
    
    

বছের 400 েকািট টাকা চাঁদা আদায়, aিত  শািnিpয় মানষু * চুিk বাsবায়ন না হoয়ায়
সরকারেক েদাষােরাপ সn লারমার
pকাশ : 02 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

আজ 2 িডেসmর। 22 বছর আেগ আজেকর ei িদেন পাবর্তয্ চ gােমর িতন েজলায় সশst সংgােম িলp
থাকা সংগঠন জনসংহিত সিমিতর (েজeসeস-মূল) সে  সরকােরর শািnচুিk হয়। চুিkর শতর্  aনযুায়ী
পাহািড়েদর  সশst  সংgােমর  পথ  েছেড়  শািn  pিত ায়  কাজ  করার  কথা।  aথচ  চুিkর  22  বছর  পরo
পাহােড় শািn েফেরিন। uেlা আরo িতনিট সশst আ িলক দেলর utান ঘেটেছ। eমন পিরিsিতেত চার
সংগঠেনর কােছ পুেরা পাবর্তয্ a ল িজিm হেয় পেড়েছ। পাহােড় বসবাসকারী শািnিpয় মানষুেক িজিm
কের  চাঁদাবািজ,  আিধপতয্  eবং  কতৃর্ t  pিত ায়  সংগঠন েলার  মেধয্  খুেনাখুিন  চলেছi।  চাঁদার  টাকা
ভাগাভািগ িনেয় সবর্েশষ েরাববার রা ামািটেত িল কের হতয্া করা হয় েজeসeেসর (মূল) আ িলক িচফ
কােলkর িবkম চাকমােক।
eকিট েগােয়nা সংsার pিতেবদন eবং পাবর্তয্ a েল সেরজিমন ঘুের জানা যায়, পাবর্তয্ a েল চারিট
সশst সংগঠন pিতবছর pায় 400 েকািট টাকা চাঁদা আদায় কের। সরকাির িবিভn unয়নমূলক কমর্কাে
িনেয়ািজত িঠকাদারেদর মলূ বােজেটর 10 শতাংশ হাের চাঁদা িদেত হয় তােদর। e aথর্ িদেয়i সংগঠন েলা
সাংগঠিনক কাযর্kম পিরচালনা, লিবং eবং ast সংgহ কের থােক।
eিদেক পাবর্তয্ চ gাম শািnচুিkর 22 বছরপূিত uপলেk েরাববার রাজধানীর েহােটল সুnরবেন সংবাদ

  আহমদলু হাসান আিসক
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সেmলেনর  আেয়াজন  কের  েজeসeস  (মলূ)।  eেত  সংগঠনিটর  pধান  সn  লারমা  িলিখত  বkেবয্  দািব
কেরন,  পাবর্তয্  চ gাম  শািnচুিkর  22  বছর  aিতkাn  হেলo  সরকার  চুিkর  েমৗিলক  o  tপূণর্
িবষয়সমূহ aবাsবািয়ত aবsায় েরেখ িদেয়েছ। চাঁদাবািজ pসে  িতিন বেলন, aনয্ানয্ সংগঠন লাখ লাখ
টাকা  চাঁদাবািজ  করেছ।  aনয্িদেক  সntাসী,  চাঁদাবাজ,  astধারী  সািজেয়  েজeসeেসর  (মূল)  সদসয্  o
সমথর্কেদর  িব েd  eেকর  পর  eক  সাজােনা  মামলা  েদয়া  হেc।  আ িলক  সংগঠন েলার  চাঁদা  আদায়
pসে  জানেত  চাiেল  খাগড়াছিড়  পাবর্তয্  েজলা  পিরষেদর  েচয়ারময্ান  (মেনানীত)  কংজরী  েচৗধুরী
যুগাnরেক  বেলন,  যার  কােছ  aৈবধ  ast  থােক  তােক  চাঁদা  িদেত  হয়।  চাঁদার  িবষেয়  েকােনা  িঠকাদার
আমােদর কােছ কখনo aিভেযাগ কের না। eর মূেল রেয়েছ ast। aেstর ভেয় েকu aিভেযাগ কের না।
চাঁদাবািজ বn করেত হেল aৈবধ ast udার করেত হেব।
চাঁদাবািজ pসে  খাগড়াছিড় েজলা পুিলশ সুপার আহমার ujামান যুগাnরেক বেলন, চাঁদাবািজ বেn পুিলশ
সব সময় েচ া চািলেয় যােc। eখন আ িলক দল েলা pকােশয্ চাঁদা আদায় কের না।
িচিঠ িদেয় চাঁদাবািজ : eকিট েগােয়nা সংsা সূেt জানা যায়, পাবর্তয্ শািnচুিkর 22 বছর পূিতর্  uপলেk
চলিত বছেরর 7 নেভmর েজeসeেসর (মলূ) pধান সn লারমার পk েথেক সংগঠনিটর pধান তথয্ o
pচার সmাদক ম ল kমার চাকমা দেলর সব িচফ কােলkরেক eকিট িচিঠ েদন। িচিঠেত িবিভn uৎস
েথেক  চাঁদা  েতালার  িনেদর্শনা  রেয়েছ।  েকu  চাঁদা  িদেত  asীকৃিত  জানােল  শিk  pেয়াগ  করেতo  বলা
হেয়েছ। ei চাঁদার টাকা ভাগাভািগ িনেয় েরাববার রা ামািটেত িল কের হতয্া করা হয় সংগঠেনর িচফ
কােলkর িবkম চাকমােক। িচিঠিট যুগাnেরর কােছ সংরিkত আেছ।
েগােয়nা সংsািটর eক  pিতেবদন েথেক  জানা েগেছ, পাবর্তয্ a েলর চারিট সংগঠন েজeসeস (মলূ),
iuিপিডeফ (মলূ), েজeসeস (সংsার) eবং iuিপিডeফ (গণতািntক)-েক চাঁদা না িদেয় েকােনা ধরেনর
aথর্ৈনিতক  কমর্কা  পিরচালনা  করা  যায়  না।  সাধারণ  নাগিরক,  িবিভn  ধরেনর  যানবাহন  চলাচল,
বয্বসাpিত ান,  বয্িk  মািলকানাধীন  িবিভn  বাগান,  েবসামিরক  কমর্কতর্ া-কমর্চারী  eবং  িঠকাদারেদর
কাছ েথেক ei চার সংগঠন pায় 400 েকািট টাকা চাঁদা আদায় কের। aেstর ভা ার সমৃিdসহ িবিভn
সntাসী কমর্কাে  eসব aথর্ বয্য় কের তারা। 2018 সােল খাগড়াছিড় েজলা েথেক 145 েকািট, রা ামািট
েথেক 130 েকািট eবং বাnরবান েথেক 125 েকািট টাকার চাঁদা আদায় কের সংগঠন চারিট।
চুিkর 72 ধারার মেধয্ 48িট বাsবািয়ত হেয়েছ : েগােয়nা সংsািটর pিতেবদন েথেক জানা যায়, পাবর্তয্
শািnচুিk  বাsবায়েন  সরকার  েচ া  চািলেয়  যােc।  eরi  মেধয্  শািnচুিkর  72িট  ধারার  মেধয্  48িট
বাsবায়ন করা হেয়েছ। 15িট ধারা আংিশক বাsবািয়ত হেয়েছ। বািক 9িট ধারা বাsবায়ন pিkয়াধীন
রেয়েছ।  েজeসeেসর  (মূল)  pধান  সn  লারমা  েদিশ-িবেদিশ  িবিভn  েসিমনাের  পাবর্তয্  শািnচুিk  িনেয়
সরকারিবেরাধী িবিভn মnবয্ কেরন। aথচ তার েনতৃtাধীন সংগঠন েজeসeেসর মাধয্েম পাবর্তয্ a েল
িবিভn সntাসী কমর্কা  eবং চাঁদাবািজ aবয্াহত েরেখেছ। তার সংগঠন ast জমা না িদেয় শািnচুিkর
pধান শতর্  ভ  কেরেছ।
সংবাদ সেmলেন সাংবািদকেদর p  eিড়েয় যান সn লারমা : েহােটল সুnরবেন সংবাদ সেmলেন pে াtর
পেবর্ সাংবািদকেদর aেনক pে র utর eিড়েয় যান সn লারমা। িতিন বেলন, e েলা বয্াখয্া করেত সময়
লাগেব। aনয্ সমেয় বয্িkগতভােব আেসন, তখন বলব।
পাহােড়  জনসংহিত  সিমিত  ছাড়াo  েযসব  আ িলক  সংগঠন  রেয়েছ,  েস েলা  সmেকর্  সাংবািদকরা  p
করেল  oiসব  সংগঠেনর  েনতাকমর্ীেদর  রাজাকারেদর  সে  তুলনা  কেরন  িতিন।  িতিন  বেলন,  ধু
পাহািড়েদর কথা বলেছন েকন। মুিkযুেd েযমন িবেরািধতাকারী িছল, পাহােড়o eমন িবেরািধতাকারী
রেয়েছ।  পাহােড়  astবািজ,  খুন  o  হানাহািন  সmেকর্  জানেত  চাiেল  িতিন  বেলন,  eকিট  িবেশষ  মহেলর
inেন aনয্ পাহািড় সংগঠন েলা eসব করেছ। জনসংহিত সিমিত eসেবর সে  জিড়ত নয়।
জাতীয়  পিরচয়পt  েকন  িতিন  েননিন  বা  িনেcন  না- eমন  pে র  জবােব  সn  লারমা  বেলন,  জাতীয়
পিরচয়পt িনেত হেব, আiেন eমন বাধয্বাধকতা আেছ িক না। eমন েতা বাধয্বাধকতা েনi।
পাবর্তয্ শািn চুিkর িবষেয় িতিন বেলন, শািn চুিk যথাযথ বাsবায়ন ছাড়া পাবর্তয্ সমসয্া সমাধােনর
িবকl েনi। জনসংহিত সিমিতর তথা জmু জনেগা ীর মানুেষর িপঠ েদয়ােল েঠেক েগেছ। তােদর েপছেন
যাoয়ার আর েকােনা পথ েনi। জmু জনগণ 22 বছর চুিk বাsবায়েনর aেপkা কেরেছ। তারা সরকারেক
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aেনক সময় িদেয়েছ। িকn চুিk বাsবায়ন হেc না।
সংবাদ  সেmলেন  আরo  uপিsত  িছেলন  ঐকয্  নয্ােপর  সভাপিত  প জ  ভ াচাযর্,  ঢাকা  িব িবদয্লেয়র
(ঢািব) iিতহাস  িবভােগর  িশkক  ড.  েমসবাহ  কামাল,  ঢািবর  গণেযাগােযাগ  o  সাংবািদকতা  িবভােগর
aধয্াপক  েরাবােয়ত  েফরেদৗস,  বাংলােদশ  আিদবাসী  েফারােমর  সাধারণ  সmাদক  স ীব  dং,  পাবর্তয্
চ gাম জনসংহিত সিমিতর িশkা o সংsৃিতিবষয়ক সmাদক u uiন মং জিল pমখু।
শািnচুিkর  বষর্পূিতর্ েত  নানা  কমর্সূিচ  :  রা ামািট  pিতিনিধ  জানান,  পাবর্তয্  শািnচুিkর  22  বছর  পূিতর্
uপলেk  সরকাির-েবসরকাির  uেদয্ােগ  রাজধানী  ঢাকা  o  িতন  পাবর্তয্  েজলাসহ  িবিভn  sােন  বয্াপক
কমর্সূিচ হােত েনয়া হেয়েছ। e uপলেk বাণী িদেয়েছন, রা পিত o pধানমntী। বাণীেত pধানমntী বেলন,
পাবর্তয্ চ gামসহ েদেশর সবর্t শািnশৃ লা বজায় রাখেত সরকার বdপিরকর। শািnচুিkর পূণর্ বাsবায়েন
সবার সহেযািগতা কামনা কের িতিন বেলন, আশা কির, সবার সিmিলত pেচ ায় পাবর্তয্ চ gাম a েলর
শািn-শৃ লা  বজায়  েরেখ  e  a েলর  মানেুষর  আথর্সামািজক  unয়েনর  মাধয্েম  আমরা  জািতর  িপতার
সুখী-সমৃd o শািnপূণর্ sেpর েসানার বাংলােদশ গেড় তুলেত সkম হব।
রা ামািটেত জনসংহিত সিমিতর uেদয্ােগ আজ সকােল েশাভাযাtা o সমােবেশর আেয়াজন করা হেয়েছ। e
কমর্সূিচ পালন করা হেব uপেজলা েলায়o। রা ামািট পাবর্তয্ েজলা পিরষদ o রা ামািট িরিজয়েনর েযৗথ
uেদয্ােগ সnয্ায় রা ামািট িচংhামং মাির েsিডয়ােম আেয়াজন করা হেয়েছ সmpীিতর কনসাটর্ । e ছাড়া
েজলা pশাসন পৃথক কমর্সূিচ পালন করেব। আেলাচনা সভার আেয়াজন কেরেছ েজলা আoয়ামী লীগ।
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