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গাইবা ার গািব গ  উপেজলার মিহমাগ  রংপুর িচিনকেলর িবেরাধপূণ জিম (সােহবগ  ই খুামার)
িনেয় আবারও হাতাহািত-মারিপেটর ঘটনায় চার জন আহত হেয়েছ। িচিনকেলর িমকরা ঐ জিমেত চাষ
করেত গেল সােহবগ -বাগদাফাম  ভূিম  পুন ার সং াম  কিমিটর লাকজন তােত বাধা  দয়। এেত
মারামািরর ঘটনা ঘেট এবং উভয়পে র চার জন আহত হয়। আহতরা হেলন—সােহবগ -বাগদাফাম ভূিম
পুন ার সং াম কিমিটর চু  িময়া, সবজু িময়া ও জাকািরয়া ইসলাম এবং িচিনকেলর া র চালক ল
ইসলাম। তােদরেক গািব গ  উপেজলা া  কমে ে  ভিত করা হেয়েছ।

ভূিম পুন ার সং াম কিমিটর সভাপিত ডা. িফিলমন বাে  অিভেযাগ কের বেলন, িবেরাধপূণ সােহবগ
ই ু খামােরর এসব জিমেত ানীয় শাসেনর িনেষধা া রেয়েছ। ানীয় উপেজলা শাসেনর প  থেক
উভয় প েক ডেক মৗিখকভােব জানােনা হয় এই জিম িনেয় িচিনকল ও ানীয় সাঁওতাল জনেগা ীর
মেধ  িবেরাধ চলমান। তাই িবেরাধ িন ি  না হওয়া পয  কােনা প  জিমেত যেত পারেব না। িক
িচিনকল  কতপৃ  শাসেনর  িনেষধা া  অমা  কের  বারবার  জিম  চাষাবােদর  চ া  করেছ।  বধুবার
িবেরাধপূণ  ঐসব জিমেত       আবারও িচিনকল িমকরা  া র িদেয় চাষ করেত গেল ভূিম  পুন ার
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সং াম কিমিটর লাকজন বাধা িদেল িমকরা তােদরেক মারিপট কের।

িচিনকল িমক কমচারী ইউিনয়েনর সাধারণ স াদক মা ািফজুর রহমান লাল এই অিভেযাগ অ ীকার
কের বেলন, ৩িট া র িনেয় ই খুামােরর জিম চাষ করার সময় হঠাত ্কের সাওঁতালেদর িকছু লাক এেস
চালকেদর মারিপট কের।  এ সময় তােদর মারিপেট ই া র চালক পািলেয় যান।  আহত হন ল
ইসলাম নােমর অপর এক টা র চালক। তােক উ ার কের ানীয় হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ।

গািব গ  থানার ওিস এ ক এম মেহদী হাসান বেলন, িচিনকল কতৃপ  ও সাঁওতালরা উভয়প ই
তার কােছ মারিপেটর অিভেযাগ করেছন। পুিলশ ঘটনা েল িগেয় উভয়েক বিুঝেয় জিম থেক া র তুেল
দন। বতমােন পিরি িত াভািবক রেয়েছ।  গািব গ  উপেজলা িনবাহী কমকতার চলিত দািয়ে  থাকা

উপেজলা সহকারী কিমশনার (ভূিম) মা. নািজর হােসন বেলন, িবষয়িট সমাধােনর জ  গাইবা া জলা
শাসেকর মাধ েম ধানম ীেক িলিখতভােব জানােনা  হেয়েছ।  আমরা িস াে র অেপ ায় রেয়িছ।  এ

মহূুেত সখানকার কােনা িবষেয় আমরা িস া  িদেত পাির না।
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