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PRESS RELEASE
প্রথমেই ধনযবাদ জানাই সকল সংবাদ কেীমদর, আজমকর এই Press Conference এ য োগদোন করোর জনয।
আজকে আমাকের এই Press Conference এর মুখ্য উকেলয কে েকর প্রতি ধন্যবাে জ্ঞাপন্ েরা। োরন্
েকই জাকন্ন্ যয, তবগি ১০ই মার্চ ২০১৫ইং তবকের ঠিে ১১মাকর মকধযই শ্রীপুর গ্রাকমর ৩ন্ং ওোকডচর
বাতন্দা শ্রীীঃ ন্কু োকর েন্যা পুন্ম োকে এেই গ্রাকমর ৫ন্ং ওোকডচর বাতন্দা আতল ো ও িার পতরবার
পকন্র োকে তন্মচম ভাকব পুতিকে িযা েকর।
ঘটন্ার তেন্ই পুন্ম োকর তপিা শ্রীীঃ ন্কু ো, আতল ো ও িার পতরবাকরর উপর পকন্র োকে িযার
অতি্কযাগ একন্ ধমচন্গর মামা োকের েকরন্। বিচ মাকন্ উত্তর তিপুরা যজা আোকি মামাটি তবর্ারাধীন্। এই
পকন্র োকে িযা মামার প্রধান্ অতভযুক্ত আতল ো ৩মাকর তবর্ারাধীন্ বন্দী থাোর পর ০৬ জুন্ ২০১৫ইং
যথকে লিচ াধীন্ জাতমকন্ মুক্ত থাো অবস্থাে Prison Directorate, Government of Tripura যথকে ২১যল জুাই
২০১৫ইং তপ্রজন্ ফামচাতষ্ট পকে তন্যুতক্ত যেওো ে। তন্যুতক্ত পাওোর পর আতল ো ম্পৃন্চয অনন্তিে পন্থা
অবম্বন্ েকর ২৬যল যকেম্বর ২০১৫ইং ধমচন্গর যজক তপ্রজন্ ফামচাতষ্ট পকে যযাগ যেে।
েীঘচ ১৪মা যথকে িথয জান্ার অতধোর আইকন্র াাকযয আতল োকর রোতর র্াকুরী ংক্রান্ত যাবিীে িথয
ংগ্র েকর যেখ্া যাে যয আতল ো ম্পৃন্চয অনন্তিে পন্থা অবম্বন্ েকর রোতর র্াকুরীকি যযাগোন্ েকর।
অবকলক, তবগি ২৭যল তডকম্বর ২০১৬ইং পুন্ম োকর তপিা ে িথয 

I.G Prison, Governor of

Tripura, Chief Minister of Tripura ও Minister, Home (Jail) Department of Tripura এর তন্েট ততখ্ি
আকবেকন্র মাধযকম আতল োকে র্াকুরী যথকে বরখ্াস্ত েরার অন্ুকরাধ েকরন্। আমাকের আকবেকন্র প্রতি ািা
তেকে তবগি ০৬ই জান্ুোরী ২০১৭ইং ১৭মা র্াকুরী েকর যাওো আতল োকে র্াকুরী যথকে বরখ্াস্ত েরার
ে।
আমরা উক্ত খ্বকর তবকল ভাকব আন্তন্দি এবং আজকের এই

Press Conference এর মাধযকম আতল োকে

র্াকুরী যথকে বরখ্াস্ত েরার জন্য শ্রীযুক্তীঃ লান্তুন্ু যেববমচা,

I.G Prison, শ্রীযুক্তীঃ িথাগি রাে, মান্ন্ীে

রাজযপা, শ্রীযুক্তীঃ মাতন্ে রোর, মান্ন্ীে মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীযুক্তীঃ মতন্ন্দ্র তরোং, মান্ন্ীে মন্ত্রী, োরা েপ্তর, তিপুরা
রোর এবং শ্রীযুক্তীঃ ন্দীপ এন্. মাাকে, মান্ন্ীে যজা লাে, উত্তর তিপুরা এর প্রতি যথাকযাগয পেকেপ
গ্রকের জন্য আন্ততরে ধন্যবাে জ্ঞাপন্ েরতি।
িৎকে আন্ততরে ধন্যবাে জান্াই ে স্তকরর জন্গন্কে, ধন্যবাে জান্াই শ্রীপুর ও যেওোন্পালা গ্রাম পঞ্চাকেি
েিৃ পেকে, ধন্যবাে জান্াই ে ামাতজে ংস্থাকে, ধন্যবাে জান্াই রাকজযর ে তপ্রন্ট ও ইকেট্রতন্ে ংবাে
মাধযম ও ংবাে েমীকের যারা তবতভন্ন মকে প্রকোজন্ীে ংবাে প্রোকলর মাধযকম আমাকের াাযয েকরকিন্।

সবোইকক আন্তররক ধনযবোদ!
পুন্ম োকর পতরবাকরর পকে

(যগোরকো কোন্ত দত্ত)
RTI Activist

