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আিদবাসীেদর ৩৫ বািড় িড়েয় িনি  কের িদল স াসীরা 

নওগ য় জিম িনেয় িবেরােধর জর ॥ খালা আকােশর িনেচ িত রা 

িনজ  সংবাদদাতা, নওগ , ২৫ মাচ ॥ ধামইরহাট উপেজলার অসহায় আিদবাসীেদর ৩০ থেক ৩৫ বািড় িড়েয় িদেয়েছ স াসীরা। 
রিববার ম রােত ানীয় স াসীরা পে াল িছ েয় আ ন িদেয় সবিক  ািলেয় দয়। বতমােন অসহায় আিদবাসী পিরবােরর 
লাকজন খালা আকােশর িনেচ অব ান করেছন।  

ানীয়রা জানান, স াসীরা িনেজেদর মতাসীন দেলর সদ  এবং ানীয় এমিপ শহী ামান সরকােরর খাস লাক বেল দািব 
কেরেছ। থানা িলশ ঘটনা ল পিরদশন কেরেছ। জানা গেছ, উপেজলার আলম র ইউিনয়েনর অ গত ব াবর কাগজ টা ােমর 

রপাের খাস জিমেত ৩৫  ঘর িনমাণ কের দীঘিদন ধের বসবাস কের আসেছ এলাকার আিদবাসী স দােয়র লাকজন। তােদর 
সে  িমহীন িক  সিলম পিরবারও রেয়েছ। তারা েনর ছাউিন এবং ব েশর বড়া িদেয় ঘর িনমাণ কের বসবাস কের আসিছল। 
রিববার রাত ১টায় িদেক ২০ থেক ২৫ জেনর একদল স াসী তােদর বািড়ঘের হামলা চালায়। তােদর হামলায় বািড়ঘর হারােনা 
লেগন পাহান ও আিফজ উি ন বেলন, রােত েখাশধারী লাকজন তােদর বািড়ঘের পে াল িছ েয় আ ন ধিরেয় দয়। এেত তােদর 
ধান, চাল, কাপড়েচাপড়, হ স- রিগ, ছাগল, টাকা ও মাবাইল ফান েড় যায়। িত  ত মাজা ফর রহমােনর িবধবা ী 
মেনায়ারা বগম এবং ত  পাহােনর ী শাি  পাহান বেলন, স াসীেদর হােত ধারােলা বড় হ য়া, ড়াল, তীর-ধ ক, লা  ও 
পে ােলর বাতল িছল। স াসীরা এেলাপাতািড়ভােব তােদরেক কাপায়। এেত শাি  পাহােনর হাত ভে  যায় এবং তার ৫ বছেরর 
ছেল আকাশ মারা ক আহত হয়। পরবত েত ােমর পােশ ব াবর িবিজিব ক াে র টহলদল আ েনর লিলহান িশখা দখেত 
পেয় ঘটনা েল যায়। িবিজিবর উপি িত টর পেয় স াসীরা পািলেয় যায়।  

এিদেক ওই জিম িনেজেদর দািব কেরন ব াবর ােমর আকতার হােসন ও তার ছেল মাশারফ হােসন িম ার। এ াপাের 
মাশারফ হােসন িম ার বেলন, চৗঘাট মৗজার জএল নং-৫৪, আরএস খিতয়ান নং-১, ািবত খিতয়ান নং ৩৩১, হাল দাগ নং-

৮২৫, সােবক দাগ নং-৭৭৯ এর এক একর চার শতাংশ জিম তারা য় কেরন। জিমর দাতা বীর ােমর িসরা ল হক িসি কীর 
িনকট থেক ১৯৭৭ সােলর আগ  মােসর ৫ তািরেখ ধামইরহাট সাব- রিজ ার অিফস িনব ন ে  য় কেরন, যার দিলল নং 
৩৫১১। তেব জিম  খাস থাকায় দাতা িসরা ল হক িসি কী প িন েল মািলক িছেলন। তার কাছ থেক য় ে  া  দীঘিদন 
তােদর দখেল থাকা জিমেত হঠাৎ কের কিতপয় লাকজন অৈবধভােব দখেলর জ  ছাট ছাট ঘর িনমাণ কের। িবষয়  িনেয় চলিত 
মােসর ১০ তািরেখ ধামইরহাট থানায় এক  িনজ দখলীয় জায়গায় অৈবধ অ েবেশর মামলা করা হয়। মামলার ি েত থানা 

িলশ গত ধবার রােত কাগজ টা ােমর মিফজ উি েনর ছেল জাহা ীর আলম (২৫) এবং একই ােমর ত গািব  পাহােনর 
ছেল জগ াথ পাহানেক (৪৫) আটক কের কাট হাজেত রণ কের। িববদমান ওই জিমেত নওগ র অিতির  জলা ািজে েটর 

আদালত থেক ১৪৪ ধারা জাির করা হয়। আদালেতর আেদশ অমা  কের বসতবািড় িনমাণ করা হেয়েছ। ধামইরহাট থানার 
অিফসার-ইন-চাজ মাঃ জািক ল ইসলাম বেলন, ঘটনা শানার পর িতিনসহ িলেশর এক  দল ঘটনা ল পিরদশন কেরেছন। 
সামবার িবেকল ৫টা পয  এ িবষেয় থানায় কউ মামলা করেত আেসিন। মামলা হেল দাষীেদর িব ে  েয়াজনীয় আইনগত 
ব া হণ করা হেব। 

 

 


