাের রােত হামলা ॥ ১ মােসর মেধয্ ইি�য়া চেল েযেত হুমিক, সংবাদ, ৪ 
আগ�, ২০০৩
২২৯৯. বিলর পাঁঠা িহেসেব বয্বহার করা হেয়েছ উেমশ চ�েক : ব�াব�ী লােশর সােথ ২ লাখ টাকা 
চাঁদা দািবর ঘটনায় জিড়ত ৪ স�াসীেক পুিলশ আটক কেরেছ, সংবাদ, ৫ আগ�, ২০০৩
২৩০০. সাতক্ষীরায় মামলা তুেল িনেত ৪ িহ�ু পিরবােরর েলাকেদর েবধড়ক িপটুিন, জনক�, ৫ আগ�, 
২০০৩
২৩০১. অশীিতপর েরনু বালা পািলেয় থােকন : ‘সই েদ, নইেল মাইরা েফলেবা’, ইনিকলাব, ৫ আগ�, 
২০০৩
২৩০২. মু�ীগে� চাঁদার দািবেত িহ�ু পিরবােরর ওপর িনযর্াতন, েভােরর কাগজ, ৬ আগ�, ২০০৩
২৩০৩. এবার রা�ুিনয়ায় বয্বসায়ী অপহৃত, ৫ লাখ টাকা মুি�পণ দাবী, জনক�, ৬ আগ�, ২০০৩
২৩০৪. জ্ঞানেজয্ািত হতয্া মামলা ॥ সাকা কয্াডার আিজজুল সহ ৭ জেনর িবরুে� চাজর্িশট, জনক�, ৭ 
আগ�, ২০০৩



২৩০৫. রায়পুরায় িসিপিব েনতা িদলীপ কমর্কার ১ মাস ধের িনেখাঁজ ॥ মামলা �তয্াহােরর জনয্ হুমিক, 
সংবাদ, ৭ আগ�, ২০০৩
২৩০৬. মাদারীপুের সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখল ১ স�াসী ে��ার, সংবাদ, ৭ আগ�, ২০০৩
২৩০৭. ভা�ায় �শােনর মি�েরর মূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ৮ আগ�, ২০০৪
২৩০৮. আিদবাসী যুবক-যুবতী অপহরেণর ঘটনা রহসয্জনক, ইে�ফাক, ৮ আগ�, ২০০৩
২৩০৯. অভয়নগের দুবৃর্�রা পূজা ম�েপর বাউ�াির েভেঙ িদেয়েছ, আজেকর কাগজ, ৮ আগ�, 
২০০৩
২৩১০. কািলগে�র ৫ িহ�ু পিরবারেক ভারেত চেল যাওয়ার হুমিক, েভােরর কাগজ, ৮ আগ�, ২০০৩
২৩১১. আিদবাসীরা েকমন আেছন, যুগা�র, ৯ আগ�, ২০০৩
২৩১২. পিটয়ায় ঘের আগুন িদেয় দুই যুবতীেক পুিড়েয় হতয্া, �থম আেলা, ৯ আগ�, ২০০৩
২৩১৩. গভীর রােত দুবৃর্�েদর তা�ব ॥ নগরকা�ায় সাত সংখয্ালঘু পিরবার �ামছাড়া, জনক�, ৯ 
আগ�, ২০০৩
২৩১৪. আিদবাসী নারীরা নানারকম িনযর্াতেনর িশকার, �থাম আেলা, ৯ আগ�, ২০০৩
২৩১৫. তদ�-িজজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ফাইনাল িরেপাটর্ দািখল, েভােরর কাগজ, ৯ আগ�, ২০০৩
২৩১৬. ঠাকুর বািড়েত গণধষর্ণ ও হতয্া মামলার চাজর্িশটভু� িতন আসামীর আ�সমপর্ণ, জনক�, ১০ 
আগ�, ২০০৩
২৩১৭. �েমই ভূিমহীন হেয় পড়েছ মহালীপাড়ার আিদবাসীরা, েভােরর কাগজ, ১১ আগ�, ২০০৩
২৩১৮. বদরগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর িবেয়র অনু�ােন হামলা, সংবাদ, ১১ আগ�, ২০০৩
২৩১৯. মু�ীগে�র সংখয্ালঘু এক জন�িতিনিধর দুদর্শার কথা, জনক�, ১২ আগ�, ২০০৩
২৩২০. িমলােদ �ুেলর িহ�ু িশক্ষকরা েযাগ না েদয়ায় তা�ব, ঘটনার েক�িব�ু েবারহানউি�েনর 
হািফজ ই�াহীম কেলেজর উে�াধনী অনু�ান, জনক�, ১৩ আগ�, ২০০৩
২৩২১. মািনক ছিড়র পুেরািহত হতয্া মামলার �ধান আসামী সিফক কুিম�ায় ে��ার, জনক�, ১৩ 
আগ�, ২০০৩
২৩২২. কলাপাড়ার রাখাইন মি�র েথেক ৪িট েবৗ� মূিতর্ চুির, সংবাদ, ১৩ আগ�, ২০০৩
২৩২৩. েগৗরনদীেত সংখয্ালঘু িদনমজুর খুন, েভােরর কাগজ, ১৪ আগ�, ২০০৩
২৩২৪. �াম সরকার গঠন নীলফামারী �াইল ॥ িবএনিপ-জামায়াত সমথর্করা হামলা কেরেছ িহ�ু 
স�দােয়র ওপর, সংবাদ, ১৪ আগ�, ২০০৩
২৩২৫. আৈগলঝাড়ায় জবাই কের যুবক হতয্া, যুগা�র, ১৪ আগ�, ২০০৩
২৩২৬. বকশীগে� �ুলছা�ী গণধিষর্ত : পাঁচ ধষর্েকর িবরুে� মামলা, যুগা�র, ১৪ আগ�, ২০০৩
২৩২৭. মািনকছিড়র পুেরািহত মদন েগাপাল হতয্া িমশেন েনতৃে� িছল িবএনিপ স�াসী েচারা কিরম, 
জনক�, ১৫ আগ�, ২০০৩
২৩২৮. জিম িবি� করেত স�ত না হওয়ায় গৃহবধূ ধষর্েণর িশকার, সংবাদ, ১৫ আগ�, ২০০৩
২৩২৯. হিবগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর পুিলেশর তা�ব, জনক�, ১৬ আগ�, ২০০৩
২৩৩০. জামালপুের আিদবাসী প�ীেত মােক েবঁেধ েরেখ েমেয়েক তুেল িনেয় গণধষর্ণ, েভােরর কাগজ, 
১৭ আগ�, ২০০৩
২৩৩১. বগুড়ার েশরপুের আিদবাসী মিহলা ধষর্ণ, ে��ার ১, ইে�ফাক, ১৭ আগ�, ২০০৩
২৩৩২. েগৗরনদীেত স�াসীেদর ভেয় ইউিপ সদসয্ এলাকা ছাড়া, ইে�ফাক, ১৭ আগ�, ২০০৩
২৩৩৩. �রূপকািঠেত হাসান বািহনীর কােছ িজি� হেয় পেড়েছ ৫ �ােমর মানুষ, সংবাদ, ১৭ আগ�, 
২০০৩
২৩৩৪. চাঁদা �হণকােল ে��ার, ইনিকলাব, ১৮ আগ�, ২০০৩
২৩৩৫. েশষ মুহুেতর্র �চাের মােতায়ারা সবাই, সংখয্ালঘু েভাটারেদর হুমিক, েভােরর কাগজ, ১৯ 
আগ�, ২০০৩
২৩৩৬. ফিরদগে� িকেশারীর ঝুল� লাশ উ�ার, আজেকর কাগজ, ১৯ আগ�, ২০০৩
২৩৩৭. মদ না েপেয় কিরমগে� মুিচ প�ীেত হামলা : �া�ানু�ান প�, যুগা�র, ১৯ আগ�, ২০০৩
২৩৩৮. চাঁদাবাজেদর িবরুে� মামলা করায়, জনক�, ১৯ আগ�, ২০০৩
২৩৩৯. েকাটর্ চাঁদপুের একজনেক জবাই কের হতয্া, যুগা�র, ২০ আগ�, ২০০৩
২৩৪০. আৈগলঝাড়ায় আ�ম ও মি�েরর জায়গা দখেলর পাঁয়তারা, ভ�েদর িবেক্ষাভ, আজেকর 



কাগজ, ২০ আগ�, ২০০৩
২৩৪১. িনেখাঁজ হওয়ার ২ িদন পর ফুলবািড়র �ুলছা�ী অিনতার লাশ উ�ার, েভােরর কাগজ, ২০ 
আগ�, ২০০৩
২৩৪২. জ�া�মীর পূেবর্র রােত চেকািরয়ার েজেলপাড়ায় হামলা ॥ লক্ষািধক টাকার মালামাল লুট, 
আহত ৫ : �ানীয় িবচােরর বয্ব�া কেরেছ পুিলশ, আজেকর কাগজ, ২০ আগ�, ২০০৩
২৩৪৩. বিরশােল সংখয্ালঘুর জিম দখল কের �িমক দেলর অিফস িনমর্াণ, আজেকর কাগজ, ২০ 
আগ�, ২০০৩
২৩৪৪. ফিকরহােট ৮ সংখয্ালঘুর বািড়েত গণডাকািত, �ীলতাহািন ॥ আহত ৬, জনক�, ২০ আগ�, 
২০০৩
২৩৪৫. র�মাখা চাপািত ও গামছা উ�ার ১ বয্ি� ে��ার, �থম আেলা, ২০ আগ�, ২০০৩
২৩৪৬. আটপাড়া-েক�ুয়ায় সশ� স�াসীেদর মহড়া ॥ সংখয্ালঘু এলাকায় িমি� িবতরণ কের চলেছ 
‘�কেভাট’, আজেকর কাগজ, ২১ আগ�, ২০০৩
২৩৪৭. দুমকীর কেয়কিট িহ�ু পিরবারেক িভটাবািড় েথেক উে�েদর পাঁয়তারা , �ভাবশালীর দাপেট 
এলাকায় আত�, েভােরর কাগজ, ২১ আগ�, ২০০৩
২৩৪৮. বাঁশখালীেত আ�েম স�াসী হামলা, পুেরািহতেক িপিটেয় ১৫ হাজার টাকা লুট, েভােরর কাগজ, 
২১ আগ�, ২০০৩
২৩৪৯. বােগরহােট আট সংখয্ালঘু বািড়েত ডাকািত মা-েমেয়সহ ৩ মিহলার �ীলতাহািন, আহত ১৬, 
সংবাদ, ২১ আগ�, ২০০৩
২৩৫০. েমেয় লাি�ত হওয়ার িবচার চাওয়ায় : বানারীপাড়ায় এক িপতার রহসয্জনক মৃতুয্, থানায় 
মামলা িনহেতর �ীর দািব তােক হতয্া করা হেয়েছ, আজেকর কাগজ, ২২ আগ�, ২০০৩
২৩৫১. সেরজিমন সুখারী ও দুওজ ইউিনয়ন : সংখয্ালঘুেদর হােত ধােনর শীেষর ন�র ি�প, আজেকর 
কাগজ, ২২ আগ�, ২০০৩
২৩৫২. িসরাজগে�র দুই সংখয্ালঘু পিরবার পািলেয় েবড়াে� ॥ জিম দখেলর পর জীবননােশর হুমিক, 
েভােরর কাগজ, ২২ আগ�, ২০০৩
২৩৫৩. ৈশলকুপার �ােম মি�েরর সােড় ৪ একর খাস জিম েরকডর্ কের েনয়ার পায়তারা, জনক�, 
২৩ আগ�, ২০০৩
২৩৫৪. খুলনায় েযৗথ অিভযান ॥ িনরীহ মানুেষর ওপর িনমর্ম িনযর্াতেনর িবচারদাবী, জনক�, ২৩ 
আগ�, ২০০৩
২৩৫৫. জালালপুেরর িনহত অিনেলর মা-েবােনর সংবাদ সে�লন ॥ জাল দিলল কের ১৮ িবঘা জিম 
আ�সাৎ করার জনয্ হতয্াকা�, েভােরর কাগজ, ২৩ আগ�, ২০০৩
২৩৫৬. খুলনায় েযৗথ অিভযান ॥ িনরীহ মানুেষর ওপর িনমর্ম িনযর্াতেনর িবচার দািব, জনক�, ২৩ 
আগ�, ২০০৩
২৩৫৭. কালীগে� ৪ সংখয্ালঘু বািড়েত হামলার ঘটনায় ১৮ জেনর নােম চাজর্িশট, সংবাদ, ২৪ আগ�, 
২০০৩
২৩৫৮. �রামকািঠেত স�াসী েলাকমানেক িপিটেয় হতয্া, আরও একিট মামলা “হুমিকর কারেণ 
সংখয্ালঘুরা বািড় িফরেত পারেছ না”, সংবাদ, ২৪ আগ�, ২০০৩
২৩৫৯. ৬৫ জন নারী িনযর্াতেনর িশকার “জুলাই মােস ৪২িট সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ”, 
েভােরর কাগজ, ২৪ আগ�, ২০০৩
২৩৬০. কালীগে�র প�ীেত �িতব�ী তরুণী ধষর্েণর িশকার হেয় অ�ঃস�া, ঘটনা ধামাচাপা িদেত 
জৈনক িবএনিপ েনতা তৎপর, সংবাদ, ২৫ আগ�, ২০০৩
২৩৬১. বকশীগে� গােরা �ুলছা�ী ধিষর্ত “ে��ার ২”, সংবাদ, ২৫ আগ�, ২০০৩
২৩৬২. েমােরলগে� বানীকাে�র খুনীরা মামলা তুেল িনেত বাদীেক হুমিক িদে�, জনক�, ২৫ আগ�, 
২০০৩
২৩৬৩. পীরগাছায় সংখয্ালঘুেদর বািড়েত হামলা, লুটপাট অি�সংেযাগ, আহত ২৫, জনক�, ২৫ 
আগ�, ২০০৪



২৩৬৪. স�াসীেদর ভেয় দু’স�াহ ধের �রামকািঠ ইউিনয়েনর ৫ �াম পুরুষশুনয্, সংবাদ, ২৬ আগ�, 
২০০৩
২৩৬৫. ফিরদপুের যুবকেক অপহরেণর পর দুই পােয় গুিল, জনক�, ২৬ আগ�, ২০০৩
২৩৬৬. কেলজ ছা�ী অপহরণ মামলা, সাতক্ষীরায় আটক সংখয্ালঘুর িবরুে� চাজর্িশট ॥ হয়রািনর 
অিভেযাগ, জনক�, ২৬ আগ�, ২০০৩
২৩৬৭. েবারহানউি�েন �ুল িশক্ষক সুধাংশুর বািড় লুেটর েনপথয্ কািহনী, সংবাদ, ২৬ আগ�, ২০০৩
২৩৬৮. মহালছিড়েত অপহরেণর েজর ॥ ২ �ােম ১২৫িট বািড় ও েবৗ� মি�ের আগুন ॥ িনহত ১, 
ইে�ফাক, ২৭ আগ�, ২০০৩
২৩৬৯. সাতক্ষীরায় ভারেত যাবার সময় সংখয্ালঘু পিরবােরর ২৭ সদসয্ আটক, জনক�, ২৭ আগ�, 
২০০৩
২৩৭০. পূিণর্মা ধষর্ণ মামলায় িববাদী পেক্ষর শুনািন বারবার িবলি�ত হে�, েভােরর কাগজ, ২৮ আগ�, 
২০০৩
২৩৭১. ঐকয্পিরষেদর দািব িদবস পালন : সংখয্ালঘু িনিপড়েনর িবরুে� ঐকয্ব� �িতেরাধ �েয়াজন, 
�থম আেলা, ২৯ আগ�, ২০০৩
২৩৭২. অপহরেণর দায় চািপেয় সাতক্ষীরার ৪৫ িহ�ু পিরবারেক উে�েদর ষড়য�, সােবক েপৗর 
কিমশনার চালাে�ন িনযর্াতন, েভােরর কাগজ, ২৯ আগ�, ২০০৩
২৩৭৩. সাভার েপৗরসভার িনবর্াচন কাল, সংখয্ালঘু েভাটারেদর ভয়ভীিত �দশর্েনর হুমিক, জনক�, ৩০ 
আগ�, ২০০৩
২৩৭৪. কালীগে� �ুলছা�ীেক ধষর্েণর েচ�া, সংবাদ, ৩০ আগ�, ২০০৩
২৩৭৫. রূপগে� সংখয্ালঘু মিহলােক ধষর্ণ ও টাকা লুট, সংবাদ, ৩০ আগ�, ২০০৩
২৩৭৬. মামলা করেত জামায়াতীেদর বাধা জলঢাকায় ধিষর্তার িপতার আ�হতয্ার হুমিক, জনক�, ৩০ 
আগ�, ২০০৩
২৩৭৭. ধামরাইেয় ধষর্ণ মামলার আসািম ঘুের েবড়ােলও ে��ার হে�না, েভােরর কাগজ, ৩১ আগ�, 
২০০৩

েসে��র, ২০০৩:-

২৩৭৮. নােটাের এক রােত ১২ সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত, েভােরর কাগজ, ১ েসে��র, ২০০৩
২৩৭৯. নগরীেত দুধষর্ ডাকািতঃ ৩ লক্ষািধক টাকার মালামাল লুট, েভােরর কাগজ, ১ েসে��র, ২০০৩
২৩৮০. চ��ােম িদেন-দুপুের ডাকািত, �থম আেলা, ১ েসে��র, ২০০৩
২৩৮১. েমােরলগে�র কেয়কিট �ােম চলেছ মামা ভাে�র তা�ব, সংবাদ, ১ েসে��র, ২০০৩
২৩৮২. নবাবগে� সংখয্ালঘু ঋিষ স�দােয়র ওপর িনযর্াতন, ১’শ পিরবার উে�েদর হুমিক, আজেকর 
কাগজ, ২ েসে��র, ২০০৩
২৩৮৩. িঝকরগাছায় মি�েরর জিম দখল, “েসবােয়তেক হতয্ার হুমিক”, জনক�, ২ েসে��র, ২০০৩
২৩৮৪. সাতক্ষীরায় �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ৩ েসে��র, ২০০৩
২৩৮৫. মুকসুদপুের নব িববািহত তরুণী অপহরণ “িহ�ু স�দােয়র মেধয্ তী� েক্ষাভ”, েভােরর কাগজ, 
৩ েসে��র, ২০০৩
২৩৮৬. মহালছিড়র পাহাড়ী �ামগুেলােত ২৬ আগ� চেলেছ িনমর্ম ববর্েরািচত অতয্াচার; অি�সংেযাগ, 
হতয্া, ধষর্ণ, লুট িকছুই বাদ যায়িন, জনক�, ৪ েসে��র, ২০০৩
২৩৮৭. মহালছিড়র ঘটনািট েকন ঘটােনা হেলা?, জনক�, ৪ েসে��র, ২০০৩ ২০০৩
২৩৮৮. সাংবািদকেদর কয্ােমরা সব িসজ কেরা, জনক�, ৪ েসে��র, ২০০৩
২৩৮৯. মহালছিড়র ৯ পাহািড় �াম িবরানভূিম, ৩৫০ পিরবার জ�েল আ�য় িনেয়েছ, েজলা �শাসক 
বলেলন পাহািড়রা অসহায়, আিম িনরুপায়, �থম আেলা, ৪ েসে��র, ২০০৩
২৩৯০. মহালছিড়র অসহায় মানুষ এখনও দুগর্ম জ�েল েখালা আকােশর নীেচ মাথা েগাঁজার ঠাই হয়িন, 
জনক�, ৫ েসে��র, ২০০৩
২৩৯১. েবড়ায় গৃহবধূর গলায় ছুির ধের েমেয়র িবেয়র জমােনা টাকা �ণর্ লুট, ইে�ফাক, ৫ েসে��র, 



২০০৩
২৩৯২. জ�ভূিমেত িক থাকেত পারব না, �� পাহািড়েদর, জনক�, ৫ েসে��র, ২০০৩
২৩৯৩. িচংড়াখালীর সংখয্ালঘু ও িনরীহ মানুষ এখনও শি�ত, জনক�, ৫ েসে��র, ২০০৩
২৩৯৪. খাগড়াছিড়র দীঘীনালা শরণাথর্ী কয্া� : �তয্াগত শরণাথর্ীেদর পুনবর্াসন এবং এক অরুণা 
চাকমার কািহনী, আজেকর কাগজ, ৫ েস��র ২০০৩
২৩৯৫. কািশয়ানীেত �িতমা ভাঙচুর থানায় মামলা দােয়র, আজেকর কাগজ, ৫ েসে��র, ২০০৩
২৩৯৬. সাতক্ষীরায় েমেয় অপহরণকারীরা সংখয্ালঘু পিরবারেক হুমিক িদে�, পুিলশ বলেছ িমমাংসা 
কের েফলেত, েভােরর কাগজ, ৫ েসে��র, ২০০৩
২৩৯৭. মহালছিড়েত সবর্� আত�, শূনয্ িভটায় আগুন, লুটপােটর ছাপ, ধিষর্তােদর কা�া থামেছ না, 
েভােরর কাগজ, ৫ েস��র ২০০৩
২৩৯৮. েরশন পাহাড়ীরা পাে� না, েসেটলাররা পাে�, জনক�, ৫ েসে��র, ২০০৩
২৩৯৯. মহালছিড়েত ভীিতর সে� বসবাস, ঘর েনই, খাবার েনই, েকান জবাবও েনই, জনক�, ৬ 
েসে��র, ২০০৩
২৪০০. িসরাজগে� ধিষর্তা আিদবাসী গৃহবধূেক মামলা করেত েদয়িন মাত�ররা, ৪ ধষর্েকর ৪০ হাজার 
টাকা জিরমানা কের েছেড় েদওয়া হেয়েছ, েভােরর কাগজ, ৬ েসে��র, ২০০৩
২৪০১. ল�ায় েমেয় ও বাবা িনঁেখাজ বানারীপাড়া কেলেজ সংখয্ালঘু ছা�ীর স�মহানী কেরেছ ছা�দল 
কয্াডার, জনক� ৭ েসে��র, ২০০৩
২৪০২. িদনাজপুের অপহরেণর ১৭ ঘ�া পর িশশু উ�ার, জনক�, ৭ েসে��র, ২০০৩
২৪০৩. শশর্দীেত মি�েরর �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ৭ েসে��র, ২০০৩
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২৪৬৮. জামালপুের সংখয্ালঘু ঋিষ পিরবােরর ওপর স�াসীেদর িনযর্াতন, আজেকর কাগজ, ২৩ 
েসে��র, ২০০৩
২৪৬৯. বাউফেল �ুলছা�ীেক কিথত অপহরেণর ঘটনা : দুিট সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�েদর 
পাঁয়তারা চলেছ, ২৩ েসে��র, ২০০৩
২৪৭০. চাঁপাই নবাবগে� দুগর্া �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ২৪ েসে��র, ২০০৩
২৪৭১. িশবগে� �িতমা ভাঙচুর, যুগা�র, ২৪ েসে��র, ২০০৩
২৪৭২. িসি�রগে� চাঁদার দািবেত পূজা উদযাপন কিমিটর েনতােক অপহরণ, যুগা�র, ২৪ েসে��র, 
২০০৩
২৪৭৩. েবানেক উতয্� করেত বাঁধা েদওয়ায় স�াসীরা ভাইেয়র েচাখ উপেড় েফেলেছ, েভােরর 
কাগজ, ২৪ েসে��র, ২০০৩
২৪৭৪. িশবগে� দুগর্া �িতমা ভাঙচুর : “মা�াসা ছা� ে��ার”, ইে�ফাক, ২৫ েসে��র, ২০০৩
২৪৭৫. চাঁপাই নবাবগে� মি�েরর �িতমা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ ২৫ েসে��র, ২০০৩
২৪৭৬. ছয় মাস পর লাশ উে�ালন : হতয্ার ঘটনা চাপা িদেত িহ�ু যুবকেক দাফন মুসলমান িহেসেব, 
জনক�, ২৬ েস��র ২০০৩
২৪৭৭. হিবগে� সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, আহত ৪, পূজাম�প ভাঙচুর, জনক�, ২৬ েস��র 
২০০৩
২৪৭৮. আিদতমািরেত �িতমা ভাঙচুর, সংবাদ, ২৬ েসে��র, ২০০৩
২৪৭৯. রণীশংৈকেল আিদবাসী গৃহবধূেক ধষর্েণর পর হতয্া, যুগা�র, ২৬ েসে��র, ২০০৩
২৪৮০. মািহগে� এক রােত িতন �েণর্র েদাকােন ডাকািত, যুগা�র, ২৬ েসে��র, ২০০৩
২৪৮১. পাহােড় ��-সংঘাত : েট� েকস মহালছিড়?, েভােরর কাগজ, ২৬ েসে��র, ২০০৩
২৪৮২. গগন পাল হতয্া রহসয্ েযভােব উদঘািটত হেলা, জনক�, ২৭ েসে��র, ২০০৩
২৪৮৩. সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, হিবগ� �শাসেনর েতালপাড়, ে��ার ২, জনক�, ২৭ েসে��র, 



২০০৩
২৪৮৪. কুিড়�ােম সংখয্ালঘু পিরবােরর গাছ েকেট িনেয়েছ স�াসীরা, েদশ ছাড়ার হুমিক, জনক�, ২৭ 
েসে��র, ২০০৩
২৪৮৫. েশরপুের আবার িতনবািড়েত ডাকািত, লাখ টাকার মাল লুট, েভােরর কাগজ, ২৮ েসে��র, 
২০০৩
২৪৮৬. নরিসংদী ও নড়াইেল �িতমা ভাঙচুর, সংবাদ, ২৮ েসে��র, ২০০৩
২৪৮৭. না�াইেল সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা, আজেকর কাগজ, ২৮ েসে��র, ২০০৩
২৪৮৮. পলােশর পূজা ম�েপ ৪িট মূিতর্ ভাঙচুর, ইে�ফাক, ২৮ েসে��র, ২০০৩
২৪৮৯. বগুড়ার েশরপুের আবারও গণডাকািত, লক্ষািধক টাকার মাল লুট, জনক�, ২৯ েসে��র, ২০০৩
২৪৯০. িবিভ�ভােব েবদখল হে� উ�রা�েলর আিদবাসী-স�দােয়র জায়গা-জিম, সংবাদ, ২৯ েসে��র, 
২০০৩
২৪৯১. েসানারগাঁওেয় দুেগর্াৎসেবর �িতমা িবসজর্েনর জায়গা দখল, েভােরর কাগজ, ২৯ েসে��র, 
২০০৩
২৪৯২. স�ীেপ ছা�দেলর স�াসীেদর হােত সংখয্ালঘু িকেশারী গণধিষর্ত, েভােরর কাগজ, ৩০ েসে��র, 
২০০৩

অে�াবর, ২০০৩:-

২৪৯৩. গাইবা�া পটুয়াখালী, নওগাঁ খাগড়াছিড়েত �িতমা ভাঙচুর, েক্ষাভ, জনক�, ১ অে�াবর, ২০০৩
২৪৯৪. হিবগে� সংখয্ালঘু পিরবাের হামলার খবর ধামাচাপা িদেত িডিসর বয্থর্ েচ�া, জনক�, ১ অে�াবর, 
২০০৩
২৪৯৫. �িতমা ভাঙচুর, মি�ের হামলা, উ�রা�েল সংখয্ালঘুরা আতে�, সংবাদ, ১ অে�াবর, ২০০৩
২৪৯৬. রানীশংৈকেল ধষর্েণ বয্থর্ হেয় দুবৃর্�রা হতয্া কেরেছ নববধূ িবউিট সেরনেক, সংবাদ, ১ অে�াবর, 
২০০৩
২৪৯৭. পাবনায় উেড়ািচিঠ ॥ দুগর্াপুজা না করার িনেদর্শ, জয়কালী মি�র েবামা েমের উিড়েয় েদয়ার 
হুমিক, জনক� ২ অে�াবর, ২০০৩
২৪৯৮. নািসরনগের দুগর্া �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ২ অে�াবর, ২০০৩
২৪৯৯. গাইবা�ায় দুগর্া �িতমা গুিড়েয় িদেয়েছ স�াসীরা, পুজা ব�, সংবাদ, ৩ অে�াবর, ২০০৩
২৫০০. �া�ণবািড়য়ার নবীনগের পূজাম�েপ অি�সংেযাগ, িহ�ুেদর মেধয্ আত�, �থম আেলা, ৩ 
অে�াবর, ২০০৩
২৫০১. চাটেমাহের ি��ান স�দােয়র েনতােক নানাভােব হুমিক, জনক�, ৪ অে�াবর, ২০০৩
২৫০২. পুনরায় হামলা আশ�ায় কুলাউড়ায় খািসয়া আিদবাসীরা শি�ত, আজেকর কাগজ ৪ অে�াবর, 
২০০৩
২৫০৩. েক�ুয়ায় �িতমা ভাঙচুর, ইে�ফাক ৫ অে�াবর, ২০০৩
২৫০৪. সাতকািনয়ার অপহৃত িচিকৎসেকর হিদস পায়িন পুিলশ, জনক�, ৫ অে�াবর, ২০০৩
২৫০৫. হিবগে� পূজার আরিতেত নাচেত না েদয়ায় সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা ॥ আহত ৫, জনক�, ৬ 
অে�াবর, ২০০৩
২৫০৬. ঢােক�রী মি�র এলাকায় বহেনর সময় েবামা িবে�ারণ, সংবাদ, ৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫০৭. কাপািসয়ায় পূজাম�েপ হামলা ভাঙচুর, �সাদ িছনতাই, আজেকর কাগজ, ৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫০৮. পূজাম�েপ িবশৃ�লা সৃি�র েচ�া, খুলনায় অ�সহ ৪ জন ে��ার, েভােরর কাগজ, ৬ অে�াবর, 
২০০৩
২৫০৯. কলাপাড়ায় রাখাইনেদর আত� এখনও কােটিন : মি�েরর জিমেত িবএনিপ অিফেসর িভি���র 
�াপন, জনক�, ৭ অে�াবর, ২০০৩
২৫১০. মাগুরায় �িতমা িবসজর্ন ॥ তরুণী লাি�ত করার েচ�া ভাঙচুর মারধর আহত ১০, জনক�, ৭ 
অে�াবর, ২০০৩



২৫১১. চ��ােম ওষুধ বয্বসায়ী উ�ার হনিন, েভােরর কাগজ, ৭ অে�াবর, ২০০৩
২৫১২. রা�ামািটেত বাজার েঘরাও কের িতন বয্বসায়ী অপহরণ, পািলেয় আসেত িগেয় গুিলিব�-১, 
জনক�, ৮ অে�াবর, ২০০৩
২৫১৩. দশিমনায় গৃহবধূেক পাশিবক িনযর্াতন, যুগা�র, ৯ অে�াবর, ২০০৩
২৫১৪. পূজাম�েপ হামলা, কাপািসয়ায় সংখয্ালঘুরা চরম আতে� ২ হাজার টাকায় আসািম েছেড় 
িদেয়েছ পুিলশ, েভােরর কাগজ, ১০ অে�াবর, ২০০৩
২৫১৫. চাঁদার দাবীেত অপহৃত বয্বসায়ীর ম�কিবহীন লাশ উ�ার, েভােরর কাগজ, ১০ অে�াবর, 
২০০৩
২৫১৬. মুি� পায়িন খাগড়ার অপহৃত দুই বয্বসায়ী, এলাকায় উে�জনা শ�া দুেটাই রেয়েছ, সংবাদ, 
১০ অে�াবর, ২০০৩
২৫১৭. চ��ােম �েণর্র েদাকান লুট, যুগা�র, ১০ অে�াবর, ২০০৩
২৫১৮. েদৗলতপুের গুিল ও েবামা ফািটেয় েদড় লাখ টাকা িছনতাই, যুগা�র, ১০ অে�াবর, ২০০৩
২৫১৯. রাজধানীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ২ িকেশারী অপহরণ, জনক�, ১০ অে�াবর, ২০০৩
২৫২০. েমােরলগে� ওিস ইউসুফেক বাদ িদেয় সিবতা ধষর্ণ মামলার েগাপন চাজর্িশট, যুগা�র, ১০ 
অে�াবর, ২০০৩
২৫২১. নওগাঁয় িনরপরাধ �ামীেক মু� করেত না েপের �ীর মমর্াি�ক মৃতুয্, জনক�, ১০ অে�াবর, 
২০০৩
২৫২২. চ��ােম েফর েসানার েদাকােন ডাকািত, ৫ লাখ টাকার মাল লুট, েভােরর কাগজ, ১১ অে�াবর, 
২০০৩
২৫২৩. বদরগে�র সংখয্ালঘু বয্বসায়ীেক উেড়া িচিঠ িদেয় চাঁদা দাবী, সংবাদ, ১১ অে�াবর, ২০০৩
২৫২৪. আমতলীেত সংখয্ালঘু িকেশারী অপহরণ, সংবাদ, ১৩ অে�াবর, ২০০৩
২৫২৫. জবর দখলকৃত স�ি� েফরত েপেত সংবাদ সে�লন ॥ িনজ ভূিমেতই পরবাসী ধামরাইেয়র 
িবমল, েভােরর কাগজ, ১৪ অে�াবর, ২০০৩
২৫২৬. বিরশােল িহ�ু বািড়েত িবএনিপ কয্াডারেদর হামলা, আহত ৪, েভােরর কাগজ, ১৫ অে�াবর, 
২০০৩
২৫২৭. বিরশােল এক িবএনিপ েনতার িবরুে� জিম দখেলর অিভেযাগ, সংবাদ, ১৫ অে�াবর, ২০০৩
২৫২৮. �পুের িকেশারীেক উ�য্� : �িতবাদ করায় হামলা ১২ �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ১৫ 
অে�াবর, ২০০৩
২৫২৯. মহালছিড়েত ে��ােরর ভেয় পালাে� পাহািড়রা, �থম আেলা, ১৫ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩০. েগৗরীপুের �াম সরকার �ধােনর েছেলর কা� : ৮ মােসর অ�ঃস�া সংখয্ালঘু তরুণী পািলেয় 
েবড়াে�, সংবাদ, ১৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩১. দুগর্াপুেরর পাঁচ কাহনীয়া আিদবাসী আদশর্ �ােমর ২ হাজার মানুষ মানেবতর জীবন যাপন 
করেছ, সংবাদ, ১৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩২. িনেষধাজ্ঞা অমানয্ কের পাকা ভবন িনমর্াণ অবয্াহত ॥ মাদারীপুের কালীমি�েরর স�ি� 
েবদখল ॥ সংখয্ালঘুরা িবকু্ষ�, সংবাদ, ১৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩৩. িনেজর ঘেরই স�মহানী, ইনিকলাব, ১৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩৪. সাতক্ষীরার �ােম িশশুর গিলত লাশ উ�ার, ইনিকলাব, ১৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩৫. ঠাকুরগাঁেয় স�াসীরা গুিড়েয় িদেয়েছ মি�র ও �িতমা, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩৬. রাজশাহীেত ধিষর্ত সংখয্ালঘু যুবতীেক উ�ােরর পর দুই পুিলশ ও কেয়ক যুবেকর েফর ধষর্ণ, 
জনক�, ১৮ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩৭. গৃহবধূর �ীলতাহানী মামলার আসামীেদর হুমিকেত নওগাঁয় সংখয্ালঘু �ােম আত�, জনক�, 
১৮ অে�াবর, ২০০৩
২৫৩৮. যেশাের বুেনা স�দােয়র ওপর স�াসীেদর হামলা, পুিলশ েমাতােয়ন, ইে�ফাক, ১৯ অে�াবর, 
২০০৩
২৫৩৯. মাগুরছড়া খািসয়াপু�ীেত সশ� দুবৃর্�েদর হামলা ভাঙচুর, লুট, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০৩



২৫৪০. নীলফামারীেত দুই গৃহবধূ ধষর্েণর িশকার, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০৩
২৫৪১. মাগুরছড়া খািসয়াপুি�েত সশ� দুবৃর্�েদর হামলা, ভাঙচুর, লুট, জনক�, ১৯ অে�াবর, ২০০৩
২৫৪২. রাউজােন সংখয্ালঘু পিরবােরর স�ি� দখেলর অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ২০ অে�াবর, ২০০৩
২৫৪৩. টুি�পাড়ায় জিম দখল করেত এেস ১৫ জনেক িপিটেয় জখম ॥ িচিকৎসা িনেতও েদয়িন 
স�াসীরা, েভােরর কাগজ, ২০ অে�াবর, ২০০৩
২৫৪৪. বিরশােল েদেবা�র স�ি� দখল করল সরকারী দেলর কয্াডাররা, সংবাদ, ২০ অে�াবর, ২০০৩
২৫৪৫. বিরশােলর �াচীন মুখাজর্ীর একাংশ দখল কেরেছ স�াসীরা, �থম আেলা, ২০ অে�াবর, ২০০৩
২৫৪৬. রংপুেরর �ােম গৃহবধূ ধষর্েণর েচ�া কেরেছ সােবক িবিডআর সুেবদার, জনক�, ২০ অে�াবর, 
২০০৩
২৫৪৭. পীরগাছায় �ুলছা�ীেক ধষর্ণ কেরেছ কেলজছা�, জনক�, ২১ অে�াবর, ২০০৩
২৫৪৮. বিরশােল মি�েরর জিম দখল ॥ ৩৫িট িহ�ু পিরবার িনরাপ�াহীন, ইে�ফাক, ২২ অে�াবর, 
২০০৩
২৫৪৯. গৃহবধূেক ধষর্েণর অপেচ�া ॥ জনতার হােত দুই দুবৃর্� আটক, ইনিকলাব, ২২ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫০. মিতহােরর জয়পুের গৃহবধূ ধিষর্ত, সংবাদ, ২৩ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫১. েমাংলায় পূজািরেক মারধার ও �িতমা ভাঙচুর এলাকায় উে�জনা, সংবাদ, ২৩ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫২. বিরশােল েদেবা�র স�ি�র ভবন দখল কের মাদক বয্বসা, জুয়া, িহ�ু বািস�ারা আতে�, 
কািলপূজা অিনি�ত, েভােরর কাগজ, ২৩ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫৩. মািনকগ� ও না�াইেল মি�ের অি�সংেযাগ ভাঙচুর, ইে�ফাক, ২৪ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫৪. মািনকগে� কালী মি�ের হামলা ॥ মূিতর্র গােয় আগুন, জনক�, ২৪ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫৫. না�াইেল কালীপূজা ম�েপ ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ২৫ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫৬. খুলনায় ৭ সংখয্ালঘু বািড়েত ডাকািত, সংবাদ, ২৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫৭. হিরনাকু�ুেত চাঁদাবাজেদর েদৗরা�য্ বৃি� : ১১ িদেনও অপহৃত বয্বসায়ীেক উ�ার করা যায়িন ॥ 
১ সংখয্ালঘু পিরবার �ামছাড়া, সংবাদ, ২৬ অে�াবর, ২০০৩
২৫৫৮. কালীগে� দ� পিরবােরর কােছ আবারও চাঁদা দািব। অনয্থায় �াণনাশ, সংবাদ, ২৭ অে�াবর, 
২০০৩
২৫৫৯. সংখয্ালঘুেদর িবরুে� িমথয্া মামলা ও েদশতয্ােগর হুমিক : শয্ামাপূজা চলাকােল েসানারগাঁওেয়র 
পানােম মি�েরর জিম দখেলর েফর েচ�া ॥ ১ স�াসী ে��ার, সংবাদ, ২৭ অে�াবর, ২০০৩
২৫৬০. কান কতর্ন, আজেকর কাগজ, ২৭ অে�াবর, ২০০৩
২৫৬১. পরশুরােম সংখয্ালঘু মিহলােক গণধষর্ণ, জনক�, ২৮ অে�াবর, ২০০৩
২৫৬২. পীরগাছায় সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখল ॥ মািলক পািলেয় েবড়াে�ন, সংবাদ, ২৯ অে�াবর, 
২০০৩
২৫৬৩. গণিপটুিনর িশকার েচােরর পুিলশ েহফাজেত মৃতুয্ ॥ রংপুের সংখয্ালঘু অধুয্িষত �ােম সশ� 
হামলা ॥ লুটপাট �িতমা ভাঙচুর, সংবাদ, ২৯ অে�াবর, ২০০৩
২৫৬৪. বা�রবােন েসনা গয্ািরসেনর জনয্ ভূিম অিধ�হণ : ৯ শতািধক আিদবাসী পিরবার উে�দ 
আতে�, �থম আেলা, ৩০ অে�াবর, ২০০৩
২৫৬৫. বােগরহােট ছিব রানী ম�লেক েফর হুমিক িদে� িবএনিপ স�াসীরা, সংবাদ, ৩১ অে�াবর, 
২০০৩

নেভ�র, ২০০৩:-

২৫৬৬. কানাইঘােট মি�েরর স�ি� দখেলর েচ�া : হুমিক, যুগা�র, ১ নেভ�র ২০০৩
২৫৬৭. রাজবািড়েত এক রােত ২ সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত ॥ �িতবােদ গভীর রােত িবেক্ষাভ িমিছল, 
ইে�ফাক, ২ নেভ�র ২০০৩
২৫৬৮. বািলয়াকাি�েত আিদবাসীর জিম দখেলর েচ�া, থানা মামলা েনয়িন, সংবাদ, ২ নেভ�র ২০০৩



২৫৬৯. পূবর্ধলায় কালীমূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ ২ নেভ�র ২০০৩
২৫৭০. নারায়ণগে� বয্বসায়ীর বািড়েত দুধর্ষর্ ডাকািত, ১ সে�হভাজন ে��ার, েভােরর কাগজ, ২ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৭১. প�গেড় গণধষর্েণর িশকার গৃহবধূ ॥ এলাকার পর�রিবেরাধী ব�বয্, জনক�, ৩ নেভ�র 
২০০৩
২৫৭২. �ুলছা�ী অপহৃত, জনক�, ৩ নেভ�র ২০০৩
২৫৭৩. ডাকািত : মালামাল লুট, জনক�, ৩ নেভ�র ২০০৩
২৫৭৪. চ��ােমর ফিটকছিড়েত �ুলছা�ীেক অপহরণ, �থম আেলা, ৩ নেভ�র ২০০৩
২৫৭৫. ফিটকছিড়েত �ুলছা�ী অপহৃত, যুগা�র, ৩ নেভ�র ২০০৩
২৫৭৬. মািনকগে� িহ�ুেদর ইসলাম ধমর্ �হেণর িনেদর্শ িদেয় হরকেতর িচিঠ, জনক�, ৪ নেভ�র 
২০০৩
২৫৭৭. নওগাঁয় সংখয্ালঘু িবধবার মািটর ঘর েঘঁেষ েজার কের �ভাবশালীর ভবন িনমর্াণ, জনক�, ৪ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৭৮. িবচারপিত েদেবশ ভ�াচােযর্র বািড়র ওপর শকুেনর দৃি�, ই�ফাক, ৫ নেভ�র ২০০৩
২৫৭৯. মনসাম�েলর কিব িবজয় দাস গু�র �িতি�ত মি�েরর জিম দখেলর েচ�া, েভােরর কাগজ, ৫ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৮০. চ��ােম �ামীর সামেন গৃহবধূেক গণধষর্ণ, েভােরর কাগজ, ৫ নেভ�র ২০০৩
২৫৮১. নােটােরর আখেক্ষত েথেক জুেয়লারী কািরগেরর লাশ উ�ার, েভােরর কাগজ, ৫ নেভ�র ২০০৩
২৫৮২. নওগাঁয় আিদবাসী প�ীেত স�াসী হামলা ঘের অি�সংেযাগ, �থম আেলা, ৬ নেভ�র ২০০৩
২৫৮৩. লালমিনরহােট সংখয্ালঘুর জিম দখল কের িবএনিপ েনতার েদাকান িনমর্াণ, সংবাদ, ৬ নেভ�র 
২০০৩
২৫৮৪. নাগরপুের হতয্ার হুমিক িদেয় িবনা মূেলয্ েরিজি� কের িনেলা সংখয্ালঘুর জিম, েভােরর 
কাগজ, ৬ নেভ�র ২০০৩
২৫৮৫. বাউফেল মনসা �িতমা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ৬ নেভ�র ২০০৩
২৫৮৬. িচিঠ ও েটিলেফােন হুমিক : মািনকগে�র িহ�ু পিরবারগুেলা আতে�, েভােরর কাগজ, ৬ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৮৭. ফিরদপুের রামকৃ� িমশেন হামলা ভাঙচুর মারধর, �থম আেলা, ৬ নেভ�র ২০০৩
২৫৮৮. ইটনার উ�ু� নদীেত “জল জিমদােরর ছ�ছায়ায় চলেছ েবপেরায়া চাঁদাবািজ ॥ ২শ সংখয্ালঘু 
েজেল পিরবােরর দুঃসহ জীবনযাপন, সংবাদ, ৭ নেভ�র ২০০৩
২৫৮৯. ২৫০ িবঘা জিম িনেয় আিদবাসী বন িবভাগ �� ॥ �কৃত উপকারেভাগীরা বি�ত, সংবাদ, ৭ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৯০. রাউজােন স�াসীেদর িনযর্াতেন এক সংখয্ালঘু পিরবার এলাকাছাড়া, আজেকর কাগজ, ৭ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৯১. এবার মিনকগে� হরকত-ই-ইসলাম আল িজহােদর েটিলেফােন িহ�ুেদর হুমিক, জনক�, ৭ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৯২. মািনকগে� সংখয্ালঘুেদর িচিঠ িদেয় হুমিক, জনক�, ৮ নেভ�র ২০০৩
২৫৯৩. মািনকগে� িহ�ু স�দােয়র পােশ এেস দাঁড়াল সবর্�েরর মানুষ, জনক�, ৮ নেভ�র ২০০৩
২৫৯৪. কুতুবিদয়ায় �ীেপ স�াসীেদর �শান দখল, জনক�, ৯ নেভ�র ২০০৩
২৫৯৫. জুমচাষী অপহৃত : খাগড়াছিড়েত এক আিদবাসী বয্বসায়ীেক গুিল কের হতয্া, �থম আেলা, ৯ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৯৬. েফনীেত সংখয্ালঘু েহােটেল িশিবর স�াসীেদর তা�ব, েভােরর কাগজ, ৯ নেভ�র ২০০৩
২৫৯৭. আে�লপুের ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবীেত সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, আজেকর কাগজ, ৯ 
নেভ�র ২০০৩
২৫৯৮. তাড়ােশ আিদবাসী প�ীেত স�াসীেদর হামলা ॥ দশ পিরবার উে�দ, জনক�, ১০ নেভ�র 
২০০৩
২৫৯৯. জামায়াত েনতার কািরশমা, আজেকর কাগজ, ১০ নেভ�র ২০০৩
২৬০০. মিনরামপুের সংখয্ালঘু েমেয়েক অপহরণ কের ধমর্া�েরর েচ�া ॥ পের উ�ার, জনক�, ১১ 



নেভ�র ২০০৩
২৬০১. বগুড়ায় যুবলীগ েনতােক কুিপেয় হতয্া ॥ �িতবােদ ধমর্ঘট, সড়ক অবেরাধ, �থম আেলা, ১১ 
নেভ�র ২০০৩
২৬০২. তাড়ােশ স�াসী হামলায় ১০িট আিদবাসী পিরবার উে�দ আহত ২০, েভােরর কাগজ, ১১ নেভ�র 
২০০৩
২৬০৩. জয়পুরহােট আিদবাসী প�ীেত হামলা : মিহলাসহ ৭ জন আহত ॥ ঘরবািড় ভাঙচুর, গবািদপশু 
লুট, সংবাদ, ১২ নেভ�র ২০০৩
২৬০৪. েদবহাটায় সংখয্ালঘুর েঘর দখল কেরেছ যুবদল কয্াডারা, সংবাদ, ১২ নেভ�র ২০০৩
২৬০৫. খাগড়াছিড়েত উপজাতীয় পি�েত স�াসী হামলা : গুিল অি�সংেযাগ, যুগা�র, ১২ নেভ�র ২০০৩
২৬০৬. মু�ীগে� সংখয্ালঘু একিট পিরবারেক নজরব�ী কের েরেখেছ �ভাবশালীরা, জনক�, ১৩ 
নেভ�র ২০০৩
২৬০৭. িচংিড়েঘেরর মািলক সহ ৬ জন খুন, সংবাদ, ১৩ নেভ�র ২০০৩
২৬০৮. ফেলা আপ : জয়পুরহােট আিদবাসী প�ীেত হামলা : রাত েকেটেছ নতুন হামলার আশ�ায় ॥ 
ে��ার েনই, সংবাদ, ১৩ নেভ�র ২০০৩
২৬০৯. পাঁচিবিবেত আিদবাসী প�ীেত হামলা ॥ �ােমর অব�া থমথেম ভীিতকর, পুনঃহামলার ভেয় রাত 
েজেগ পাহারা, আজেকর কাগজ, ১৩ নেভ�র ২০০৩
২৬১০. বােগরহােট গুিল কের েঘর মািলকসহ দু’জনেক হতয্া, যুগা�র, ১৩ নেভ�র ২০০৩
২৬১১. বােগরহােট িচংিড়েঘেরর মািলক ও তার কমর্চারীেক গুিল কের হতয্া, �থম আেলা, ১৩ নেভ�র 
২০০৩
২৬১২. বােগরহােট িচংিড়েঘের েজাড়া খুন, ইে�ফাক, ১৩ নেভ�র ২০০৩
২৬১৩. েগৗরনদীেত মূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ১৪ নেভ�র ২০০৩
২৬১৪. েগৗরনদীেত �াচীন মি�েরর শীতলা �িতমা েভে�েছ অজ্ঞাত দুবৃর্�রা, েভােরর কাগজ, ১৪ নে�র 
২০০৩
২৬১৫. জয়পুরহােট আিদবাসী প�ীেত হামলা : ৬ িদেনও েকান আসামী ে��ার হয়িন, সংবাদ, ১৪ নেভ�র 
২০০৩
২৬১৬. বানারীপাড়ায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ৭ সদসয্েক অপহরণ কেরেছ এক ভূিম�াসী, জনক�, ১৫ 
নেভ�র ২০০৩
২৬১৭. সংখয্ালঘু পিরবােরর গৃহবধূেক ধষর্েণ বয্থর্ হেয় জখম ॥ পুিলশ মূল আসামীেদর ে��ার করেছ না, 
সংবাদ, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬১৮. খুলনায় নদী েথেক ৩িট লাশ উ�ার, সংবাদ, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬১৯. কাপািসয়ায় �িতমা ভাঙচুেরর ঘটনায় ে��ার ১, সংবাদ, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬২০. �াণনােশর উপুযর্পির হুমিক : মােয়র �া� করেত পারেছননা আইনজীিব, সংবাদ, ১৫ নেভ�র 
২০০৩
২৬২১. লালপুের সংখয্ালঘু িনযর্াতন ৩ জন ে��ার, সংবাদ, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬২২. সুজানগের সংখয্ালঘু বয্বসায়ীর েদাকােন ডাকািত, সংবাদ, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬২৩. বরগুনায় একিট সংখয্ালঘু পিরবার বসতিভটা হািরেয় পেথ পেথ ঘুরেছ ॥ সংবাদ সে�লন, 
আজেকর কাগজ, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬২৪. পাঁচিবিবর আিদবাসী প�ীেত হামলার ঘটনায় েকউ ে��ার হয়িন, আজেকর কাগজ, ১৫ নেভ�র 
২০০৩
২৬২৫. পাঁচিবিবর �ােম আিদবাসীেদর উে�েদর পায়তারা ॥ আবার হামলার আশ�ায় রাত েজেগ পাহারা, 
জনক�, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬২৬. রাজবািড়েত মি�ের ঢুেক দুিট মূিতর্র মাথা েকেট িনেয় েগেছ, জনক�, ১৫ নেভ�র ২০০৩
২৬২৭. ফেলাআপ : জয়পুরহােট ৮ িদেনও ে��ার েনই : হামলাকারীরা আিদবাসীেদর ধান েকেট িনেয় 
েগেছ ॥ পুিলশ িনিবর্কার, সংবাদ, ১৬ নেভ�র ২০০৩
২৬২৮. রাজার হােট ঘুম� বাবা ও েছেলেক অয্ািসড িনেক্ষপ, সংবাদ, ১৬ নেভ�র ২০০৩
২৬২৯. মধুপুের আিদবাসী েকাচেদর জিমেত েজারপূবর্ক বৃক্ষেরাপণ ॥ �াম ছাড়া করার হুমিক, ইে�ফাক, 
১৭ নেভ�র ২০০৩



২৬৩০. কাপািসয়ায় �িতমা ভাঙচুর মামলায় িজজ্ঞাসা ॥ স�াদক ে��ার, ইে�ফাক, ১৭ নেভ�র ২০০৩
২৬৩১. জয়পুরহােট আিদবাসী পাড়ায় হামলা ভাঙচুর লুটতরাজ, আহত ৫, পুিলেশর িবরুে� অিভেযাগ 
স�াসীেদর পক্ষ েনওয়ার, েভােরর কাগজ, ১৭ নেভ�র ২০০৩
২৬৩২. েমা�াহােট েঘর মািলক ও তার কমর্চারীেক গুিল কের হতয্া, িদনকাল ২০০৩
২৬৩৩. আে�লপুের স�াসী চাঁদাবাজেদর েদৗরা�য্ : কেয়কিট সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা, ভারেত 
পািঠেয় েদয়ার হুমিক, সংবাদ, ১৮ নেভ�র ২০০৩
২৬৩৪. গাইবা�ায় হিরজনেদর বািড়ঘের স�াসী হামলা, িদনকাল, ১৯ নেভ�র ২০০৩
২৬৩৫. েজারপূবর্ক েদড় শতািধক গাছ েকেট িনেয়েছ বনিবভাগ ॥ মধুপুের বনায়েনর নােম আিদবাসী 
উে�দ অিভযান ॥ ২৯িট পিরবার আত���, সংবাদ, ১৯ নেভ�র ২০০৩
২৬৩৬. সােড় ৬ মােস ি�তীয়বার, েভােরর কাগজ, ২০ নেভ�র ২০০৩
২৬৩৭. বাঁশখালীেত ১১ জনেক পুিড়েয় হতয্া ॥ ঘটনার িশকার এক িহ�ু পিরবার ॥ ৭০ বছেরর বৃ� েথেক 
শুরু কের ৪ িদেনর িশশুও েরহাই পায়িন, েভােরর কাগজ, ২০ নেভ�র ২০০৩
২৬৩৮. একই পিরবােরর ১১ জনেক পুিড়েয় হতয্া ॥ বাঁশখালীেত নারকীয় ববর্রতা। পিরবােরর নারী ও 
িশশুসহ সদসয্রা পুেড় কয়লা, �রা�ম�ী ও আইিজিপর ঘটনা�ল পিরদশর্ন, জনক�, ২০ নেভ�র ২০০৩
২৬৩৯. আঁর যাদুের েতাঁয়ারা আিন েদ, জনক�, ২০ নেভ�র ২০০৩
২৬৪০. জয়পুরহােট আিদবাসী সংগঠেনর কাযর্ালেয় হামলা ॥ টাকা লুট ॥ ভাঙচুর, ইে�ফাক, ২০ নেভ�র 
২০০৩
২৬৪১. বাঁশখালীেত নারকীয় তা�েবর িন�া ॥ েজাট সরকােরর আমেল সংখয্ালঘুর ওপর ন� হামলারই 
ধারাবািহকতা, জনক�, ২১ নেভ�র ২০০৩
২৬৪২. বাউফেল একিট পিরবাের দুবৃর্�েদর হানা ॥ মা-েছেলেক িজি� কের লুটপাট ॥ �িতমা ভাঙচুর, 
অি�সংেযাগ, �থম আেলা, ২১ নেভ�র ২০০৩
২৬৪৩. বাঁশখালী �ােজিড : ঘটনা�েল িবকু্ষ� মানুেষর দল ॥ স�াসীরা ি�ল আলমারী ভােঙিন, লুটও 
কেরিন, তাহেল েকন এই ববর্রতা?, �থম আেলা, ২১ নেভ�র ২০০৩
২৬৪৪. সেরজিমন-বাঁশখালী : আগুেন েপাড়া ১১িট ক�াল ঘেরর বািহের পেড় আেছ ॥ আজ সৎকার, িন�ার 
ঝড়, সংবাদ, ২১ নেভ�র ২০০৩
২৬৪৫. সতী� বাঁচােত িগেয় পুেড় মরল িতন েবান : আমরা িনরীহ, েকাথায় যাব?, বীর চ��াম ম�, ২১ 
নেভ�র ২০০৩
২৬৪৬. পলাশবািড়েত ৮ সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা, ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট, আজেকর 
কাগজ, ২২ নেভ�র ২০০৩
২৬৪৭. আপন ঘরই হল নবজাতক কািতর্েকর �শান : বাঁশখালীেত আগুেন পুেড় িনহত ৯ জেনর 
গণসৎকার, আজেকর কাগজ, ২২ নেভ�র ২০০৩
২৬৪৮. বাঁশখালীেত সংখয্ালঘুরাই েকন টােগর্ট ॥ ২৮ মােস ১৮ জনেক পুিড়েয় হতয্া, জনক�, ২২ নেভ�র 
২০০৩
২৬৪৯. অে�াবের েদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ ৪৯িট, জনক�, ২২ নেভ�র ২০০৩
২৬৫০. বাঁশখালী �ােজিড িক ে�ফ ডাকািতর ঘটনা, যুগা�র, ২২ নেভ�র ২০০৩
২৬৫১. ‘আঁরা এেদশত ন’ থাইককুম’, আজেকর কাগজ, ২২ নেভ�র ২০০৩
২৬৫২. �া�ণবািড়য়ায় সংখয্ালঘুেদর �শানঘাট দখল ॥ পুকুর দখেলরও অপেচ�া, জনক�, ২৩ নেভ�র 
২০০৩
২৬৫৩. জিম িবি�েত রািজ না হওয়াই িক বাঁশখালী �ােজিডর কারণ?, যুগা�র, ২৩ নেভ�র ২০০৩
২৬৫৪. সুনামগে� স�াসীেদর িবরুে� মামলা ॥ সংখয্ালঘুেদর মেধয্ আত�, জনক�, ২৪ নেভ�র ২০০৩
২৬৫৫. বাঁশখালী �ােজিডর খলনায়ক এক েচয়ারময্ান, আওয়ামী লীগ সংসদীয় দেলর ঘটনা�ল পিরদশর্ন, 
যুগা�র, ২৪ নেভ�র ২০০৩
২৬৫৬. বানারীপাড়ায় সংখয্ালঘু পিরবারেক আটেক েরেখ ভূিম �ােসর েচ�া, যুগা�র, ২৪ নেভ�র ২০০৩
২৬৫৭. বাঁশখালীর ১১ জনেক পুিড়েয় মারা হয় গান পাউডার িদেয়?, �থম আেলা, ২৪ নেভ�র ২০০৩
২৬৫৮. বাঁশখালী �ােজিড : জিম দখেল বয্থর্ �ানীয় িবএনিপ েনতা ঘটনার েনপেথয্? রহসয্ উদঘাটেন পুিলশ 
বয্থর্, সংবাদ, ২৪ নেভ�র ২০০৩
২৬৫৯. বােগরহােট ২ তরুণী ধষর্েণর িশকার ॥ ে��ার ৪, সংবাদ, ২৪ নে�র ২০০৩
২৬৬০. বাঁশখালীর িবমল শীল িনরাপ�া চান, েভােরর কাগজ, ২৪ নেভ�র ২০০৩



২৬৬১. বাঁশখালী �ােজিড : েচয়ারময্ােনর েনতৃে� ৮ জেনর �প ১১ জনেক পুিড়েয় েমেরেছ ॥ ে��ারকৃত 
চারজেনর চা�লয্কর তথয্, যুগা�র, ২৫ নেভ�র ২০০৩
২৬৬২. িমজর্াপুের �ােম মি�ের ঢুেক মূিতর্ ভাঙচুর, নদীেত িনেক্ষপ, সংখয্ালঘুেদর মেধয্ আত�, জনক� 
২৯, নেভ�র ২০০৩
২৬৬৩. িমজর্াপুেরর িতন �ােমর ১০ মি�েরর মূিতর্ ভাঙচুর, পূজা ব�, ইে�ফাক, ২৯ নেভ�র ২০০৩
২৬৬৪. মাদারীপুের �ভাবশালী একিট মহল হািতেয় িনেয়েছ পুরানবাজার কালী মি�েরর েদেবা�র 
স�ি�, জনক�, ২৯ নেভ�র ২০০৩
২৬৬৫. েভালায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িবএনিপর কয্াডারেদর হামলা ॥ মিহলারা লাি�ত, জনক� 
৩০, নেভ�র ২০০৩
২৬৬৬. বািজতপুের সংখয্ালঘু পিরবাের ডাকাতেবশী দুবৃর্�েদর তা�ব, সংবাদ, ৩০ নেভ�র ২০০৩
২৬৬৭. িমজর্াপুের ১০িট কালীমি�েরর �িতমা গুিড়েয় িদেয়েছ দুবৃর্�রা, সংবাদ, ৩০ নেভ�র ২০০৩

িডেস�র, ২০০৩:-

২৬৬৮. ঝলকািঠর কীিতর্পাশায় দশরার মাঠ দখল, সংখয্ালঘু স�দায় হুমিকর মুেখ, যুগা�র, ১ িডেস�র, 
২০০৩
২৬৬৯. মূিতর্ ভাঙচুর : িমজর্াপুের দুই ম�ীর ৮ মি�র পিরদশর্ন, যুগা�র, ১ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭০. অধয্ক্ষ মুহুরী হতয্া মামলায় যাব�ীবন সাজা�া� আসামী জািমেন মু�, হাইেকােটর্ শুনানীেত 
রা�পক্ষ িবেরাধীতা কেরিন, �থম আেলা, ২ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭১. রাজধানীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর নববধূ অপহরণ, জনক�, ২ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭২. েন�েকানার আটপাড়ায় �ামীর হাত-পা েবেধ �ীেক ধষর্ণ, ইে�ফাক, ৩ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭৩. অপরাধ শুকর খাওয়া, িঝকরগাছায় ঋিষ স�দােয়র ওপর স�াসী হামলা, ১০ জন আহত, ৩িট 
গরু লুট, সংবাদ, ৩ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭৪. িচতলমারীেত িবএনিপ েনতার িবরুে� সংখয্ালঘুর জিম দখেলর অিভেযাগ, আজেকর কাগজ, ৩ 
িডেস�র, ২০০৩
২৬৭৫. অভয়নগের সংখয্ালঘু �িতব�ী ও িভকু্ষক ধষর্ণ মামলা দু’িটর ভিবষয্ৎ অিনি�ত হেয় পেড়েছ, 
সংবাদ, ৪ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭৬. ধমর্ীয় সংখয্ালঘুরা শি�ত হেয় পেড়েছ বাংলােদেশ, আজেকর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭৭. শুকর জবাই কের চাঁদা না েদওয়ায় ঋিষ স�দােয়র ওপর হামলা, মারিপেট আহত-১০, িনরাপ�া 
চায় ঋিষরা, েভােরর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭৮. ধমর্পাশায় িদনমজুেরর �ীেক ধষর্েণ বয্থর্ হেয় অ�াঘােত জখম, ইে�ফাক, ৫ িডেস�র, ২০০৩
২৬৭৯. িনয়ামতপুের আিদবাসীেদর ২২ বািড় পুিড়েয় িদেয়েছ স�াসীরা, জনক�, ৫ িডেস�র, ২০০৩
২৬৮০. িদ ইেকােনািমে�র ম�বয্ ॥ বাংলােদেশ সংখয্ালঘুেদর একমা� িনরাপদ �ান এয়ারেপােটর্র 
িডপারচার লাউ�, জনক�, ৫ িডেস�র, ২০০৩
২৬৮১. নওগাঁয় ১৭ আিদবাসী পিরবারেক উে�দ, বািড়ঘের অি�সংেযাগ, যুগা�র, ৫ িডেস�র, ২০০৩
২৬৮২. বাঁশখালী �ােজিড, কালু নােম এক স�াসীেক ে��ার কের িরমাে�, �থম আেলা, ৫ িডেস�র, 
২০০৩
২৬৮৩. েদেশ পুিড়েয় মারার �বণতা িবপ�নকভােব বাড়েছ, সংবাদ, ৫ িডেস�র, ২০০৩
২৬৮৪. বাঁশখালীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর ১১ জনেক পুিড়েয় হতয্ার ঘটনায় িন�া, িবেক্ষাভ, সরকারদলীয় 
েনতা-ম�ীেদর মনগড়া ব�বয্ ও �শাসিনক গিড়মিস জািত বরদাশত করেব না, সংবাদ, ৫ িডেস�র, 
২০০৩
২৬৮৫. চ��ােম আিদবাসী িকেশারী িনযর্াতেনর িশকার, �থম আেলা, ৫ িডেস�র, ২০০৩
২৬৮৬. পুিড়েয় মারার হুমিক, িভটাবািড় িবি� না করায় টা�াইেল সংখয্ালঘুেক েবদম �হার কেরেছ 
স�াসীরা, জনক�, ৬ িডেস�র, ২০০৩
২৬৮৭. �রূপকাঠীেত িবএনিপ েনতােদর িবরুে� সরকাির গাছ েকেট েনওয়ার অিভেযাগ, সংখয্ালঘু 
অধুয্িষত এলাকায় গরু চুিরর িহিড়ক, সংবাদ, ৬ িডেস�র, ২০০৩
২৬৮৮. জয়পুরহােট আিদবাসী প�ীেত হামলা, ২৮ িদেনও েকউ ে��ার হয়িন, সংবাদ, ৭ িডেস�র, ২০০৩



২৬৮৯. ধামরাইেয় িহ�ু ধমর্ীয় �ান ও জিম জবর দখেলর অিভেযাগ, ইে�ফাক, ৮ িডেস�র, ২০০৩
২৬৯০. বাউফেল এক সংখয্ালঘু পিরবারেক পুিড়েয় মারার েচ�া, আসামীরা ঘুের েবড়াে�, পুিলশ 
নীরব, জনক�, ৮ িডেস�র, ২০০৩
২৬৯১. সাতক্ষীরায় পূজাম�েপর জিম দখল কেরেছ দুই জামায়াত কমর্ী, জনক�, ৮ িডেস�র, ২০০৩
২৬৯২. হিবগে� িটপরা প�ীর ৫িট বসতঘর পুিড়েয় িদেয়েছ স�াসীরা, জনক�, ৮ িডেস�র, ২০০৩
২৬৯৩. টা�াইেল সংখয্ালঘু পিরবারিট এখন িনরাপ�াহীন, পুিলশ বয্ব�া েনয়িন, জনক�, ৮ িডেস�র, 
২০০৩
২৬৯৪. েসনবােগ সংখয্ালঘুর বািড়ঘর জবর দখল, যুগা�র, ৮ িডেস�র, ২০০৩
২৬৯৫. শয্ামনগের জামায়াত েনতার িবরুে� পূজা ম�েপর জিম দখেলর অিভেযাগ, সংবাদ, ৮ 
িডেস�র, ২০০৩
২৬৯৬. পাঁচিবিবর কল�রপুর আিদবাসী প�ীেত হামলার একমােসও পুিলশ কাউেকই ে��ার কেরেত 
পােরিন, আজেকর কাগজ, ৮ িডেস�র, ২০০৩
২৬৯৭. বােগরহােট পাঁচ সংখয্ালঘুর বািড়েত অি�সংেযাগ, আহত-৫, উে�জনা, জনক�, ৯ িডেস�র, 
২০০৩
২৬৯৮. রাজশাহী ও নওগাঁর আিদবাসীেদর জীবনিচ� : �ভাবশালী ভূিমদসুয্রা �াস করেছ জিম, 
�তারণা করেছন েনতারা, েভােরর কাগজ, ৯ িডেস�র, ২০০৩
২৬৯৯. বাঁশখালীেত সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখল, যুগা�র, ৯ িডেস�র, ২০০৩
২৭০০. সাভাের ি��ান কেলেজ ডাকািত ও ভাঙচুর, ইে�ফাক, ১০ িডেস�র, ২০০৩
২৭০১. বাঁশখালীেত সংখয্ালঘুর ২৫ লাখ টাকার জিম েজার কের দখল, জনক�, ১০ িডেস�র, ২০০৩
২৭০২. িদনাজপুের রায় সােহব বািড় দখল েচ�ার অিভেযােগ ১ জন ে��ার, ৪িট পুকুের িবষ �েয়াগ, 
�থম আেলা, ১০ িডেস�র, ২০০৩
২৭০৩. সাভাের ি��ান ধমর্িশক্ষা �িত�ােন ডাকািত, ৮০ হাজার টাকা লুট, েভােরর কাগজ, ১০ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭০৪. বাঁশখালীর ১১ জন হতয্ার িন�া জ্ঞাপন : েদাষীেদর শাি� দাবী, পূবর্েকাণ চ��াম, ১০ িডেস�র, 
২০০৩
২৭০৫. সাধনপুর শীলপাড়ায় অি�কাে�র ঘটনায় আেরা একজন ে��ার, পূবর্েকাণ চ��াম, ১০ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭০৬. বাঁশখালী ঘটনায় জিড়ত সে�েহ আেরা এক বয্ি� ে��ার, আজাদী চ��াম, ১০ িডেস�র, 
২০০৩
২৭০৭. অয্ামেনি� কমর্কতর্ার সােথ ঐকয্ পিরষদ েনতার মতিবিনময়, বীর চ��ামম� চ��াম, ১১ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭০৮. নওগাঁয় স�াসীেদর আগুেন আিদবাসী বািড়ঘর পুেড় ছাই, বয্াপক লুটপাট, থানায় বয্থর্ হেয় 
ময্ািজে�ট আদালেত মামলা, �থম আেলা, ১১ িডেস�র, ২০০৩
২৭০৯. েমেয়র িবেয়র ২০ হাজার টাকা বাঁচােত �াণ িদেলন নীরদ, েভােরর কাগজ, ১২ িডেস�র, 
২০০৩
২৭১০. রাজশাহীর আিদবাসীরা নানা িনযর্াতেনর িশকার, তারা মানেবতর জীবন যাপন করেছ, 
ইে�ফাক, ১৩ িডেস�র, ২০০৩
২৭১১. একমা� েমেয়র কারেণই িক খুন হেলন িনর�ন? অেনক বখােটর নজর িছল মুকুেলর �িত, 
জনক�, ১৩ িডেস�র, ২০০৩
২৭১২. রাজশাহী িবভাগীয় কিমশনারেক আিদবাসী পিরষেদর �ারকিলিপ েপশ, জনক�, ১৩ িডেস�র, 
২০০৩
২৭১৩. নওগাঁয় সংবাদ সে�লন, জনক�, ১৩ িডেস�র, ২০০৩
২৭১৪. পীরগে� সংখয্ালঘু দ�িতেক কুিপেয় আহত, সংবাদ, ১৩ িডেস�র, ২০০৩
২৭১৫. েলাহাগড়ায় ৪ িশক্ষেকর িনযর্াতেন �ুলছাে�র মৃতুয্, সংবাদ, ১৫ িডেস�র, ২০০৩
২৭১৬. নািজরপুের সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, আজেকর কাগজ, ১৫ িডেস�র, ২০০৩
২৭১৭. িশক্ষেকর িনযর্াতেন ছাে�র আ�হতয্া, েলাহাগড়ায় হরতাল, চার িশক্ষক বরখা�, জনক�, ১৫ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭১৮. বাঁশখালীেত ১১ খুেনর নারকীয় ঘটনা িক েশষ পযর্� ধামাচাপা পেড় যাে�, জনক�, ১৫ 



িডেস�র, ২০০৩
২৭১৯. পুিলশ অবেশেষ অিভেযাগিট িনয়িমত মামলা িহেসেব �হণ কেরেছ, জনক�, ১৫ িডেস�র, ২০০৩
২৭২০. শহীদ বুি�জীবী েজািতমর্য় গুহঠাকুরতার �ৃিতিবজিড়ত স�ি� জবর দখল, েভােরর কাগজ, ১৪ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭২১. নািজরপুর সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, আজেকর কাগজ, ১৫ িডেস�র, ২০০৩
২৭২২. বাঁশখালীেত ১১ খুেনর নারকীয় ঘটনা িক েশষ পযর্� ধামাচাপা পেড় যাে�? জনক�, ১৫ িডেস�র, 
২০০৩
২৭২৩. িসরাজিদখােন একিট সংখয্ালঘু পিরবােরর জীবন িবপ�, �ভাবশালীেদর হুমিক, জনক�, ১৬ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭২৪. িপেরাজপুের সংখয্ালঘুর মােছর েঘর লুট, বাধা েদয়ায় মারধর, জনক�, ১৬ িডেস�র, ২০০৩
২৭২৫. িপেরাজপুের সংখয্ালঘুেদর স�ি� িবএনিপ েনতার জবর দখল েচ�া, েঘর লুট, জনক�, ১৬ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭২৬. উে�দ িনযর্াতেনর �িতবােদ রাজশাহীেত আিদবাসীেদর �তীক গণঅনশন, সংবাদ, ১৬ িডেস�র, 
২০০৩
২৭২৭. িপেরাজপুের সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলা, ে��ার-৫, জনক�, ১৭ িডেস�র, ২০০৩
২৭২৮. িচতলমারী-নািজরপুর সীমাে� সংখয্ালঘু প�ীেত লািঠয়ালেদর হামলা : আহত-১৫, যুগা�র, ১৭ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭২৯. টা�াইেল বািড়র জিম ও ভুয়াপুের চাঁদা না েদয়ায় সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসী হামলা, মারিপট, 
সংবাদ, ১৭ িডেস�র, ২০০৩
২৭৩০. িচতলমারী-নািজরপুর সীমাে�র বেল�র চের সংখয্ালঘু প�ীেত লািঠয়ালেদর হামলা, 
গৃহবধূ-িকেশারীেদর স�মহািন, আহত-১৫, আজেকর কাগজ, ১৭ িডেস�র, ২০০৩
২৭৩১. মেহশখালীেত েপৗর েচয়াময্ান কতৃর্ক েবৗ� িবহােরর জিম দখেলর েচ�া, আজেকর কাগজ, ১৮ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭৩২. মঠবািড়য়ায় িশক্ষেকর দাঁত েভে� িদেয়েছ স�াসীরা, জনক�, ১৮ িডেস�র, ২০০৩
২৭৩৩. সাতক্ষীরায় সংখয্ালঘুর পিরবােরর স�ি� দখেলর অিভেযাগ, জনক�, ১৮ িডেস�র, ২০০৩
২৭৩৪. ফেলাআপ : িপেরাজপুর বািনয়াির �াম ॥ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন িনযর্ািতত সংখয্ালঘুেদর এখন 
�াণ নােশর হুমিক েদয়া হে�, সংবাদ, ১৯ িডেস�র, ২০০৩
২৭৩৫. গলািচপায় েবৗ� মি�েরর েদড় একর জিমর ধান েকেট িনল �ভাবশালীরা, ইে�ফাক, ২০ িডেস�র, 
২০০৩
২৭৩৬. সাঁিথয়ায় অিজত হতয্াকা�, মামলার পর বাদীেক জীবননােশর হুমিক, জনক�, ২০ িডেস�র, 
২০০৩
২৭৩৭. ে�েমর অপবাদ, েমেহরপুের সংখয্ালঘু তরুণেক উে�দ ও তরুণীর স�ি� দখেলর অপেচ�া, 
জনক�, ২০ িডেস�র, ২০০৩
২৭৩৮. সাতক্ষীরায় সাংবািদক সে�লেন িবএনিপ েনতার িবরুে� অিভেযাগ, সংখয্ালঘু পিরবােরর এক 
ভাইেক গুম কের আেরক ভাইেয়র ২৭ িবঘা জিম দখল, সংবাদ, ২০ িডেস�র, ২০০৩
২৭৩৯. নািজরপুের কয্াডারেদর ভেয় সংখয্ালঘুরা এলাকা ছাড়া, ৮৫ একর েঘেরর মাছ লুটকারীরা সদেপর্ 
ঘুের েবড়াে�, সংবাদ, ২০ িডেস�র, ২০০৩
২৭৪০. েডামাের �িতমা ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ২০ িডেস�র, ২০০৩
২৭৪১. নােটাের একরােত দুই �ােম ২৪ সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত, গুিলেত ডাকাত িনহত, জনক�, ২১ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭৪২. চ��ােম মি�েরর জায়গা দখেলর েচ�া, সংঘষর্, ধাওয়া পা�া ধাওয়ায় আহত-৫, জনক�, ২১ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭৪৩. চ��ােম রােতর আঁধাের মি�েরর জায়গা দখল িনেয় সংঘষর্, আহত-১০, যুগা�র, ২১ িডেস�র, 
২০০৩
২৭৪৪. েডামাের আবারও �িতমা ভাঙচুর, সংখয্ালঘুেদর মেধয্ ভীিত সৃি�, সংবাদ, ২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৪৫. চ��ােম মধয্রােত হামলা, আহত-৫, সংবাদ, ২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৪৬. চ��ােম হাজারী গলীর জয়কালী মি�র দখেলর েচ�া দু’পেক্ষর সংঘেষর্ আহত-৩, আজেকর কাগজ, 



২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৪৭. ফেলাআপ : নািজরপুেরর চর বািনয়ারী �াম সংখয্ালঘু প�ীর েলাকজন িদনািতপাত করেছ 
আতি�ত অব�ায়, আসামীেদর ে��ার করেছ না পুিলশ, আজেকর কাগজ, ২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৪৮. নােটােরর দুই �ােম এক রােত ২৪ সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত, �ামবাসীর গুিলেত এক দুবৃর্� 
িনহত, আহত- ৫০ জন, েভােরর কাগজ, ২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৪৯. চ��ােম গভীর রােত মি�েরর দখল িনেত স�াসীেদর তা�ব, জনতার বাধা, ঠায় দাঁিড়েয় িছল 
পুিলশ, েভােরর কাগজ, ২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫০. িপেরাজপুের সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর পর িতন ইউিনয়ন পুরুষশূনয্, জনক�, ২২ িডেস�র, 
২০০৩
২৭৫১. চ��ােম মি�েরর �েবশপেথ িনমর্াণকাজ িনেয় উে�জনা, িবকু্ষ� িহ�ুরা েগট ও েদয়াল েভে� 
িদেয়েছ, �থম আেলা, ২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫২. ১ ডাকাত িনহত, ৬০ �ামবাসী আহত, নােটােরর িসংড়ায় এক রােত ২৪ বািড়েত ডাকািত, �থম 
আেলা, ২১ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫৩. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার সময় পুিলশ যথাসমেয় এিগেয় আেসনা, ধমর্ীয় �াধীনতা িবষেয় 
বাংলােদশ �সে� মািকর্ন পররা� দ�র, যুগা�র, ২২ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫৪. নােটাের ১৮িট বািড়েত ডাকািতর ঘটনায় মামলা, সংবাদ, ২২ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫৫. নািজরপুের সংখয্ালঘু িনযর্াতন : সাঈদী বলেছন সাজােনা ঘটনা, িনযর্ািততরা েদশতয্ােগর কথা 
ভাবেছন, েভােরর কাগজ, ২২ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫৬. সংখয্ালঘুেদর েক্ষে� পুিলশ ধীের চেল, বাংলােদশ স�েকর্ মািকর্ন পররা� দ�র, েভােরর কাগজ, 
২২ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫৭. গাজীপুের সংখয্ালঘুেদর ৪িট েদাকােন স�াসীেদর অি�সংেযাগ, �থম আেলা, ২৩ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫৮. িনরাপ�া েহফাজেতর জনয্ আদালেত ে�রণ : েসানারগাঁেয় ১০ িদন আটেক েরেখ �ুল ছা�ীেক 
ইসলাম ধমর্ �হেণ বাধয্ কেরেছ জামায়াত েনতা, সংবাদ, ২৩ িডেস�র, ২০০৩
২৭৫৯. ফেলাআপ : নািজরপুের েঘেরর মাছ লুট, জিম দখল, হামলা, এক স�ােহও িবএনিপ স�াসীেদর 
পুিলশ ে��ার কেরিন, সংখয্ালঘুরা বািড়ছাড়া, সংবাদ, ২৩ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬০. েতজগাঁও থানা পুিলেশর নােকর ডগায় কাওরান বাজার বয্বসায় �িত�ােন স�াসীেদর গুিলেত 
বয্বসায়ী আহত, সংবাদ, ২৪ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬১. েগাপালগে�র ৪িট মি�ের চুির, আজেকর কাগজ, ২৪ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬২. পিটয়ায় মি�েরর ৩িট মুূিতর্ েভে� েফেলেছ দুবৃর্�রা, যুগা�র, ২৪ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬৩. বাঁশখালীর ১১ খুেনর ৩৫ িদন, মামলার েকান িকনারা হয়িন, �থম আেলা, ২৪ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬৪. ফেলাআপ : েসানারগাঁেয়র �ুলছা�ীর বাধয্তামূলক ইসলাম ধমর্ �হণ, সুিমতা রায়েক মিহলা 
আইনজীবী সিমিতর িজ�ায় েদয়া হেয়েছ, সংবাদ, ২৪ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬৫. পিটয়ায় রক্ষা কালীমি�ের দুবৃর্�েদর তা�ব, ৩িট �াচীন মূিতর্ ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ২৪ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭৬৬. বাঁশখালীেত আেরা ২িট দুধর্ষর্ ডাকািত, ইে�ফাক, ২৫ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬৭. তালায় সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, অি�সংেযাগ,লুট, সংবাদ, ২৫ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬৮. সুবল দাস জীবেনর িনরাপ�া চান, �থম আেলা, ২৬ িডেস�র, ২০০৩
২৭৬৯. নােটাের িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর অিভেযাগ গণডাকািত, চাঁদাবািজ ও পুিলেশর 
হয়রািনেত সংখয্ালঘুরা আতি�ত, সংবাদ, ২৬ িডেস�র, ২০০৩
২৭৭০. েবায়ালমারীেত িনবর্াচেনা�র সিহংসতায় সহেযািগতার অিভেযাগ : িবভাগীয় মামলায় ওিসর িবরুে� 
সাক্ষয্ েদয়ায় সংখয্ালঘু পিরবারেক েদশ তয্ােগর হুমিক, সংবাদ, ২৬ িডেস�র, ২০০৩
২৭৭১. িসংড়ায় অবয্াহত সংখয্ালঘু িনযর্াতন, পুিলশ কমর্কতর্ােদর �তয্াহােরর দািব, েভােরর কাগজ, ২৬ 
িডেস�র, ২০০৩
২৭৭২. চ��ােম জয়কালী মি�ের ভাঙচুর ও জবরদখেলর �িতবােদ িবেক্ষাভ, সংবাদ, ২৭ িডেস�র, 
২০০৩
২৭৭৩. েগাপালগে� ৪িট মি�ের চুির, কি�পাথেরর মূিতর্ �ণর্ালংকার লুট, সংবাদ, ২৭ িডেস�র, ২০০৩
২৭৭৪. েদশ েছেড় যােবন না, খুি�, কুড়াল িনেয়ই রুেখ দাঁড়ান, পূজা উদযাপন পিরষেদর সভায় িব�বী 
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২৯৪৫. আৈগলঝড়ায় কালীমি�েরর �িতমা ভাঙচুর কেরেছ স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ৭ মাচর্, ২০০৪
২৯৪৬. মা�ায় একিট আিদবাসী পিরবারেক উে�দ কের স�ি� দখল, সংবাদ, ৭ মাচর্, ২০০৪
২৯৪৭. জামালপুের গােরা তরুণী ধষর্ণ : পাঁচ যুবেকর যাব�ীবন, জনক�, ৮ মাচর্, ২০০৪
২৯৪৮. পীরগাছায় সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখল : উে�েদর হুমিক, সংবাদ, ৮ মাচর্, ২০০৪
২৯৪৯. রা�ামািটেত ১০ উপজাতীয় অপহরণ কের দু’জনেক হতয্া, যুগা�র, ৮ মাচর্, ২০০৪
২৯৫০. রা�ামািটেত ২ জনেক হতয্া, ৮ জনেক অপহরণ : দু’জনেক েছেড় িদেয় মুি�পেণর কথা জানােত 
বলা হেয়েছ”, �থম আেলা, ৯ মাচর্, ২০০৪
২৯৫১. বাঁশখালীেত গণহতয্ার েহাতা �িতম�ীর ভাই, আটক দুবৃর্�ের �ীকােরাি�, িবএনিপ েনতােক 
বাঁচােত পুিলশ মিরয়া, েভােরর কাগজ, ১০ মাচর্, ২০০৪
২৯৫২. িসেলেট ১ জন সংখয্ালঘু খুন, যুগা�র, ১০ মাচর্, ২০০৪
২৯৫৩. ে��ারকৃত মাহবুেবর �ীকােরাি�, বাঁশখালীেত ১১ জনেক পুিড়েয় মারার ঘটনায় অংশ েনয় ১২ 
জন, সাতকািনয়ার রুেবল ঘের আগুন েদয়, আজেকর কাগজ, ১০ মাচর্, ২০০৪
২৯৫৪. শহীদ বুি�জীবী েজািতমর্য় গুহর জিম দখল, আজেকর কাগজ, ১০ মাচর্, ২০০৪
২৯৫৫. ে��ােরর পর স�াসী মাহবুব সাংবািদকেদর বলল বাঁশখালীর ১১ খুেনর জনয্ আিমনুল েচয়ারময্ান 
টাকা িদেয়িছল, �থম আেলা, ১০ মাচর্, ২০০৪
২৯৫৬. বাঁশখালীর ঘটনায় আেরা এক ে��ার, মাহবুব রশীদ ও আিমর্ হাসােনর তেথয্ িমল, ১১ জনেক 
পুিড়েয় মারার ঘটনা িনছক ডাকািত নয়, �থম আেলা, ১১ মাচর্, ২০০৪
২৯৫৭. পাইকগাছায় স�ােসর মুেখ েদশতয্াগ, যুগা�র, ১১ মাচর্, ২০০৪
২৯৫৮. কুলাউড়ায় েগাজাছড়া পানপুি�র ৩৫িট আিদবাসী পিরবার উে�দ আতে� : খািসয়ােদর ৬িট ঘর 
েভে� েফলার অিভেযাগ বন িবভােগর িবরুে�, েভােরর কাগজ, ১২ মাচর্, ২০০৪
২৯৫৯. েসনবােগ িবেয় বািড়েত চাঁদাবািজ : সংখয্ালঘুেদর মেধয্ আত�, যুগা�র, ১২ মাচর্, ২০০৪
২৯৬০. �িতম�ীর ভাই একারেণ বাঁশখালী গণহতয্ার েহাতােক ধরেছ না পুিলশ, েভােরর কাগজ, ১৩ 
মাচর্, ২০০৪
২৯৬১. গাজীপুের আিদবাসীেদর উে�দ �েচ�ার �িতবােদ সমােবশ, েভােরর কাগজ, ১৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৬২. বগুড়ায় ভবানী মি�েরর স�ি� েবদখল, জনক�, ১৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৬৩. বাঁশখালীর ১১ খুন “েনপেথয্ গডফাদােরর মুেখাস উে�ািচত, ক্ষমতাধর এই বয্ি� এখনও 
ধরােছাঁয়ার বাইের, জনক�, ১৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৬৪. নারায়ণগে� িবএনিপ কয্াডারেদর ভেয় বয্বসায়ী সিমরেক হতয্ার পর মামলা কেরিন পিরবার, 
জনক�, ১৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৬৫. িডমলায় যুবকেক জবাই কের হতয্ার েচ�া, “ভেয় মামলা কেরিন”, জনক�, ১৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৬৬. িবেয় বাবদ চাঁদা, �থম আেলা, ১৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৬৭. েগািব�গে� ৬িট সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, মূিতর্ ভাঙচুর, মি�ের আগুন, সংবাদ, ১৪ মাচর্, 
২০০৪
২৯৬৮. বািজতপুের ৩ সংখয্ালঘু বয্বসায়ীেক অপহরণ ও মুি�পণ আদায়, সংবাদ, ১৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৬৯. বািজতপুের সংখয্ালঘু িকেশারী অপহৃত, েদড়মােসও উ�ার করা যায়িন : মামলা �তয্াহােরর 
হুমিক, সংবাদ, ১৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৭০. শয্ামনগের িকেশারী অয্ািসড স�ােসর িশকার, সংবাদ, ১৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৭১. চাঁদা না েপেয়, েভােরর কাগজ, ১৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৭২. মামলা িঝিমেয় পেড়েছ, বাঁশখালী হতয্াকাে�র মূল েহাতা তদ�কারীর গািড়েত কের ঘুরেছ, 



েভােরর কাগজ, ১৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৭৩. েগািব�গে� ৬ সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা, মূিতর্ ভাঙচুর, মি�ের অি�সংেযাগ, 
মিহলাসহ আহত ১৫, আজেকর কাগজ, ১৫ মাচর্, ২০০৪
২৯৭৪. েগািব�গে� এক সংখয্ালঘু পিরবার িনরাপ�ার অভােব পািলেয় েবড়াে�, সংবাদ, ১৫ মাচর্, 
২০০৪
২৯৭৫. চাটিখেল মি�র ভাঙচুর, সংবাদ, ১৫ মাচর্, ২০০৪
২৯৭৬. ফুলবািড়েত খেগ�নাথ িসং হতয্া মামলার তদ� িঝিমেয় পেড়েছ, সংবাদ, ১৬ মাচর্, ২০০৪
২৯৭৭. খুলনায় চাঁদার দািবেত কেলজ অধয্ক্ষেক �াণনােশর হুমিক, জনক�, ১৬ মাচর্, ২০০৪
২৯৭৮. চ��ােম িদনদুপুের �ণর্ বয্বসায়ীেক গুিল, অ�সহ ১জন আটক, েভােরর কাগজ, ১৬ মাচর্, ২০০৪
২৯৭৯. নারায়ণগে� রামকৃ� িমশেনর গাড়ী ভাঙচুর, যুগা�র, ১৮ মাচর্, ২০০৪
২৯৮০. নওগাঁর ভীমপুর প�ী, স�াসীেদর হুমিকেত এলাকা ছাড়েছন আিদবাসীরা, �থম আেলা, ১৯ মাচর্, 
২০০৪
২৯৮১. �ম�েল এক বয্বসায়ীর ওপর মধয্যুগীয় কায়দায় িনযর্াতন, যুগা�র, ১৯ মাচর্, ২০০৪
২৯৮২. কা�াইেয় িকেশারী ধিষর্ত, যুগা�র, ১৯ মাচর্, ২০০৪
২৯৮৩. জামালপুের মা�ার স�দায় েজলা �শাসেনর কােছ িনরাপ�া েচেয়েছ, যুগা�র, ১৯ মাচর্, ২০০৪
২৯৮৪. হামলায় আহত-৬, িমরসরাইেয় চাঁদা না েপেয় স�াসীেদর তা�ব, মি�ের অি�সংেযাগ, েভােরর 
কাগজ, ১৯ মাচর্, ২০০৪
২৯৮৫. ম�ীর উপি�িতেত নারায়ণগে� রামকৃ� িমশেনর গািড় ভাঙচুর, ে��ার-৫, েভােরর কাগজ, ১৯ 
মাচর্, ২০০৪
২৯৮৬. িচতলমািরেত িতন সংখয্ালঘুর েঘেরর মাছ লুট, জনক�, ২১ মাচর্, ২০০৪
২৯৮৭. বিরশােলর উিজরপুেরর িনতয্ান�পুের হাহাকার : চাঁদাবািজ �িতেরােধর উেদয্াগ িনেত িগেয় খুন 
হেলন ডাঃ িহরা, �থম আেলা, ২১ মাচর্, ২০০৪
২৯৮৮. িমজর্াপুেরর শাি�রাণী �ামী হতয্ার িবচার েচেয় দুই স�ান িনেয় �াের �াের ঘুরেছ, ইে�ফাক, 
২২ মাচর্, ২০০৪
২৯৮৯. রাৈজের মি�ের হামলা, �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ২২ মাচর্, ২০০৪
২৯৯০. বাগমারায় সংখয্ালঘু দুই পিরবারেক অবরু� কের েরেখেছ স�াসীরা, জনক�, ২২ মাচর্, ২০০৪
২৯৯১. লালপুেরর সংখয্ালঘু পাড়ায় স�াসীেদর হামলা, ভাঙচুর, জনক�, ২৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৯২. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুর জায়গা দখল, ধাওয়া পা�া ধাওয়ায় আহত ৫ : ২৬ মাচর্ থানায় দু 
পেক্ষর সমেঝাতা ৈবঠক, আজেকর কাগজ, ২৩ মাচর্, ২০০৪
২৯৯৩. বাস�ীপূজার মূিতর্ ভাঙচুর, আেনায়ারায় েক্ষাভ উে�জনা, েভােরর কাগজ, ২৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৯৪. চাঁদাবাজেদর ভেয়, েভােরর কাগজ, ২৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৯৫. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুর জিম দখল : পা�া পাি� মামলা, সংবাদ, ২৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৯৬. হািতয়ায় পূজা ম�েপ হামলা �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, ২৪ মাচর্, ২০০৪
২৯৯৭. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর �িতেবদন : মােচর্ সংখয্ালঘুেদর ওপর িনিপড়েনর ৩২িট 
ঘটনায় ক্ষিত�� অসংখয্, েভােরর কাগজ, ২৫ মাচর্, ২০০৪
২৯৯৮. চাটেমাহেরর ি��ানপ�ী িনেয় এক িবএনিপ েনতার নতুন ষড়য�, জনক�, ২৫ মাচর্, ২০০৪
২৯৯৯. আেনায়ারায় মূিতর্ ভাঙচুর, আটক ২, ইে�ফাক, ২৫ মাচর্, ২০০৪
৩০০০. টু�ীপাড়ায় সংখয্ালঘুেদর নগর কীতর্েন হামলার ঘটনায় মামলা, সংবাদ, ২৬ মাচর্, ২০০৪
৩০০১. খুলনার’ �ােম িতন মি�েরর �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ২৭ মাচর্, ২০০৪
৩০০২. েগৗর চ� বালােক উে�েদর েচ�া, সরকােরর হ�েক্ষপ কামনা, জনক�, ২৮ মাচর্, ২০০৪
৩০০৩. ঝালকািঠ ও েগাপালগে� ডাকািত, জনক�, ২৯ মাচর্, ২০০৪
৩০০৪. হিবগে� এক ডা�ােরর বািড়েত স�াসী হামলা, জনক�, ৩০ মাচর্, ২০০৪
৩০০৫. মুি�গে� আখড়ায় ডাকািত, জনক�, ৩০ মাচর্, ২০০৪



এি�ল, ২০০৪:-

৩০০৬. মাগুরায় অে�র মুেখ সংখয্ালঘু বয্বসায়ী অপহরণ, জনক�, ১ এি�ল, ২০০৪
৩০০৭. নােটাের একই রােত ১৪ িট সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত, সংবাদ, ২ এি�ল, ২০০৪
৩০০৮. মি�েরর স�ি� ব�ক েরেখ বয্াংক ঋণ : কালীগে� অসে�াস, সংবাদ, ৩ এি�ল, ২০০৪
৩০০৯. িমরসরাইেয় েজেলেদর পুিড়েয় মারার হুমিক, ৪০ পিরবার আতে�, জনক�, ৩ এি�ল, ২০০৪
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৩২০৭. গলািচপায় এক সংখয্ালঘু পিরবােরর বািড়ঘর দখল কেরেছ স�াসীরা, িমথয্া মামলায় বািড়র 
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জুলাই, ২০০৪:-
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েভােরর কাগজ, ১০ জুলাই, ২০০৪
৩২৩৯. চাঁদা না েদওয়ার েজর : িসরাজিদখােন এক সংখয্ালঘুর ঘর পুিড়েয় িদেয়েছ অয্ােপােলা বািহনী, 
�থম আেলা, ১০ জুলাই, ২০০৪
৩২৪০. এক স�ায় ৩৫ পিরবােরর কাছ েথেক ২০ লাখ টাকা আদায়, েগৗরনদীর ৫ �ােমর ৩০০ িহ�ু 
পিরবার চাঁদাবােজর হােত িজি�, েভােরর কাগজ, ১১ জুলাই, ২০০৪
৩২৪১. েকশবপুের সংখয্ালঘুেদর বািড়ঘের এেকর পর এক হামলা, ডাকািত ॥ অপরাধী আটেক 
পুিলেশর িনি�য়তার অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ১১ জুলাই, ২০০৪
৩২৪২. িছনতাইকারীেদর হােত চুয়াডা�ায় এনিজও কমর্ী িনহত, েভােরর কাগজ, ১১ জুলাই, ২০০৪
৩২৪৩. কািলয়াৈকের দু’যুবক অপহৃত, ২০ লাখ টাকা মুি�পণ দািব, যুগা�র, ১১ জুলাই, ২০০৪
৩২৪৪. নােটােরর মহােদবপুের মূিতর্ ভাঙচুর, ইে�ফাক, ১১ জুলাই, ২০০৪
৩২৪৫. পূবর্ধলায় অপহৃত সংখয্ালঘু �ুলছা�ী এক মােসও উ�ার হয়িন, েভােরর কাগজ, ১২ জুলাই, 
২০০৪
৩২৪৬. েগৗরনদীেত সংখয্ালঘুেদর ওপর স�াসী হামলা িনযর্াতন চলেছই, েভােরর কাগজ, ১৩ জুলাই, 
২০০৪
৩২৪৭. িশ�ী এস. এম. সুলতােনর েমেয় নীহার বালা ব�নার িশকার, সংবাদ, ১৪ জুলাই, ২০০৪
৩২৪৮. এক মােসও উ�ার হয়িন পূবর্ধলার �ুলছা�ী বাসনা, সংবাদ, ১৪ জুলাই, ২০০৪
৩২৪৯. সাতক্ষীরা সীমাে� িশশু, মিহলা, বৃ�সহ আটক ৭৬, জনক�, ১৪ জুলাই, ২০০৪
৩২৫০. রাজবািড়, নড়াইল ও িসংড়ায় সংখয্ালঘু বািড়েত ডাকািত, যুগা�র, ১৪ জুলাই, ২০০৪
৩২৫১. দামুরহুদায় দাসপাড়ায় �ামীেক েবঁেধ েরেখ স�াসীেদর গৃহবধূ ধষর্ণ, ইে�ফাক, ১৫ জুলাই, 
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৩২৫২. বরগুনায় েগৗরীচ�া আ�য়ন �কে�র ১০িট িহ�ু পিরবারেক উে�েদর পাঁয়তারা, েভােরর 
কাগজ, ১৬ জুলাই, ২০০৪
৩২৫৩. স�াসীেদর হুমিকর মুেখ বািড় েছেড়েছ সংখয্ালঘু ৬ পিরবার, সংবাদ, ১৬ জুলাই, ২০০৪
৩২৫৪. বাঁশখালী হতয্াকা� : �িতম�ীর ভাইেক বাঁচােত �িটপূণর্ চাজর্শীট হে�, েভােরর কাগজ, ১৭ 
জুলাই, ২০০৪
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আতে�, েভােরর কাগজ, ১৮ আগ�, ২০০৪
৩৩৩৪. নবীনগের জিম সং�া� িবেরােধর েজর ধের িহ�ুবািড়েত হামলা, েভােরর কাগজ, ১৯ 
আগ�, ২০০৪
৩৩৩৫. কাজীপুের চাঁদা িদেত অ�ীকার করায় বয্বসায়ীর বািড়েত হামলা, আজেকর কাগজ, ১৯ 
আগ�, ২০০৪
৩৩৩৬. িমরসরাইেয় ভুয়া েমজেরর িমথয্া মামলা : েবৗ� ধমর্াবল�ীসহ িনরীহ েলাকজন হয়রািনর 
িশকার, সংবাদ, ১৯ আগ�, ২০০৪
৩৩৩৭. রা�ামািটেত েমৗজা �ধান খুন, অপহৃত-৩, �থম আেলা, ১৯ আগ�, ২০০৪
৩৩৩৮. কািজপুের িহ�ুবয্ি�র বািড়েত স�াসী হামলা, টাকা, �ণর্ালংকার লুট, েভােরর কাগজ, ২০ 
আগ�, ২০০৪
৩৩৩৯. েগািব�গে� মনসা �িতমা িবসজর্েন বাধা, ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ২০ আগ�, ২০০৪
৩৩৪০. িঝনাইদেহর �ােম চাঁদার দািবেত ৫ সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িনযর্াতন, জনক�, ২০ 
আগ�, ২০০৪,
৩৩৪১. কািলগে�র ৫ সংখয্ালঘু পিরবার পািলেয় েবড়াে�, সংবাদ, ২১ আগ�, ২০০৪
৩৩৪২. কাজীপুের চাঁদা দািবর ঘটনায় সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা, �থম আেলা, ২১ আগ�, ২০০৪
৩৩৪৩. িশশু কে�ার ভিবষয্ৎ অিনি�ত : সা�দািয়কতার িশকার আিদবাসী পিরবােরর িতন �জ�, 
�থম আেলা, ২১ আগ�, ২০০৪
৩৩৪৪. েশরপুের চাঁদা না েদয়ায় বয্বসায়ীেক মারধর, টাকা লুট, সংবাদ, ২২ আগ�, ২০০৪
৩৩৪৫. মঠবািড়য়ায় িবষ�েয়ােগ হাজার টাকার মাছ িনধন, সংবাদ, ২৩ আগ�, ২০০৪
৩৩৪৬. বরগুনায় ভূিম দখলকারীেদর অতয্াচাের রাখাইন স�দায় িবলুি�র পেথ, েভােরর কাগজ, 
২৪ আগ�, ২০০৪



৩৩৪৭. বাউফেল বয্বসায়ী কলয্ান সিমিতর সভাপিত স�াসীেদর গুিলেত আহত, আজেকর কাগজ, ২৪ 
আগ�, ২০০৪
৩৩৪৮. মেহশখালীেত আিদনাথ মি�েরর জায়গা দখল কের েদাকান িনমর্াণ, আজেকর কাগজ, ২৪ 
আগ�, ২০০৪
৩৩৪৯. পীরগাছায় সংখয্ালঘুেদর বািড়েত হামলা, লুটপাট, অি�সংেযাগ, আহত ২৫, জনক�, ২৫ 
আগ�, ২০০৪
৩৩৫০. চাঁদা না েপেয় ভাঙচুর লুট : ৪িট সংখয্ালঘু পিরবার বািড় ছাড়া, সংবাদ, ২৬ আগ�, ২০০৪
৩৩৫১. কািলয়াৈকের স�াসীরা েপে�াল েঢেল �ািলেয় িদেয়েছ এক সংখয্ালঘুর বািড়, �ামী-�ী-সহ ৫ 
জন অি�দ�, কািলয়াৈকের সংখয্ালঘুর বািড়েত আগুনঃ দ�-৫, আজেকর কাগজ, ২৮ আগ�, ২০০৪
৩৩৫২. যেশাের গণ-ধষর্েণর পর তরুণীেক জবাই, সংবাদ, ২৮ আগ�, ২০০৪
৩৩৫৩. কািলয়াৈকের িহ�ু বািড়র সদসয্েদর েপ�ল েঢেল পুিড়েয় হতয্ার েচ�া, সংবাদ, ২৮ আগ�, 
২০০৪
৩৩৫৪. যেশাের যুবতীেক ধষর্েণর পর জবাই কের হতয্া, েভােরর কাগজ, ২৮ আগ�, ২০০৪
৩৩৫৫. কািলয়াৈকের স�াসীরা �ািলেয় িদেয়েছ এক সংখয্লঘুর ঘর, ইনিকলাব, ২৮ আগ�, ২০০৪
৩৩৫৬. কািলয়াৈকের সংখয্ালঘু পিরবারেক আগুেন পুিড়েয় মারার েচ�াঃ অি�দ�-৫, ইে�ফাক, ২৮ 
আগ�, ২০০৪,
৩৩৫৭. এক মাস ধের িনেখাঁজ ধামরাইেয়র অিখল, আজেকর কাগজ, ২৯ আগ�, ২০০৪
৩৩৫৮. েগাপালগে� ২িট মি�েরর মূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ২৯ আগ�, ২০০৪
৩৩৫৯. খাগড়াছিড়েত িজংফু চাকমার মৃতুয্ িনেয় ৪ পাহািড় সংগঠেনর অিভেযাগ, সংবাদ, ২৯ আগ�, 
২০০৪
৩৩৬০. েগাপালগে� ২ মি�েরর ১০িট �িতমা ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ২৯ আগ�, ২০০৪
৩৩৬১. িভকু্ষ জ্ঞানেজািত হতয্ার রায়, সাকা েচৗধুরীর ৬ কয্াডােরর ফাঁিস, েভােরর কাগজ, ৩০ আগ�, 
২০০৪
৩৩৬২. শরীয়তপুের সংখয্ালঘু এক পিরবারেক িভেটছাড়া, জনক�, ৩০ আগ�, ২০০৪
৩৩৬৩. ঠাকুরগাঁেয় আিদবাসী গৃহবধূ গণধষর্েণর িশকার : মামলা, সংবাদ, ৩১ আগ�, ২০০৪

েসে��র, ২০০৪:-

৩৩৬৪. মািটরা�ায় ৫ �ামবাসী অপহৃত, সংবাদ, ২ েসে��র, ২০০৪
৩৩৬৫. পীরগাছায় িহ�ু বািড়েত অি�সংেযাগ ঘটনার ১৪ আসামী এলাকা ছাড়া : িনযর্ািততেদর হুমিক 
েদয়া হে�, েডইিল �ার, ৪ েসে��র, ২০০৪
৩৩৬৬. “ইেকা পাকর্” িনমর্াণ িনেয় মধুপুর বেন েফর উে�জনা, জনক�, ৪ আগ�, ২০০৪
৩৩৬৭. ধামরাইেয় সংখয্ালঘু পিরবাের হামলা : জিম দখেলর েচ�া, সংবাদ, ৫ েসে��র, ২০০৪
৩৩৬৮. আড়াইহাজাের সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসী হামলা, আহত ৫ জন, সংবাদ, ৫ েসে��র, ২০০৪
৩৩৬৯. রংপুের সংখয্ালঘুেদর ওপর তা�ব : কাউেক ধরেত পােরিন পুুিলশ, সংবাদ, ৫ েসে��র, 
২০০৪
৩৩৭০. ভালুকায় একিট সংখয্ালঘু পিরবার িমথয্া মামলায় হয়রািনর িশকার, সংবাদ, ৬ েসে��র, 
২০০৪
৩৩৭১. রা�ামািটেত দুই এনিজও কমর্কতর্ােক অপহরণ কেরেছ সশ� স�াসীরা
৩৩৭২. জুমচােষর জিম রাবার ও হিটর্কালচােরর জনয্ বরা�, নাইক্ষয্ংছিড়র আিদবাসীরা িনজভূেম 
পরবাসী, �থম আেলা ৬ েসে��র, ২০০৪
৩৩৭৩. ১৪ িদেনও মূল আসামী ে��ার হয়িন, রংপুেরর পীরগাছায় ক্ষিত�� সংখয্ালঘু পিরবাের সাহাযয্ 
�দান, আজেকর কাগজ, ৭ েসে��র, ২০০৪
৩৩৭৪. মধুপুের ইেকাপাকর্ �ক� িনেয় র�ক্ষয়ী সংঘেষর্র আশ�া, সংবাদ, ৮ েসে��র, ২০০৪
৩৩৭৫. কুলাউড়া খািসয়া পাহােড় পানপুি�েত হামলা; আহত ১০, জনক�, ৯ েসে��র, ২০০৪



৩৩৭৬. গােরা পাহােড় িক হে�-১ েসরপুর সীমা� েঘঁষা �ােম স�াসীেদর তা�ব, �ামবাসী এলাকা 
ছাড়েছ, সংবাদ, ৯ েসে��র, ২০০৪
৩৩৭৭. খািসয়া পাহােড়র পানপুি�েত এেকর পর এক স�াসী হামলা, আিদবাসীরা আতে�, েভােরর 
কাগজ, ১০ েসে��র, ২০০৪
৩৩৭৮. গােরা পাহােড় িক হে�? স�াসীরা গেড়েছ �ায়ী আবাস, সংবাদ, ১০ েসে��র, ২০০৪
৩৩৭৯. েম�ােরর আে�ােশ িবধবা ভাতা পাে�ন না িচ�া রাণী, যুগা�র, ১১ েসে��র, ২০০৪
৩৩৮০. চাঁদা িদেত অ�ীকার করায় ফুলগািজেত সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা, আহত ১০, জনক�, ১২ 
েসে��র, ২০০৪
৩৩৮১. েবায়ালমারীেত মি�ের হামলা, মূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ১২ েসে��র, ২০০৪
৩৩৮২. গােরা পাহােড় িক হে�: িতন বছর ধের স�াসীেদর তৎপরতা : �শাসনও জােন সব, সংবাদ, 
১২ েসে��র, ২০০৪
৩৩৮৩. িদরাইেয়র একিট সংখয্ালঘু পিরবার অবরু� জীবন যাপন করেছ, যুগা�র, ১৩ েসে��র, 
২০০৪
৩৩৮৪. বগুড়ায় মি�ের েবামাত�, জনক�, �থম আেলা, ১৫ েসে��র, ২০০৪
৩৩৮৫. িমরসরাইেয় েছেলেক না েপেয় মােক খুন বাবােক মধয্ যুগীয় কায়দায় িনযর্াতন, আজেকর 
কাগজ, ১৫ েসে��র, ২০০৪
৩৩৮৬. েগাপাল েগা�ামী হতয্া মামলার রােয় একজেনর মৃতুয্দ�, ৬ জেনর যাব�ীবন, মামলার বািদেক 
হতয্ার হুমিক, আজেকর কাগজ, ১৫ েসে��র, ২০০৪
৩৩৮৭. সহঃ �াথিমক িশক্ষক িনেয়ােগ অিনয়েমর অিভেযাগ, বা�রবােন পাহাড়ী ও �ানীয়েদর বি�ত 
কের বিহরাগত িনেয়াগ, �থম আেলা, ১৬ েসে��র, ২০০৪
৩৩৮৮. েটকনাফ সীমাে� রাখাইন মা-েমেয়েক ধষর্েণর পর হতয্া, এলাকায় েশাক, জনক�, ১৬ 
েসে��র, ২০০৪
৩৩৮৯. বখােটেদর উৎপােত আ�হতয্াকারী এক সাথী রাণীর কথা, ইে�ফাক, ১৬ েসে��র, ২০০৪
৩৩৯০. ক�বাজাের মা-েমেয় ও চাঁদপুের িকেশার খুন, ট�ীেত যুবেকর লাশ উ�ার, যুগা�র ১৬ 
েসে��র, ২০০৪
৩৩৯১. েগৗরনদীেত সংখয্ালঘু বািড়েত ডাকািত, সংবাদ, ১৭ েসে��র, ২০০৪
৩৩৯২. না�াইেল ধষর্েণর িশকার সংখয্ালঘু িকেশারী সপিরবাের পািলেয় েবড়াে�, সংবাদ, ১৭ 
েসে��র, ২০০৪
৩৩৯৩. মািকর্ন িরেপােটর্ বাংলােদশ ধমর্ �ভািবত সিহংসতা বাড়েছ সংখয্ালঘুেদর েক্ষে� পুিলশ ধীের 
চেল, েভােরর কাগজ, ১৮ েসে��র, ২০০৪
৩৩৯৪. পাঁচজন ে��ার পীরগাছায় আবােরা িহ�ু পাড়ায় হামলা মারধর, অি�সংেযাগ, েভােরর কাগজ, 
১৮ েসে��র, ২০০৪
৩৩৯৫. স�াসীেদর অভয়ারণয্ ধমর্াছিড়, অতয্াচাের অিত� কাউখালীর ৫০০ পাহাড়ী ঘরছাড়া, �থম 
আেলা, ১৮ েসে��র, ২০০৪
৩৩৯৬. পলাতক ও জািমেন থাকা আসািমেদর হুমিক, বীনােক খুন কেরিছ ১৮ রাউ� গুিলেত েতােক 
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অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬০. বােগরহাট িহ�ু দ�িতেক �াসেরাধ কের হতয্া, েভােরর কাগজ, ১৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬১. রাউজােন �িতমা ভাঙার িন�া, আ�েমর স�দ রক্ষার দািব, েভােরর কাগজ, ১৩ অে�াবর, 
২০০৪
৩৪৬২. মিহলাসহ আহত ৩, েভােরর কাগজ েবড়া �িতিনিধর বািড়েত হামলা, লুটপাট, েভােরর কাগজ, 
জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬৩. দীপংকর চ�বতর্ী হতয্াকাে�র �িতবাদ, বগুড়ায় সাংবািদক ও জনতার মহাসমােবশ, �থম 
আেলা, ১৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬৪. ঠাকুরগাঁওেয় �ামা�েল �ভাবশালীেদর �তাপ : ধিষর্ত রাধারাণীর পিরবারেক েদশ তয্ােগর জনয্ 
চাপ, হতয্ার হুমিক, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬৫. েভালার চরফয্াশেন দু গৃহবধূ গণধষর্েণর িশকার, জনক�, ১৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬৬. বােগরহােট সংখয্ালঘু দ�িত খুেনর ঘটনায় িবএনিপ েনতাসহ ৪ বয্ি� আটক, জনক�, ১৩ 
অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬৭. দীপংকেরর র� স�াস েমৗলবােদর িবরুে� রুেখ দাঁড়ােনার ডাক িদেয়েছ, সাংবািদক েনতৃবৃ�, 
জনক�, ৭ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬৮. হুমিকর মুেখ ঠাকুরগাঁওেয়র িনযর্ািততা রাধা রাণীর পিরবার, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৬৯. কলাপাড়ায় স�াসীেদর হুমিকেত ২২িট সংখয্ালঘু পিরবাের আত�, সংবাদ, ১৪ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭০. হতয্া-িনযর্াতেনর �িতবােদ যেশার সংখয্ালঘু স�দােয়র �ারক িলিপ, আজেকর কাগজ, ১৪ 
অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭১. পূজা উৎযাপন পিরষেদর সংবাদ সে�লন, �িতমা ভাঙচুর ব� ও েদাষীেদর শাি� দািব, �থম 
আেলা, ১৪ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭২. রামপােল িহ�ু দ�িত হতয্াকা�, দুই িছচেক েচােরর সহায়তায় বািড়র কােজর েলাক খুন কের, 
েভােরর কাগজ, ১৫ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭৩. নওগাঁর �ােম আিদবাসী বধূেক ধষর্েণর েচ�া, ৪ স�াসীর িবরুে� মামলা, জনক�, ১৬ অে�াবর, 
২০০৪
৩৪৭৪. শয্ামনগের সু�ত ও সালাম বািহনীর হােত সংখয্ালঘুরা িজি�, সংবাদ, ১৬ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭৫. দুই মি�েরর �িতমা ভাঙচুর, পূজা বজর্েনর েঘাষণা, েভােরর কাগজ, �থম আেলা, ১৭ অে�াবর, 
২০০৪
৩৪৭৬. বােগরহােট িশিক্ষকার ওপর ববর্র িনযর্াতন, জনক�, ১৭ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭৭. চুির ও হামলার ঘটনা, ফিরদপুের মামলা তুেল িনেত সংখয্ালঘু এক পিরবারেক হুমিক, �থম 
আেলা ১৭ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭৮. �িতমা ভাঙচুর এলাকায় আত�, ইে�ফাক, আজেকর কাগজ, যুগা�র, ১৭ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৭৯. েগৗরনদীেত বয্বসায়ী অপহরণ, রাতভর িনযর্াতন, সংবাদ, ১৭ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮০. তােনাের �িতমা ভাঙচুর এলাকায় আত�, সংবাদ, ১৭ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮১. পীরগে� �িতমা ভাঙচুর �িতবােদ দুেগর্াৎসব বজর্ন, েভােরর কাগজ, ১৮ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮২. েগৗরনদীর ৬ �ােমর সংখয্ালঘুরা হাচান বািহনীর হােত িজি�, অপহরণ, চাঁদাবািজ, অতয্াচাের 
অেনেকই �াম ছাড়া, েভােরর কাগজ, ১৯ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮৩. কাহালুেত মি�েরর �িতমা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ১৯ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮৪. িবিভ� �ােন মি�র ও �িতমা ভাঙচুের উে�গ, জনক�, েভােরর কাগজ, ১৯ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮৫. িচতলমারীেত িবএনিপর কয্াডারেদর হােত এক বয্ি� র�া� জখম, জনক�, ১৯ অে�াবর, 



২০০৪
৩৪৮৬. িদনাজপুেরর বীরগে� �িতমা ভাঙচুর, তী� েক্ষাভ, জনক�, ২০ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮৭. েঢাল বাজােল েবামা েমের পূজাম�প উিড়েয় েদওয়ার হুমিক, জনক�, ২০ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮৮. গণধষর্েণর পর উপেড় েফলা হেয়েছ ঠাকুরগাঁেয়র রাধারাণীর দু’েচাখ, আজেকর কাগজ, ২১ 
অে�াবর, ২০০৪
৩৪৮৯. বিরশােল ম�েপ ঢুেক �িতমা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ২২ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯০. পাবনায় পূজাম�প চ�ের েবামা িবে�ারণ ১০ জন আহত, �থম আেলা, ২২ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯১. �পুের �াম সরকার সদসয্েদর হােত সংখয্ালঘু পিরবােরর ৩ সদসয্ আহত, আজেকর কাগজ, 
২২ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯২. বােগরহােট স�ােনর সামেনই মােক ধষর্ণ, জনক�, ২২ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯৩. বিরশােল �িতমা ভাঙচুেরর অিভেযােগ যুবক ে��ার, জনক�, ২২ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯৪. মািনকগে� দুগর্ামূিতর্ ভাঙচুর, আটক-৩, জনক�, ২৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯৫. হামলা আর মামলায় পেড় িনঃ� খািসয়া আিদবাসীরা, েভােরর কাগজ, ২৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯৬. বাউফেল িহ�ু বািড়েত ডাকািত, অলংকার ও আসবাবপ� লুট, েভােরর কাগজ, ২৩ অে�াবর, 
২০০৪
৩৪৯৭. মািনকগে� �িতমা ভাঙচুর, ে��ার-৩, েভােরর কাগজ, ২৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯৮. দশর্নায় পূজাম�েপর কােছ েবামা উ�ার, ইে�ফাক, ২৩ অে�াবর, ২০০৪
৩৪৯৯. মু�ীগে� বািড় ও মি�ের হামলা, মূিতর্ ভাঙচুর লুটপাট, ে��ার-২, েভােরর কাগজ, ২৪ অে�াবর, 
২০০৪
৩৫০০. রামশীেল পুজাম�েপ স�াসীেদর হামলা বয্াপক ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ২৪ অে�াবর, ২০০৪
৩৫০১. েগাপালগে� মি�েরর পােশ টাইমেবামা, ভা�ায় ম�েপ আ�মণ, সংবাদ, ২৮ অে�াবর, ২০০৪
৩৫০২. বিরশােল মি�ের ছা�দল কয্াডারেদর হামলা, খাগড়াছিড়েত িকেশােরর মৃতুয্, জনক�, ২৪ 
অে�াবর, ২০০৪
৩৫০৩. সীতানাথ িজউ িব�হ মি�েরর দুগর্া �িতমা লুট, েভােরর কাগজ, ২৫ অে�াবর, ২০০৪
৩৫০৪. মািনকগে� আবােরা মি�ের হামলা, �িতমা ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ২৫ অে�াবর, ২০০৪
৩৫০৫. সূ�াপুের পয্াে�ল েছে� �িতমা অপহরেণর অিভেযাগ, যুগা�র, ২৫ অে�াবর, ২০০৪
৩৫০৬. েরাজায় েখালা রাখায় স�াসী তা�ব, কুিম�ায় ৫ িহ�ু বয্বসায়ীর েহােটল ভাঙচুর, লুটপাট, 
েভােরর কাগজ, ২৫ অে�াবর, ২০০৪
৩৫০৭. সীতানাথ িজউ িব�হ মি�ের �িতমা অপহরেণ পূজা কিমিটর �িতবাদ, সংবাদ, ২৬ অে�াবর, 
২০০৪
৩৫০৮. ঝালকািঠ িবজয় দশমীর েমলা প�, সংখয্ালঘুরা আতি�ত, সংবাদ, ২৬ অে�াবর, ২০০৪
৩৫০৯. �য়াত সাংবািদক দীপংকর চ�বিতর্র বাসভবেন ঘাতক দালাল িনমূর্ল কিমিটর েক�ীয় েনতারা, 
আজেকর কাগজ ২৬ অে�াবর, ২০০৪
৩৫১০. পুরান ঢাকায় �িতমা লুট, িবেক্ষাভ িমিছল েথেক পূজা কিমিটর েনতােক অপহরেণর েচ�া, 
মারধর, েভােরর কাগজ, ২৮ অে�াবর, ২০০৪
৩৫১১. টা�াইেল দুিট আিদবাসী পিরবার তােদর ওপর িনযর্াতেনর িবচার চায়, যুগা�র, ২৮ অে�াবর, 
২০০৪
৩৫১২. �িতমা ভাঙচুর এলাকায় িবেক্ষাভ, েভােরর কাগজ, ২৮ অে�াবর, ২০০৪
৩৫১৩. েনৗকা চুিরর ঘটনা িনেয় নওগাঁয় ৬৩ সংখয্ালঘু পিরবারেক হুমিক, জনক�, ২৯ অে�াবর, 
২০০৪
৩৫১৪. পূবর্ধলায় কালীমূিতর্ ভাঙচুর, সংবাদ, ৩০ অে�াবর, ২০০৪
৩৫১৫. মু�ীগে� মি�ের অি�সংেযাগ, জনক�, ৩১ অে�াবর, ২০০৪

নেভ�র, ২০০৪:-



৩৫১৬. রংপুের পুেরািহতেক ধের িনেয় িনযর্াতন : জনতার পুিলশ ফাঁিড় েঘরাও, দুই পুিলশ ে�াজড, 
লুি�ত টাকা উ�ার, সংবাদ, ১ নেভ�র ২০০৪
৩৫১৭. নবাবগে� সংখয্ালঘু বািড়েত হামলা, গুিল কের ও কুিপেয় ১ জনেক হতয্া, জখম-৩, জনক�, 
২ নেভ�র ২০০৪
৩৫১৮. েরনুকা বালার হতয্াকারী শনা� করেত পােরিন পুিলশ : এলাকার িহ�ুরা আতে�, সংবাদ, ২ 
নেভ�র ২০০৪
৩৫১৯. মানবািধকার বি�ত হিরজন স�দায়, আজেকর কাগজ, ৩ নেভ�র ২০০৪
৩৫২০. মামলা তুেল িনেত হুমিক িদে� স�াসীরা, বাঁশখালীেত গণহতয্া : একবছেরও ে��ার হয়িন 
গডফাদার, েভােরর কাগজ, ৪ নেভ�র ২০০৪
৩৫২১. িদনাজপুের সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা : মধয্যুগীয় কায়দায় মিহলা িনযর্াতন, জনক�, ৪ 
নেভ�র ২০০৪
৩৫২২. যেশাের আদালেতর িনেদর্শ অমানয্ কের মি�েরর জায়গায় মােকর্ট িনমর্াণ উে�জনা, জনক�, 
৬ নেভ�র ২০০৪
৩৫২৩. ঠাকুরগাঁওেয় জিম িনেয় িবেরােধর েজর, মি�েরর �িতমা ভাঙচুর, মামলা, জনক�, ৬ নেভ�র 
২০০৪
৩৫২৪. “িববাহ চাঁদা” না েদয়ায় ছা�দল কয্াডারেদর হােত সংখয্ালঘু যুবক �হৃত, হাসপাতােল, 
জনক�, ৭ নেভ�র ২০০৪
৩৫২৫. মি�েরর স�ি� িনেয় িবেরাধ আৈগলঝাড়ায় ২৪ জন আহত, েভােরর কাগজ, ৭ নেভ�র ২০০৪
৩৫২৬. জামালপুের েদড় মােসও গিণ েগােমজ হতয্া রহসয্ উদঘািটত হয়িন, যুগা�র, ৭ নেভ�র ২০০৪
৩৫২৭. তাড়াশ আিদবাসী তরুণী ধিষর্ত, যুগা�র ৭ নেভ�র ২০০৪
৩৫২৮. িসংড়ায় পঁিচশ বছেরর পুেরােনা িশবিল� চুির, ইে�ফাক, ৭ নেভ�র ২০০৪
৩৫২৯. ৈশলকুপায় অপহৃত ছা�েক ৩ িদেনও উ�ার করা যায়িন ॥ ৫ লাখ টাকা মুি�পণ দািব, জনক�, 
৮ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩০. িদনাজপুেরর �ােম এক সংখয্ালঘু পিরবার ৬ িদন ধের অবরু�, জনক�, ৯ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩১. ধামরাইেয়র প�ীেত হামলা, লুটপাট আহত ১২, ক্ষিত��রা বািড়ঘর েছেড় পািলেয় েবড়াে�, 
ইে�ফাক, ১১ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩২. টা�াইেল পাঁচ মি�ের �িতমা ভাঙচুর, আজেকর কাগজ, ১১ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩৩. আরও হামলার আশ�া করেছ কমেলর পিরবার, সংবাদ, ১১ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩৪. নবাবগে� সংখয্ালঘু বািড়েত হামলা, একজনেক হতয্া, ঘটনার ৪ িদন পরও কাউেক ে��ার 
করেত পােরিন পুিলশ, �থম আেলা, ১২ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩৫. ঘটনা�ল : বীরগ� আরও হামলার আশ�া করেছ কমেলর পিরবার, �থম আেলা, ১২ নেভ�র 
২০০৪
৩৫৩৬. ধামরাইেয় মি�েরর জায়গা দখেল বাধা েদয়ায় বািড়ঘের হামলা : লুটপাট, যুগা�র, ১২ নেভ�র 
২০০৪
৩৫৩৭. বােগরহােট কালী �িতমা ভাঙচুর, থানায় অিভেযাগ দােয়র, জনক�, ১২ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩৮. মি�েরর জিমর মািলকানা দািব, েবগমগে� যুবদল েনতার বাবার েনতৃে� পূজায় বাধা ও 
হামলা, �থম আেলা, ১৩ নেভ�র ২০০৪
৩৫৩৯. বােগরহােট অপহরণ মামলা তুেল না েনয়ায় িকেশারীর বাবা-মােক কুিপেয় জখম, জনক�, ১৩ 
নেভ�র ২০০৪
৩৫৪০. �ভাবশালীর েরাষানেল পেড় ঝালকািঠর ৭ সংখয্ালঘু পিরবার পেথ বেসেছ, সংবাদ, ১৯ নেভ�র 
২০০৪
৩৫৪১. মূিতর্ ভাঙচুেরর অিভেযাগ, ইে�ফাক, ১৯ নেভ�র ২০০৪
৩৫৪২. মধুপুের আিদবাসী পীেরন হতয্া মামলার িবচার িবভাগীয় তদ� �িতেবদন �তয্াখয্ান, জনক�, 
১৯ নেভ�র ২০০৪
৩৫৪৩. নােটােরর �ােম আিদবাসীেদর ওপর হামলা, বািড়ঘর েছেড় যাওয়ার আি�েমটাম, জনক�, ১৯ 



নেভ�র ২০০৪
৩৫৪৪. ধামরাইেয় ৮০িট সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলায় জিড়ত কাউেক পুিলশ ধেরিন, েভােরর 
কাগজ, ২০ নেভ�র ২০০৪
৩৫৪৫. চকিরয়ায় মি�ের স�াসী হামলা, মূিতর্ ভাঙচুর, আহত ১০, জনক�, �থম আেলা, ইে�ফাক, 
২১ নেভ�র ২০০৪
৩৫৪৬. কুিড়�ােমর মািঝপাড়ায় ৮৫ িহ�ু পিরবার স�াসী আতে�, সংবাদ, ২১ নেভ�র ২০০৪
৩৫৪৭. রামপােল িনযর্ািতত আওয়ামী লীগ েন�ী ছিব রানীেক হতয্ার হুমিক, েভােরর কাগজ, ২১ নেভ�র 
২০০৪
৩৫৪৮. চকিরয়ায় মি�ের মাতােলর হামলায় উপাসনারত ১০ জন আহত, আজেকর কাগজ, ২২ নেভ�র 
২০০৪
৩৫৪৯. লালমিনরহােট সংখয্ালঘু পিরবােরর বািড়েত স�াসী হামলা, বয্াপক ভাঙচুর, সংবাদ, ২২ 
নেভ�র ২০০৪
৩৫৫০. িচিরর ব�ের �িতমা ভাঙচুর ও লুটপাট, সংবাদ, ২৩ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫১. েকরানীগে� সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসীেদর হামলা লুট : আহত-৫, সংবাদ, ২৩ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫২. বানারীপাড়ায় পুিলশ পিরচেয় ডাকািত, ে��ার- ৩, আজেকর কাগজ, ২৩ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫৩. িবএনিপ স�াসীেদর তা�ব, মধুপুের িতনমাস ধের গৃহব�ী দুিট আিদবাসী পিরবার, জনক�, 
২৪ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫৪. রাৈজের ১৮ সংখয্ালঘু বািড়েত ভাঙচুর, লুট : পুরুষ ও তরুণীরা এলাকাছাড়া, ে��ার-১২, 
জনক�, ২৪ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫৫. মুরাদনগের িহ�ু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা, আহত-২, বািড়ঘর লুটপাট, আজেকর কাগজ, 
২৬ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫৬. পলােশ েকািট টাকার েদেবা�র স�ি� ২৭ বছেরও দখলমু� হয়িন, েভােরর কাগজ, ২৭ 
নেভ�র ২০০৪
৩৫৫৭. েগৗরীপুর সরকাির কেলেজর মি�ের পূজা অনু�ােন অধয্েক্ষর বাধা, পুিলশ তালা েভে� পূজার 
আেয়াজন কেরেছ, �থম আেলা, ২৭ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫৮. বীরগে� স�াসীেদর ভেয় একিট সংখয্ালঘু পিরবার বািড়ছাড়া, সংবাদ, ২৮ নেভ�র ২০০৪
৩৫৫৯. মি�র উিড়েয় েদওয়ার হুমিকর অজুহােত েগৗরীপুের রাসপূজায় বাধা, সংবাদ, ২৮ নেভ�র 
২০০৪
৩৫৬০. ধামরাইেয় মি�েরর জায়গা দখেল বাধা েদয়ায় হামলা, হতয্ার হুমিক, জনক�, ২৯ নেভ�র 
২০০৪
৩৫৬১. বা�রবােন উপজািতেদর �শান দখল িনেয় উে�জনা, জনক�, ২৯ নেভ�র ২০০৪
৩৫৬২. রূপগে� চাঁদা না িদেল হিরনাম সংকীতর্ন উৎসেব হামলার হুমিক, জনক�, ২৯ নেভ�র ২০০৪
৩৫৬৩. মািলকানার িবষয়িট আদালেত িবচারাধীন, কুিম�ায় সংখয্ালঘু সাত পিরবােরর জিম �াম 
সরকার সদসয্েদর দখেল, �থম আেলা, ৩০ নেভ�র ২০০৪

িডেস�র, ২০০৪:-

৩৫৬৪. সরকাির বরাে�র টাকা আ�সােতর অিভেযাগ ॥ েখাকসার আিদবাসীেদর জীবেন নুয্নতম 
উ�য়েনর েছাঁয়া লােগিন, েভােরর কাগজ, ১ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৬৫. পাবর্তয্ শাি� চুি� অকাযর্কর, বানচােল সরকারই ষড়য� করেছ, স�লারমা, জনক�, ২ 
িডেস�র, ২০০৪
৩৫৬৬. কুিলয়ারচের এক িহ�ু পিরবােরর জিম দখল, সংবাদ, ২ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৬৭. কাহালুেত �শােনর জায়গা দখেলর অপেচ�া চলেছ, আজেকর কাগজ, ২ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৬৮. সাটুিরয়ায় ডাকািত ও গৃহবধূর �ীলতাহািনর েচ�ার অিভেযােগ যুবদল েনতা আটক, আজেকর 
কাগজ, ২ িডেস�র, ২০০৪



৩৫৬৯. টাই েবঁেধ মা�াসায় �াস েনয়ায়, জনক�, ৩ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭০. রাজাপুের কািল মি�র পুিড়েয় িদেয়েছ স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ৩ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭১. সদরপুের িহ�ু পিরবােরর আখলুট, আজেকর কাগজ, ৩ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭২. সংখয্ালঘুেদর জনয্ ৫০ আসেনর দািব পৃথক িনবর্াচন বা�বায়ন পিরষেদর, সংবাদ, ৪ িডেস�র, 
২০০৪
৩৫৭৩. ধামরাইেয় সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতেনর �িতবােদ িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর 
সমােবশ, যুগা�র ৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭৪. ১০ িদেনও উ�ার হয়িন বা�রবােন েসনাবািহনীর লুি�ত অ�, আিদবাসী �ােম িনযর্াতেনর 
অিভেযাগ, আজেকর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭৫. বািকেত িসগােরট না েদয়ায় নারকীয় হামলা, ভা�ার ৫ সংখয্ালঘু বািড়েত ভাঙচুর, লুটপাট, 
মি�ের অি�সংেযাগ, মিহলােদর �ীলতাহািন, আহত ১০, েভােরর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭৬. সারা েদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর �িতবাদ, েভােরর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭৭. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলার মামলায় ধামরাইেয় ে��ার, েভােরর কাগজ, ৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭৮. ফিরদপুের �ােম পাঁচ সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা লুটপাট, মিহলােদর �ীলতাহানী, জনক�, ৪ 
িডেস�র, ২০০৪
৩৫৭৯. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সমােবশ, অিবলে� সংখয্ালঘুেদর সমঅিধকার িনি�ত করার 
আ�ান, �থম আেলা, ৫ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮০. সংখয্ালঘুেদর ওপর িনযর্াতন ব� না হেল িনবর্াচেন তারা েভাট িদেত যােব না, সংবাদ, ৫ 
িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮১. �াধীনতার পর েকান ভাতাই পানিন মুি�েযা�া েমঘনাদ েদ, �থম আেলা, ৬ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮২. বা�রবােনর ৫৫িট আিদবাসী পিরবােরর জিম জবর দখেলর অিভেযাগ, যুগা�র, ৬ িডেস�র, 
২০০৪
৩৫৮৩. চাঁদাবািজ হামলা হুমিক : িনরাপ�াহীন েবায়ালমারীর ৪০ িহ�ু পিরবার, েভােরর কাগজ, ৬ 
িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮৪. িসেলট িবেদশী গাভীসহ সংখয্ালঘুর ঘর পুিড়েয় িদেয়েছ স�াসীরা, আতে� এলাকার ৬৫িট িহ�ু 
পিরবার, সংবাদ, ৭ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮৫. পাহািড়েদর না জািনেয়ই গােরা অধুয্িষত িচ�ুক িহল েরে� ইেকাপােকর্র িস�া�, �থম আেলা, 
৭ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮৬. �ােণর ভেয় পািলেয় েবড়াে� বীর �তীক হাজারীলাল, যুগা�র, ৮ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮৭. ধামরাইেয় সংখয্ালঘু িনযর্াতন : ঐকয্ পিরষেদর চােপ ে��ার-১, সংবাদ, ৮ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮৮. নােটাের ৪৩িট সংখয্ালঘু পিরবার স�াসীেদর হােত িজি�, আজেকর কাগজ, ৯িডেস�র, ২০০৪
৩৫৮৯. উপজাতীয় গৃহবধূেক ধষর্েণর ঘটনায় বাঘাইছিড় উ��, জনসংহিত সিমিতর �িতবাদ, েভােরর 
কাগজ, ৯ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৯০. সাভাের সংখয্ালঘু পিরবাের চাঁদাবাজেদর হামলায় আহত ১৭, আজেকর কাগজ, ৯িডেস�র, 
২০০৪
৩৫৯১. বীর �তীক হাজারী লাল স�াসীেদর ভেয় ভারেত িদন কােট মজুির েখেট, জনক�, ৯ িডেস�র, 
২০০৪
৩৫৯২. সংখয্ালঘুেদর দািব না মানেল আ�জর্ািতক পযর্ােয় উপ�াপন করা হেব, মাইনিরিট সং�াম 
পিরষদ, ইনিকলাব, ১০ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৯৩. িমরসরাইেয় আিদবাসী ি�পুরা পাড়ায় বন কমর্ীেদর হামলায় আহত ২৫, পাবর্তয্ এলাকায় চরম 
উে�জনা, আজেকর কাগজ, ১১ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৯৪. গলািচপায় িতন সংখয্ালঘুর সােড় ৫ একর জিমর ধান লুট, জনক�, ১১ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৯৫. বকশীগে� আিদবাসীেদর দুিদর্ন, যুগা�র, ১২ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৯৬. পাহাড়ী তরুণী ধষর্েণর িন�া জািনেয়েছ পাহািড় ছা� পিরষদ, সংবাদ, ১২ িডেস�র, ২০০৪
৩৫৯৭. িমঠামইেন সংখয্ালঘু স�দােয়র পুকুর দখল কের েনয়া হে�, সংবাদ, ১২ িডেস�র, ২০০৪



৩৫৯৮. সাভাের িহ�ু পিরবােরর ওপর স�াসী হামলা উে�েদর হুমিক, েভােরর কাগজ, ১৩ িডেস�র, 
২০০৪
৩৫৯৯. বাঁশখািলেত ১১ জনেক পুিড়েয় মারার ঘটনা, �রা� ম�ণালেয়র অনুেমাদেনর অেপক্ষায় চাজর্শীট 
�দােন িবল�, যুগা�র, ১৩ িডেস�র, ২০০৪
৩৬০০. সাভাের এক পিরবােরর ওপর হামলা, বািড় দখেলর পায়তারা, �থম আেলা, ১৩ িডেস�র, 
২০০৪
৩৬০১. আিদবাসীেদর জনয্ পৃথক লয্া� কিমশন গঠেনর দাবী সমতার, সংবাদ, ১৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৬০২. শহীদ বুি�জীবী িজিস েদেবর বািড়িট অৈবধ দখেল, �থম আেলা, ১৬ িডেস�র, ২০০৪
৩৬০৩. পাকুি�য়ায় সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�েদ হামলা অি�সংেযাগ, আহত - ৩৫, ইে�ফাক, 
১৭িডেস�র, ২০০৪
৩৬০৪. শহের েতালপাড়, সুনামগে� সংখয্ালঘুর েকািট টাকার স�ি� দখল কের িনেয়েছ িবএনিপ 
েনতা, জনক�, ১৭িডেস�র, ২০০৪
৩৬০৫. শহীদ বুি�জীবী িজিস েদব শ�“র তািলকায়, যুগা�র, ১৮ িডেস�র, ২০০৪
৩৬০৬. সুনামগ� সংখয্ালঘুর স�ি� দখল ঘটনায় ১৫০ জেনর িবরুে� মামলা, জনক�, ১৮ িডেস�র, 
২০০৪
৩৬০৭. সীতানাথিজউ িব�হ মি�র ভা�ার �িতবােদ সমােবশ, েভােরর কাগজ, ১৮ িডেস�র, ২০০৪
৩৬০৮. �পুের সংখয্ালঘুর বািড় ও বয্বসা �িত�ােন হামলা, আহত ৪, জনক�, ১৯ িডেস�র, ২০০৪
৩৬০৯. পাকুি�য়ায় সংখয্ালঘু িবধবার জিম দখেলর জনয্ ঘের অি�সংেযাগ, সংবাদ, ১৯ িডেস�র, 
২০০৪
৩৬১০. বা�রবােন পাঁচ হাজার আিদবাসী উে�দ, যুগা�র ২০ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১১. রাজারহােট েদড়শ সংখয্ালঘু পিরবার েফরারী স�াসী অতয্াচাের অিত�, জনক�, ২০ িডেস�র, 
২০০৪
৩৬১২. আেনায়ারায় যুবকেক পুিড়েয় েমেরেছ স�াসীরা, েভােরর কাগজ, ২০ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১৩. িমরসরাইেয় ি�পুরােদর ওপর বনকমর্ীেদর হামলায় থানা মামলা েনয়িন, েবিশ বাড়াবািড় করেব 
না, সংবাদ, ২১ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১৪. িবএনিপ-জামায়াত েজাট পিরকি�তভােব সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতন করেছ : হািসনা, ি��ান 
অয্ােসািসেয়শেনর সদসয্েদর সাক্ষাৎ, েভােরর কাগজ, ২১ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১৫. মি�র জবর দখেলর েচ�া ও হুমিকর অিভেযাগ, জনক�, ২২ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১৬. আশুিলয়া ইিপেজেড সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলা, সংবাদ, ২২ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১৭. আশুিলয়ায় ৬শ বা�হারা পিরবার উে�দ কের খাসজিম দখল কেরেছ িবএনিপর এমিপ, 
জনক�, ২৩ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১৮. সাভাের সংখয্ালঘুেদর জিম দখেলর অপেচ�ার অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ২৩ িডেস�র, ২০০৪
৩৬১৯. মতিবিনময় সভায় ব�ারা বাংলােদেশর সংিবধােনই সংখয্ালঘু িনিপড়েনর বীজ িনিহত, সংবাদ, 
২৩ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২০. ধামরাইেয় সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর �িতবােদ সমােবশ, েগৗরনদীেত েদড়শ বছেরর �াচীন তীথর্�ান 
�ভাবশালীেদর দখেল, �থম আেলা, ২৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২১. সরকাির ও িবেরাধীদলীয় সাংসদেদর িনেয় েগালেটিবল ॥ আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকার 
�িত�ায় চাই ভূিম কিমশন, সাংিবধািনক �ীকৃিত, সংবাদ, ২৪ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২২. ৭ িদেনর মেধয্ এলাকা ছাড়ার িনেদর্শ, িমরসরাইেয় ি�পুরােদর ওপর হামলার তথয্ েদওয়ার 
েজর, সংবাদ, ২৫ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২৩. সংখয্ালঘুেদর জনয্ সংসেদ ৫০িট আসন সংরক্ষেণর দািব, সংবাদ, ২৫ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২৪. মু�ীগে� মি�ের ঢুেক মূিতর্ ভাঙচুর িহ�ুরা আতে�, েভােরর কাগজ, ২৬ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২৫. িদনাজপুর যেশার ও চাঁদপুের আিদবাসী মিহলাসহ ৩ জন খুন, সংবাদ, ২৬ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২৬. িনঃ� মুি�েযা�া রি�ত েবদখল হওয়া স�ি� পুনরু�াের সহেযািগতা চান, সংবাদ, ২৬ 
িডেস�র, ২০০৪



৩৬২৭. বীরগে� আিদবাসী গৃহবধূ ফুলমিন খুন, পুিলশ এখনও কাউেক ে��ার করেত পােরিন, সংবাদ, 
২৭ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২৮. ঢােক�রী মি�ের উে�দ স�েকর্ পুিলশ : বিহরাগতেদর উ�ািনেতই ওরা মি�র এলাকা 
ছাড়েছ না, সংবাদ, ২৭ িডেস�র, ২০০৪
৩৬২৯. অতয্াচার িনযর্াতেনর িবরুে� ফঁুেস উঠেছ জয়পুর হােটর আিদবাসীরা, জনক�, ২৭ িডেস�র, 
২০০৪
৩৬৩০. পাবনায় ি��ান প�ীেত হামলার েহাতা শাহজাহান র য্ােবর হােত অ�সহ আটক, জনক�, ২৭ 
িডেস�র, ২০০৪
৩৬৩১. মু�ীগে� ছয়িট পূজা ম�েপর মূিতর্ ভাঙচুর কেরেছ স�াসীরা, আজেকর কাগজ, ২৮ িডেস�র, 
২০০৪৩
৩৬৩২. কমলগে� সংখয্ালঘু এক মিহলার স�ি� জবর দখল, আজেকর কাগজ, ২৮ িডেস�র, ২০০৪
৩৬৩৩. মামলা িনেত গিড়মিস পুিলেশর ॥ আেনায়ারায় সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�দ করেছ স�াসীরা, 
েভােরর কাগজ, ২৮ িডেস�র, ২০০৪
৩৬৩৪. বরগুনায় রাখাইন েবৗ� িবহার েথেক আেরা দুিট বু�মূিতর্ চুির ॥ দু দশেক েখায়া েগল ৬৫িট, 
�থম আেলা, ২৯ িডেস�র, ২০০৪
৩৬৩৫. বা�রবােন সভায় পাহািড় েনতৃবৃ� ॥ পাহািড়েদর উে�দ কের িচ�ুক পাহােড় ইেকাপাকর্ করেত 
েদওয়া হেব না, �থম আেলা, ২৯ িডেস�র, ২০০৪
৩৬৩৬. লালমিনরহােট বািড় েথেক েডেক িনেয় ডা�ার খুন, যুগা�র, ৩০ িডেস�র, ২০০৪
৩৬৩৭. রা�ামািটেত আিদবাসী তরুণী ধিষর্ত, েভােরর কাগজ, ৩০ িডেস�র, ২০০৪
৩৬৩৮. মািনকছিড়েত মুেখাশধাির স�াসী ১ উপজাতীয় ৈবদয্েক জবাই কেরেছ, ইে�ফাক, ৩১ িডেস�র, 
২০০৪

জানুয়াির, ২০০৫:-

৩৬৩৯. তাড়াইেল িহ�ু েবৗ� ি��ান �ে�র েনতােক হতয্ার েচ�া, েভােরর কাগজ, ২ জানুয়াির, ২০০৫
৩৬৪০. িবয়ািন বাজাের বাহরাম হতয্াকাে�র ঘটনায় কু্ষ� এলাকাবাসী, আজেকর কাগজ, ২ জানুয়াির, 
২০০৫
৩৬৪১. বিরশাল িসিট করেপােরশেনর রা�া �শ�করণ, িহ�ু স�দােয়র আিদ �শােনর মঠ মি�র 
ভাঙার জনয্ েময়েরর িনেদর্শ, সংবাদ, ২ জানুয়াির, ২০০৫
৩৬৪২. পীেরন �ােনর �থম মৃতুয্বািষর্কী আগামীকাল ॥ মধুপুের ইেকাপাকর্ িবেরাধী আিদবাসীেদর 
হয়রািনর অিভেযাগ, �থম আেলা, ২ জানুয়াির, ২০০৫
৩৬৪৩. কািলয়াৈকের মি�র েথেক �ণর্াল�ার চুির, আজেকর কাগজ, ৩ জানুয়াির, ২০০৫
৩৬৪৪. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর �িতেবদন, নেভ�ের সারােদেশ সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা 
৪০িট, েভােরর কাগজ, ৪ জানুয়াির, ২০০৫
৩৬৪৫. চািলতাতলী �ােম সংখয্ালঘুর ভূ-স�ি� আ�সােত উেঠ পেড় েলেগেছ �ানীয় স�াসীরা, 
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৩৭০৮. সংখয্ালঘু েঘর বয্বসায়ী, নবজাতক ও অ�ঃস�া গৃহবধূসহ নয় েজলায় খুন-১১, জনক�, ২২ 
েফ�য়াির, ২০০৫
৩৭০৯. চাঁদার টাকা না েদওয়ায়, জনক�, ২২ েফ�য়াির, ২০০৫
৩৭১০. দশিমনায় ১৪িট সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�দ েচ�া ॥ মানবািধকার সংগঠেনর ঘটনা�ল 
পিরদশর্েন অিভেযােগর সতয্তা িমলেছ, সংবাদ, ২৩ েফ�য়াির, ২০০৫
৩৭১১. িমরসরাইেয় মি�র ভাঙচুর ঘটনায় ে��ার-২, সংবাদ, ২৪ েফ�য়াির, ২০০৫
৩৭১২. রূপগে� এক িহ�ু পিরবারেক লাি�ত কেরেছ স�াসীরা । ফিরদপুের উপাসনালয় ভাঙার েক্ষাভ 
॥ ১০ সদেসয্র তদ� কিমিট গঠন, �থম আেলা, ২৫ েফ�য়াির, ২০০৫
৩৭১৩. কলাপাড়ায় জিম দখল, ৪ জন ে��ার, সংবাদ, ২৮ েফ�য়াির, ২০০৫

মাচর্, ২০০৫:-

৩৭১৪. জানুয়ািরেত সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা ৩৬, েভােরর কাগজ, ২ মাচর্, ২০০৫
৩৭১৫. তাড়ােশ এক আিদবাসীেক �াসেরাধ কের হতয্া, আজেকর কাগজ, ৫ মাচর্, ২০০৫
৩৭১৬. জামায়াত েনতা তাই, যুগা�র, ৫ মাচর্, ২০০৫
৩৭১৭. মধুপুের িবধবা আিদবাসীর ওপর অবয্াহত িনযর্াতন, সংবাদ, ৫ মাচর্, ২০০৫
৩৭১৮. কুি�য়ায় িহ�ুেদর নামযজ্ঞ অনু�ােন িডিব পুিলেশর হামলা, ঠাকুর লাি�ত, আজেকর কাগজ, ৬ 
মাচর্, ২০০৫
৩৭১৯. বাঁশখালীেত ১১ জনেক পুিড়েয় মারার মামলা িনেয় পুিলশ েবকায়দায় ॥ ১৫ মােসও মামলার 
চাজর্শীট হয়িন, আজেকর কাগজ, ৭ মাচর্, ২০০৫
৩৭২০. মধুপুের দুিট আিদবাসী পিরবারেক পুিড়েয় মারার হুমিক, সংবাদ, ৭ মাচর্, ২০০৫
৩৭২১. টা�াইেল ২ আিদবাসী পিরবারেক হতয্ার হুমিক বয্ব�া েনয়িন পুিলশ, সংবাদ, ৯ মাচর্, ২০০৫
৩৭২২. পাথরঘাটায় িহ�ু পিরবােরর জিম দখল ॥ েচয়ারময্ােনর স�েত উে�েদর ষড়য�, আজেকর 
কাগজ, ১০ মাচর্, ২০০৫
৩৭২৩. মধুপুর বনা�েলর আিদবাসীরা মামলার আশ�ায় ভুগেছ, েভােরর কাগজ, ১২ মাচর্, ২০০৫
৩৭২৪. দুগর্াপুের ধষর্েণর পর আিদবাসী মিহলা খুন, সংবাদ, ১৩ মাচর্, ২০০৫
৩৭২৫. দুগর্াপুের ধষর্েণর পর আিদবাসী মিহলা খুন, সংবাদ, ১৩ মাচর্, ২০০৫
৩৭২৬. কুি�য়ায় আবারও সংখয্ালঘু পিরবােরর েকািট টাকার জিম দখেলর পাঁয়তারা, েভােরর কাগজ, 
১৪ মাচর্, ২০০৫
৩৭২৭. সাতক্ষীরায় গৃহবধূ জবাই, নড়াইেল এক বয্ি�েক কুিপেয় হতয্া, জনক�, ১৫ মাচর্, ২০০৫
৩৭২৮. পটুয়াখালীেত েছেলর সামেন মােক গণধষর্ণ ॥ বাদীেক হুমিক, জনক�, ১৬ মাচর্, ২০০৫
৩৭২৯. রামপােল জামু বািহনীর অতয্াচাের ২০ সংখয্ালঘু পিরবােরর েদশতয্াগ, সংবাদ, ১৭ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩০. যেশাের সংখয্ালঘু বািড়েত হামলা ও ভাঙচুর, লুটপাট, জনক�, ১৭ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩১. সা�াহাের মূিতর্ ভাঙচুর, জনক�, ১৯ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩২. িদনাজপুের আিদবাসী মিহলার গাছ িনেয় িবএনিপ জামায়াত মুেখামুিখ, জনক�, ১৯ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩৩. সীতাকুে� পুিলিশ হয়রািন ॥ এলাকা েছেড়েছ শতািধক িহ�ু পিরবার, সংবাদ, ১৯ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩৪. বগুড়ার �ােম মি�ের হামলা �িতমা ভাঙচুর, জনক�, ১৯ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩৫. মহােদবপুের আিদবাসী প�ীেত স�াসী হামলায় মিহলাসহ আহত-১৫, আজেকর কাগজ, ২০ 
মাচর্, ২০০৫
৩৭৩৬. কািমনী রােয়র ৈপি�ক বািড় উ�ােরর দািব জািনেয়েছ ২৫ জন কিব সািহিতয্ক, আজেকর 
কাগজ, ২০ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩৭. চ��ােম কালী মি�েরর সামেন েবামা িবে�ারণ, আহত-৩, েভােরর কাগজ, ২০ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩৮. নীলফামারীেত সংখয্ালঘুর জিম দখল কের রােতই রা�া িনমর্াণ, জনক�, ২১ মাচর্, ২০০৫
৩৭৩৯. মাদারীপুের �শান ঘাট এলাকায় মসিজদ িনমর্াণ িনেয় িবেরাধ ॥ মুসি�েদর িমিছল সমােবশ, 



জনক�, ২২ মাচর্, ২০০৫
৩৭৪০. িমজর্াপুের কািলপূজা িনেয় দুই �েপর মেধয্ উে�জনা ॥ একজনেক আটেক রাখার অিভেযাগ, 
ইে�ফাক, ২৩ মাচর্, ২০০৫
৩৭৪১. ল�ীপুের পাশিবকতা : �ামী েদবরেক েবঁেধ গৃহবধূেক গণধষর্ণ, েভােরর কাগজ, জনক�, ২৩ 
মাচর্, ২০০৫
৩৭৪২. িদনাজপুের ৮িট আিদবাসী পিরবার �ভাবশালীেদর হুমিকেত বািড়ছাড়া, �থম আেলা, ২৪ মাচর্, 
২০০৫
৩৭৪৩. ঢাকায় আেলাচনা সভায় স� লারমা ॥ মুি�যুে� আিদবাসীেদর অবদােনর �ীকৃিতর বদেল 
িমেলেছ েশাষণ অতয্াচার, েভােরর কাগজ, ২৪ মাচর্, ২০০৫
৩৭৪৪. সাত মাস পর েজল েথেক ছাড়া েপল পাথর্ ॥ পাঁচ িদন িছল েচাখ বাঁধা, চেলেছ িনযর্াতন, 
জনক�, ২৪ মাচর্, ২০০৫
৩৭৪৫. িদনাজপুের িমথয্া মামলার আসামী হেয় ২৩ আিদবাসী বািড় ছাড়া, যুগা�র, ২৫ মাচর্, ২০০৫
৩৭৪৬. েসানারগাঁেয় �িতমা ও পূজা ম�প ভাঙচুর স�াসী ে��ার, �থম আেলা, ২৫ মাচর্, ২০০৫
৩৭৪৭. সাতক্ষীরায় �াধীনতা িদবসসহ িহ�ুেদর অনু�ােন েবামা হামলার হুমিক, আজেকর কাগজ, ২৫ 
মাচর্, ২০০৫
৩৭৪৮. এইচ আর িসিবএম এর �িতেবদন ॥ সংখয্ালঘু িনযর্াতেনর ঘটনা আশ�াজনক হেয় বাড়েছ, 
েভােরর কাগজ, ২৬ মাচর্, ২০০৫
৩৭৪৯. েগালেটিবল আেলাচনার সমাপণীেত ব�ারা ॥ আিদবাসীেদর জনয্ পৃথক ম�ণালয় ও 
সাংিবধািনক �ীকৃিত দািব, �থম আেলা, ২৬ মাচর্, ২০০৫
৩৭৫০. আদালেতর িনেষধাজ্ঞা উেপক্ষা ॥ চ��ােম মি�েরর জায়গা েথেক ৫ পিরবারেক উে�েদর 
অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ২৬ মাচর্, ২০০৫
৩৭৫১. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর �িতেবদন ॥ েফ�য়ািরেত অসংখয্ ধষর্ণ খুন ও মি�র 
ভাঙচুেরর ঘটনা ঘেটেছ, েভােরর কাগজ, ২৬ মাচর্, ২০০৫
৩৭৫২. আদালেতর িনেষধাজ্ঞা উেপক্ষা ॥ চ��ােম মি�েরর জায়গা েথেক ৫ পিরবারেক উে�েদর 
অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ২৬ মাচর্, ২০০৫
৩৭৫৩. িদনাজপুেরর েচারেগাপাল �ােমর আিদবাসীেদর উে�েদর পাঁয়তারা, সংবাদ, ২৭ মাচর্, ২০০৫
৩৭৫৪. স�াসীেদর ভেয় বাগমারায় আেরা এক সংখয্ালঘু পিরবার �ামছাড়া, েবলঘিরয়া হাট পুিলেশর 
অিভযান, স�াসীরা লাপা�া, �থম আেলা, ২৮ মাচর্, ২০০৫
৩৭৫৫. িদনাজপুের আিদবাসীেদর িভেট-মািট েথেক িবতািড়ত করার ষড়য� চলেছ, আজেকর কাগজ, 
২৯ মাচর্, ২০০৫
৩৭৫৬. চরফয্াশেন িসি�ক বািহনীর েদৗরা�য্ ॥ শতািধক পিরবােরর িভেটমািট দখল, সংবাদ, ৩০ মাচর্, 
২০০৫

এি�ল, ২০০৫:-

৩৭৫৭. রা�ামািটর �তয্� অ�ল েথেক আরও ৬ উপজািতয়েক অপহরণ কেরেছ স�াসীরা, জনক�, 
২ এি�ল, ২০০৫
৩৭৫৮. যুবেকর লাশ উ�ার, জনক�, ২ এি�ল, ২০০৫
৩৭৫৯. সুনামগে� স�াসীেদর হােত সংখয্ালঘু যুবক েমেহরপুের তরুণ খুন, জনক�, ২ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬০. কিমিট গঠন িনেয় গ�েগাল, িদনাজপুের মি�ের িবএনিপ কয্াডারেদর হামলা ॥ মামলা িদেত 
এেস যুবক ে��ার, জনক�, ২ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬১. চার েজলায় কুিপেয় ও জবাই কের ৪ জনেক খুন, সংবাদ, ৩ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬২. বা�রবােন অে�র মুেখ অপহৃত-৮, জনক�, ৩ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬৩. সংবাদ সে�লেন �শাসেনর হ�েক্ষপ কামনা ॥ বােগরহােট চাঁদা পিরেশােধ বয্থর্ হেয় ১িট িহ�ু 
পিরবার �াম ছাড়া : জিম দখল, সংবাদ, ৩ এি�ল, ২০০৫



৩৭৬৪. সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা, জনক�, ৪ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬৫. পূজা ব�, সংখয্ালঘুেদর হুমিক, িপেরাজপুের ভূিম দসুয্রা মি�র দখল কের লািগেয়েছ কলাগাছ, 
জনক�, ৬ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬৬. ভূিম দসুয্ িসি�ক বািহনীর দাপেট চরফয্াশেন কেয়কশ পিরবার িভেটছাড়া, জনক�, ৭ এি�ল, 
২০০৫
৩৭৬৭. পুরেনা বটগাছ িনলােম িবি�র অপেচ�া ॥ পাড়ায় উে�জনা, জনক�, ৮ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬৮. েশরপুের ভবানী মি�েরর স�ি� েবদখল হে�, �থম আেলা, ৯ এি�ল, ২০০৫
৩৭৬৯. েমাহনগে� মূিতর্ ভাঙচুেরর ঘটনায় ে��ার-১, ইনিকলাব, ৯ এি�ল, ২০০৫
৩৭৭০. নওগাঁর �াম েথেক ভেয় পালাে� আিদবাসীরা, সংবাদ, ১০ এি�ল, ২০০৫.
৩৭৭১. ছা�ী অপহরেণর �িতবােদ রংপুের িডিস ও পুিলশ সুপার অিফস েঘরাও, জনক�, ১১ এি�ল, 
২০০৫
৩৭৭২. েবতাগীেত িবধবার বািড় দখল, যুগা�র, ১২ এি�ল, ২০০৫
৩৭৭৩. সাঁিথয়ায় বািড়েত হামলা ভাঙচুর ও লুটপােটর অিভেযাগ, আজেকর কাগজ, ১৪ এি�ল, ২০০৫
৩৭৭৪. েগৗরনদীেত ঐিতহয্বাহী লক্ষন দাস পিরবারেক উৎখােতর েচ�া চালাে� �ভাবশালীরা ॥ 
আতে� িদন কাটেছ পিরবােরর সদসয্েদর ॥ থানায় পা�াপাি� অিভেযাগ, আজেকর কাগজ, ১৬ 
এি�ল, ২০০৫
৩৭৭৫. মােচর্ সংখয্ালঘু িনযর্াতন ঘেটেছ ৯১িট, েভােরর কাগজ, ১৬ এি�ল, ২০০৫
৩৭৭৬. ল�ীপুের বািড়েত হামলার ঘটনায় মামলা ॥ বাদীেক �াণনােশর হুমিক, জনক�, ১৭ এি�ল, 
২০০৫
৩৭৭৭. রূপগে� চাঁদা না েদওয়ায় পািলেয় েবড়াে� এক সংখয্ালঘু পিরবার, আজেকর কাগজ, ১৮ 
এি�ল, ২০০৫
৩৭৭৮. রাজশাহীেত ধমর্া�িরত হেয় মুসিলম েমেয়েক িবেয় ॥ িভেট িবি� কের জিরমানার বািক টাকাও 
িদেত হেলা, �থম আেলা, ২০ এি�ল, ২০০৫
৩৭৭৯. রাজশাহীেত িহ�ু েছেলর ধমর্া�িরত হেয় মুসিলম েমেয় িবেয় ॥ �াময্-সািলেশ জিরমানার টাকা 
িদেত বাধয্ হেলন েবগবতী রাণী, আজেকর কাগজ, ২০ এি�ল, ২০০৫
৩৭৮০. েগাপালগে� কালীবািড় মি�র েবামা েমের উিড়েয় েদওয়ার হুমিক, আজেকর কাগজ, ২১ 
এি�ল, ২০০৫
৩৭৮১. পূবর্ধলায় আিদবাসী পিরবােরর জিম দখেলর েচ�া : থানা মামলা েরকডর্ কেরিন, সংবাদ, ২১ 
এি�ল, ২০০৫
৩৭৮২. নােটাের অপহৃত দু’আিদবাসীেক উ�ার করেত িগেয় িনেখাঁজ-৩, সংবাদ, ২৪ এি�ল, ২০০৫
৩৭৮৩. মংলায় আগাম �িতমা িবসজর্ন, আজেকর কাগজ, ২৪ এি�ল, ২০০৫
৩৭৮৪. উ�াপাড়ার পূিণর্মা পিরবার এখন েকমন আেছ, আজেকর কাগজ, ২৪ এি�ল, ২০০৫
৩৭৮৫. রংপুের আিদবাসী গৃহবধূেক ধষর্েণর পর হতয্া, আজেকর কাগজ, ২৫ এি�ল, ২০০৫
৩৭৮৬. স�াসী হামলা ও পুিলিশ িনযর্াতেনর ভয় ॥ চাটেমাহেরর আিদবাসী প�ী পাঁচ িদন ধের পুরুষ 
শুনয্, েভােরর কাগজ, সংবাদ, ২৬ এি�ল, ২০০৫
৩৭৮৭. রংপুের আিদবাসী গৃহবধূেক ধষর্ণ ও হতয্ার �িতবােদ িবেক্ষাভ সমােবশ, ইে�ফাক, ২৬ এি�ল, 
২০০৫
৩৭৮৮. রাজশাহীেত সংখয্ালঘুর বািড়েত েপ�ল েঢেল আগুন, েফর হুমিক, �থম আেলা, জনক�, ২৬ 
এি�ল, ২০০৫
৩৭৮৯. চাটেমাহের মি�েরর জায়গা দখল কের মােকর্ট িনমর্াণ, সংবাদ, ২৬ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯০. চাটেমাহের আিদবাসী অধুয্িষত বহালবািড় �াম পুরুষশূনয্, সংবাদ, ২৬ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯১. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর তথয্- মােচর্ সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলায় খুন ৩৩, ধিষর্ত ৩৭ 
ও অপহৃত ১৫, েভােরর কাগজ, ২৭ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯২. রাজশাহীেত সংখয্ালঘু পিরবারেক পুিড়েয় মারার েচ�ার িন�া, েভােরর কাগজ, ২৭ এি�ল, 
২০০৫



৩৭৯৩. সংখয্ালঘুেদর ওপর হামলায় ওয়াকর্াসর্ পািটর্র �িতবাদ, যুগা�র, ২৭ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯৪. চাটেমাহের কালী �িতমা ভাঙচুেরর রহসয্ উদঘাটন ॥ ে��ার-১, িহ�ু স�দােয়র িবেক্ষাভ ও 
সংবাদ সে�লন, আজেকর কাগজ, ২৮ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯৫. হুমিকর মুেখ পািলেয় েবড়াে� রা�ামািটর এক পিরবার, সংবাদ, ৩০ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯৬. ওিস, ইউএনও অবরু�, কবর�ান ও �শােনর জায়গা িনেয় সাতক্ষীরায় ধাওয়া পা�া ধাওয়া 
॥ লািঠ চােজর্ আহত ১০, জনক�, ২৯ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯৭. িপ আর িস িনেয় মত িবিনময় ॥ সংসেদ আিদবাসীেদর জনয্ সংরিক্ষত আসন দাবী, �থম 
আেলা, ৩০ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯৮. নওগাঁর ভীমপুেরর ১১ আিদবাসী পিরবােরর ১০িটই পািলেয় েগেছ ॥ আলে�ড সেরেনর েবান 
েরেবকা পেড় আেছন জীবেনর মায়া উেপক্ষা কের, যুগা�র, ৩০ এি�ল, ২০০৫
৩৭৯৯. প�গেড় জািমেন েবিরেয় এেস আবার সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা, জনক�, ৩০ এি�ল, ২০০৫

েম, ২০০৫:-

৩৮০০. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সমােবশ ॥ ধমর্া� শি� রা�ীয় পৃ�েপাষকতা পাে� বেলই 
েদেশ সা�দািয়কতা বাড়েছ, জনক�, ১ েম, ২০০৫
৩৮০১. িকেশারগে�র িদ�ীর আখড়ার স�দ �ােসর পাঁয়তারা, ইে�ফাক, ১ েম, ২০০৫
৩৮০২. জািমন েপেয় প�গেড় সংখয্ালঘুর বািড়েত েফর হামলা, সংবাদ, ১ েম, ২০০৫
৩৮০৩. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সমােবশ, েভােরর কাগজ, আজেকর কাগজ, ১ েম, ২০০৫
৩৮০৪. েগাপালগে� মি�েরর মূিতর্ ভাঙচুর, মালামাল চুির ॥ ে��ার-৩, সংবাদ, আজেকর কাগজ, ৪ 
েম, ২০০৫
৩৮০৫. সমােবেশ েনতৃবৃ� : সংখয্ালঘুেদর িনযর্াতেনর মাধয্েম েদশছাড়া করার �ি�য়া চলেছ, �থম 
আেলা, ৪ েম, ২০০৫
৩৮০৬. ভূিম�াসী স�াসীেদর হােত অবরু� রাজারহােটর একিট িহ�ু পিরবার, েভােরর কাগজ, ৪ েম, 
২০০৫
৩৮০৭. রা�ামািটেত েসিমনাের স� লারমা ॥ েশাষণ-িনপীড়েন আিদবাসীেদর �� হািরেয় েগেছ, �থম 
আেলা ৫ েম, ২০০৫
৩৮০৮. এি�েল েদেশ মানবািধকার ল�েনর ঘটনা ১২২িট ॥ এইচ আর িসিবএম এর গেবষণা তথয্, 
সংবাদ, ৬ েম, ২০০৫
৩৮০৯. েমাহনপুের একিট পিরবার িনযর্ািতত হেয় িনরাপ�াহীনতায় িদন কাটাে�, সংবাদ, ৬ েম, ২০০৫
৩৮১০. সংখয্ালঘুেদর ভয় েদখােনা হে�, সংবাদ, ৬ েম, ২০০৫
৩৮১১. জনউেদয্ােগর সমােবেশ দািব ॥ আিদবাসীেদর ভূিম েফরত িদেত হেব, েভােরর কাগজ, ৬ েম, 
২০০৫
৩৮১২. সংখয্ালঘুরা অি�ত েভাট ও িনরাপ�া িনেয় ॥ একজনও সংখয্ালঘু ি�সাইিডং অিফসার েনই, 
েভােরর কাগজ, ৬ েম, ২০০৫
৩৮১৩. িসিসিস িনবর্াচন : সংবাদ সে�লেন আওয়ামী লীেগর অিভেযাগ ॥ েদড়লাখ সংখয্ালঘু েভাটার 
আতে� আেছ, আজেকর কাগজ, ৭ েম, ২০০৫
৩৮১৪. আিদবাসীেদর নােম আনা অথর্ লুটপােটই েশষ হয়, সংবাদ, ৭ েম, ২০০৫
৩৮১৫. ঢাকার রামসীতা মি�র ও আ�ম বািড় দখল করা হে�, জনক�, ৮ েম, ২০০৫
৩৮১৬. চ��ােম রাত বাড়ার সে� সে� যা ঘটেত থােক, জনক�, ৯ েম, ২০০৫
৩৮১৭. ঘটনা�ল েসানাইমুড়ী : অপহরণ ও চাঁদাবািজর ৭ িদন পরও থানা মামলা েনয়িন, সংবাদ, ৯ 
েম, ২০০৫
৩৮১৮. সংখয্ালঘু েভাটারেদর বাধা, চাপসৃি�, েভােরর কাগজ, ১০ েম, ২০০৫
৩৮১৯. ছা�দল কয্াডারেদর হােত লাি�ত মু�ী বড়ুয়া ॥ জীবেন আর েভাট িদেত আসব না, যুগা�র, 
১০ েম, ২০০৫



৩৮২০. বােগরহােট চা�লয্কর ঠাকুর বািড়র গণধষর্েণর মামলায় চার আসামীর ফাঁিস, জনক�, ১২ েম, 
২০০৫
৩৮২১. েবড়ায় ঋিষ স�দােয়র ওপর িনযর্াতন, জিম দখেলর পাঁয়তারা চালাে� স�াসীরা, েভােরর 
কাগজ, ১৪ েম, ২০০৫
৩৮২২. েগািব�গে� মি�র দখল ॥ দখলদারেদর অিবলে� উে�দ করুন, �থম আেলা, ১৪ েম, ২০০৫
৩৮২৩. উ�রায় স�াসীরা সংখয্ালঘু পিরবারেক �াণ নােশর হুমিক িদে�, �থম আেলা, ১৪ েম, ২০০৫
৩৮২৪. বা�রবােন েসনা গয্ািরসন বড় করা হে� : উে�দ আতে� পাঁচ হাজার আিদবাসী, সংবাদ, ১৪ 
েম, ২০০৫
৩৮২৫. চাটেমাহের পাঁচ �ােমর আিদবাসীেদর আি�েমটাম, জনক�, ইনিকলাব, ১৬ েম, ২০০৫
৩৮২৬. সীতাকুে� সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম জবর দখেলর অিভেযাগ, পুিলশ বয্ব�া িনে� না, সংবাদ, 
১৭ েম, ২০০৫
৩৮২৭. সাতক্ষীরায় সংখয্ালঘুর জিম দখল েচ�া, �িতবােদ থানা েঘরাও, জনক�, ১৭ েম, ২০০৫
৩৮২৮. কালুরঘােট আিদবাসী তরুণী লাি�ত ॥ িতন িবিডআর জওয়ানেক �তয্াহার করা হেয়েছ, 
সংবাদ, ১৯ েম, ২০০৫
৩৮২৯. আিদবাসীেদর জুমচােষ �ংস হে� বা�রবােনর বনা�ল, সংবাদ, ২০ েম, ২০০৫
৩৮৩০. আিদবাসী সািবনা বাসিক ধষর্ণ ও হতয্া, সংবাদ, ২০ েম, ২০০৫
৩৮৩১. শরীয়তপুের সংখয্ালঘু বয্বসায়ীেক েবামা েমের হতয্া, জনক�, ২০ েম, ২০০৫
৩৮৩২. আিদবাসীেদর বাঁচােত নতুন কের লড়াই করেত হেব ॥ রা�ামািটেত স� লারমা, জনক�, ২১ 
েম, ২০০৫
৩৮৩৩. নািনয়ারচের মারমােদর আনারস লুট, কাটেত বাধা, উে�জনা, �থম আেলা, ২২ েম, ২০০৫
৩৮৩৪. পাঁচ কাহািনয়া গু� �ােমর আিদবাসীেদর দুিদর্ন, সংবাদ, ২২ েম, ২০০৫
৩৮৩৫. খাসজিম েথেক উে�দ েচ�া ॥ নােটাের িবএনিপ েনতার েনতৃে� সংখয্ালঘু মিহলার ওপর 
পাশিবক িনযর্াতন, জনক�, ২২ েম, ২০০৫
৩৮৩৬. শরীয়তপুের িনিখল েঘাষ হতয্ার �িতবােদ বয্বসায়ীেদর ধমর্ঘট িবেক্ষাভ �ারক িলিপ॥ ৭৮ 
ঘ�া পরও ঘাতকেদর শনা� করা যায়িন, েভােরর কাগজ, ২২ েম, ২০০৫
৩৮৩৭. কিথত কবলার েজাের দখল হেয় েগেছ বসতবািড় মি�র �শান ॥ পটুয়াখািলর দশিমনায় 
সংখয্ালঘুরা চরম হুমিকর মুেখ িদন কাটাে�, েভােরর কাগজ, ২৩ েম, ২০০৫
৩৮৩৮. ঝালকািঠ, হতয্া ডাকািত চুিরর ঘটনা �েমই বাড়েছ, সংবাদ, ২৩ েম, ২০০৫
৩৮৩৯. রা�ামািটেত লুি�ত আনারস উ�ার ॥ আটক-৩, জনক�, ২৩ েম, ২০০৫
৩৮৪০. সাতক্ষীরায় বাদীেক েদশ তয্ােগ বাধয্ করার হুমিক, জনক�, ২৩ েম, ২০০৫
৩৮৪১. শরীয়তপুের িতন িদেনর েশাক কমর্সূচী েশেষ বয্বসায়ীেদর িডিসেক �ারকিলিপ (িমি� বয্বসায়ী 
হতয্াকা�), জনক�, ২৩ েম, ২০০৫
৩৮৪২. খাগড়াছিড়েত জনসংহিতর অিফেস ইউিপিডএেফর গুিল, পা�া অিভেযাগ, জনক�, ২৩ েম, 
২০০৫
৩৮৪৩. খাগড়াছিড়েত িপিসিপ কমর্ী গুিলিব� হওয়ার কথা �ীকার কেরেছ পুিলশ, সংবাদ, ২৩ েম, 
২০০৫
৩৮৪৪. প�গেড় সংখয্ালঘু পিরবারেক এলাকা ছাড়ার হুমিক, সংবাদ, ২৪ েম, ২০০৫
৩৮৪৫. রাজশাহীর েমাহনপুের সংখয্ালঘু িনযর্াতন ॥ িবেক্ষাভ িমিছেল পুিলশ কয্াডারেদর হামলা : আহত 
২০, তরুণী লাি�ত, সংবাদ, ২৪ েম, ২০০৫
৩৮৪৬. বািড়র রা�া েকেট ঘর ৈতরী ॥ শয্ামনগের ১১ সংখয্ালঘু পিরবার অবরু�, জনক�, ২৪ েম, 
২০০৫
৩৮৪৭. তালায় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলায় আহত ৮ জন, আজেকর কাগজ, ২৫ েম, ২০০৫
৩৮৪৮. সাতক্ষীরায় ১১িট িহ�ু পিরবার দু স�াহ ধের অবরু�, �থম আেলা ২৫ েম, ২০০৫
৩৮৪৯. িস�াইের দুিট মি�ের হামলা �িতমা ভাঙচুর, �থম আেলা, জনক� ২৬ েম, ২০০৫
৩৮৫০. নােটাের আিদবাসীেদর জনয্ বরা�কৃত টাকার হিদস েনই, সংবাদ, ২৬ েম, ২০০৫



৩৮৫১. স�াসীেদর ভেয় পািলেয় েবড়াে�ন রাৈজেরর রীনা রাণী সরকার, েভােরর কাগজ, ২৭ েম, 
২০০৫
৩৮৫২. হামলায় উে�দ শয্ামনগেরর আটিট পিরবার পেথ : পুিলশ মামলা িনে� না, যুগা�র, েভােরর 
কাগজ, ২৮ েম, ২০০৫
৩৮৫৩. িবরামপুের এক মুিচ পিরবােরর ঘর েভে� িদেয়েছ স�াসীরা ॥ থানা পুিলশ অিভেযাগ আমেল 
েনয়িন, সংবাদ, ২৮ েম, ২০০৫
৩৮৫৪. িসংগাইের মূিতর্ ভাঙচুর ঘটনায় দুজন ে��ার, আজেকর কাগজ, ২৮ েম, ২০০৫
৩৮৫৫. চাটেমাহের আিদবাসীরা স�াসীেদর হােত িজি� : �াম েছেড় পালাে� অেনেক, সংবাদ, ২৮ 
েম, ২০০৫
৩৮৫৬. রংপুেরর বদরগে� আিদবাসী গৃহবধুেক গণধষর্ণ ও হতয্ার �িতবােদ িবেক্ষাভ সমােবশ, 
আজেকর কাগজ, জনক�, েভােরর কাগজ, �থম আেলা, সংবাদ, ২৯ েম, ২০০৫
৩৮৫৭. সাতক্ষীরায় েঘর স�াসীেদর হােত উে�দ ৮ সংখয্ালঘু পিরবার পাঁচিদন যাবত �াম ছাড়া, 
জনক�, ২৯ েম, ২০০৫
৩৮৫৮. পীরগে� জাপা এমিপ অবরু� সংখয্ালঘুেদর ঝাটা িমিছল, সংবাদ, ৩০ েম, ২০০৫
৩৮৫৯. খুলনায় শত বছেরর পুরেনা েদেবা�র স�ি� ইজারা েনয়ার েচ�া, জনক�, ৩০ েম, ২০০৫
৩৮৬০. সাংসেদর িনেদর্েশ �ািচর িনমর্ােণর উেদয্াগ ॥ রংপুের মি�ের যাওয়ার রা�া ব� করা িনেয় 
সংঘেষর্ আহত-১০, েভােরর কাগজ, ৩০ েম, ২০০৫
৩৮৬১. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সমােবশ ॥ ধমর্িনরেপক্ষ গণতাি�ক শি�েক ঐকয্ব� কেরই 
সা�দািয়কতা রুখেত হেব, আজেকর কাগজ, ৩১ েম, ২০০৫
৩৮৬২. চাটেমাহের আিদবাসীেদর েসই ভাঙা মূিতর্ িবসজর্ন েদয়া হেয়েছ, সংবাদ, ৩১ েম, ২০০৫
৩৮৬৩. উ�াপাড়ায় পূিণর্মা ধষর্ণ মামলা ॥ ি�তীয় দফা চাজর্শীেটর নারািজ শুনািনর তািরখ আবারও 
েপছাল, সংবাদ, ৩১ েম, ২০০৫
৩৮৬৪. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর তথয্ এি�েল ১২িট হতয্াসহ ৪৫িট সংখয্ালঘু ও নারী 
িনযর্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ, েভােরর কাগজ, ২১ েম, ২০০৫

জুন, ২০০৫:-

৩৮৬৫. রংপুের আিদবাসী গৃহবধূেক ধষর্ণ ও হতয্ার �িতবােদ িমিছল সমােবশ, জনক�, ১ জুন, ২০০৫
৩৮৬৬. েমেহরপুের িহ�ুপাড়ায় স�াসীেদর তা�ব ॥ আহত ১, জনক�, ১ জুন, ২০০৫
৩৮৬৭. জিম দখেলর পাঁয়তারা, ঝালকািঠর প�ীেত িতন স�ােনর জননীেক অয্ািসড িনেক্ষপ, জনক�, 
১ জুন, ২০০৫
৩৮৬৮. আসািমেদর অবয্াহত হুমিকেত িনযর্ািতত পিরবার আতে�, সংবাদ, ৫ জুন, ২০০৫
৩৮৬৯. জয়পুরহােটর �ােম িহ�ু ধমর্ীয় অনু�ােন হামলা, ভাঙচুর, আত�, জনক�, ৪ জুন, ২০০৫
৩৮৭০. নওগাঁয় এক সংখয্ালঘু পিরবারেক বসতিভটা েথেক উে�দ, জনক�, ৪ জুন, ২০০৫
৩৮৭১. িব�নােথ সংখয্ালঘু স�দােয়র ওপর হামলায় আহত ১০, আজেকর কাগজ, ৪ জুন, ২০০৫
৩৮৭২. িসেলেটর �ােম সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা ॥ আহত ১০, জনক�, ৪ জুন, ২০০৫
৩৮৭৩. নওগাঁয় পূজাম�েপর জায়গা দখল কের রা�া িনমর্াণ, মূিতর্ েঝালােনা গােছ, েভােরর কাগজ, ৫ 
জুন, ২০০৫
৩৮৭৪. নওগাঁ মি�েরর জায়গা দখেলর েচ�া, সংবাদ, ৫ জুন, ২০০৫
৩৮৭৫. িগজর্ায় েবামা হামলার ঘটনা ফাইলচাপা পেড় েগেছ, সমকাল, ৫ জুন, ২০০৫
৩৮৭৬. িমজর্াপুর আিদবাসী উ�য়ন �ক� মুখ থুবেড় পেড়েছ, সমকাল, ৫ জুন, ২০০৫
৩৮৭৭. সাভাের সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা, ভাঙচুর এলাকা ছাড়ার হুমিক, �থম আেলা, ৬ জুন, ২০০৫
৩৮৭৮. মধুপুের ৬ বছের খুন ৫ আিদবাসী, িপেরন হতয্া মামলার ভিবষয্ৎ অিনি�ত, সংবাদ, ৬ জুন, 
২০০৫
৩৮৭৯. ঘটনা িভ� খােত �বােহর েচ�া, সংবাদ, ৬ জুন, ২০০৫



৩৮৮০. েসনবােগ চাঁদা না েদয়ায় সংখয্ালঘু িশক্ষকেক রড িদেয় িপিটেয় অজ্ঞান, জনক�, ৬ জুন, 
২০০৫
৩৮৮১. িসেলেট সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলায় মামলা ॥ ১৪ আসামীর ে��ার দািব, জনক�, ৬ জুন, 
২০০৫
৩৮৮২. েকশবপুের জামায়াত েনতার কথায় পুিলশ িহ�ুেদর ধমর্সভা ব� কের িদেয়েছ, সংবাদ, ৬ জুন, 
২০০৫
৩৮৮৩. সাভাের রােতর আঁধাের সংখয্ালঘু পিরবাের স�াসী হামলা ভাঙচুর লুটতরাজ ॥ এলাকা ছাড়ার 
হুমিক, আজেকর কাগজ, ৬ জুন, ২০০৫
৩৮৮৪. আেনায়ারায় মি�ের হামলা লুট আগুন, মামলা হেলও মূল েহাতােক ে��ার করেছ না পুিলশ, 
েভােরর কাগজ, ৬ জুন, ২০০৫
৩৮৮৫. গফরগাঁওেয় সংখয্ালঘু িকেশারীেক িবএনিপ কয্াডারেদর গণধষর্ণ, জনক�, ৭ জুন, ২০০৫
৩৮৮৬. িদনাজপুের আিদবাসী গৃহবধূেক অপহরণ ও ধষর্ণ, মামলা, �থম আেলা, ৮ জুন, ২০০৫
৩৮৮৭. বা�রবােন আিদবাসীেদর সমােবশ, রুমায় েসনািনবাস স�সারেণর জনয্ ভূিম অিধ�হণ 
�ি�য়া বািতেলর দািব, েভােরর কাগজ, ৮ জুন, ২০০৫
৩৮৮৮. নােটাের আিদবাসী প�ীেত হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, আহত ৩০, �থম আেলা, ৯ জুন, ২০০৫
৩৮৮৯. নােটাের স�াসী হামলায় ১০ আিদবাসী আহত ৫িট েদাকান ভাঙচুর, েভােরর কাগজ, ৯ জুন, 
২০০৫
৩৮৯০. ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর জনয্ কােলা িদবস আজ, েভােরর কাগজ, ৯ জুন, ২০০৫
৩৮৯১. অ�ম সংেশাধনী বািতেলর দািব কেরেছ িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ, �থম আেলা, ১০ 
জুন, ২০০৫
৩৮৯২. নােটাের িনযর্ািতত আিদবাসী িজেতেনর মামলা েনয়িন পুিলশ, সংবাদ, ১০ জুন, ২০০৫
৩৮৯৩. িসংড়ায় আিদবাসীেদর ৫ েদাকােন ভাঙচুর-লুট আহত ৫, সংবাদ, ১০ জুন, ২০০৫
৩৮৯৪. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সমােবশ : বাহা�র সােলর ধমর্িনরেপক্ষ গণতাি�ক সংিবধান 
পুনঃ�িত�ার আ�ান, েভােরর কাগজ, ১০ জুন, ২০০৫
৩৮৯৫. সংখয্ালঘু িদবস পালেন িবিভ� েদেশ ঐকয্ পিরষেদর িবেক্ষাভ, েভােরর কাগজ, ১১ জুন, ২০০৫
৩৮৯৬. রাজশাহী িবভােগ ৯৫ ভাগ আিদবাসী ভূিমর মািলকানা হািরেয় ভূিমহীন, আজেকর কাগজ, ১২ 
জুন, ২০০৫
৩৮৯৭. ধীের�নাথ দে�র বািড়িট অরিক্ষত, সংবাদ, ১২ জুন, ২০০৫
৩৮৯৮. পাবনায় ি��ান প�ীেত হামলা : আদালেত বাদীেক অবেরাধ, সমকাল, ১২ জুন, ২০০৫
৩৮৯৯. প�গেড় সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর িনযর্াতন : িমিছল, সংবাদ, ১২ জুন, ২০০৫
৩৯০০. মুি�যু� চলাকােল পািক�ািন হানাদার বািহনীর চরম িনমর্মতা, ে�িনেঙ ভারেত েপৗঁেছ েদওয়ার 
নােম ৩৮৮ সংখয্ালঘু বাঙািলেক হতয্ার েশাকাবহ ১৩ জুন আজ, েভােরর কাগজ, ১৩ জুন, ২০০৫
৩৯০১. সাতক্ষীরায় ভূিমদসুয্র েকাপানেল ৮শ’ সংখয্ালঘু পিরবার, �িতকার েচেয় সংবাদ সে�লন, 
সংবাদ, ১৩ জুন, ২০০৫
৩৯০২. িদনাজপুের ২ সংখয্ালঘু পিরবােরর সদসয্েদর হতয্ার েচ�া, সমকাল, ১৪ জুন, ২০০৫
৩৯০৩. কুিলয়ারচের সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখল কের ঘর িনমর্াণ, সংবাদ, ১৫ জুন, ২০০৫
৩৯০৪. মাদারীপুের একিট সংখয্ালঘু পিরবােরর স�ি� দখল, সংবাদ, ১৫ জুন, ২০০৫
৩৯০৫. আেনায়ারার মি�ের হামলাকারীেদর ে��ার দািব, আজ �িতবাদ সমােবশ, েভােরর কাগজ, ১৫ 
জুন, ২০০৫
৩৯০৬. রামগে� েনশা খাইেয় ৩ লক্ষািধক টাকার মালামাল লুট, সংবাদ, ১৬ জুন, ২০০৫
৩৯০৭. চ��ােম এসআই পেদ সংখয্ালঘু �াথর্ীরা বাদ!, �থম আেলা, ১৭ জুন, ২০০৫
৩৯০৮. ধামরাইেয় মি�র েভেঙ জিম দখেলর হুমিক িদে� স�াসীরা, �থম আেলা, ১৭ জুন, ২০০৫
৩৯০৯. ৈসয়দপুের ম�লা েদবী মি�েরর স�ি� েবদখল হেয় যাে�, সমকাল, ১৮ জুন, ২০০৫
৩৯১০. নওগাঁয় সংখয্ালঘু পিরবার �ামছাড়া, সমকাল, ১৮ জুন, ২০০৫
৩৯১১. রমনা, সীতানাথ ও মদেন�র মি�েরর জিম দখলদারমু� করুন, সংবাদ, ১৮ জুন, ২০০৫



৩৯১২. িনযর্াতন বে�র দািবেত মাইেনািরিট সং�াম পিরষেদর িবেক্ষাভ, �থম আেলা, ১৮ জুন, ২০০৫
৩৯১৩. আিদবাসীেদর জাদুঘর সাম�ীেত পিরণত করার �য়াস চলেছ, যুগা�র, ১৯ জুন, ২০০৫
৩৯১৪. িব�নাথ ও বালাগে� সংখয্ালঘু পিরবােরর ওপর হামলার �িতবাদ জািনেয়েছ িহ�ু েবৗ� ি��ান 
ঐকয্ পিরষদ, আজেকর কাগজ, ১৯ জুন, ২০০৫
৩৯১৫. সাতক্ষীরায় �শান দখল কের আবাসন �ক�, �থম আেলা, ২০ জুন, ২০০৫
৩৯১৬. আিদবাসী িশশুেদর মােঝ িশক্ষার আেলা ছিড়েয় েদয়ার �ত িনেয়েছ টালীথা কুিমর্, ইে�ফাক, ২০ 
জুন, ২০০৫
৩৯১৭. আিদবাসী পীেরন �ান হতয্া মামলার ভিবষয্ৎ িনেয় শ�া, �থম আেলা, ২১ জুন, ২০০৫
৩৯১৮. ঠাকুরগাঁওেয় আিদবাসী গৃহবধূেক মধয্যুগীয় িনযর্াতন, সংবাদ, ২১ জুন, ২০০৫
৩৯১৯. ঠাকুরগাঁওেয় আিদবাসী গৃহবধূ িনযর্ািতত : �িতবাদ িবেক্ষাভ, যুগা�র, ২১ জুন, ২০০৫
৩৯২০. িমরসরাইেয় সংখয্ালঘুর ৪ একর জায়গা দখেলর অিভেযাগ, �থম আেলা, ২২ জুন, ২০০৫
৩৯২১. েকাটালীপাড়ায় মি�েরর েসবাইতেক উে�দ ও �াণনােশর হুমিক, সংবাদ, ২২ জুন, ২০০৫
৩৯২২. আিদবাসীেদর সাংিবধািনক �ীকৃিত িনরাপ�ার দািবেত সমােবশ অনুি�ত, সংবাদ, ২৪ জুন, 
২০০৫
৩৯২৩. িদনাজপুের আবাসন �কে�র জনয্ ৬৫ সংখয্ালঘু পিরবার উে�দ, জনক�, ২৪ জুন, ২০০৫
৩৯২৪. দুগর্াপুর দশভূজা মি�র েথেক মূিতর্ চুির, সংবাদ, ২৪ জুন, ২০০৫
৩৯২৫. তাড়ােশ মি�েরর গাছ েকেট িনেয়েছ দুবৃর্�রা, সংবাদ, ২৪ জুন, ২০০৫
৩৯২৬. মি�র ভাঙচুর ও �ুলছা�ী অপহরেণর �িতবাদ কেরেছ িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ, 
েভােরর কাগজ, ২৫ জুন, ২০০৫
৩৯২৭. িমরসরাইেয় ১১ একর জিমর িবেরাধেক েক� কের সংখয্ালঘু পিরবারেক পুিড়েয় মারার হুমিক, 
েভােরর কাগজ, ২৫ জুন, ২০০৫
৩৯২৮. িদনাজপুের ৫ বািড়েত হামলা কারণ উ�াটন হয়িন এখনও, সংবাদ, ২৫ জুন, ২০০৫
৩৯২৯. স�াসীেদর ভেয় েসানাপুর বাজােরর অেনক বয্বসায়ী পািলেয় েবড়াে�ন, সংবাদ, ২৫ জুন, 
২০০৫
৩৯৩০. পাবর্তীপুের ভূিমহীন ৬৫িট সংখয্ালঘু পিরবার উে�দ, আজেকর কাগজ, ২৬ জুন, ২০০৫
৩৯৩১. েসানাইমুড়ীেত � গদাধর মি�ের চুির ॥ ে��ার ২, আজেকর কাগজ, ২৬ জুন, ২০০৫
৩৯৩২. পাবর্তীপুের আরও ১২ সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�দ, জনক�, ২৬ জুন, ২০০৫
৩৯৩৩. পীেরন �ান হতয্া মামলা, তদ� �িতেবদেনর িবরুে� নারািজ আেবদেনর শুনািন আবার 
েপছাল, �থম আেলা, ২৬ জুন, ২০০৫
৩৯৩৪. েভালায় সংখয্ালঘু িকেশারীেক ধষর্ণ ॥ আটেকর পর ধষর্েকর পলায়ন, জনক�, ২৬ জুন, ২০০৫
৩৯৩৫. পাবর্তীপুের আরও ১২ সংখয্ালঘু পিরবারেক উে�দ, জনক�, ২৬ জুন, ২০০৫
৩৯৩৬. নােটাের পুিলেশর সহেযািগতায় ১০ সংখয্ালঘুর বািড়েত স�াসী হামলা, জনক�, ২৬ জুন, 
২০০৫
৩৯৩৭. �ধানম�ীর ‘আদশর্ �াম �ক�’ বা�বায়ন! িদনাজপুের ৬৫িট ভূিমহীন সংখয্ালঘু পিরবার 
উে�দ, �থম আেলা, ২৬ জুন, ২০০৫
৩৯৩৮. মািকর্ন আ�ার েসে�টািরর িবিভ� পযর্ােয় ৈবঠক, সংখয্ালঘুেদর িনরাপ�া ও িবচারবিহভুর্ত 
হতয্ায় উে�গ, সমকাল, ২৭ জুন, ২০০৫
৩৯৩৯. পাবর্তীপুেরর খাস জিম েথেক আরও ১২ সংখয্ালঘু পিরবার উে�দ, আজেকর কাগজ, ২৭ জুন, 
২০০৫
৩৯৪০. িনরাপ�া েচেয় ময়মনিসংেহ এক সংখয্ালঘু পিরবােরর সাংবািদক সে�লন, জনক�, ২৮ জুন, 
২০০৫
৩৯৪১. আিদবাসীেদর িবরুে� চার হাজার মামলা, জনক�, ২৮ জুন, ২০০৫
৩৯৪২. আিদবাসীেদর ভূিম অিধ�হেণর উেদয্াগ, বা�রবান ও খাগড়াছিড়েত ৪০ �াম হুমিকর মুেখ, 
�থম আেলা, ২৮ জুন, ২০০৫
৩৯৪৩. সংখয্ালঘু িনযর্াতন : েম মােস ৪১ েক্ষে� মানবািধকার ল�ন, সংবাদ, ২৮ জুন, ২০০৫



৩৯৪৪. ময়মনিসংেহ িবএনিপ েনতার িবরুে� সংখয্ালঘু পিরবােরর জিম দখেলর অিভেযাগ, সমকাল, 
২৮ জুন, ২০০৫
৩৯৪৫. সভাপিতর বদিলর িনেদর্শ অমানয্ করার েজর, ছা�ছা�ীেদর সামেন লাি�ত হেয় �ুল েছেড়েছন 
রায়পুেরর এক �বীণ িশক্ষক, েভােরর কাগজ, ২৯ জুন, ২০০৫
৩৯৪৬. ময়মনিসংেহ সংখয্ালঘুেদর মারধর : হতয্ার হুমিক, সংবাদ, ২৯ জুন, ২০০৫
৩৯৪৭. কুিড়�ােম মি�েরর জিম দখল ভাঙচুর মারধর, সংবাদ, ৩০ জুন, ২০০৫
৩৯৪৮. সাঁওতাল িবে�ােহর ১৫০তম বািষর্কী, আিদবাসীেদর অিধকার �িত�ার আে�ালন চলেবই, 
�থম আেলা, ৩০ জুন, ২০০৫

জুলাই, ২০০৫:-

৩৯৫০. পাবর্তীপুের উে�দ হওয়া ১৫ আিদবাসী পিরবার েখালা আকােশর িনেচ, জনক�, ১ জুলাই, 
২০০৫
৩৯৫১. নীলফামারীর প�ীেত িবএনিপ েনতার পু� কতৃর্ক িবধবােক ধষর্েণর অিভেযাগ, আজেকর কাগজ, 
২ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫২. কাপািসয়ায় সংখয্ালঘুর বািড়েত হামলা আহত ৬, আজেকর কাগজ, ২ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫৩. উ�াপাড়ায় একিট সংখয্ালঘু পিরবােরর বসতবািড় জবরদখল ॥ কেয়ক দফা ৈবঠেকও ফয়সালা 
হয়িন ॥ �িতিনিধ সভায় আিদবাসী ইউিনয়ন গঠন, আজেকর কাগজ, ৩ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫৪. সাংিবধািনক �ীকৃিত, দখল-উে�দ ব� ঐিতহয্ ও সং�ৃিত অকু্ষ� েরেখ উ�য়েনর দািব, 
আজেকর কাগজ, ৩ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫৫. কসবায় গভর্পাত ঘটােত িগেয় মৃতুয্, �থম আেলা, ৩ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫৬. স�াসীেদর ভেয় পািলেয় েবড়াে� মংলার এক ি��ান পিরবার, সমকাল, ৪ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫৭. স�ীপ েপৗর িনবর্াচেন েজাট কয্াডারেদর তা�ব েক� দখল জালেভাট, সংবাদ, ৫ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫৮. মহােদবপুের এক সংখয্ালঘু মৎস বয্বসায়ীর িলজ েনওয়া পুকুর েথেক মাছ লুট, আজেকর 
কাগজ, ৫ জুলাই, ২০০৫
৩৯৫৯. স�ীপ েপৗরসভা িনবর্াচন সাংসদ সমথর্ক �াথর্ীই িজতেলন, �থম আেলা, ৫ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬০. ঐকয্ পিরষেদর সংবাদ সে�লন : মুি�গে� িহ�ুেদর িনযর্াতন ও স�ি� দখেলর অিভেযাগ, 
�থম আেলা, ৫ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬১. মংলায় িনযর্াতেনর িবচার েচেয় উে�া হয়রান হে� মুি�েযা�া পিরবার, জনক�, ৫ জুলাই, 
২০০৫
৩৯৬২. েভালায় ধষর্েণর অিভেযাগ এেন েদড় লাখ টাকা আদায়, সংবাদ, ৭ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬৩. সাংবািদক কলয্াণ সাহােক হুমিক েদয়ায় িন�া, সংবাদ, ৭ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬৪. গলািচপার এক সংখয্ালঘু পিরবারেক েদশছাড়া করার পাঁয়তারা, যুগা�র, ৭ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬৫. পাবর্তীপুের আদশর্ �াম �ক� : উে�দ হওয়া পিরবারগুেলার সংবাদ সে�লন, �ারকিলিপ, 
�থম আেলা, ১২ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬৬. যেশাের সংখয্ালঘু গৃহবধূ ধষর্েণর িশকার, জনক�, ৭ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬৭. যেশাের সংখয্ালঘু দ�ি�, রংপুর ও রা�ামািটেত আরও দুই খুন, জনক�, ১২ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬৮. শরণেখালায় মি�ের হামলা ভাঙচুর, রথযা�া প�, জনক�, ১২ জুলাই, ২০০৫
৩৯৬৯. নােটাের আিদবাসী প�ীেত িবএনিপ কয্াডারেদর হামলা আহত ১০, সংবাদ, ১২ জুলাই, ২০০৫
৩৯৭০. রাজশাহীেত সংবাদ সে�লন, এসিপর কােছ অিভেযাগ, স�াসীেদর হুমিকেত সংখয্ালঘু ও 
আিদবাসী ৫০ পিরবার আতে�, �থম আেলা, ১৩ জুলাই, ২০০৫
৩৯৭১. সুজানগের আবারও ৫ সংখয্ালঘুর বািড়েত ডাকািত, আজেকর কাগজ, ১৪ জুলাই, ২০০৫
৩৯৭২. গলািচপায় পেরশ চ�েক েদশছাড়া করেত �ভাবশালীরা মিরয়া, জনক�, ১৬ জুলাই, ২০০৫
৩৯৭৩. েদবী�াের ডাকােতর ভেয় ৮ সংখয্ালঘু পিরবার বািড়ঘর েছেড় পািলেয়েছ, জনক�, ১৬ জুলাই, 
২০০৫



৩৯৭৪. েদবী�াের ডাকােতর ভেয় ৮ সংখয্ালঘু পিরবার বািড়ঘর েছেড় পািলেয়েছ, জনক�, ১৬ জুলাই, 
২০০৫
৩৯৭৫. মাদারীপুের ৪ সংখয্ালঘু পিরবারেক িভেটমািট েথেক উে�েদর পাঁয়তারা, যুগা�র, ১৭ জুলাই, 
২০০৫
৩৯৭৬. পাবর্তীপুের হুমিকর মুেখ কেনর িবেয় হেলা বেরর বািড়েত, জনক�, ১৭ জুলাই, ২০০৫
৩৯৭৭. শাজহাদপুের কালীমি�েরর বটগাছিট দুবৃর্�রা েকেট িনেয় েগেছ, সংবাদ, ১৮ জুলাই, ২০০৫
৩৯৭৮. কমলগে� চা �িমকেক অপহরণ, ধষর্ণ ও ছিব তুেল �য্াে� সাক্ষর আদােয়র অিভেযাগ, 
েভােরর কাগজ, ১৯ জুলাই, ২০০৫
৩৯৭৯. উিজরপুেরর মুি�েযা�া বাবু লাল শীল হতয্া মামলার তদ� িঝিমেয় পেড়েছ, িভ� খােত �বািহত 
করার েচ�ার অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ১৯ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮০. বাঁশখালীেত ১১ জনেক পুিড়েয় হতয্া মামলা, মূল েহাতােদর বাদ িদেয় চাজর্িশট ৈতির আজ 
মিনটিরং েসেল চূড়া� িস�া�, যুগা�র ২০ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮১. েদবী�াের ডাকাত ও নারী িনযর্াতন, �ামছাড়া পিরবারগুেলা বািড় েফেরিন ডাকাতরা বহাল 
তিবয়েত, �থম আেলা, ২০ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮২. িবিভ� �ােন সংখয্ালঘু িনযর্াতেন িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষেদর উে�গ �কাশ, েভােরর 
কাগজ, ২০ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮৩. দাউদকাি�েত বসতিভটা দখেলর জনয্ গৃহবধূেক কুিপেয় জখম, সংবাদ, ২১ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮৪. েদিব�াের িহ�ুেদর �ামছাড়া, সাংবািদক সে�লেন মুখ খুলল িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ, 
যুগা�র, ২১ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮৫. মধুপুের আিদবাসীেদর আনারস েক্ষত লুট কের িনেয়েছ িবএনিপর স�াসীরা, জনক�, ২৩ 
জুলাই, ২০০৫
৩৯৮৬. েদিব�াের ডাকািত ও নারী িনযর্াতন, ঐকয্�� েনতােদর ব�েবয্ �ানীয় িহ�ু স�দােয় েক্ষাভ 
: ঠাকুরগাঁওেয় আিদবাসী গৃহবধূেক িনযর্াতেনর �িতবােদ িবেক্ষাভ, �থম আেলা, ২৩ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮৭. িবএনিপ েনতােদর েরাষানেল এক সংখয্ালঘু পিরবার, সংবাদ, ২৪ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮৮. উ�রবে�র আিদবাসীেদর উে�দ বে�র দািব, �থম আেলা, ২৪ জুলাই, ২০০৫
৩৯৮৯. বিরশােল ি��ান প�ীেত অি�সংেযাগ ৫ লাখ টাকার মালামাল পুেড় ছাই, েভােরর কাগজ, ২৫ 
জুলাই, ২০০৫
৩৯৯০. �িতেবশীর সে� িবেরাধ ও িনযর্াতেনর েজর, মু�াগাছায় একিট পিরবার ১৮ িদন ধের 
বািড়ছাড়া, �থম আেলা, ২৫ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯১. বিরশােল ি��ান প�ীর িতন েদাকান �ািলেয় িদেয়েছ ছা�দল কয্াডাররা, হাতুিড় িদেয় 
িপিটেয়েছ, জনক�, ২৫ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯২. েবড়ায় কালীমি�েরর জিম জবরদখেলর �িতেযািগতা, সংবাদ, ২৫ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯৩. িদনাজপুের ৬৫ সংখয্ালঘু পিরবার উে�েদর �িতবােদ সুশীল সমােজর সমােবশ, জনক�, ২৬ 
জুলাই, ২০০৫
৩৯৯৪. পুিড়েয় মারার হুমিক, গাজীপুের ঘুম েনই আিদবাসীেদর েচােখ : িভেটমািট েথেক উে�দ কের 
জামায়াত-িবএনিপ প�ী গড়ার পাঁয়তারা, জনক�, ২৬ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯৫. পাবর্তীপুের উে�দকৃত ৬৫ ভূিমহীন পিরবােরর পুনবর্াসন দািব, সংবাদ, ২৬ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯৬. বিরশােল উ�য্� করার েজর ধের ৪িট েদাকােন অি�সংেযাগ ॥ ে��ার ৪, আজেকর কাগজ, 
২৬ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯৭. বিরশােল ি��ান প�ীর বািস�ারা এখেনা আতে�, ৭ আসামীর মাল ে�াক : আেরা ৫ জন 
ে��ার, সমকাল, ২৬ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯৮. বাঁশখালীর একই পিরবােরর ১১ জনেক পুিড়েয় হতয্া মামলার ২ বছর তদ�কারী কমর্কতর্াই 
জােনন না কখন চাজর্িশট েদওয়া হেব!, সমকাল, ২৭ জুলাই, ২০০৫
৩৯৯৯. কাপািসয়ায় জািমন েপেয়ই আসামীরা দখল কেরেছ বািদর বসতিভটা, আজেকর কাগজ, ২৭ 
জুলাই, ২০০৫



৪০০০. মাগুরায় অে�র মুেখ সংখয্ালঘু িশক্ষেকর জিম েরিজি�!, সংবাদ, ২৭ জুলাই, ২০০৫
৪০০১. ততর্ীপুর মহা�শানঘাট দখেলর েচ�া, সংবাদ, ২৭ জুলাই, ২০০৫
৪০০২. নােটাের মি�ের ধমর্ীয় উৎসেব মিহলােদর ওপর হামলা, সংবাদ, ২৭ জুলাই, ২০০৫
৪০০৩. উ�য্� করায় চড়, নােটাের বখােটরা কেলজছা�ীেক অপহরেণ বয্থর্ হেয় েবধড়ক মারিপট, 
জনক�, ২৮ জুলাই, ২০০৫
৪০০৪. লালপুের মি�ের হামলা, জিড়তেদর ৩ িদেনর মেধয্ ে��ােরর িনেদর্শ িদেলন �িতম�ী, সংবাদ, 
২৮ জুলাই, ২০০৫
৪০০৫. রাজবািড়েত আিদবাসী পিরবাের যুবদল কয্ডারেদর হামলা : আহত ৭, সংবাদ, ২৮ জুলাই, 
২০০৫
৪০০৬. ঠাকুরগাঁওেয় আিদবাসী গৃহবধূ িনযর্াতেনর �িতবােদ িবেক্ষাভ ॥ িডিস ও এসিপ অিফস েঘরাও, 
আজেকর কাগজ, ২৮ জুলাই, ২০০৫
৪০০৭. নীলফামারীর হংসরাজ �ভাবশালীেদর িবরুে� মামলা কের পািলেয় েবড়াে�, সংবাদ, ২৮ 
জুলাই, ২০০৫
৪০০৮. চাঁদা না েদওয়ার েজর, ধামরাইেয় সংখয্ালঘু বয্বসায়ীসহ ৩ জনেক িপিটেয়-কুিপেয় জখম, �থম 
আেলা, ২৮ জুলাই, ২০০৫
৪০০৯. খুলনায় মািনকচ� সাহার নােম িনিমর্ত সড়েকর ফলক েভেঙ েফেলেছ দুবৃর্�রা, �থম আেলা, 
২৮ জুলাই, ২০০৫
৪০১০. অিপর্ত স�ি� আইন বািতেলর দািব, িহ�ুেদর হারােনা ২১ লাখ একর জিমর �ায় পুেরাটাই 
েবহাত, �থম আেলা, ২৯ জুলাই, ২০০৫
৪০১১. সাতক্ষীরায় আিদবাসী মু�ােদর উে�দ কের মৎস চােষর পাঁয়তারা, অতয্াচারী জামায়াত এমিপর 
িনকটাÍ◌ীয়, সংবাদ, ২৯ জুলাই, ২০০৫
৪০১২. যেশােরর েদওয়াপাড়ায় সংখয্ালঘু দ�িত হতয্া মামলা িনেয় পুিলেশর ঘুষ বািণজয্, সংবাদ, ২৯ 
জুলাই, ২০০৫
৪০১৩. িবিলয়া ও �িতেরাধ আে�ালেনর আেলাচনা সভায় অিভমত, অিপর্ত (শ�“) স�ি� আইেনর 
�েয়াগ ব�নার সৃি� কেরেছ, েভােরর কাগজ, ২৯ জুলাই, ২০০৫
৪০১৪. আেলাচনা সভায় ব�ারা, ৪ লাখ জবর দখলকারীর হােত ১০ লাখ িহ�ু পিরবার বহু ধরেনর 
স�দ খুইেয়েছন, আজেকর কাগজ, ২৯ জুলাই, ২০০৫
৪০১৫. স�াসী ে��াের িগেয় েসনা সদসয্েদর হামলা মািনকছিড়েত ৩২ আিদবাসী আহত, েভােরর 
কাগজ, ২৯ জুলাই, ২০০৫
৪০১৬. অিপর্ত স�ি� আইেনর কবেল পেড় িহ�ুেদর েদড় লাখ েকািট টাকার ভূিম ক্ষিত��, জনক�, 
৩০ জুলাই, ২০০৫
৪০১৭. েবায়ালমারীেত ি��ান এনিজওর দুই কমর্ীেক কুিপেয় হতয্া, জনক�, ৩০ জুলাই, ২০০৫
৪০১৮. ফিরদপুের দুই ি��ান এনিজওকমর্ীেক হতয্া, �থম আেলা, ৩০ জুলাই, ২০০৫
৪০১৯. িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ ১১ আগ� িনযর্াতনিবেরাধী িদবস পালন করেব, েভােরর 
কাগজ, ৩০ জুলাই, ২০০৫
৪০২০. গণধষর্েণর িবচার চাইেত িগেয় পুনরায় পুিলশ কতৃর্ক ধিষর্ত এক আিদবাসী গৃহবধূ, েগাদাগাড়ী 
থানা মামলা েনয়িন, আজেকর কাগজ, ৩১ জুলাই, ২০০৫
৪০২১. টাকা ধার িনেয় েশাধ িদেয়ও রক্ষা িমলেছ না, টাউট-বাটপারেদর হুমিকেত পািলেয় েবড়াে� 
কলাপাড়ার সংখয্ালঘু পিরবার, েভােরর কাগজ, ৩১ জুলাই, ২০০৫
৪০২২. স�ি�র মািলেকর সাংবািদক সে�লন, আমতলীেত িবএনিপ কমর্ীর িবরুে� সংখয্ালঘুর 
িভেটবািড় দখেলর অিভেযাগ, েভােরর কাগজ, ৩১ জুলাই, ২০০৫

আগ�, ২০০৫:-

৪০২৩. গণধষর্েণর িবচার চাইেত িগেয় রাজশাহীেত আিদবাসী গৃহবধূ পুিলেশর ধষর্েণর িশকার, জনক�, 



১ আগ�, ২০০৫
৪০২৪. েবায়ালমারীেত খুেনর দােয় আটক ভয্ানচালক পুিলশ িরমাে� ॥ মা�াসা সুপার পলাতক, 
জনক�, ১ আগ�, ২০০৫
৪০২৫. নবীনগর ছা� ইউিনয়ন সভাপিত �কাশেক নৃশংসভােব খুন, েভােরর কাগজ, ১ আগ�, ২০০৫
৪০২৬. বিরশােল ি��ান প�ীেত হামলার িন�ায় িহ�ু েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ, ইে�ফাক, ১ 
আগ�, ২০০৫
৪০২৭. বা�রবােন আিদবাসীেদর ভূিম দখল কের মসিজদ িনমর্ােণর কাজ চলেছ, আজেকর কাগজ, ১ 
আগ�, ২০০৫
৪০২৮. রাৈজের ভূিমদসুয্র কােছ িজি� চার সংখয্ালঘু পিরবার, িকেশারীর �ুল ব�, জনক�, ২ আগ�, 
২০০৫
৪০২৯. সাভাের সংখয্ালঘু পিরবাের মিহলােদর �ীলতাহািন, েদশছাড়া করার হুমিক, জনক�, ২ আগ�, 
২০০৫
৪০৩০. আিদবাসী েনতা সেরেনর খুনীেদর ১৮ আগে�র মেধয্ ে��ার দািব, জনক�, ২ আগ�, ২০০৫
৪০৩১. আলে�ড সেরন হতয্ার িবচার ও িনযর্াতন বে�র দািব, েভােরর কাগজ, ২ আগ�, ২০০৫
৪০৩২. জুন মােস সংখয্ালঘু স�দােয়র ২ জন খুন ও ৭ জন ধিষর্ত, েভােরর কাগজ, ২ আগ�, ২০০৫
৪০৩৩. রহসয্ এখেনা অনুদঘািটত, হুমিকদাতা মা�াসা সুপােরর হিদস েমেলিন, েভােরর কাগজ, ২ 
আগ�, ২০০৫
৪০৩৪. হতয্াকাে�র �িতবােদ ি��ান অয্ােসািসেয়শেনর িবেক্ষাভ সমােবশ, �থম আেলা, ২ আগ�, 
২০০৫
৪০৩৫. হয়রািন ও মিহলােদর ধষর্েণর হুমিক, আজেকর কাগজ, ২ আগ�, ২০০৫
৪০৩৬. েবায়ালমারীেত এনিজও কমর্ী হতয্ার িবচার দািবেত ি��ানেদর িমিছল, জনক�, ৩ আগ�, 
২০০৫
৪০৩৭. ঈ�রগে� মি�র েথেক মূলয্বান কি�পাথেরর িশবিল� চুির, ইে�ফাক, ৩ আগ�, ২০০৫
৪০৩৮. আিমন েচয়ারময্ােনর িনেদর্েশ গান পাউডার িদেয় আগুন লাগােনা হয়, �থম আেলা, ৪ আগ�, 
২০০৫
৪০৩৯. বা�রবােন লুসাই পিরবােরর জিম দখল কের পাহাড় কাটার অিভেযাগ, মারাÍক ঝুিকেত 
শতািধক পিরবার, �থম আেলা, ৪ আগ�, ২০০৫
৪০৪০. ফিরদপুের দুই ি��ান হতয্ায় দূতাবােসর উে�গ, জনক�, ৪ আগ�, ২০০৫
৪০৪১. িবএনিপ েনতা আিমনুলই বাঁশাখালীর ১১ খুেনর মূল েহাতা, জনক�, ৪ আগ�, ২০০৫
৪০৪২. ফিরদপুের দুই খৃ� ধমর্াবল�ীর খুেনর ঘটনায় মািকর্ন দূতাবােসর েশাক, ইে�ফাক, ৪ আগ�, 
২০০৫
৪০৪৩. সংখয্ালঘুেদর হয়রািনর �িতবােদ যেশাের িডিস এসিপ অিফস েঘরাও, সংবাদ, ৪ আগ�, 
২০০৫
৪০৪৪. চ��ােম খুন করেত এেস বাঁশখালী হতয্া মামলার আসািম ে��ার, সংবাদ, ৪ আগ�, ২০০৫
৪০৪৫. ফিরদপুের িনহত দুই এনিজও কমর্ী ধমর্ীয় উ�বােদর িশকার, েভােরর কাগজ, ৪ আগ�, ২০০৫
৪০৪৬. বাঁশখালীর বহু নৃশংস অপরােধর েপছেন আিমন েচয়ারময্ান, সমকাল, ৪ আগ�, ২০০৫
৪০৪৭. সংখয্ালঘু পিরবার উে�েদর �িতবােদ পাবর্তীপুেরর বড়দেল আওয়ামী লীেগর সমােবশ, 
আজেকর কাগজ, ৪ আগ�, ২০০৫
৪০৪৮. সাতকািনয়ায় পুিলেশর উপি�িতেত িবেয়বািড়েত ডাকািত : আহত ২৩, সমকাল, ৫ আগ�, 
২০০৫
৪০৪৯. হতয্া পিরক�নার অিভেযােগ আিমেনর িবরুে� মামলা, বাঁশখালীর ১১ হতয্া ঘটনার আেরা তথয্, 
সমকাল, ৫ আগ�, ২০০৫
৪০৫০. �িতম�ীর ভাইেয়র নাম ফাঁস হেয় যাওয়ায় েতালপাড়, সংবাদ, ৫ আগ�, ২০০৫
৪০৫১. নােটাের সংখয্ালঘু পিরবারেক �াম ছাড়ার িনেদর্শ, জনক�, ৫ আগ�, ২০০৫
৪০৫২. বাঁশখালী হতয্াকা� িভ� খােত িনেত উেঠপেড় েলেগেছ একিট মহল, ইউনুস ও দুদু েম�ােরর 



িরমা� েচেয়েছ পুিলশ, েভােরর কাগজ, ৬ আগ�, ২০০৫
৪০৫৩. েডামাের একিট সংখয্ালঘু পিরবােরর িভেটবািড় দখেল দা�া বাধােনার উ�ািন িদে� 
জামায়ািতরা, আজেকর কাগজ, ৬ আগ�, ২০০৫
৪০৫৪. বগুড়ায় ধেররবািড়েত বসবাসরত ২৫ পিরবার উে�দ আতে�, জনক�, ৬ আগ�, ২০০৫
৪০৫৫. নড়াইেল সংখয্ালঘুেদর বািড়েত এেকর পর এক ডাকািত, জনক�, ৬ আগ�, ২০০৫
৪০৫৬. বাঁশখালীর ১১ খুেনর সে� িবএনিপ েনতা আিমনুর জিড়ত থাকায় চ��ােম চা�লয্, ে��ার বা 
িজজ্ঞাসাবােদর উেদয্াগ িনে� না পুিলশ, জনক�, ৬ আগ�, ২০০৫
৪০৫৭. ময়মনিসংেহ সংখয্ালঘু পিরবারেক িভেট েথেক উে�দ ॥ মু�ীগে� সবর্� লুট, জনক�, ৬ 
আগ�, ২০০৫
৪০৫৮. নবাবগে� সংখয্ালঘুেদর মােকর্ট দখেলর পাঁয়তারা করেছ �ভাবশালী মহল, যুগা�র, ৬ আগ�, 
২০০৪
৪০৫৯. কুলাউড়ায় আিদবাসী প�ীেত চরম আত�, বনিবভােগর উে�দ অিভযান, সমকাল, ৬ আগ�, 
২০০৫
৪০৬০. ভারেত পাচােরর সময় আিদবাসী তরুণী উ�ার, আটক ১, জনক�, ৭ আগ�, ২০০৫
৪০৬১. বিরশােল ি��ান প�ীেত হামলা মামলার বািদনীর �ামীেক অপহরণ, জনক�, ৭ আগ�, 
২০০৫
৪০৬২. পাবর্তয্ অ�েল এখনও সামিরক শাসন চলেছ, আিদবাসীরা অি�ে�র স�েট ॥ স� লারমা, 
জনক�, ৭ আগ�, ২০০৫
৪০৬৩. মা�ায় িহ�ু েবৗ� ি��ান কলয্াণ �� েনতার ওপর হামলার িবচার দািব, সংবাদ, ৭ আগ�, 
২০০৫
৪০৬৪. এবার হামলা �িতেরােধর শপথ িনেয়েছ কুলাউড়ার খািসয়া আিদবাসীরা, সমকাল, ৮ আগ�, 
২০০৫
৪০৬৫. িসরাজগে�র আিদবাসীরা নানা ব�নার িশকার, েভােরর কাগজ, ৯ আগ�, ২০০৫
৪০৬৬. আ�িনয়�ণািধকার মুি�র �ধান শতর্ : স� লারমা, িনজভূেম পরবাসী আিদবাসী জনেগা�ী, 
েভােরর কাগজ, ৯ আগ�, ২০০৫
৪০৬৭. িদনাজপুেরর সমােবেশ দািব, আিদবাসীেদর রক্ষায় সরকারেক কাযর্কর পদেক্ষপ িনেত হেব, 
সংবাদ, ৯ আগ�, ২০০৫
৪০৬৮. পাঠচে� ব�ারা, পাঠয্বইেয় আিদবাসীেদর খি�ত তথয্ েদয়া হেয়েছ, সংবাদ, ৯ আগ�, ২০০৫
৪০৬৯. আিদবাসী তরুণীর ভাসমান লাশ িনেয় রাঙামািটেত রহসয্, �থম আেলা, ৯ আগ�, ২০০৫
৪০৭০. বয্ির�ার মওদুেদর সে� একমত েপাষণ কের, �থম আেলা, ৯ আগ�, ২০০৫
৪০৭১. কুলাউড়ায় পানপুি�েত বন িবভােগর অিভযান, পাঁচ িদেনও আিদবাসীরা ঘের িফরেত পােরনিন, 
আবার উে�দ আত�, �থম আেলা, ৯ আগ�, ২০০৫
৪০৭২. আিদবাসী িদবস পালন, িব�বয্াপী ঘৃণয্ সা�দািয়কতার িবরুে� রুেখ দাঁড়ােনার আ�ান, 
সংবাদ, ১০ আগ�, ২০০৫
৪০৭৩. আিদবাসী িদবেস আেলাচনাসভা, সামিরক বািহনী আিদবাসীেদর ভূিম দখেল েনেব- এটা 
অনাকাি�ত ॥ ইইউ িমশন�ধান, জনক�, ১০ আগ�, ২০০৫
৪০৭৪. চাঁদা না েপেয় চাঁদপুের সংখয্ালঘুর িবেয়র অনু�ােন হামলা, জনক�, ১০ আগ�, ২০০৫
৪০৭৫. ফিরদপুের এিতমখানার নােম সংখয্ালঘুেদর েখলার মাঠ দখল ॥ িবেক্ষাভ, জনক�, ১০ আগ�, 
২০০৫
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