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আবদুল হাi জানান, চাজর্িশটভু  uে খেযাগয্ আসািমরা হেলন মািহমাগ  সুগার িমেলর (িজeম-aথ র্) নাজমুল হুদা, সাপমারা 
iuিনয়ন পিরষেদর েচয়ার ান শািকল আহে দ বুলবুল, iuিপ সদ  শাহ আলম, আi ব আলী o িচিনকল িমক iuিনয়েনর 
সাধারণ স াদক েমা ািফজুর রহমান দুলাল। aিভযু  আসািমেদর মে  e পয র্  36 জনেক ে ার কের েজলহাজেত পাঠােনা 
হেলo তাঁরা সবাi জািমেন রেয়েছন। a  আসািমরা পলাতক রেয়েছন। 

ধান আসািম সােবক সংসদ সদ  আবুল কালাম আজাদসহ গুরুতব্পূণ র্ aেনেকর নাম চাজর্িশেট না থাকার কারণ জানেত চাiেল 
সংবাদ সে লেন িতিন বেলন, সব িকছু খিতেয় েদেখi aিভেযাগপ  জমা েদoয়া হেয়েছ। িতিন জানান, ei মামলার তদ কারী 
a  কম র্কত র্ারা হেলন িপিবআiেয়র aিতির  পুিলশ সুপার েমা. আকতার েহােসন, aিতির  পুিলশ সুপার েমা. আেনায়ার েহােসন 
(বত র্মােন মৃত), aিতির  পুিলশ সুপার েমাহা দ আ ল হাi সরকার o েগািব গ  থানার eসআi আ ল গফুর, i েপ র আল 
মামুন েমাহা দ নাজমুল আহে দ। 

চাজর্িশেটর াপাের ‘আিদবাসী বাঙািল সংহিত পিরষদ’-eর আহব্ায়ক aয্াডেভােকট িসরাজুল iসলাম বাবু বেলন, ‘aি সংেযাগ o 
মারিপেটর িভিডo থাকা সে o সােবক eমিপ কালাম o aেনেকর নাম না থাকার িবষয়িট িনেয় আiনগতভােব  u াপন করা 
হেব। 

সাঁoতালেদর ঢাকা-িদনাজপুর সড়ক aবেরাধ o aব ান  

চাজর্িশট তয্াখয্ান কের ঢাকা-িদনাজপুর সড়ক aবেরাধকােল সাঁoতাল েনতারা বেলন, ঘটনার পর আিদবাসী সাঁoতালরা হতয্া 
মামলা দােয়র করেলo ঘটনার ায় িতন বছর পর মামলার েয িতেবদন কাশ করা হেয়েছ তার মে  মামলার ধান আসািম 
সােবক সংসদ সদ  আবুল কালাম আজাদসহ গুরুতব্পূণ র্ আসািমেদর নাম বাদ েদoয়া হেয়েছ। ei চাজর্িশেটর মা েম আিদবাসী 
সাঁoতালেদর সে  পিরহাস করা হেয়েছ। 

সাঁoতালরা আগামী 41 জুলাi সংবাদ সে লন o 21 আগ  েগািব গে  িবে াভ সমােবেশর ডাক িদেয়েছন। তাঁরা দািব কেরন, 
aিবলেমব্ ei মামলার চাজিশট সংেশাধন কের টমাস েহম ম কতৃর্ক 44 জেনর নাম uে খ কের েয মামলা করা হেয়েছ তার 
আেলােক চাজর্িশট দান করা েহাক। েযসব আসািমর নাম বাদ েদoয়া হেয়েছ তােদর ঘটনায় জিড়ত থাকার িভিডo ফুেটজ, ছিব o 
চা স সা ী রেয়েছ। েনতারা বেলন, ei চাজর্িশেটর িবরুে  তাঁরা আiিন ব া হণ করেবন। 

সােহবগ -বাগদা ফাম র্ ভূিম u ার সং াম কিমিটর সভাপিত িফিলমন বােসকর সভাপিতেতব্ সমােবেশ a েদর মে  ব  েদন 
আিদবাসী েনতা বান র্াবাশ, ি িসলা মুরমু, সব্পন েশখ, সুফল েহম ম, হিববুর রহমান, িসিপিব েগািব গ  uপেজলা সভাপিত তাজুল 
iসলাম, আিদবাসী েনতা রাফােয়ল হাসদা মুখ। 

যা ঘেটিছল 

েগািব গে র রংপুর িচিনকেলর আoতাধীন সােহবগ  i  খামাের uৎপািদত আখ কাটােক েক  কের 3127 সােলর 7 নেভমব্র 
িচিনকেলর িমক-কম র্চারী, বিহরাগত স াসী o পুিলেশর সে  ানীয় সাঁoতালেদর সংঘষ র্ হয়। eেত আট পুিলশ সদ সহ দুi 
পে র a ত 36 জন আহত হন। 

পের েসখানকার আিদবাসী বসিত uে েদ নােম পুিলশ o a  েলাকজন। হামলা, aি সংেযাগ o মারিপট িনয র্াতেনর িশকার হয় 
সাঁoতালরা। িনহত হন ামল েহম ম, মঙল মািড র্ o রেমশ টুড্ু। আহত হন ায় 36 জন সাঁoতাল। eমনিক সাঁoতাল িশশুেদর 
লিট স াসীরা পুিড়েয় েদয়। ei ঘটনােক েক  কের িতবােদ ফুেঁস oেঠ সারা েদশ। বসিতহারা সাঁoতালরা েখালা আকােশর 

িনেচ তাঁবু টািনেয় মানেবতর জীবন যাপেন বা  হয়। ঢাকা েথেক ছুেট আেসন রাজনীিতক, মানবািধকার কম সহ িবিভ  েপশার 
েলাকজন।  3127 সােলর নেভমব্ের ঘটনার পর আল-জািজরা েটিলিভশেন েয িতেবদন চািরত হয়, েসিটেত েদখা যায়, মাথায় 
েহলেমট eবং বুেলট ফ জয্ােকট পরা পুিলশ সদ  সাঁoতালেদর বাঁশ eবং ছেনর ƣতির ঘেরর কােছ িগেয় তােত আগুন ধিরেয় 
িদে ন। সাঁoতালেদর সে  পুিলেশর সংঘষ র্ হে । সাঁoতালেদর বসিতর পােশi দাঁিড়েয় পুিলশেক গুিল o কাঁদােন গয্াস ছুড়েতo 
েদখা যায়।সাঁoতালেদর দািব, সাপমারা iuিনয়েন সােহবগ  i  খামােরর 2953.41 eকর জিম তােদর বাপ-দাদার। তােদর 
a ায়ভােব েসখান েথেক uে দ করা হয়। তেব শাসন o িমল কতৃর্প  বেল, ei দািব েযৗি ক নয়। 


