
ধনঞ্জয় চেTাপাধয্ােয়র ফাঁিসর পুনিবর্চার চাi 

মৃতুয্দN িবেলাপ েহাক িচরতের 

আগামী রিববার, ৯ মাঘ / ২৪ জাnয়াির
 
সকাল ১১টায় বাঁkড়ার ছাতনায়, 

কামারkিল েমােড় eক পথসভার আেয়াজন করা হেয়েছ। ১২ বছর আেগ ei 
eলাকারi যুবক ধনঞ্জয় চেTাপাধয্ায়েক ফাঁিসেত েঝালােনা হেয়িছল কলকাতার eক 
েজেল। েয aিভেযােগ ei চরম সাজা, ধনঞ্জেয়র িবrেd েসi aিভেযাগ আেদৗ 
েধােপ েটেক িক না, েস সমেয়i তা িনেয় pবল িবতকর্ হেয়েছ। ছাতনার মাnষ 
ফাঁিস রেদ পেথ েনেমিছেলন। মৃতুয্দN িচরতের িবেলােপর দািব uেঠিছল েগাটা 
েদেশi। মানবািধকার সংগঠন e িপ িড আর েসi দািবেত pচার আেnালন গেড় 
েতালার পাশাপািশ ধনঞ্জেয়র সাজা মkেব sিpম েকােটর্র dারs হেয়িছল। িকnt 
েশষরkা হয়িন। 

di aধয্াপেকর সmpিত pকািশত pিতেবদন ধনঞ্জেয়র সাজা িনেয় grতর 
আরo বh p  সামেন eেনেছ। মাnষ মােti ভুল কের, িবচােরo েয ভুেলর 
সmাবনা থােক---েচােখ আঙুল িদেয় েদিখেয় িদেচ্ছ তাঁেদর pিতেবদন। aথচ, 
মৃতুয্দN eমনi সাজা, ভুল েশাধরােনার েকানo sেযাগ েনi! মাnষটােক আর 
েফরােনা যায় না। মৃতুয্দN বািতেলর দািব তাi পৃিথবী জুেড়। ১৪০িটর েবিশ েদেশ 
মৃতুয্দN রদo হেয়েছ iিতমেধয্।  

ধনঞ্জেয়র
 
সাজা পুনিবর্চার eবং

 
মৃতুয্দN িবেলাপর দািবেত আবারo পেথ 

েনেমেছন বh মাnষ, e িপ িড আর-o। রিববার কামারkিলর েমােড়র পথসভায়
  
di 

aধয্াপেকর পাশাপািশ বkবয্ রাখেবন e িপ িড আর কমর্ীরাo। আপনারা uপিsত 
হেয়, মত িবিনমেয়র মেধয্ িদেয় ei uেদয্াগেক eিগেয় িনেয় চলুন।                   

জাnয়াির ২০১৬ 
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গণতািntক aিধকার
 
রkা সিমিত (e িপ িড আর): ১৮ মদন বড়াল েলন, কলকাতা ৭০০ ০১২ 
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