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« আেগর সংবাদ পেরর সংবাদ» 

রাঙামা  সরকাির কেলেজ গতকাল শিনবার দুই ছাে র মেধ  হাতাহািতর জর ধের শহের 
বাঙািল-আিদবাসী সংঘেষ অ ত ৬০ জন আহত হেয়েছন।  সকাল সােড় ১০টা থেক বলা 
দুইটা পর  শহেরর িবিভ  ােন সংঘষ চেল।  এ সময় অ ত ১০  যানবাহন ভাঙচুর ও 
পুিড়েয় দওয়া হয়। 
এ ঘটনার পর শহের ১৪৪ ধারা জাির করা হেয়েছ।  রাঙামা  সরকাির কেলজ 
অিনিদ কােলর জন  ব  ঘাষণা কেরেছ কতৃপ ।  
আহত ব ি েদর মেধ  ১৭ জনেক রাঙামা  সদর হাসপাতােল এবং িতনজনেক চ াম 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ।  এ ছাড়া রাঙামা  সি িলত সামিরক 
হাসপাতােল ায় ৪০ জনেক িচিকৎসা দওয়া হেয়েছ বেল জানা গেছ।  
আহত ব ি েদর মেধ  িতনজন কেলজিশ ক ছাড়াও সাংবািদক, িচিকৎসক ও বশ 
কেয়কজন ইউিপ চয়ারম ান রেয়েছন।  রাঙামা  সরকাির কেলেজর অধ  বাি তা চাকমা 
বেলন, ‘সকাল ১০টার িদেক হই- ে াড় েন িনেজর ক  থেক বর হেয় বশ িকছু লাকেক 
উে িজত অব ায় লা েসঁাটা হােত কেলেজর ভতের ঢুকেত দিখ।  িকছু বুেঝ ওঠার আেগই 
পুেরা কেলেজ সংঘষ ছিড়েয় পেড়। ’ 



জানা গেছ, গতকাল সকােল কেলেজর একজন বাঙািল ও একজন পাহািড় ছাে র মেধ  
হাতাহািত হয়। এ ঘটনার জর ধের সকাল ১০টার িদেক একদল বাঙািল ছা  িকছু 
বিহরাগতেক িনেয় কেলেজ হামলা চালােল সংঘষ বেধ যায়।  বলা ১১টার িদেক পুিলশ ও 
সনাবািহনী কেলেজ পঁৗছােনার পর সংঘষ ব  হয়। 
এ ঘটনার পরপরই রাঙামা  শহের িবিভ  জব ছিড়েয় পেড়।  শহেরর িবিভ  ােন 
আিদবাসী ও বাঙািলরা সড়েক িতব কতার সৃি  কের।  এেত চ াম-রাঙামা  সড়কসহ 
অভ রীণ সব সড়েক যানবাহন চলাচল ব  হেয় যায়।  
বলা সায়া ১১টার িদেক কেলেজর পূর পােশ কল াণপুের চ াম-রাঙামা  সড়েক 
আিদবাসীরা ব ািরেকড দন।  িনরাপ া বািহনী সখােন পঁৗেছ আিদবাসীেদর ধাওয়া কের।  
একই সময় কেলেজর পি ম িদেক রাঙামা র সদর উপেজলা পিরষদ িমলনায়তেন 
বাংলােদশ ইউিনয়ন পিরষদ ফারােমর সভা েল ইউিপ চয়ারম ানেদর ওপর হামলা চালােনা 
হয়। 
ফারােমর রাঙামা  জলা শাখার সহসভাপিত ওয়া া ইউিপর চয়ারম ান অং া িচং মারমা 
অিভেযাগ ক রন, ৩৫-৪০ জন বাঙািল লা েসঁাটা িনেয় তঁােদর ওপর হামলা চালান।  তঁারা 
সভাকে  ঢুেক আিদবাসী চয়ারম ানেদর মারধর কেরন।  
একই সময় ায় দড় হাজার বাঙািল বন পা বাজাের ঢুেক হােট আসা আিদবাসীেদর মারধর 
কেরন এবং বাজােরর মুেখ বশ কেয়ক  মাটরসাইেকল পুিড়েয় দন।  বন পা এলাকার 
বসরকাির ি িনক শভরেনও হামলা চািলেয় ভাঙচুর করা হয়। একই সময় জলা 
শাসেকর কার ালেয়র সামেন হামলার িশকার হন সাংবািদক িহেমল চাকমা।  
বলা দুইটার িদেক িফশািরঘাট সংেযাগ সড়েক হামলার িশকার হন রাঙামা  সদর উপেজলা 
া  কমকতা সুেশাভন চাকমা।  এ ছাড়া িরজা ভ বাজার এলাকায় হামলার িশকার হন 

িপিডিবর কমচারী ান চাকমা।  শহেরর তবলছিড় এলাকার মা ার কেলািন এবং উ র 
কািল ীপুেরর িবজন সরিণেতও হামলা চালােনা হয়। 
১৪৪ ধারা অব াহত: ঘটনার পর বলা দড়টার িদেক রাঙামা  শহের ১৪৪ ধারা জাির করা 
হয়। পুিলশ সুপার মাসুদ-উল হাসান জানান, এ ঘটনায় কাউেক আটক করা হয়িন।  
পিরি িত শা  হেয় এেসেছ।  পরবতী িনেদশ না দওয়া পর  ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকেব।  
কেলজ ব , তদ  কিম : সংঘেষর পর জ ির সভা কের অিনিদ কােলর জন  কেলজ ব  
ঘাষণা কেরেছ কতৃপ ।  একই সে  ঘটনা তেদ  কেলেজর উপাধ ষ মিফজ আহমদেক 
ধান কের পঁাচ সদেস র তদ  কিম  গঠন করা হেয়েছ।  অধ  জানান, কিম  ১৫ িদেনর 

মেধ  তদ  িতেবদন জমা দেব।  
ইউিপ চয়ারম ানেদর কমিবরিত: সভা েল ঢুেক ইউিপ চয়ারম ানেদর ওপর হামলার 
িতবােদ এবং হামলাকারীেদর ােরর দািবেত িতন পারত  জলার ইউিপ চয়ারম ানরা 

আজ রাববার থেক ১০ িদেনর কমিবরিত ঘাষণা কেরেছন।  কমিবরিত পালনকােল সব 
ইউিপ কার ালয় ব  থাকেব এবং নাগিরক  সনদ দওয়া হেব না।  বাংলােদশ ইউিনয়ন 



পিরষদ ফারােমর রাঙামা  জলা শাখার সভাপিত অ ণ কাি  চাকমা কমিবরিতর 
িবষয়  িনি ত কেরেছন।  
িবিভ  সংগঠেনর িন া: আিদবাসী-বাঙািল সংঘেষর ঘটনায় িন া জািনেয়েছ পাহািড়-
বাঙািল সংহিত পিরষদ, সি িলত সামািজক আে ালন, পারত  চ াম সম-অিধকার 
আে ালন ও িনরািচত জু  জন িতিনিধ সংসদ। 

 


