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প্রেস রিজ্ঞরি 

 

ইউরিরিএফ প্রনতা িরি শংকি চাকমাি রিতা সমরিন্দ্র লাল চাকমা েয়াত 

েরসত খীসাি প্রশাক েকাশ 

 

ইউনাইরেি রিিলস প্রিরমারেরেক ফ্রন্ট (ইউরিরিএফ)-এি সাধািণ সম্পাদক িরি শংকি চাকমা’ি 

রিতা িািু সমরিন্দ্র লাল চাকমা েয়াত হরয়রেন। আজ ৬ জানুয়ারি ২০২৩, শুেিাি প্র াি ৫ ো ০২ 

রমরনরে িাঙ্গামারে শহরিি চম্পক নগিস্থ রনজ িাস িরন রতরন প্রশষ রনিঃশ্বাস তযাগ করিন। মৃতুযকারল 

তাাঁি িয়স হরয়রেল ৮৫ িেি। তাাঁি মৃতুযরত ইউরিরিএফ িরিিাি গ ীি ারি প্রশাকাহত। ইউরিরিএফ-

এি স ািরত েরসত খীসা এক িাততায় গ ীি প্রশাক েকাশ করি জনগরণি আরদালরন তাাঁি রনিঃস্বার্ত 

 ূরমকাি কর্া শ্রদ্ধা রি স্মিণ করিন।  

 

িৃর্ক িৃর্ক ারি প্রদয়া প্রশাক িাততায় তাাঁি েরত আিও প্রশাক ও সম্মান জারনরয়রেন গণতারিক যুি 

প্রফািাম (রিওয়াইএফ)-এি স ািরত অংগয মািমা, িাহারি োত্র িরিষদ (রিরসরি) স ািরত ও 

সাধািণ সম্পাদক যর্ােরম সুনয়ন চাকমা ও সুনীল রত্রিুিা, রহল উইরমন্স প্রফিারিশন 

(এইচিরিউএফ) স ারনত্রী নীরত চাকমা, ইউনাইরেি ওয়াকতাসত প্রিরমারেরেক ফ্রন্ট-এি সহ-সাধািণ 

সম্পাদক েরমাদ প্রজযারত চাকমা ও িািততয চট্টগ্রাম নািী সংঘ-এি স ারনত্রী করণকা প্রদওয়ান। 

 

সত্তি দশরক িািততয চট্টগ্রারম িাহারি জনগরণি অরধকাি আদারয়ি অরস্থি সমরয় সিকারি চাকরি প্রেরি 

তৎকালীন জনসংহরত সরমরতরত প্রয ক’জন িযরি প্রযাগ প্রদন, েয়াত সমরিন্দ্র লাল চাকমা রেরলন 

তারদি অনযতম। রতরন চাকরিরত কমতিত অিস্থায় প্রস সময় িাঙ্গামারেরত তৎিি িাহারি সংগঠন ও 
আরদালরন রির ন্ন ারি সহায়তা প্রদন এিং প্রগারয়দা সংস্থাি প্রিাষানরল িরিন। ১৯৭৬ সারল গণিূতত 

রি ারগি সাি-এরসস্ট্যান্ট ইরিরনয়াি িরদি সিকারি চাকরি প্রেরি রতরন আন্ডািগ্রাউরন্ড প্রযাগ প্রদন। 

জনসংহরত সরমরতরত সুগরতিািু নারম রতরন প্রিসামরিক দারয়রে রনরয়ারজত রেরলন। িািততয চুরি 

সম্পাদরনি িি িািু সমরিন্দ্র লাল চাকমা সিরিিারি িাঙ্গামারেরত েতযািততন করিন। প্রস সময় প্রর্রক 

মৃতুযি আগ িযতন্ত রতরন িাঙ্গামারেি চম্পকনগিস্থ রনজ িারিরত িসিাস কিরেরলন। েয়াত সমরিন্দ্র 

লাল চাকমাি জন্ম ১৯৩৭ সারলি ১২ এরেল। 
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ইউরিরিএফ স ািরত েরসত খীসা েদত্ত প্রশাক িাততায় িরলন, ‘েয়াত সমরিন্দ্র লাল চাকমা চাকুরি 

জীিরনি সুখ-স্বাচ্ছদয িরিতযাগ করি রনযতারতত জনগরণি অরধকাি েরতষ্ঠায় আরদালরনি করঠন ির্ 

প্রিরে প্রনন এিং িরিিারিি সদসযরদিও সম্পৃি করিন। তাাঁি এ অিদান িািততয চট্টগ্রারমি জনগণ 

শ্রদ্ধা রি স্মিণ কিরি।’ 

 

উরেখয, তাাঁি প্রজযষ্ঠিুত্র প্রগৌিী শংকি চাকমাও োত্র অিস্থায় শারন্তিারহনীরত প্রযাগ রদরয় িিিততীকারল 

শহীদ হন এিং রিতীয় িুত্র িরি শংকি চাকমা িািততয চট্টগ্রারমি গণতারিক আরদালরন সরেয়  ূরমকা 

িালন করি আসরেন। িািততয চট্টগ্রারমি িাজননরতক িে িরিিততরনি সমরয় ১৯৯৮ সারল ইউনাইরেি 

রিিলস প্রিরমারেরেক ফ্রন্ট (ইউরিরিএফ) গরঠত হরল রতরন (িরি শংকি) এ দরলি সাধািণ সম্পাদক 

রহরসরি রনরয়ারজত হন। 

 

িাততা প্রেিক 

 
রনিন চাকমা 

েচাি ও েকাশনা রি াগ 

ইউনাইরেি রিিলস প্রিরমারেরেক ফ্রন্ট (ইউরিরিএফ)। 

 


