
 

 
 

 

Ref:                     Date:  ০৩ জানুয়ারি ২০২১ 

প্রেস রিজ্ঞরি 

খাগড়াছরড়তে রিঠনু চাকিাি ৩য় শহীদিারষিকীতে ইউরিরিএতেি স্মিণসভা 

“রিপ্লিীি িৃেুু প্রনই, প্রিেঁতচ থাতক অনন্তকাল রিপ্লতিি প্রচেনায়” এই প্রলাগাতন ইউরিরিএে’ি অনুেি সংগঠক 

ও িাহারড় ছাত্র িরিষতদি সাতিক সভািরে শহীদ রিঠুন চাকিা’ি ৩য় শহীদ িারষিকীতে খাগড়াছরড়তে 

স্মিণসভা কতিতছ ইউনাইতেি রিিলস্ প্রিতিাতেরেক ফ্রন্ট (ইউরিরিএে)। 

আজ িরিিাি (৩ জানয়ুারি ২০২১) সকাল ১০োয় “শে শহীতদি আত্মেুাতগি প্রচেনায় উজীবীরিে হতয় নািীি 

সম্ভ্রি ও জােীয় অরিত্ব িক্ষা েথা িূণিস্বায়ত্তশাসন আতদালন প্রজািদাি করি” এই আহ্বাতন ইউরিরিএতেি 

খাগড়াছরড় সদি ইউরনতেি উতদুাতগ খাগড়াছরড় সদি এলাকায় এ স্মিণসভা অনরুিে হয়। 

িৃহত্তি িািিেু চট্টগ্রাি িাহারড় ছাত্র িরিষদ(রিরসরি)-এি প্রকন্দ্রীয় সাংগঠরনক সম্পাদক অিল রত্রিুিাি 

সঞ্চালনায় শহীদ রিঠুন চাকিাি েরেকৃরেতে িুষ্পিিক অিিণ কতি শ্রদ্ধা জানান ইউরিরিএে সংগঠক অংগু 

িািিা ও েকাশ চাকিা। 

এতে আতিা উিরিে রছতলন, িৃহত্তি িািিেু চট্টগ্রাি িাহারড় ছাত্র িরিষতদি প্রকন্দ্রীয় সভািরে রিিুল চাকিা, 

গণোরিক যুি প্রোিাতিি প্রকন্দ্রীয় দিি সম্পাদক রিিন চাকিা ও রহল উইতিন্স প্রেিাতিশতনি েরেরনরি 

এরন্ট চাকিা। 

এিিি রিঠুন চাকিাসহ সকল শহীদপ্রদি স্মিতণ দােঁরড়তয় ১ রিরনে রনিিো িালন কিা হয়। 

িতি অনরুিে স্মিণসভায় সংরক্ষি িক্তিু িাতখন, ইউরিরিএে সংগঠক অংগু িািিা। 

রেরন িতলন, রিঠুন চাকিা িািিেু চট্টগ্রািসহ সািা প্রদতশি রনিীরড়ে জনগতণি িুরক্তি লতক্ষু আতদালন-

সংগ্রাি কতি প্রগতছন। িািিেু চট্টগ্রাতি অরিকাি েরেিাি আতদালন ও ভূরি প্রিদখতলি রিরুতদ্ধ প্রসাচ্চাি 

ভূরিকা িালন কিতে রগতয় রিথুা িািলা, প্রজল-জুলুি, রনিীড়ন-রনযিােতনি রশকাি হতয়ও রেরন দতি যানরন। 

লড়াই-সংগ্রাতি অরিচল প্রথতকতছন। 
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রেরন আিও িতলন, রিঠুন চাকিা িািিেু চট্টগ্রাতিি রনিীড়ন-রনযিােন ও জােীয় অরিত্ব িক্ষা েথা 

িূণিস্বায়ত্তশাসতনি লড়াইতয় একজন রনতিরদেোণ সংগঠক রছতলন। লড়াই-সংগ্রাতি োেঁি অিদান রচিভাস্বি 

হতয় থাকতি। রিঠুন চাকিা প্রয প্রচেনায় লড়াই সংগ্রাি কতি প্রগতছন প্রস প্রচেনাি প্রকান িৃেুু প্রনই। 

রেরন িািিে চট্টগ্রাতি জােীয় অরিত্ব িক্ষা ও অনুায় দিনিীড়তনি রিরুতদ্ধ আতদালন প্রজািদাি কিাি িািুতি 

রিঠুন চাকিাি লারলে স্বপ্ন িািিায়ন কিাি জনু েরুণ েজতেি েরে আহ্বান জানান। 

অংগু িািিা অরভতযাগ কতি িতলন, শাসকতগািী রিঠুন চাকিাতক হেুা কতিও ক্ষান্ত হয়রন। োিা রিঠুন 

চাকিাি খুরন-সিাসীতদি জনগতণি রিরুতদ্ধ প্রলরলতয় রদতয়তছ। শাসকতগািীি িদতদ এই সিাসীিা অিাতি 

খুন, গুি, অিহিণসহ নানা সিাসী কিিকাণ্ড চালাতে। রিঠুন চাকিাতক হেুাি ৩ িছি প্রিরিতয় প্রগতলও েশাসন 

এখতনা রচরিে হেুাকািীতদি প্রগ্রেোি কতিরন। উিিন্তু সিাসীতদি আশ্রয়-েশ্রয় রদতয় িাখা হতয়তছ। 

রেরন অরিলতে রিঠুন চাকিাি হেুাকািীতদি প্রগ্রেোিিূিিক দৃষ্টান্তিূলক শারি এিং সিাসীতদি আশ্রয়-েশ্রয় 

ও িদদ প্রদয়া িন্ধ কিাি দারি জানান। 

এছাড়া প্রজলাি িানছরড় ও গুইিািায় িাহারড় ছাত্র িরিষদ, গণোরিক যুি প্রোিাি ও রহল উইতিন্স 

প্রেিাতিশতনি িানীয় শাখাি উতদুাতগ শহীদ রিঠুন চাকিাি শহীদ িারষিকীতে স্মিণসভা অনরুিে হতয়তছ। 

এছাড়াও আতিা রিরভন্ন িাতন রিঠুন চাকিাি শহীদ িারষিকী িারলে হতয়তছ িতল জানা প্রগতছ। 

 

উতেখু, ২০১৮ সাতলি ৩ জানয়ুারি দুিুতি খাগড়াছরড় প্রজলা আদালে প্রথতক িািলায় হারজিা রদতয় শহতিি 

অিণিা প্রচৌিিুী িাড়াি রনজ িারড়তে প্রেিাি িতথ িারড়ি েতিশ প্রগে এলাকা প্রথতক শাসকতগািীি প্রলরলতয় 

প্রদওয়া একদল সশস্ত্র সিাসী প্রিােি সাইতকলতযাতগ এতস রিঠুন চাকিাতক েুতল রনতয় যায় এিং দরক্ষণ 

িানখাইয়া িাড়া এলাকায় িািাি িাতে িাথায় ও িুতক গুরল কতি হেুাি িি প্রেতল প্রিতখ যায়।  

িােিা প্রেিক 

 

রনিন চাকিা 

েচাি ও েকাশনা রিভাগ 

ইউরিরিএে। 

 

 


