ভাঙেড়র আে ালনকারী

ি ড

ামবাসীেদর সে

কে র পুনমূল ায়ন, গণত

ও সিহ ুতার সং ৃিতর

মযাদার জন

েত ক মানুেষরই আেছ। তমনই অিধকার আেছ

এই অিধকার িল

েয়াগ করেত িগেয় অেনকেক য ভােব

কে র ফেল জিম, জীিবকা ও বা তে র

িতর স াবনার কথা তু েল আে ালন

নানা ধরেনর আ মেণর িশকার হেত হে , তােত আমরা উি
ভাঙেড় একিট ক ীয় সরকারী

।

করেছন

ামবাসীরা। সখানকার

উপযু

িতিবধান হয় িন; আে ালনকারীরা বার বার িবষয়িট িনেয় আেলাচনার

িতবােদর িবষেয় আেলাচনা কের বা পযা

অনুস ান কের ভাঙেড়র মানুেষর
াব িদেলও আমল দয় িন

বরং একটানা দমননীিতই সরকার সমস া সমাধােনর পথ বেল বেছ িনেয়েছ, যার ফেল ইিতমেধ
িদেত হেয়েছ। আে ালন দমেনর জন হাজার হাজার
সরকার

িত

আেবদন

য কানও গণ-আে ালনেক সমথন করা বা না করার অিধকার
কানও সরকারী নীিতর সমথন বা সমােলাচনা করার। িক

আেলাচনা, পাওয়ার

ােভর

শাসন।

ই ত ণেক

াণ

ামবাসীর উপর এেকর পর এক িমথ া মামলা সািজেয় রাজ

শাসিনক অসিহ ুতার িদেকই রাজ েক ঠেল িদে ।

গণতাি ক অিধকার র া সিমিত (এিপিডআর)-এর য সব অ ণী কমী ও সংগঠক স
অভাব-অিভেযােগর হিদশ করেত
দওয়া হেয়েছ।

আে ালেনর

ানীয় থানা িলেত গেছন, তাঁেদরও নাম িলেখ িনেয় জািমন অেযাগ মামলায় জুেড়

িত সংহিত জানােত িগেয় নানা িমথ া মামলার িশকার হেত হেয়েছ

দবনাথ, শ র দাস

আটক রাখা যায়।

িত ভাঙেড়র অিধবাসীেদর

মুখেদর। এঁেদর িব ে

কুখ াত ইউএিপএ

সরকােরর কােছ আমােদর আেবদন--অিবলে

আেলাচনায় বসুন এবং ভাঙেড়র পাওয়ার ি ড

দীপ িসং ঠাকুর, শিম া চৗধুরী, কুশল

েয়াগ করা হেয়েছ, যার মাধ েম িবনা িবচাের দীঘকাল

এই দমননীিত থেক সের আসুন; আে ালনকারী

কে র পুনমূ ল ায়ন ক ন; গণত

ামবাসীেদর সে

ও সিহ ুতার সং ৃিতেক মযাদা িদন।

আেবদনকারী--শ

ঘাষ

কৗিশক সন

সব সাচী দব

পাথ চে াপাধ ায়
সমীর আইচ

ত ণ সান াল

িবভাস চ বতী

মীরাতু ন নাহার

সাদ সন

নবনীতা দবেসন শত পা সান াল
গৗতম ভ

ডাঃ সুিমতা দাস

পূরবী মুেখাপাধ ায় মানস জায়ারদার মানেব
িতিমর বসু

নব দ

পাথসারিথ রায়

সমর বাগচী

কুমার রানা

অিময় দব

জগব ু অিধকারী সনৎ কর

ঈিশতা চ বতী
ণব িব াস

অিভিজৎ িম

অিমতা ন ী

দেবশ রায়

তিনকা সরকার

পুলক চ

িমলন দ

সুমন মু েখাপাধ ায়

সুিমত সরকার

আিশস লািহিড়

সে াষ রানা

বালান গে াপাধ ায়

িজেতন ন ী

িব িজৎ রায়
েভ ু মাইিত

িব ব ব ানাজী

পুবাশা সরকার
বীর ভ াচায

আেবদনকারীগেণর পে

অিভর ন ভা িড়

বে

চ ন সন

সি দান

স ীব আচায

মেহর ইি নীয়ার

অি েকশ মহাপা

ণব দ

কে াল দাশ

কুণাল দব

কয়া দাশ

কে াল মুেখাপাধ ায়

রি ত শূর
দীপ দ

ম ণা মূমু

সৗরীন ভ াচায

তাপস চ বতী

দব সাদ রায়েচৗধুরী
েভ ু দাশ

অ প দাশ

ডাঃ স থনাথ ঘাষ

দবী চে াপাধ ায়

কানাইলাল িব াস

ভ সাদ ন ী মজুমদার

কিবতা পা ািব

সিলল িব াস

শীলা চ বতী

সুশীল খা া

বণালী পাইন

অিভিজৎ মজুমদার

তু ষার চ বতী

ধীরাজ সন

দবািশস সরকার

অক দব

কতৃ ক ১৮ মদন বড়াল লন, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেক

িত কুমার

সুজাত ভ

উ ম ভ াচায
সৗিমক

াপাধ ায়

ধীরাজ সন

আেয়ষা খাতু ন

রিবন চ বতী

বে

অিমত

মই ল ইসলাম

াপাধ ায় রাজ ী দাশ

িতমা দ

মনাক িব াস

অিমত ভা িড়

ঈশান বে

াপাধ ায়

কনীিনকা রায়
নীলা ন দ

কািশত। ৪ ম ২০১৭

