
বরানগেরর বুেক িনমম প হত ার িতবােদ িধ ার িমিছল

১৯ শ জানুয়ারী, ২০১৭ বরানগেরর বুেক এক রা ি র কািলমা অিধকতর কলি তহল একমমাি ক নৃশংস
ঘটনায়, রােতর অ কার, িনজনতা এবং অবলা অসহায় ানীর দমুর ুধার সু্ েযাগ িনেয় একদল দয়হীন

দবুৃ িবষ েয়াগ কের মের ফলল ২২ অসহায় সারেময়েক। াথা ,আ সখুসব , িনমম সই

মানুষ িলর সেুখ ব াঘাত ঘটানর অপরােধ মতুৃ দ পল হতভাগ র িল কােনা িবচার এবং

আ প সমথেনর সেুযাগ ছাড়াই।আজ ২৯ শ জানয়ুারী,২০১৭। সিদেনর ঘেট যাওয়া সই অমানিবক

ঘটনার িতবােদ এলাকার সকল িবেবকবান ভবুি স মানুেষর প েথেক বরানগর পৗরসভা এবং

দব রায় ফাউে শন এর উেদ ােগ এক িবশাল িতবাদ িমিছল বরানগর পৗরসভা থেক বার হয়। এই

শাভাযা া র পেুরাভােগ িছেলন িবিশ অিভেন ী, সমাজেসবী িবধায়ক মতী দব রায় এবং িদগ
ভ াচায, িমিম চ বত ি য়া দাস ভৃিত িফ ও িভ িসিরয়াল এর বশ কেয়ক জন জনি য় অিভেনতা

অিভেন ী।িমিছেলর নতৃে িছেলন, দমদম লাকসভা কে র সাংসদ সৗগত রায়, পৗর ধান মতী

অপনা মৗিলক,উপ- পৗর ধান জয় রায় এবং পৗর িতিনিধগন । পৗর ধান পািরষদ িদলীপ

নারায়ন বসরু সচুা আেয়াজেন সংগ ত এই িমিছেল নারী পু ষ িনিবেশেষ চুর মানুেষর সমাগম

হেয়িছল । দশব ু রাড ধের এিগেয় এই িমিছল তাঁতী পাড়ার মাড় হেয় রাজ মার মুখাজ রাড এবং

মহারাজা ন মার রাড ধের ঝুলন তলা মাড় এ এেস পৗঁছয় । পিথমেধ তাঁতী পাড়ার মােড় মতী

দব রায় নৃশংস সারেময় হত ার িন া কের পিথপা মানুষজেনর উে েশ এক ভাষন দন । পের

িমিছেলর শেষ ঝুলনতলা মােড় প কাকরন িশিবর এবং এই িধ ার িমিছলেক ক কের আেয়ািজত

সভােতও িতিন এক আেবগঋ , মম শ ব ব রােখন।প ে মী এই অিভেন ীর,আেবগ ,অ িস

কে নৃশংশ সারেময় হত ার থহীন িন া ছাড়া ও িনত হয়, প েদর সে িনমম আচরন না কের এই

পিৃথবী এবং কৃিতর ােথ এবং মানুেষরই আরও ভােলা কের বাঁচবার ােথ প েদর র া করবার আিত ।
অগিনত মানুেষর িভেড়র অিভন ন এবং সমথেনর আেলােক উ ািসত এই সভায় মতী রায় ছাড়া ও
ব ব রােখন সাংসদ সৗগত রায়, পৗর ধান মতী অপনা মৗিলক এবং িবিশ অিভেন ী মতী

িমিম চ বত ।পের এক সারেময় িশ র কাকরণ এবং উপ- পৗর ধােনর সমাি ভাষেনর মধ িদেয়

সভােশষ হয়। িন ু রতাও নশৃংশতার মাধ েম যারা এই পিৃথবীর বায়ু িবিষেয় িদেত চায় ,িনিভেয় িদেত চায়

আেলা। আজেকর এই িধ ার িমিছল হেয় উেঠ িছেলা তােদর িব ে এক মূত িতবাদ।








