বরাবর

তািরখ: ৩ জুন ২০১৭

িম: আসাদু ামান খাঁন, এম.িপ
মাননীয় ম ী
রা

িবষয়ক ম ণালয়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
িবষয়: রা ামা র লংগদু উপেজলায় ৬
অিবলে

ার ও

িত

পাহািড়

ােম অি সংেযােগর ঘটনায় জিড়তেদর

পিরবার েলার িনরাপ া িনি ত এবং যথাযথ

িতপূরেণর দািব

সে ।
জনাব,
পা ত চ

াম িবষয়ক আ জািতক কিমশেনর প

পা ত চ

াম কিমশন গভীর উে গ ও উৎক ার সােথ ল

সকােল রা ামা

জলার লংগদু উপেজলা সদরসহ

মািনকিবছড়া, লংগদু বড়াদম
দয়া হেয়েছ। পাহািড়েদর
পা ত চ
পি কাসূে

ােমর

উে খ

েভ া িনেবন।

করেছ য, গত ২ জুন ২০১৭ তািরেখ

ন লা, বটতলা, বা াপাড়া, কা লতলা,

ায় িতন শতািধক পাহািড়েদর বাড়ীেত অি সংেযাগ কের

ােমর ওপর সংঘব

ািলেয়

দুবৃ েদর িনিবচাের এ হামলার ঘটনায়

াম কিমশন গভীরভােব মমাহত এবং উি

।

জানা যায়, গত বৃহ িতবার ১ জুন ২০১৭ তািরেখ খাগড়াছিড়র চারমাইল নামক এলাকায়

লংগদু উপেজলার যুবলীেগর সাংগঠিনক স
ক

থেক আ িরক

কের লংগদুেত পাহািড়েদর
য, এ ঘটনায়

াদক মা: নু ল ইসলােমর মরেদহ পাওয়া যায়।এ ঘটনােক

ােমর ওপর হামলা ও অি সংেযাগ করা হেয়েছ বেল জানা যায়।

ণবালা চাকমা(৭০) নােম একজন বৃ া িনহত হেয়েছন। পা ত চ

কিমশন িনহত মা: নু ল ইসরােমর হত াকাে রও তী

াম

িন া এবং এ হত াকাে র সােথ জিড়তেদর

অিবলে
সা

আইেনর আওতায় এেন িবচােরর দািব জানাে । িক

দািয়ক

এ ঘটনােক

ক

গা ী আইন িনেজর হােত তু েল িনেয় পাহািড়েদর শত শত বাড়ীঘর

কথাই আেরকবার
না। সইসােথ

মাণ করেলা

য, তারা

মতাবানেদর মদদপু

এই গা ী আইেনর উে

করেছ।এ ধরেনর ঘটনা পাহাড় এবং সম
ভূ িমকা কী িছল তা িনেয় তদ

দেশর সংিবধান বা

কের এক
ািলেয় িদেয় এ

চিলত আইন স ান কেরন

থেক বারবার পাহােড় অি রতা সৃি

দেশর শাি র িবপে । এ হামলার সমেয় িনরাপ াবািহনীর

হওয়া উিচত।পা ত চ

াম কিমশন খুবই উি

য, িনরাপ াবািহনী

সদস েদর ব াপক উপি িতর মেধ ও িকভােব এ ধরেনর হামলার ঘটনা সংঘ ত হেয়েছ। ঘটনার পের
লংগদু উপেজলা
বাই যাবার আেগ

শাসন দুপুর ১২টার িদেক
ানীয়

শাসন

কন

যাবার সুেযাগ কের িদল স িবষয়
পা ত চ

সখােন ১৪৪ ধারা জাির কেরেছ। পিরি িত িনয় েণর

ত পদে প
ে র সােথ তদ

াম কিমশন জারােলাভােব দািব জানাে

িনি ত কের সরকােরর প

হণ না কের পিরি িতেক িনয় েণর বাইের

থেক তােদর জন

কের দখা দরকার।

য, অিবলে
যথাযথ

িত

পিরবার েলার িনরাপ া

িতপূরেণর ব ব া

হন করা

হাক।

একইসােথ এ হামলার ঘটনার সােথ জিড়তেদর িচি ত কের তােদর আইেনর আওতায় এেন িবচােরর
মুেখামুিখ করার জন পা ত চ

াম কিমশন সরকােরর কােছ আহবান জানাে ।

ধন বাদসহ

সুলতানা কামাল
কা- চয়ারপা

এলসা
কা- চয়ারপা

ামােতােপৗেলৗ

পা ত চ াম কিমশেনর সদস বৃ : ড. পন আদনান, লারস এ ারস বয়ার, টানা াই, হা
হনাম, ড.ইয়াসিমন হক, ড.জাফর ইকবাল, ব াির ার সারা হােসন, ি না কািনং হাম কইন, খুশী
কিবর, মাইেকল ভন ওয়া
াগ, ড.ইফেতখা
ামান, ড.বীণা িড’ক া।
পা ত চ

াম কিমশেনর উপেদ াবৃ : ইেয়েনিক এের , টম এি লসন, ড. মঘনা

হঠা রতা।

সদয় অবগিত:
১.
২.
৩.
৪.
৫.

ড.গওহর িরজভী, মাননীয় ধাম ীর পররা িবষয়ক উপেদ া।
েজ ািতির
বািধি য় লারমা, মাননীয় চয়ারম ান, পা ত চ াম আ িলক পিরষদ।
জনাব বীর বাহাদুর উৈশিচং, মাননীয় িতম ী, পা ত চ াম িবষয়ক ম ণালয়।
জনাব নবিব ম িকেশার ি পুরা, মাননীয় সিচব, পা ত চ াম িবষয়ক ম ণালয়।
জনাব এেকএম শহীদুল হক, মাননীয পুিলশ মহাপিরদ ক, পুিলশ সদর দ র।

৬. মজর জনােরল জাহা ীর কবীর তালুকদার, িজওিস, ২৪ পদািতক িডিভশন, চ

াম।

