
 

 

 

 

 

Ref:             Date: ১৫ মার্চ ২০২২ 

প্রেস বিজ্ঞবি 

দীবিনালায় প্রসনা প্রেফাজতে ইউবিবিএফ প্রনোতে েেযার েবেিাতদ বিবিন্ন স্থাতন বিতষাি 

খাগড়াছবড়র দীবিনালায় প্রসনা প্রেফাজতে অমানুবিে বনর্চােন র্াবলতয় ইউবিবিএফ সংগঠে নিায়ন র্ােমা ওরতফ 

বমলন র্ােমাতে েেযার েবেিাতদ খাগড়াছবড় সদরসে বিবিন্ন জায়গায় বিতষাি বমবছল ও সমাতিশ অনুবিে েতয়তছ। 

এছাড়া দীবিনালা, িািাইছবড় ও সাতজতে িাবলে েতয়তছ সড়ে অিতরাধ েমচসূবর্। 

উতেখয, আজ মঙ্গলিার (১৫ মার্চ ২০২২) প্রিাররাে সাতড় ৩টার বদতে দীবিনালা উিতজলার ৪নং দীবিনালা 

ইউবনয়তনর ১নং ওয়াতিচর িাগানিাড়া এলাোর মবনিদ্র োিচারী িাড়ায় দীবিনালা প্রজাতনর এেদল প্রসনা োতদর সষৃ্ট 

েতয়েজন দুিৃচত্ততে সাতে বনতয় নিায়ন র্ােমা বমলনতে আটে েতর অমানুবিে বনর্চােন র্ালায়। িতর মুমুিুচ অিস্থায় 

প্রসনারা োতে দীবিনালা স্বাস্থয েমতেতে িবেচ েরতল প্রসখান োাঁর মৃেুয েয়। 

োাঁর আটে ও মৃেুযর খির জানাজাবন েতল োৎষবিেিাতি দীবিনালা, িািাইছবড় ও সাতজতে সড়ে অিতরাধ 

েমচসূবর্র প্রিািিা প্রদয় ইউবিবিএফ’র স্থানীয় ইউবনটগুতলা। সন্ধ্যা ির্চন্ত োরা অিতরাধ িালন েতর। 

অিরবদতে, েেযাোতের েবেিাতদ আজ বিোতল খাগড়াছবড় উিতজলা সদর, িানছবড়, লক্ষ্মীছবড়, গুইমারা, রামগড়, 

িািাইছবড় ও সাতজতে বিতষাি বমবছল ও সমাতিশ েতর ইউবিবিএফ ও োর সেতর্াগী বেন সংগঠতনর প্রনো-েবমচরা। 

এসি জায়গায় অনুবিে েবেিাদ সমাতিশ প্রেতে িক্তারা ইউবিবিএফ সংগঠে নিায়ন র্ােমা ওরতফ বমলনতে 

িিচতরাবর্ে বনর্চােন র্াবলতয় বির্ার িবেিুচেিাতি েেযার েীব্র বনন্দা ও েবেিাদ জানান। 

িক্তারা িতলন, ফযাবসস্ট আওয়ামী লীগ সরোর িািচেয র্ট্টগ্রাতমর জনগতির মুখিাত্র সংগঠন ইউবিবিএফ-এর 

েন্ঠতে রুদ্ধ েরার জনয রাষ্ট্রীয় িাবেনীতে িযিোর েরতছ। র্ার োরতি োরা বিনা বির্াতর ইউবিবিএফ প্রনো-েমচীতদর 

েেযা েরতছ। আজতে প্রর্িাতি িিচতরাবর্েিাতি বনর্চােন র্াবলতয় োরা ইউবিবিএফ প্রনো বমলনতে েেযা েরা েতয়তছ, 

এর আতগ এেই োয়দায় োরা নানযার্তর বিবসবি প্রনো রতমল র্ােমাতেও বনর্চােন র্াবলতয় েেযা েতরতছ। এছাড়া 

এর্ািে োরা আতরা িহু প্রনো-েমচীতে বিনা বির্াতর েেযা েতরতছ। বির্ার িবেিুচে েেযাোে িবটতয় োরা প্রদতশর 

আইনতে িদদবলে েরতছ। সরোরতে এই বির্ার িবেিুচে েেযাোতের জনয অিশযই জনগতির োতছ জিািবদবে 

েরতে েতি। 

িক্তারা িািচেয র্ট্টগ্রাতম জাবেগে বনিীড়নতে জাতয়জ েরতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস র্ালাতনা েতে িতলও অবিতর্াগ েতরন। 

োরা িতলন, িািচেয র্ট্টগ্রাতম বির্ার িবেিুচে েেযা ছাড়াও অনযায় ধরিােড়, রাে-বিরাতে বনরীে জনসাধারতির 

িরিাবড়তে েোবশ, অস্ত্র গুতজ বদতয় বমেযা মামলায় ফাাঁবসতয় প্রজতল প্রেরি, সশস্ত্র দুিৃচত্ততগািীতে মদদ ও আশ্রয়-েশ্রয় 

বদতয় খুন, গুম, অিেরি, নারী বনর্চােন, িূবম প্রদখল এখন বনেয ননবমবত্তযে িটনায় িবরিে েতয়তছ।  
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িক্তারা িতলন, ইউবিবিএফ’র প্রনো-েমচীতদর েেযা েতর িূিচস্বায়ত্তশাসতনর সংগ্রামতে িাধাগ্রস্ত েরা র্াতি না। রাষ্ট্রীয় 

সন্ত্রাস ও অনযায়-অবির্াতরর বিরুতদ্ধ জনগিতে সাতে বনতয় আতন্দালন র্লতি। র্েই দমন-িীড়ন র্ালাতনা েতি েেই 

জনগতির আতন্দালন প্রজারদার েতি িতল িক্তারা দৃঢ় েেযয় িযক্ত েতরন। 

বিবিন্ন স্থাতন অনুবিে সমাতিশ প্রেতে িক্তারা অবিলতে প্রসনা প্রেফাজতে ইউবিবিএফ প্রনো নিায়ন র্ােমা বমলনসে 

এ র্ািে বিনা বির্াতর েেযার িটনায় জবড়ে প্রসনা েমচেেচাতদর বির্ার, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস িন্ধ্ েরা ও িািচেয র্ট্টগ্রাম 

প্রেতে প্রসনাশাসন েেযাোরিিূচে সিুু গিোবন্ত্রে িবরতিশ সবৃষ্টর দাবি জানান।  

খাগড়াছবড় সদর: “িািচেয র্ট্টগ্রাতম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও বিনা বির্াতর েেযা িন্ধ্ ের” এই প্রলাগাতন আজ মঙ্গলিার 

বিোতল খাগড়াছবড় উিতজলা সদর এলাোয় বিতষাি বমবছল েতর িাোবড় ছাত্র িবরিদ, গিোবন্ত্রে রু্ি প্রফারাম ও 

বেল উইতমন্স প্রফিাতরশন। বমবছল িরিেচী সমাতিতশ িক্তিয রাতখন, িাোবড় ছাত্র িবরিতদর প্রজলা সাধারি সম্পাদে 

শান্ত র্ােমা, গিোবন্ত্রে রু্ি প্রফারাতমর প্রজলা সে-সিািবে বলটন র্ােমা। এছাড়া আতরা উিবস্থে বছতলন বেল 

উইতমন্স প্রফিাতরশন এর প্রজলা আহ্বায়ে এবি র্ােমা। 

িানছবড় : দীবিনালায় প্রসনা প্রেফাজতে ইউবিবিএফ সংগঠে নিায়ন র্ােমা বমলনতে েেযার েবেিাতদ িানছবড়তে 

বিতষাি বমবছল ও সমাতিশ েতর ইউনাইতটি বিিলস প্রিতমাতেবটে ফ্রি(ইউবিবিএফ) িানছবড় ইউবনট। আজ 

বিোতল িানছবড় উিতজলার িুজগাং-এর মবনিুর এলাো প্রেতে এেবট বিতষাি বমবছল প্রির েরা েয়। বমবছলবট 

িড়েলতে এতস প্রশি েয় এিং প্রসখাতন এে েবেিাদ সমাতিশ অনুবিে েয়। 

সমাতিতশ িাোবড় ছাত্র িবরিতদর িানছবড় উিতজলা শাখার সাধারি সম্পাদে সনুীল র্ােমার সঞ্চালনায় িক্তিয 

রাতখন ইউবিবিএফ’র িানছবড় উিতজলা ইউবনতটর সংগঠে সম্রাট র্ােমা ও গিোবন্ত্রে রু্ি প্রফারাতমর খাগড়াছবড় 

প্রজলা শাখার সেসাধারি সম্পাদে বিংেু র্ােমা। 

লক্ষ্মীছবড় : দীবিনালায় ইউবিবিএফ সংগঠে েেযার েবেিাতদ লক্ষ্মীছবড় উিতজলার সদর ইউবনয়ন, দুলযােলী ও 

িমচাছবড় ইউবনয়তনর েুেুেছবড় এলাোয় এই বিতষাি অনুবিে েয়।  

বমবছল িরিেচী িৃেে িৃেেিাতি অনুবিে সমাতিশসমতূে িক্তিয রাতখন িাোবড় ছাত্র িবরিতদর লক্ষ্মীছবড় উিতজলা 

সিািবে রুিান্ত র্ােমা, গিোবন্ত্রে রু্ি প্রফারাতমর উিতজলা সাধারি সম্পাদে বমঠুন র্ােমা, বেল উইতমন্স 

প্রফিাতরশতনর সদসয মধমুালা র্ােমা, জাবেসত্তা মুবক্ত সংগ্রাম িবরিতদর প্রনো বিতনাদ মনু্ডা ও ইউবিিএফ সংগঠে 

বনরি র্ােমা। 

গুইমারা : আজ বিোল ৪টায় দীবিনালায় প্রসনা প্রেফাজতে ইউবিবিএফ প্রনো েেযার েবেিাতদ ইউবিবিএফ’র 

গুইমারা-মাবটরাঙ্গা ইউবনতটর উতদযাতগ বিতষাি বমবছল ও সমাতিশ অনুবিে েয়।  এে িক্তারা অবিতর্াগ েতরন 

সরোর প্রসনািাবেনীতে বদতয় বির্ার িবেিুচেিাতি র্াতে ইতে োতে েয় গুবল েতর নয় বনর্চােন র্াবলতয় েেযা েরতছ। 

সরোরতে অবিলতে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস িন্ধ্ েরতে েতি। 

রামগড় : দীবিনালায় প্রসনা প্রেফাজতে বনর্চােন র্াবলতয় ইউবিবিএফ সংগঠে নিায়ন র্ােমা ওরতফ বমলন-প্রে েেযার 

েবেিাতদ আজ বিোতল রামগতড় োৎষবিে বিতষাি অনুবিে েয়। এতে িক্তিয রাতখন গিোবন্ত্রে রু্ি প্রফারাতমর 

রামগড় উিতজলা সাধারি সম্পাদে বলটন র্ােমা ও িাোবড় ছাত্র িবরিতদর রামগড় উিতজলা সিািবে অসীম 

র্ােমা। 



সাতজে ও িািাইছবড়:  দীবিনালায় প্রসনািাবেনী েেৃচে অমানুবিে বনর্চােন র্াবলতয় ইউবিবিএফ সংগঠে নিায়ন 

র্ােমা বমলনতে েেযার েবেিাতদ আজ বিোতল রাঙামাবটর সাতজে ও িািাইছবড়তে  োৎষবিেিাতি বিতষাি ও 

েবেিাদ সমাতিশ েতরছ ইউবিবিএফ। সাতজতের গঙ্গারাম ও মার্লং এলাোয় এিং িািাইছবড় উিতজলা সদর 

এলাোয় ইউবিবিএতফর স্থানীয় ইউবনটসমূে এই বিতষাতির আতয়াজন েতর। 

সাতজতের গঙ্গারাম এলাোয় েবেিাদ সমাতিতশ েমন র্ােমার র্ঞ্চালনায় িক্তিয রাতখন সাতজে ইউবনতটর 

ইউবিবিএফ সংগঠে আতজচি র্ােমা। মার্লং এলাোয় অনুবিে সমাতিতশ িক্তিয রাতখন ইউবিবিএফ সংগঠে 

োবন্তে র্ােমা। 

অিরবদতে িািাইছবড় উিতজলা সদর এলাোয়ও েবেিাদ সমাতিশ েতরতছ ইউবিবিএফ িািাইছবড় ইউবনট। 

লষীবমত্র র্ােমার সঞ্চালনায় এতে িক্তিয রাতখন বরতয়ল র্ােমা ও গিোবন্ত্রে রু্ি প্রফারাতমর িািাইছবড় উিতজলা 

সিািবে রত্ন প্রজযাবে র্ােমা। 

িােচা প্রেরে 

 

বনরন র্ােমা 

ের্ার ও েোশনা বিিাগ 

ইউনাইতটি বিিলস প্রিতমাতেবটে ফ্রি (ইউবিবিএফ)। 

 


