
 

 

 

Ref:                      Date: ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ 

প্রেস রিজ্ঞরি 

পািবত্য চট্টগ্রামে োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ রিমষাভ 

১৫ জানয়ুারি খাগড়াছরড় প্রজলায় আিামিলা সড়ক অিমিামিি ডাক ইউরপরডএফ’ি 

 

পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপষু্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ আগােী ১৫ জানয়ুারি 

২০২৩, িরিিাি খাগড়াছরড় প্রজলায় সকাল ৬টা িমত্ দুপুি ১২টা পর্বন্ত আিামিলা সড়ক অিমিাি কেবসূরচি ডাক 

রদময়মছ ইউনাইমটড রপপলস প্রডমোমেরটক ফ্রন্ট (ইউরপরডএফ)। 

আজ শুেিাি (১৩ জানয়ুারি ২০২৩) রিকামল খাগড়াছরড় প্রজলা সদমি আময়ারজত্ রিমষাভ সোমিশ প্রেমক এই 

সড়ক অিমিামিি কেবসূরচ প্র াষণা প্রদওয়া িয়। 

পািবত্য চট্টগ্রামে জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি সফিমক সােমন প্রিমখ িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি 

োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ উক্ত রিমষামভি আময়াজন কিা িয়। 

রিমষাভ রেরছল পিিত্বী খাগড়াছরড় প্রজলা সদমিি প্রচঙ্গী প্রকায়ামি অনুরিত্ সোমিমশ িক্তিয িামখন ইউরপরডএফ’ি 

সংগঠ্ক ও সামিক রপরসরপ’ি সভাপরত্ রিপুল চাকো, রিল উইমেন্স প্রফডামিশমনি প্রকন্দ্রীয় সািািণ সম্পাদক রিত্া 

চাকো, গণত্ারন্ত্রক রু্ি প্রফািামেি খাগড়াছরড় প্রজলা সভাপরত্ কযামেিন প্রদওয়ান ও রপরসরপ’ি খাগড়াছরড় প্রজলা 

শাখাি সািািণ সম্পাদক শান্ত চাকো। 

সোমিমশ ইউরপরডএফ প্রনত্া রিপুল চাকো পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি 

লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ আগােী ১৫ জানয়ুারি ২০২৩, িরিিাি খাগড়াছরড় প্রজলায় আিামিলা (সকাল ৬টা িমত্ দুপুি 

১২টা পর্বন্ত) সড়ক অিমিাি কেবসূরচি প্র াষণা প্রদন এিং অিমিাি কেবসূরচ সফল কিমত্ প্রজলাি সকল র্ানিািন 

োরলক, শ্ররেক সংগঠ্নসি সিবস্তমিি জনসািািমণি েরত্ আহ্বান জানান। 

রত্রন িমলন, ষেত্াসীন আওয়ােী লীগ সিকাি পািবত্য চুরক্তমক ঝুরলময় প্রিমখ পািবত্য চট্টগ্রামে এক ভয়ািি পরিরিরত্ 

সরৃষ্ট কমি প্রিমখমছ। একরদমক িাষ্ট্রীয় িারিনীমক রদময় রিচাি িরিভুবত্ িত্যা, অনযায় িিপাকড়, রেেযা োেলায় 

কািাগামি আটক িাখা, ত্ল্লারশ, িয়িারন, শািীরিক রনর্বাত্নসি নানা রনপীড়ন চালামে, অপিরদমক নিযেুমখাশ 

িারিনী, েগপারটব, কুরক-রচন পারটবসি ঠ্যাঙামি িারিনীগুমলামক েদদ রদময় অিযািত্ভামি খুন, গুে, অপিিণ, রনর্বাত্ন, 

েুরক্তপণ আদায়সি নানা সন্ত্রাসী কেবকাণ্ড চারলময় র্ামে। ২০১৭ সামলি ১৫ নমভম্বি নিযেুমখাশ িারিনী সরৃষ্টি পি 

পিই ত্ামদিমক ইউরপরডএমফি রিরুমে প্রলরলময় প্রদওয়া িয়। শুরু কিা িয় এমকি পি এক িত্যাকাণ্ড। ২০১৮ সামলি 

৩ জানয়ুারি খাগড়াছরড়মত্ ইউরপরডএফ প্রনত্া রেঠ্ুন চাকোমক িত্যা, একই িছি ১৮ আগস্ট স্বরনভবি-প্রপিাছড়ায় 

েকামশয রদিামলামক ভািী অমে গুরল চারলময় ছাত্র-রু্ি প্রনত্াসি ৭ জনমক িত্যাি  টনাসি এ র্ািত্ ইউরপরডএমফি 

অিবশত্ প্রনত্া-কেবী ও সেেবমক িত্যা কিা িময়মছ। রকন্তু এসি িত্যাকামণ্ডি  টনায় জরড়ত্ সন্ত্রাসীমদি প্রগ্রফত্াি ও 
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রিচামি সিকাি-েশাসন প্রকান পদমষপ প্রনয়রন। িিং রদন রদন এ সন্ত্রাসীমদি আমিা প্রিপমিায়াভামি প্রলরলময় প্রদওয়া 

িপ্রে। 

রিপুল চাকো আমিা িমলন, সিকাি শুিু রনপীড়ন, রনর্বাত্ন, খুন, গুে কমি ষান্ত িমে না। পািবত্য চট্টগ্রাে জমুড় 

চালামনা িমে ভূরে আগ্রাসন, নািী রনর্বাত্মনি েমত্া জ নয  টনা। িান্দিামনি লাোয় প্ররা ও রত্রপুিামদি ৪০০ একি 

জেুভূরে প্রিদখল কমি ত্ামদিমক রনমজমদি িসত্রভটা প্রেমক উমেমদ ভূরেদসুয িািাি ইন্ডারিজ প্রকাম্পারনমক প্রলরলময় 

প্রদওয়া িময়মছ, েিালছরড়ি োইসছরড়মত্ প্রসটলাি িাঙারলমদি প্রলরলময় রদময় ভূরে প্রিদখমলি ষড়র্ন্ত্র চলমছ। িাষ্ট্রীয় 

পৃিমপাষকত্ায় পািারড়মদি ওপি এেন অনযায়-অরিচাি কিা িমে িমল রত্রন অরভমর্াগ কমিন। 

রত্রন জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি উমেমশয িমলন, পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদমদ প্রর্ োনিারিকাি লঙ্ঘমনি  টনা 

 টমছ ত্া িমেি জনয েময়াজনীয় উমদযাগ রনন। ২০১৮ সামল স্বরনভবি িাজামি প্রর্ িত্যাকাণ্ড সং রটত্ িময়রছল ত্াি 

ত্দন্ত রিমপাটব জনসেমষ েকাশ করুন এিং উক্ত  টনাি রিচামিি জনয পদমষপ রনন। 

িক্তািা অরিলমম্ব পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদমদ সং রটত্ সকল িত্যা ও গণিত্যাি রিচাি, িাষ্ট্রীয় দেন-পীড়ন, ভূরে 

প্রিদখল, নািী রনর্বাত্ন িে কিা, প্রসনা শাসন ‘অপামিশন উত্তিণ’ ত্ুমল রনময় সিুু গণত্ারন্ত্রক পরিমিশ রনরিত্ কিা 

এিং িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনী প্রভমঙ্গ রদময় ত্ামদি সন্ত্রাসী কেবকাণ্ড িমেি দারি জানান। 

খাগড়াছরড় সদি ছাড়াও একই দারিমত্ প্রজলাি পানছরড় এিং িাঙাোরট প্রজলাি িা াইছরড়, সামজক ও কাউখালীমত্ 

রিমষাভ রেরছল ও সোমিশ অনুরিত্ িময়মছ। 

উমল্লখয, আগােী ১৬ প্রেমক ১৯ জানয়ুারি ২০২৩ জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি প্রচয়ািেযান ড. কাোল উরেন 

আিমেদ ও করেশমনি অনযানয সদসযিৃমন্দি খাগড়াছরড়, িান্দিিান ও িাঙাোরট পািবত্য প্রজলায় সফি কিাি কো 

িময়মছ। 

িাত্বা প্রেিক 

 

রনিন চাকো 

েচাি ও েকাশনা রিভাগ 

ইউনাইমটড রপপলস প্রডমোমেরটক ফ্রন্ট (ইউরপরডএফ)। 

 

 

 

 

 

 


