
 

 

 

 

 

Ref:            Date: ১৪ জানয়ুারি ২০২৩ 

প্রেস রিজ্ঞরি 

পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ 

খাগড়াছরড় ও িাঙাোরিি রিরিন্ন স্থামন ইউরপরিএমেি রিমষাি সোমিশ 

পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ খাগড়াছরড় ও িাঙাোরিি রিরিন্ন স্থামন 

ইউরপরিএে রিমষাি সোমিশ কমিমছ। 

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) খাগড়াছরড়ি দীরিনালা, েিালছরড়, োরনকছরড়, িােগড়, গুইোিা এিং িাঙাোরি প্রজলাি সামজমকি 

োচলঙ ও কুদুকছরড়মত্ এই রিমষাি সোমিশ অনুরিত্ িয়।  

জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি পািবত্য চট্টগ্রাে সেিমক সােমন প্রিমখ এই রিমষামিি আময়াজন কিা িয়। রিমষাি সোমিশ প্রেমক 

আগােীকাল িরিিাি খাগড়াছরড় প্রজলায় আিামিলা সড়ক অিমিাি কেবসূরচ সেল কিাি আহ্বান জানামনা িয়। গত্কাল খাগড়াছরড় 

প্রজলা সদমি আময়ারজত্ সোামিশ প্রেমক এই সড়ক অিমিাি কেবসূরচ প্রিাষণা কিা িয়। 

 

রিরিন্ন স্থামন অনুরিত্ সোমিমশি রিস্তারিত্: 

 

দীরিনালা: পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ খাগি়িাছরি়িি দীরিনালায় 

রিমষাি সোমিশ কমিমছ ইউনাইমিি রপপলস প্রিমোমেরিক ফ্রন্ট (ইউরপরিএে) দীরিনালা ইউরনি। 

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) দুপুি ২িাায় দীরিনালা উপমজলা িািুছড়াি উদাল িাগান এলাকায় এ সোমিশ অনুরিত্ িয়। 

জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি সেিমক সােমন প্রিমখ আময়ারজত্ উক্ত সোমিমশ ইউরপরিএে সংগঠ্ক রুমপশ চাকো সঞ্চালনায় 

িক্তিয িামখন ইউরপরিএে সংগঠ্ক সুজয় চাকো, সজীি চাকো ও গণত্ারন্ত্রক যুি প্রোিামেি দীরিনালা উপমজলা সিাপরত্ জ্ঞান েসাদ 

চাকো।  

িক্তািা িমলন, পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় িারিনী এক ত্রামসি িাজত্ব কাময়ে কমিমছ। ত্ািা রিচাি িরিিুবত্ িত্যা, অনযায় প্রগ্রেত্াি, রনযবাত্ন, 

িয়িারন, িূরে প্রিদখল, নািী রনযবাত্ন, নিযেমুখাশ িারিনীি েমত্া ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসীমদি েদদ রদময় খুন, গুে, অপিিণসি নানা 

অপকেব ও োনিারিকাি লঙ্ঘন কিমছ। 

িক্তািা দীরিনালায় ২০১৯ সামল রত্ন ইউরপরিএে সদসয নিীন প্রজযারত্ চাকো, িুমজন্দ্র চাকো ও রুরচল চাকোমক অনযায়িামি 

আিমকি রিনা রিচামি গুরল কমি িত্যা, ২০২২ সামল ইউরপরিএে প্রনত্া নিায়ন চাকো রেলনমক অনযায়িামি আিমকি পি রনযবাত্ন 

চারলময় িত্যা কিাি িিনা ত্ুমল িমিন।  

িক্তািা আমিা িমলন, প্রসনািারিনী কত্তবক দীরিনালায় িািুছড়া ইউরনয়ন ও দীরিনালা ইউরনয়মনি ১নং ওয়ামিব এলাকািাসীমক িিিারড় 

রনেবামণ িািা েদান ও সািনারিলা িনরিিামিি জরে প্রিদখমলি প্রচষ্টা। ২০১৪ সামল িািুছড়ায় রিরজরি প্রিিমকায়ািবাসব রনেবাণ কমি ২১ 

পরিিাি পািারড়মক প্রজািপূিবক রনজ িসত্রিিা প্রেমক উমেদ কিা িময়মছ। িান্দিামনি লাোয় প্ররা ও রত্রপুিামদি ৪০০ একি জুেিূরে 

প্রিদখল কমি ত্ামদিমক রনমজমদি িসত্রিিা প্রেমক উমেমদ িূরেদসযু িািাি ইন্ডারিজ প্রকাম্পারনমক প্রলরলময় প্রদওয়া িময়মছ। পািবত্য 

চট্টগ্রামে সিবত্র এখন এই দেনপীড়ন চলমছ িমল িক্তািা অরিমযাগ কমিন। 

িক্তািা অরিলমে পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদমদ সংিরিত্ সকল িত্যাকামেি রিচাি, িাষ্ট্রীয় দেন-পীড়ন, িূরে প্রিদখল, নািী রনযবাত্ন 

িে কিা, প্রসনা শাসন ‘অপামিশন উত্তিণ’ ত্ুমল রনময় সুিু গণত্ারন্ত্রক পরিমিশ রনরিত্ কিা এিং িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনী প্রিমে 

রদময় ত্ামদি সন্ত্রাসী কেবকাে িমেি দারি জানান। 

UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF) 

BDbvB‡UW wccj&m †W‡gv‡µwUK d«›U (BDwcwWGd) 

(A political party based in the Chittagong  Hill Tracts, Bangladesh) 
Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. 

Email. updfcht@yahoo.com Website: www.updfcht.com 

 



সোমিশ প্রেমক িক্তািা োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ আগােীকাল িরিিাি (১৫ জানুয়ারি) খাগড়াছরড় প্রজলায় িাকা আিামিলা 

সড়ক অিমিাি কেবসূরচ সেল কিমত্ দীরিনালা উপমজলাি সকল যানিািন োরলক-শ্ররেকসি সিবস্তমিি জনগমণি েরত্ আহ্বান জানান। 

েিালছরড়: জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি পািবত্য চট্টগ্রাে সেিমক সােমন প্রিমখ "িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি 

োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্” েিালছরড়মত্ পতেক দুই স্থামন রিমষাি সোমিশ কমিমছ ইউরপরিএে’ি েিালছরড় ইউরনি। 

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) দুপুমি েিালছরড় সদি এলাকা ও োইসছরড়মত্ এ রিমষাি সোমিশ অনুরিত্ িয়। 

েিালছরড় সদি এলাকায় অনুরিত্ সোমিমশ রিজগ খীসাি সঞ্চালনায় িক্তিয িামখন ইউরপরিএে সংগঠ্ক পূিণ চাকো ও রিত্ ুচাকো। 

অপিরদমক োইসছরড় এলাকায় অনুরিত্ সোমিমশ িক্তিয প্রদন ইউরপরিএে সদসয জনে চাকো। 

িক্তািা সাম্প্ররত্ক সেময় োইসছরড়মত্ প্রসিলাি িাঙারল কত্তবক পািারড়মদি িিিারড়মত্ অরিসংমযাগ, িাংচুি, লিুপািসি িূরে প্রিদখমলি 

পাাঁয়ত্ািাি কো ত্ুমল িমি িমলন, এমদমশি সিকাি পািবত্য চট্টগ্রাে প্রেমক পািারড়মদি রিত্ারড়ত্ কিমত্ চায়। যাি কািমণ ত্ািা প্রসিলাি 

িাঙারলমদি প্রলরলময় রদময় পািারড়মদি  জায়গা-জরে, রিমিিারড় প্রিদখল কিমত্ েরিয়া িময় উমঠ্মছ।  

ত্ািা আমিা িমলন, িূরে প্রিদখল ছাড়াও িাষ্ট্রীয় িারিনী েরত্রনয়ত্ রনপীড়ন-রনযবাত্ন চারলময় যামে। রকছরুদন আমগ প্রসনাসতষ্ট নিযেুমখাশ 

সন্ত্রাসী কত্তবক এক গ্রােিাসীমক অপিিণ, গত্ ১১ জানুয়ারি িামত্ নিযেমুখাশ ও প্রসনািারিনী কময়কজন সদসয রেমল এক গ্রােিাসীমক 

আিক কমি রেেযা োেলায় প্রজমল প্রেিমণি িিনা েোণ কমি পািবত্য চট্টগ্রামে রক পরিোণ োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনা সংিরিত্ িমে। 

প্রসনািারিনী ও ত্ামদি েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসীমদি কািমণ এলাকাি সািািণ োনুষ এখন আি শারিমত্ িুমোমত্ পািমছ না 

িমল িক্তািা অরিমযাগ কমিন। 

িক্তািা চট্টগ্রামে এ যািত্কামল সংিরিত্ সকল গণিত্যা, িূরে প্রিদখল, নািী রনযবাত্নসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িে কিাি জনয সিকামিি 

েরত্ আহ্বান জানান। 

সোমিশ প্রেমক আগােীকাল িরিিাি খাগড়াছরড় প্রজলায় প্রিারষত্ আিামিলা সড়ক অিমিাি কেবসূরচ সেল কিমত্ েিালছরড় 

উপমজলািাসীি েরত্ আহ্বান জানান িক্তািা। 

োরনকছরড়: পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ খাগড়াছরড়ি োরনকছরড়মত্ 

রিমষাি রেরছল ও সোমিশ কমিমছ ইউনাইমিি রপপলস প্রিমোমেরিক ফ্রন্ট (ইউরপরিএে) োরনকছরড় ইউরনি। 

 

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) সকাল ১০িাি সেয় োরনকছরড় সদমিি জােত্লা এলাকায় এক রিমষাি রেরছল প্রিি কিা িয়। 

রেরছল প্রশমষ অনুরিত্ রিমষাি সোমিমশ ইউরপরিএে সংগঠ্ক িরুণ চাকোি সিাপরত্মত্ব ও অংরচং োিোি সঞ্চালনায় িক্তিয িামখন 

পািারড় ছাত্র পরিষমদি খাগড়াছরড় প্রজলা শাখাি সদসয অংসালা োিো, োরনকছরড় োনা শাখাি সিাপরত্ অংকয োিো ও রিল উইমেন্স 

প্রেিামিশমনি োরনকছরড় োনা শাখাি আহ্বায়ক আনু োিো েেখু। 

 

সোমিমশ প্রেমক িক্তািা োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ আগােীকাল িরিিাি (১৫ জানুয়ারি) প্রিারষত্ খাগড়াছরড় প্রজলায় আিামিলা 

সড়ক অিমিাি কেবসূরচি েরত্ সেেবন জানান এিং োরনকছরড় উপমজলায় সড়ক অিমিাি কেবসূরচ সেল কিমত্ উপমজলাি সিবস্তমিি 

জনসািািণ ও যানিািন োরলক-শ্ররেক সংগঠ্মনি েরত্ আহ্বান জানান। 

 

িক্তািা িমলন, পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদমদ েরত্নয়ত্ োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনা সংিরিত্ িমে। এমত্ িামষ্ট্রি রনময়ারজত্ িারিনী 

রিমশষ কমি প্রসনািারিনী সিমচময় প্রিরশ োনিারিকাি লঙ্ঘন কমি যামে। ত্ািা রিচাি িরিিুবত্ িত্যা, অনযায় প্রগ্রেত্াি, রেেযা োেলা 

রদময় প্রজমল আিক িাখা, িূরে প্রিদখল, নািী রনযবাত্মনি পাশাপারশ নিযেমুখাশ িারিনীসি রিরিন্ন ঠ্যাঙামি িারিনীি সশস্ত্র সন্ত্রাসীমদি 

েদদ ও আশ্রয়-েশ্রয় রদময় খুন, গুে, অপিিণসি নানা অপকেব সংিরিত্ কিমছ। রকন্তু এসি িিনায় প্রকান রিচাি িয় না।  

 



িক্তািা আমিা িমলন, আগােী ১৬ জানুয়ারি প্রদমশি জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমন প্রচয়ািেযান ও সদসযিা পািবত্য চট্টগ্রাে সেি কিমিন। 

আেিা আশা কিমিা ত্ািা প্রযন পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদমদ সংিরিত্ োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনাগুমলা সুিুিামি ত্দি কমি এি 

যোযে রিচামিি উমদযাগ গ্রিণ কমিন। 

 

গুইোিা: খাগড়াছরড়ি গুইোিা ইউরপরিএমেি গুইোিা ও োরিিাো ইউরনমিি উমদযামগ আময়ারজত্ রিমষাি রেরছমল প্রেমক পািবত্য 

চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারি জানামনা িময়মছ। 

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) দুপুি ১২িাি সেয় অনুরিত্ রিমষাি সোমিশ প্রেমক িক্তািা এ দারি জানান। 

জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি পািবত্য চট্টগ্রাে সেিমক সােমন প্রিমখ িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন 

িমেি দারিমত্ আময়ারজত্ সোমিমশ ইউরপরিএে সংগঠ্ক রনশান োিোি সিাপরত্মত্ব ও সদসয রিকাশ রত্রপুিাি সঞ্চালনায় িক্তিয 

িামখন পািারড় ছাত্র পরিষমদি সামিক প্রকন্দ্রীয় দিি সম্পাদক িমজন্টু চকাো, গণত্ারন্ত্রক যুি প্রোিামেি োরিিাো উপমজলা সিাপরত্ 

রিকন চাকো ও পািারড় ছাত্র পরিষমদি োরিিাো উপমজলা সিাপরত্ অরনমেষ চাকো। 

ইউরপরিএে সংগঠ্ক রনশান োিো জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি পািবত্য চট্টগ্রাে সেমি আসামক ইরত্িাচক উমেখ কমি িমলন, 

করেশন এেন এক সেময় সেমি আসমছ প্রয সেময় প্রসনািারিনী ও ত্ামদি েদদপুষ্ট সন্ত্রাসীিা পািবত্য চট্টগ্রামে এক অিাজক পরিরস্থরত্ 

তত্রি কমি প্রিমখমছ। েরত্রনয়ত্ িিপাকড়, খুন, গুে, অপিিণ, ত্োরশ, িয়িারনসি নানা অত্যাচাি জারি িাখা িময়মছ। গত্ িছি ২ 

প্রসমেেি গুইোিায় ইউরপএে সংগঠ্ক অংমোয়ই োিো আগুনমক নিযেমুখাশ িারিনীি সন্ত্রাসীমদি প্রলরলময় রদময় িত্যা কিা িময়মছ।  

রত্রন িমলন, আেিা পািবত্য চট্টগ্রামে সকল অনায়-অত্যাচামিি অিসান চাই, প্রসনাশাসমনি অিসান ও সুিু গণত্ারন্ত্রক পরিমিশ চাই। 

িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারি জানাই। পািবত্য চট্টগ্রামে সংিরিত্ গণিত্যাসি োনিারিকাি 

লঙ্ঘমনি িিনা সুিু ত্দিপূিবক জরড়মত্মদি আইমনি আ্ওত্ায় এমন রিচামিি দারি জানান রত্রন। 

ইউরপরিএে সংগঠ্ক আগােীকাল ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ িরিিাি খাগড়াছরড় প্রজলায় িাকা আিামিলা সড়ক অিমিাি সেল কিমত্ 

গুইোিা ও োরিিাো উপমজলাি সকল যানিািন োরলক-শ্ররেকসি সিবস্তমিি জনসািািমণি েরত্ আহ্বান জানান। 

যুি প্রনত্া রিমকন চাকো িমলন, ১৯৭১ সামল িাংলামদশ স্বািীন িওয়াি পি প্রেমক পািারড়মদি সামে তিষেযেূলক আচিণ কিা িমে। 

সিকাি পািারড়মদি রিত্ারড়ত্ কিমত্ লষ লষ িরিিাগত্ িাঙারলমক পািবত্য চট্টগ্রামে পুনিবাসন কমি পািারড়মদি জায়গা-জরে প্রিদখল 

করিময়মছ। 

রপরসরপি সামিক প্রনত্া িমজন্টু চাকো িমলন, পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় িারিনী কত্তবক জুম্মমদি ওপি এ যািত্ িজমনি অরিক গণিত্যা 

চালামনা িময়মছ। কল্পন চাকো অপিিণ, োইমকল চাকোমক গুে, অসংখয ইউরপরিএে প্রনত্া-কেবীমক রিচাি িরিিুবত্ িত্যাি প্রকান 

রিচাি িয়রন। আেিা সকল োনিারিকাি লঙ্ঘমনি রিচামিি দারি জানাই। 

রপরসরপ প্রনত্া অরনমেষ চাকো িমলন, িাষ্ট্রীয় িারিনীি েত্যষ েদমদ ২০১৮ সামলি ১৮ আগস্ট খাগি়িাছরি়ি প্রজলা সদমিি স্বরনিবি 

িাজামি পুরলশ েশাসমনি নামকি িগায় রপরসরপ ও যুি প্রোিাে প্রনত্া ত্পন, এল্টন ও পলাশসি ৭ জনমক ব্রাশ োয়াি কমি িত্যা কিা 

িয়। প্রসসেয় পুরলশ েশাসন নীিি দশবমকি িূরেকা পালন কমিরছল। উক্ত িিনায় জাত্ীয় োনিারিকাি করেশন ত্দি কিমলও এখমনা 

প্রসই ত্দি রিমপািব েকাশ কিা িয়রন। 

রত্রন িমলন, সিকাি প্রসনাশাসন ও অগণত্ারন্ত্রক ১১ রনমদবশনা জারি প্রিমখ পািবত্য চট্টগ্রামেি োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনা আড়াল কমত্ 

চায়। যাি েোণ িমে গত্ িছি আগস্ট োমস জারত্সংমিি োনিারিকাি রিষয়ক িাইকরেশনাি রেমশল িযামচমলত্ পািবত্য চট্টগ্রামে সেি 

কিমত্ চাইমল সিকাি ত্ামক অনুেরত্ না প্রদওয়া। 

রত্রন প্রসনাশাসনসি অগণত্ারন্ত্রক ১১ রনমদবশনা ত্ুমল রনময় পািবত্য চট্টগ্রামে সুিু ও শারিপূণব পরিমিশ সতরষ্টি জনয সিকামিি েরত্ আহ্বান 

জানান। 



িােগড়: জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি পািবত্য চট্টগ্রাে সেি উপলমষ িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন 

িমেি দারিমত্ খাগড়াছরড়ি িােগড় উপমজলায় রিমষাি সোমিশ কমিমছ ইউনাইমিি রপপলস প্রিমোমেরিক ফ্রন্ট (ইউরপরিএে) 

িােগড় ইউরনি।  

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) সকাল ১০িায় রিমষাি রেরছল পিিত্বী অনুরিত্ সোমিমশ িক্তিয িামখন ইউরপরিএে’ি িােগড় 

ইউরনমিি সংগঠ্ক এরিশন চাকো, গণত্ারন্ত্রক যুি প্রোিামেি খাগি়িাছরি়ি প্রজলা শাখাি সািািণ সম্পাদক শুি চাকো ও িােগড় উপমজলা 

শাখাি প্রনত্া িরণ রত্রপুিা এিং িতিত্তি পািবত্য চট্টগ্রাে পািারড় ছাত্র পরিষমদি িােগড় উপমজলা সিাপরত্ অসীে চাকো। সোমিমশ 

সঞ্চালনা কমিন ইউরপরিএে সংগঠ্ক রনত্ুন চাকো। 

সোমিমশ ইউরপরিএে প্রনত্া এরিশন চাকো িমলন, সিকাি ষেত্ায় রিমক োকাি জনয প্রদমশি িাজননরত্ক পরিরস্থরত্ অরস্থরত্শীল কমি 

প্রিমখমছ। অনযায় রিরজিাল রনিাপত্তা আইন কমি োনুমষি েকু্তরচিা স্তব্ধ কমি িাখা িময়মছ। আওয়ােীলীগ সিকাি ইউরপরিএে প্রনত্া 

োইমকল চাকোসি সিকামিি সোমলাচনাকািী অমনকমক গুে-খুন কমিমছ। পািবত্য চট্টগ্রামে রনময়ারজত্ প্রসনািারিনী ইউরপরিএে 

প্রনত্াকেবী, সেেবক, শুিাকাঙ্খীসি সািািণ জনগমণি উপি দেন পীড়ন চালামে। সামজক, লংগদু, ত্াইন্দং, েিালছরড়, িােু, 

নারসিনগিসি অসংখয সাম্প্রদারয়ক িােলা চালামনা িময়মছ। িাষ্ট্রিারিনী ও ত্ামদি প্রপাষয প্রসিলাি-িরূেদসুযিা িািুছড়া, োইসছরড়, 

সামজক, লাোসি রিরিন্ন জায়গায় িূরে প্রিদখল ও প্রিদখল েমচষ্টা অিযািত্ প্রিমখমছ। পািবত্য চট্টগ্রামে রিমদশীমদি েমিশ িে প্রিমখ 

সিকাি োনিারিকাি লঙ্ঘন কিমছ।  

রত্রন োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ আগােীকাল িরিিাি (১৫ জানুয়ারি) খাগড়ারড় প্রজলায় প্রিারষত্ সকাল ৬িা িমত্ দুপুি ১২ িা 

পযবি আিামিলা সড়ক অিমিাি কেবসূরচ সেল কিাি জনয িােগড় উপমজলাি িাস-ট্রাক-জীপ সরেরত্, োরলক-শ্ররেকসি সিবস্তমিি 

জনসািািমণি েরত্ আহ্বান জানান। 

রত্রন অরিলমে পািবত্য চট্টগ্রামে োনিারিকাি লঙ্ঘন িে কিমত্ সিকামিি েরত্ প্রজািামলা দারি জানান এিং জাত্ীয় োনিারিকাি 

করেশমনি েরত্ পািবত্য চট্টগ্রামে সংিরিত্ োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনািলী সুিু ত্দিপূিবক রিচামিি উমদযাগ গ্রিমণি আহ্বান জানান।  

গণত্ারন্ত্রক যুি প্রোিাে প্রনত্া শুি চাকো িমলন, িাংলামদশ সতরষ্টি পি প্রেমক পািবত্য চট্টগ্রামে োনিারিকাি লঙ্ঘন শুরু িয়। ১৯৭২ সামল 

িাংলামদমশি েেে সংরিিান িচনাি সেয় পািারড়মদি অরস্তত্ব অস্বীকাি কিাি েিয রদময় এই োনিারিকাি লঙ্ঘমনি েরেয়া শুরু কিা 

িয়। েমল এ অঞ্চমল প্রসনািারিনী প্রোত্াময়ন কমি পািারড়মদি অরস্তত্ব রিলীন কমি রদমত্ পািারড়মদি ওপি দেন-পীড়নসি িজমনি 

অরিক গণিত্যা সংিরিত্ কিা িয়। সেত্ল িূরে প্রেমক চাি লষারিক িাঙারলমক অনুপমিশ করিময় পািারড়মদি জায়গা-জরে প্রকমড় রনময় 

ত্ামদিমক উমেদ কিা িয়। ১৯৯৭ সামল আওয়ােী লীগ ও জনসংিরত্ সরেরত্ি েমিযকাি চুরক্ত স্বাষি িমলও এ অঞ্চমল িাষ্ট্রীয় দেন-

পীড়ন ও োনিারিকাি লঙ্ঘন িে িয়রন। অপামিশন উত্তিমণি নামে প্রসনাশাসন জারি প্রিমখ পািবত্য চট্টগ্রােমক এক কািাগামি পরিণত্ 

কিা িময়মছ। এি োিযমে আিজবারত্ক পযবমিষক ও োনিারিকাি সংগঠ্নগুমলামক পািবত্য েমিমশ িািা-রনমষি আমিাপ কমি িাখা 

িময়মছ।  

আমিক যুি প্রনত্া িরন রত্রপুিা িমলন, িাষ্ট্র এমদমশি িাঙারল রিন্ন অনয জারত্সত্তামদি রিমশষ কমি পািবত্য চট্টগ্রামে িসিাসিত্ 

জনমগারিমদি অরিকাি রনময় রছরনরেরন প্রখলমছ। আোমদিমক রনপীড়ন চারলময়, িত্যা কমি রিলরুিি জনয প্রচষ্টা চালামে এ িামষ্ট্রি েযারসস্ট 

তস্বি শাসকগুমলা। ত্ািা আোমদিমক কখমনা উপজারত্, কখমনা ষদু্র নতমগারি আখযারয়ত্ কিমছ, সংরিিামন িাঙারল জাত্ীয়ত্া চারপময় 

রদময় রনরিহ্ন কমি প্রদয়াি পাাঁয়ত্ািা চালামে। রকন্তু ইরত্িাস সাষী আেিা স্বািীনমচত্া স্বত্ন্ত্র জারত্ রছলাে। ত্াই ছাত্র-যুিকমদি সমচত্ন 

িময়, সরঠ্কিামি আোমদি িীিমত্বি ইরত্িাস প্রজমন প্রগৌিিেয় ইরত্িামসি পূনিািতরত্ত কিমত্ পূ্ণবস্বায়ত্তশাসন েরত্িাি সংগ্রামে এরগময় 

আসমত্ িমি।  

রপরসরপ প্রনত্া অসীে চাকো িমলন, পািবত্য চট্টগ্রােসি প্রদমশি রশষা েরত্িামনও আজ গণত্ারন্ত্রক পরিমিশ প্রনই। রশষােবীিা সুিু পরিমিমশ 

কমলজ, রিশ্বরিদযালময় পড়ামশানাি প্রেৌরলক অরিকাি প্রেমক িরঞ্চত্ িমে। পািবত্য চট্টগ্রামে প্রসনািারিনী কত্তবক স্কুল, কমলমজ পািারড় 

রশষােবীমদি ত্োরশ, হুেরক, নজিদারি রশষােবীমদি অরিকাি লরঙ্ঘত্ িমে। রত্রন সকল রশষা েরত্িামন গণত্ারন্ত্রক অরিকাি রেরিময় 

প্রদয়াি দারি জানান। 



সামজক (িাঙাোরি): পািবত্য চট্টগ্রামে িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লঙ্ঘন িমেি দারিমত্ িাঙাোরিি সামজক 

ইউরনয়মনি োচলমঙ রিমষাি সোমিশ কমিমছ ইউনাইমিি রপপলস প্রিমোমেরিক ফ্রন্ট (ইউরপরিএে)। পািবত্য চট্টগ্রামে জাত্ীয় 

োনিারিকাি করেশমনি সেিমক সােমন প্রিমখ এই রিমষামিি আময়াজন কিা িয়। 

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) সকামল ইউরপরিএে’ি সামজক ইউরনমিি উমদযামগ আময়ারজত্ রিমষাি সোমিমশ িক্তিয িামখন 

ইউরপরিএে’ি সংগঠ্ক োরিক চাকো, গণত্ারন্ত্রক যুি প্রোিামেি  সামজক োনা শাখাি সাংগঠ্রনক সম্পাদক রকিণ চাকো, ইউরপরিএে 

সংগঠ্ক ও সামিক যুি প্রনত্া সুেন চাকো।  

সোমিমশ িক্তািা িমলন, পািবত্য চট্টগ্রামেি পািারড় জনগণমক ধ্বংস কিাি লমষয সিকাি, প্রসনািারিনী, এমদমশি েশাসন েরত্রনয়ত্ 

অনযায়-অরিচাি, িিপাকড়, রিচািিরিিুবত্ িত্যা, রেেযা োেলায় প্রজমল প্রেিণ, িূরে প্রিদখল, উমেদ, নািী রনযবাত্নসি নানা অত্যাচাি 

চারলময় যামে। এসি রনপীড়মনি পাশাপারশ নিযেমুখাশ িারিনী, েগপারিব, কুরক-রচন পারিবসি রিরিন্ন ঠ্যাঙামি সন্ত্রাসী িারিনী রদময় খুন, 

গুে, অপিিণসি নানা সন্ত্রাসী কেবকাে চালামে এমদমশি িাষ্ট্রীয় িারিনী ও প্রগাময়ন্দা সংস্থাগুমলা। যাি েমল খুন, গুে ও অপিিণসি 

নানা অপিািকমেব জরড়ত্ এসি ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসীমদি প্রগ্রেত্াি ও রিচামি সিকাি-েশাসন প্রকান পদমষপ প্রনয় না, িিং িাষ্ট্রীয় 

িারিনী এসি সন্ত্রাসীমদি পতিমপাষকত্া রদময় পািবত্য চট্টগ্রামে সািািণ জনগমণি ওপি রনপরড়ন ও এলাকায় ত্রামসি িাজত্ব কাময়ে 

কিমছ। 

িক্তািা আমিা িমলন, িাষ্ট্রীয় িারিনীি েত্যষ েদমদ নিয েমুখাশ িারিনীি সন্ত্রাসীিা খাগড়াছরড়মত্ ইউরপরিএে প্রনত্া রেঠু্ন চাকোমক 

িত্যা, স্বরনিবি িাজামি রদন দুপমি েকাশয ছাত্র প্রনত্া ত্পন,এলিন ও যুি প্রনত্া পলাশ চাকোসি ৭ জনমক রনরিবচামি গুরল চারলময় িত্যা 

কিমলও খুরনমদি এখমনা প্রগ্রেত্াি কিা িয়রন। ঢাকায় িাষ্ট্রীয় িারিনী কত্তবক গুমেি রশকািইউরপরিএে প্রনত্া োইমকল চাকোি এখমনা 

প্রকান িরদস আেিা পাইরন, দীিব ২৭ িছমিও কল্পনা চাকোি রচরহ্নত্ অপিিণকািী প্রল. প্রেিমদৌস গংমদি রিচাি িয়রন, প্রসনা প্রিোজমত্ 

ছাত্র প্রনত্া িমেল চাকোি িত্যাি রিচাি, ইউরপরিএে প্রনত্া নিায়ন চাকো রেলনমক িত্যাসি অসংখয প্রনত্া-কেবীমক িত্যাি িিনাি 

প্রকান রিচাি আেিা পাইরন।  

সোমিশ প্রেমক িক্তািা পািবত্য চট্টগ্রামে এযািত্কামল িাষ্ট্রীয় েদমদ খুন, গুে, গণিত্যাসি প্রযসি োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনা িিমছ 

ত্াি সুিু ত্দি ও রিচামিি দারি জানান। 

কদুুকছরড় (িাঙাোরি): পািবত্য চট্রগ্রামেি িাষ্ট্রীয় েদদপুষ্ট ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসসি োনিারিকাি লংিন িমেি দারিমত্ িাঙাোরিি 

কুদুকছরড়মত্ রিমষাি রেরছল ও সোমিশ কমিমছ িতিত্তি পািবত্য চট্টগ্রাে পািারড় ছাত্র পরিষদ, রিল উইমেন্স প্রেিামিশন ও গণত্ারন্ত্রক 

যুি প্রোিাে।  

আজ শরনিাি (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) জাত্ীয় োনিারিকাি করেশন সেিমক সােমন প্রিমখ আময়ারজত্ রেরছল পিিত্বী সোমিমশ পািারড় 

ছাত্র পরিষমদি িাঙাোরি প্রজলা শাখাি সাংগঠ্রনক সম্পাদক সমত্শ চাকোি সঞ্চালনায় িক্তিয িামখন ইউরপরিএে সংগঠ্ক রনণবয় 

চাকো, রিল উইমেন্স প্রেিামিশমনি িাঙাোরি প্রজলা দিি সম্পাদক রিপা চাকো ও িতিত্তি পািবত্য চট্টগ্রাে পািারড় ছাত্র পরিষমদি 

িাঙাোরি প্রজলা শাখাি সিাপরত্ রনকন চাকো।  

িক্তািা িমলন পািবত্য চট্রগ্রামেি পািারড় জনগন যুগযুগ িমি িাষ্ট্রীয় িারিনী কত্তবক োনিারিকাি লংিমনি িুক্তমিাগী। িাংলামদশ স্বািীন 

িওয়াি পি িমত্ পািামড় চমল আসমছ এমকি পি এক োনিারিকাি লঙ্ঘন। ১৯৯৭ সামলি পািবত্য চুরক্তি পিও িে িয়রন পািামড়ি 

িাষ্ট্রীয় রনপীড়ন-রনযবাত্ন, অনযায়-অরিচািসি োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনা। এখনও েরত্রনয়ত্ অনযায় িিপাকড়, রিচািিরিিুবত্ িত্যা, 

িূরে প্রিদখল, নািী রনযবাত্নসি রিরিন্ন োনিারিকাি লঙ্ঘমনি িিনা সংিরিত্ িমে।  

ত্ািা িমলন, িাষ্ট্রীয় িারিনী রনমজিাই দেন-পীড়মনি পাশাপারশ নিযেমুখাশসি ঠ্যাঙামি িারিনীি সন্ত্রাসীমদি েদদ যুরগময় ত্ামদিমক 

প্রলরলময় রদময় খুন, গুে, অপিিণ, েরুক্তপণ আদায়সি নানা সন্ত্রাসী কেবকাে সংিরিত্ কমি যামে। ২০১৭ সামল নিয েমুখাশ িারিনী 

সতরষ্ট কমি পািামড় সন্ত্রামসি িাজত্ব কাময়মেি প্রচষ্টা কিমছ প্রসনািারিনীি একরি কাময়েী স্বােবিাদী অংশ। এই সন্ত্রাসীমদি প্রলরলময় রদময় 

২০১৭ সামল নানযাচমিি প্রিত্ছরড়মত্ সামিক প্রেোি অনারদ িঞ্জন চাকোমক িত্যা, ১৫ রিমসেি ইউরপরিএে সংগঠ্ক অনল রিকাশ 

চাকো প্লুমিামক িত্যা, ২০১৮ সামলি ৩ জানুয়ারি খাগড়াছরড় সদমি ইউরপরিএে সংগঠ্ক রেঠু্ন চাকোমক রদমন দুপুমি ত্ুমল রনময় 

গুরল কমি িত্যা, একই িছি ১৮ আগস্ট স্বরনিবি িাজামি সাত্ খুনসি অসংখয প্রলাকমক ত্ািা িত্যা কমিমছ।  নানযাচমি প্রসনা প্রিোজমত্ 

রনযবাত্ন চারলময় ছাত্র প্রনত্া িমেল চাকোমক িত্যা, একই কায়দায় দীরিনালায় ইউরপরিএে প্রনত্া নিায়ন চাকো রেলনমক িত্যাসি 



আমিা অমনক ইউরপরিএে প্রনত্া-কেবীমক রিনা রিচামি িত্যা কিা িময়মছ। রকন্তু এসি িিনায় জরড়ত্ কাউমক প্রগ্রেত্াি ও রিচাি কিা 

িয়রন। 

িক্তািা অরিমযাগ কমি িমলন, প্রসনাশাসন অপামিশন উত্তিণ ও স্বষ্ট্রেন্ত্রলাময়ি দেনেূলক ১১ রনমদবশনাি োিযমে পািবত্য চট্টগ্রামে 

অিণবনীয় জুলুে-রনযবাত্ন চালামনা িমে। গণত্ারন্ত্রক সিা-সোমিশসি েত্ েকামশি স্বািীনত্া খিব কিা িময়মছ। আি োনিারিকাি 

লঙ্ঘমনি িিনা আড়াল কিমত্ আিজবারত্ক োনিারিকাি সংগঠ্ন ও পযবমিষকমদি পািবত্য চট্টগ্রামে েমিমশ অনুেরত্ প্রদওয়া িমে না। 

িক্তািা অরিলমে প্রসনাশাসন ও দেনেূলক ১১ রনমদশবনা ত্ুমল রনময় পািবত্য চট্টগ্রামে োনিারিকাি লঙ্ঘন িে কিা ও সুিু গণত্ারন্ত্রক 

পরিমিশ সতরষ্টি দারি জানান। 

 

উমেখয, এি আমগ গত্কাল একই দারিমত্ খাগড়াছরড় সদি, পানছরড়, সামজক, িািাইছরড় ও কাউখালীমত্ রিমষাি সোমিশ অনুরিত্ 

িময়রছল। খাগড়াছরড় সদমিি অনুরিত্ সোমিশ প্রেমক ১৫ জানুয়ারি, িরিিাি খাগড়াছরড় প্রজলায় আিামিলা সড়ক অিমিামিি কেবসূরচি 

িাক প্রদওয়া িয়। 

এরদমক আগােী ১৬ জানুয়ারি প্রেমক ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ পযবি জাত্ীয় োনিারিকাি করেশমনি প্রচয়ািেযান ও সদসযিতন্দ খাগড়াছরড়, 

িান্দিিান ও িাঙাোরি সেি কিাি কো জানা প্রগমছ। 

 

 

িাত্বা প্রেিক 

 
রনিন চাকো 

েচাি ও েকাশনা রিিাগ 

ইউনাইমিি রপপলস প্রিমোমেরিক ফ্রন্ট (ইউরপরিএে)। 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


