
 

 
 

Ref:                          Date: ৯ এপ্রিল ২০২১ 

 

প্রিস প্রিজ্ঞপ্রি 

গুমের প্রিকার হওয়া ইউপ্রিপ্রিএফ প্রেতা োইমকল চাকোর সন্ধাে ও প্রফপ্ররময় প্রেয়ার োপ্রি 

 

ইউোইমেি প্রিিলস প্রিমোমেপ্রেক ফ্রন্ট (ইউপ্রিপ্রিএফ)-এর েুখিাত্র অংগ্য োরো আজ ৯ এপ্রিল 

২০২১, শুেিার সংিাে োধ্যমে িেত্ত এক প্রিিপৃ্রতমত দুই িছর আমগ্ গুমের প্রিকার হময় প্রেমখাোঁজ থাকা 

ইউপ্রিপ্রিএফ প্রেতা োইমকল চাকোমক সন্ধােিূিবক তার িপ্ররিামরর কামছ প্রফপ্ররময় প্রেয়ার োপ্রি 

জাপ্রেময়মছে। 

প্রিিপৃ্রতমত প্রতপ্রে িমলে, প্রিগ্ত ২০১৯ সামলর ৯ এপ্রিল োরায়ণগ্মের কাোঁচিরু এলাকা প্রথমক সাংগ্ঠপ্রেক 

কাজ প্রিমে ঢাকায় প্রফরার িমথ োইমকল চাকো গুমের প্রিকার হে। আজ ২ িছর অপ্রতোন্ত হমলও 

তার প্রকাে প্রখাোঁজ িাওয়া যায়প্রে।  

অংগ্য োরো প্রষাভ িকাি কমর িমলে, প্রেমির একজে োগ্প্ররক প্রহমসমি গুমের প্রিকার হওয়া োইমকল 

চাকোর সন্ধাে প্রেয়ার োপ্রয়ত্ব রামের। প্রকন্তু দুই িছমরও রাে তাোঁর সন্ধাে প্রেমত িযথব হময়মছ। ফমল 

এর োয় রাে প্রকছমুতই এড়ামত িামর ো। 

প্রতপ্রে োইমকল চাকোমক খুোঁমজ প্রিমত িুপ্রলি িিাসমের অসহমযাপ্রগ্তার কথা তুমল ধ্মর িমলে, 

োইমকল চাকো গুে হওয়ার ির ২০১৯ সামলর ১৬ এপ্রিল তার এক আত্মীয় ধ্েক্ক চাকো 

োরায়ণগ্মের প্রসাোরগ্াোঁ থাোয় অপ্রভমযাগ্ োময়র কমরে এিং ১৯ এপ্রিল একই থাোয় সাধ্ারণ িাময়প্রর 

(প্রজপ্রি) কমরে। িুপ্রলি িথে প্রেমক োইমকল চাকোমক উদ্ধামর িময়াজেীয় সহমযাপ্রগ্তার কথা িলমলও 

িমর অিস্থাে িাপ্রিময় অসহমযাপ্রগ্তােূলক আচরণ শুরু কমর। এেেপ্রক থাোয় প্রজপ্রির প্রিেয়প্রে িযবন্ত 

অস্বীকার কমর। 

এরির ২০১৯ সামলর ১৩ প্রে োইমকল চাকোর িড় প্রিাে সুভদ্রা চাকো োইমকল চাকোর সন্ধামের 

প্রেমেবিো প্রচময় হাইমকামেব প্ররে প্রিপ্রেিে োপ্রখল করমল ২১ প্রে’১৯ হাইমকামেবর একপ্রে দ্বৈত প্রিঞ্চ 

োইমকল চাকো প্রেমখাোঁমজর প্রিেময় ৫ সিামহর েমধ্য তেন্ত কমর প্ররমিােব প্রিি এিং তার অিস্থাে 

সংোন্ত তথয জাোমত স্বরাে সপ্রচিমক প্রেমেবি িোে কমরে। প্রকন্তু আজ িযবন্ত হাইমকামেবর এ প্রেমেবি 

িাস্তিায়ে করা হয়প্রে। 
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প্রিিপৃ্রতমত অংগ্য োরো অপ্রভমযাগ্ কমর িমলে, িািবতয চট্টগ্রামে িূণবস্বায়ত্তিাসমের োপ্রিমত 

ইউপ্রিপ্রিএমফর প্রেতৃমত্ব চলোে গ্ণআমদালেমক েেমের লমষযই িপ্ররকপ্রিতভামি োইমকল 

চাকোমক গুে করা হময়মছ। যপ্রে তা-ই ো হমতা তাহমল রাে অিিযই তাোঁর সন্ধামে কাযবকর িেমষি 

গ্রহণ করমতা।  

প্রতপ্রে আর কালমষিণ ো কমর োইমকল চাকোমক সন্ধােিূিবক সুস্থ ও স্বাভাপ্রিক অিস্থায় তার 

িপ্ররিামরর প্রেকে প্রফপ্ররময় প্রেয়ার প্রজার োপ্রি জাোে। 

িাতবা প্রিরক 

 

প্রেরে চাকো 

িচার ও িকািো প্রিভাগ্ 

ইউপ্রিপ্রিএফ। 

 

 

 

 


