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আইি-শংখলা
িাজ্যখিত বসবাস কিা জ্ামত-ধমি-বৰ্ি-সম্প্ৰোয় মিমবিদশদে সকদলা ছেৰ্ীি
িাগমিকদি জ্ীৱি আৰু সম্পমিি সুিক্ষা প্ৰোিক অোমধকাি মেয়াি
প্ৰমতশ্ৰুমতদি ক্ষমতা হস্তগত কিা সবিািন্দ ছসাদৰ্াৱাল ছিতত্বাধীি মবদজ্মিি
িাজ্য িকািখিি মতমি মাহকাল িাি ছিৌহওঁদতই আইি-শংখলাি ছ াদিালা
অৱস্থাদতা ওলাই িমিল। িাজ্যত এইমছ্ প্ৰমতষ্ঠাি স্থািিি বাদব িহাত ছহাৱা
গৰ্তামিক আদন্দালিক মিয়িৰ্ কমিবলল গগ অসম আিক্ষীি গুলী ালিাত মমণ্টু
ছেউিীি েদি মিিীহি মতুয হ’বলগীয়া ঘটিা দুভিাগযজ্িক। 'ইউমি াইড কমাণ্ড
ষ্ট্ৰাক াি’ বযৱস্থা প্ৰৱমতিত গহ থকাি মিছদতা মবমটম এদলকাি ছকাকিাঝাি
হিি বালাজ্াি বজ্াি মতমিআমলত সদন্দহৰ্ুক্ত এি মড এ মব (এছ) ি দ্বািা
মেিি ছিাহিদত এখি অদটামিক্সাত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰদি সমিত গহ আমহ মিমবি ািভাদৱ
দলাৱা গুলী ালিাি েদি ঘটিা সংঘমটত হ’ল। ছক’বাগিাকী ছলাক অথিাৎ ১৪
গিাকীলক মিিীহই প্ৰাৰ্াহুমত মেয়াি লগদত কৰ্মামি মশশুদক ধমি বহুদলাক
ববিিতাি বমল গহ ম মকৎসাধীি হ’বলগীয়া হ’ল। এই ঘটিাি প্ৰমতমিয়া মাি
ছিৌৰ্াওঁদতই িুিি উজ্মি অসমি ডুমডুমাি ম ল'বািীত সদন্দহৰ্ুক্ত আল া
(স্বা)ি দ্বািা দলাৱা আিমৰ্ত এক মবদশে সম্প্ৰোয়ি দুগিাকীলক ছলাক মিহত
আৰু ছয়জ্ি ছলাক আহত হ’বলগীয়া হ’ল। সমে ঘটিা সন্দভিত স্থািীয় আিক্ষী
প্ৰশাসি অৱগত ছহাৱাি মিছদতা ছকাদিা ধিৰ্ি প্ৰমতদিাধমূলক বযৱস্থা গহ
মবভাগিিিা কিা িহ’ল। িাজ্যি ছ ািাংদ াৱা মবভাগি মব লতাি বাদব,
স্বাধীিতা মেৱসি প্ৰাকক্ষৰ্ত কামবি আংলং মজ্লাি সীমান্ত এদলকাি িংবংদৱ
আিক্ষী থািাি ছ ৌহেদত আিক্ষীি ওিিত সদন্দহৰ্ুক্ত ছকমিএলমট উেিন্থীি
দ্বািা দলাৱা আিমৰ্ত এগিাকী আিক্ষী মিহত আৰু আি এগিাকী আহত
গহদছ। মুখযমিীি োময়ত্বত থকা গহ মবভাগি ছসািামিলা ভূমমকাই সবিািন্দ
ছসাদৰ্াৱাল ডাঙিীয়াি িকািখিি হাতত মিয়িহীি গহ িিা প্ৰশাসি ৰ্িই
িমশ......

(২)
সবিসাধািৰ্ি জ্ীৱি আৰু সম্পমিি মিিািিা প্ৰোিত সম্পূৰ্ৰূ
ি দি বযথি গহদছ।
বিঝািমস্থত ছলাকমপ্ৰয় ছগািীিাথ বিেলল আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় মবমাি বন্দিি সমীিত
এটা শমক্তশালী আই ই মড উধাি, ছসাৰ্ািীি িাস্তাত িুমত ছথাৱা অৱস্থাত আই
ই মড উধাি, মাকুমত াবুৱা সমমিি মবধায়কলল লক্ষয কমি দলাৱা
গুমল ালিাি েদি ঘটিা সংঘমটত গহদছ। উিৰ্ুিিমি ছক’বাটাও ঘটিা সংঘমটত
ছহাৱাি মিছত স্বাধীিতা মেৱসি মেিা ডুমডুমাি ম ল’বািী আৰু বােলাদবটা
াহ বামগছা এদলকাত ছকইবাটাও শমক্তশালী আই ই মড ছবামা উধাি ছহাৱা
ঘটিাই িাজ্যি আইি শংখলা িমিমস্থমত মিয়িৰ্ি লগদত এদি মবমছন্নতাবােী
কাৰ্িকলািি ছমাকামবলা কিাত বতিমািি মবদজ্মি ছিতত্বাধীি িাজ্য িকািখি
সম্পূৰ্িৰূদি বযথি ছহাৱাদটা প্ৰমামৰ্ত গহদছ । ইমতমদধয মডব্ৰুগড় মবশ্বমবেযালয়ি
এগিাকী ছাত্ৰীক মেি েূিিদত দুবিিই আমতশৰ্যা দলাৱাি উিমিও ছৰ্াৱা
মতমিমাহত িাজ্যখিত ছৰ্ৌি মিৰ্িাতি / অিহিৰ্দক ধমি মবমভন্ন ধিৰ্ি
অিিাধমূলক ঘটিা বমধ িাইদছ। ইয়াদিািমি, িাজ্যি বহু ঠাইত মবমভন্ন
উেিন্থী সংগঠি আৰু ভুৱা উেিন্থী সংগঠিি দ্বািা ধি োবী কিাি ঘটিা
বযািকভাদৱ বমধ িাইদছ। িকািখদি সমদয়াম ত িেদক্ষি েহৰ্ কিাত বযথি
ছহাৱাি বাদব িাজ্যখিত আইি শংখলাি বযািক অৱিমত ঘমটদছ বুমল অসম
প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীি বমধিত কাৰ্িমিবিাহক সভাই মতদিােৰ্ কিাি লগদত
মবদজ্মি ছিতত্বাধীি িাজ্য িকািখদি সবিসাধািৰ্ি জ্ীৱি আৰু সম্পমিি
সুিক্ষা প্ৰোিত সম্পূৰ্িৰূদি বযথি গহদছ। সভাই উদেমখত ঘটিািামজ্ত মিহতলল
েধাঞ্জমল জ্দিাৱাি লগদত আহতসকলি আশু আদিাগয কামিা কমিদছ।
প্ৰস্তাৱমটত িাজ্যখিি সকদলা ছেৰ্ীি জ্িসাধািৰ্ি জ্ীৱি আৰু সম্পমিি সুিক্ষা
মিমিত কমিবলল অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীদয় অসম িকািক োবী
জ্িাইদছ।

