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মম�� বন	�প�ধ��য়

ম�খ�মন�,

পত�মবঙ সরক�র,

র�ইট�স� তবত��,

কক�লক���,

ভ�র�   ৭০০ ০০১

গ� ৮ই এতপল, ২০১২, রতবর কম�ড় ক*নক ৭ জন গণ�ন অতধক�র রক�কম��র ক0প�র এব� ��র আনগ 
কন�ন�ড�ঙ� বত4ব�স�ন5র আটক আম�ন5র গভ�র উন7নগর সম�খ�ন কনর ��নলন9 কন�ন�ড�ঙ� বত4 ক*নক ৩০ক;।  
ম�র� উন=5 হওয়� ;��তধক ম�ননAর প�নব��সননর 5�ব�ন� আনয়�তজ� ;�তBপCন� এক অতধনব;নন ওই স��জন 
রক�কম�� অ�; তনত=নলন কন�ন�ড�ঙ�র ওই অতধনব;নন উপতD� ত9নলন তবতভন ব�ম। -স�গঠন ও সম�জ-সনর�ন 
ম�নA পত�ব�ন5র এই ;�তBপCণ� রতরত তবতভন স�ব�5ম�ধ�ম 7�র� উতIতখ� এব� স�ধ�রণ ভ�নব নত*ভ�ক �*�। । 
স�র�� কসত5ননর এই গণ��তনক পত�ব�ন5র জব�নব আপন�র প�তল; ব�তহন�র পত�তLয়�য় আমর� তবতM� ও 
আ��তক�।

এই ব��প�নর আপন�র প�তল; ব�তহন�র 5মনমCলক আররণ একতট অ��B তবপজনক ও গণ�ন তবনর�ধ� অশভ ব���� 
কপPQন9 ত5ন= ৪ঠ� এতপল আপন�র প�তল; ব�তহন� ;�তBপCণ� তমত9নলর ওপর ল�তঠর�জ� কনর এব� অতBম ম�নসর।  
অBSসত� এক মতহল�নক ;�র�তরক আঘ�� কনর এরপনর ৮ই এতপল আপন�র প�তল; ব�তহন� ;�তBপCন� অতধনব;নন।  
হ�মল� ক কর ৬৯ জন ম�নAনক ক0প�র কনর, এব� ১০ ব9নররও ক9�ট ত;শর ওপর আLমণ হয় ৭ জন গণ�ন।  
রক�কম��নক জ�তমন আনX�গ� অপর�নধর অতভনX�গ এনন এন5র প�তলত; কহফ�জন� র�খ� হয় এই স��জন হনলন।  
  ক5বল�ন� রLব��� ,;তমক রLব���, ম�নস র��ট�তজ�, ক5বX�ন� কঘ�A, তসদ�*� গপ, প�*� স�রত* র�য় এব� অতভজ�ন 
সরক�র এন�ও হয়তন। , ৯ই এতপল, উন=5তবনর�ধ� আন	�লননর একতট ;�তBপCণ� তমত9নল প�তল; আব�র আLমণ 
র�তলনয় পঞ�ন;রও কবত; অ�;0হণক�র�নক ক0প�র কনর।

উপরন আটক ওই স��জননর ওপর আপন�র আইনজ�তবর� অতবশ�স সম4 অতভনX�গ আননন কXনক�নন� পক�র।  
;�তBপCণ� গণ��তনক তবনর�তধ��নকই সরক�র� আইনজ�তব র�নজ�র তবরনদ Aড়Xননর রL�B বনল X�তকসরপ 
ক5খ�ন=ন এ9�ড়� এই X�তক অনX�য়� কব�ঝ� X�ন= কX আটক ওই স��জননক । কজর� কনর "অস ও তবনf�রক 
দনব�র সম�ব� মজ��" তবAনয় "�*�" উদ�র কর�ই র�নiর উনjশ এই আপ�� তননব��ধ ও বহব�বহ�।  
অতভনX�নগর আড়�নল রনয়ন9 মCল�S আটকন5র ওপর অ���র�র র�ল�নন�র অতভপ�য়। 



আমর� তরতB� কX তমন*� স�ক�-পম�ণ খ�ড়� কনর এইভ�নব গণ��তনক তবনর�তধ�� ও পত�ব�ন5র কনঠনর�ধ কর�র 
দরতভসতpই সরক�নরর উনjশ।  
এই ঘটন�পব�হ আম�ন5র ড�S তবন�য়ক কসননর তবরনদ আন� কখ��� ম�মল�র ক*� ও ব�তদজ�তব এব� অতধক�র 
রক�কম��ন5র হয়র�তন ও র�প কর�নন�র উনjনশ তকভ�নব প�তল; এব� তনর�পত� রক�কম��র� তবতভন তমন*� ঘটন� ও 
কৎস�র স�হ�X� তননয়ত9ল কস ক*� মনন কতরনয় ক5য় আমর� এই স�� গণ। ��তনক অতধক�র রক� কম��র অতবলনt 
ম�তক এব� এই অতবশ�স ও উদট সম4 অতভনX�গ অতবলনt খ�তরনজর 5�ব� জ�ন�ত=।
এ9�ড়�, কন�ন�ড�ঙ� বত4 ক*নক উন=5 হওয়� সম4 ম�ননAর সষ� প�ণব��সন ও X*�X* কত�পCরনণর 5wঢ় 5�ব� 
জ�ন�ত= আমর� এও 5�ব� জ�ন�ত= কX এতপনলর ৪ ��তরখ কX সম4 প�তল;কম��। , মতহল� ও ত;শন5র ওপর 
অম�নতAক ল�তঠ-র�X� কনরত9ল ��ন5র কX�গ� ;�ত4র তননজন5র ঘর। -ব�তড় ক*নক উন=5 হওয়� ;হনরর এই 
হ�5তরদ ম�নAগনল�র পকw� অতভনX�নগ ক�ন ন� ত5নয় সরক�র কX সম4 সনর�ন ব�তদজ�তব ও অতধক�র 
রক�কম��র� এন�ন5র প�ন; 5P�তড়নয়ন9ন, �P�ন5রনক 5মন কর�র ব�বD� তননয়ন9ন তননজন5র গর�ব। -5র5� বনল 
5�ব� কর� এই সরক�নরর পনক এরকম আররণ অ��B লজ�র �wণমCল সরক�র পত�মবঙব�স�নক পতরব��ননর।  
পত�শত� ত5নয়ত9নলন আ5ন� X� পতরব��ন হয়। , ��ই ��র একই রপ পক�; প�য় এই সরক�র ম�ননAর।  
র�তহ5� পCণ� করক, নইনল ��র পCব�সCর�র� কX পন* কগন9, ��ন5রও কসই প*ই ক5খন� হনব।

 


