
 

 
 

 

Ref:                         Date: ০৭ জুন ২০২০ 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 

ইউবিবিএফ সংগঠক অি ুবিিুরাকক প্রেফতাকরর েবতিাকে ও মুবির োবিকত 

মাবনকছবি, রামগি ও গুইমারায় ইউবিবিএকফর বিকষাভ 
 

ইউবিবিএকফর রামগি উিকজলা ইউবনকের সংগঠক অিু বিিুরাকক অনযায়ভাকি আেক, বনর্যাতন ও বমথ্যা 

মামলার েবতিাকে ও তার বনিঃশতয মুবির োবিকত খাগিাছবির মাবনকছবি, রামগি ও গুইমারায় বিকষাভ 

বমবছল ও সমাকিশ অনবুিত হকয়কছ। 

 

আজ রবিিার (০৭ জুন ২০২০) ইউবিবিএফ, বিবসবি ও বিওয়াইএফ’র প্রর্ৌথ্ উকেযাকগ িৃথ্ক িৃথ্কভাকি 

উি বতন উিকজলায় বিকষাভ অনুবিত হয়। 

 

“অনযায় প্রেফতার, বমথ্যা মামলা, জুলুমসহ েমন-িীিন চাবলকয় আকদালন েমন করা র্াকি না” এই 

প্রলাগাকন অনবুিত এসি বিকষাভ সমাকিশ প্রথ্কক অবিলকে অিু বিিুরাসহ এ র্ািত আেক ইউবিবিএফ ও 

তার সহকর্াগী সংগঠকনর সকল প্রনতা-কমযীকক বনিঃশতয মুবির োবি জাবনকয়কছন িিারা। 

 

মাবনকছবি :  আজ সকাকল মাবনকছবিকত অনবুিত বিকষাভ সমাকিকশ ইউবিবিএকফর মাবনকছবি উিকজলা 

ইউবনকের সংগঠক এবিশন চাকমার সঞ্চালনায় িিিয রাকখন ইউবিবিএকফর মাবনকছবি উিকজলা 

ইউবনকের েধান সংগঠক বচনু মারমা ও বিবসবি’র মাবনকছবি উিকজলা শাখার সাংগঠবনক সম্পােক বশমুল 

চাকমা েমুখ। 

 

িিারা িকলন, প্রেকশ এিং বিশ্বিযািী চলমান ককরানা ভাইরাস মহামাবরর আতঙ্কজনক িবরবিবতর মকধযও 

িািযতয চট্টোকম প্রসনািাবহনীর অনযায়-অতযাচার প্রথ্কম প্রনই। েবতবনয়ত প্রকাথ্াও না প্রকাথ্াও মানষু তাকের 

অনযায় বনিীিকনর বশকার হকে। সরকার িািযতয চট্টোকম প্রসনা শাসন জাবর প্ররকখ জনগকের িাকস্বাধীনতা, 

চলাকফরার স্বাধীনতা প্রককি বনকে এিং গেতাবিক অবধকার ভুলুবিত করকছ।  
 

তারা ইউবিবিএফ সংগঠক অিু বিিুরাকক আেককর বনদা ও েবতিাে জাবনকয় িকলন, িািযতয চট্টোকম 

বনিীবিত জনগকের েবতবনবধত্বকারী েল ইউবিবিএকফর ওির িবরকবিতভাকি েমন-িীিন চালাকনা হকে। 
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আর এর অংশ বহকসকি এককর ির এক প্রনতা-কমযীকের অনযায়ভাকি আেক ককর বিচার িবহভুযত হতযা, 

বনর্যাতনসহ ষির্িমূলক বমথ্যা মামলা বেকয় কারাগাকর িাঠাকনা হকে। আর আোলত প্রথ্কক জাবমন প্রিকলও 

মুবি না বেকয় কারাগাকরর প্রভতর প্রনতা-কমযীকের বতকল বতকল হতযা করা হকে। 

 

িিারা অবিলকে বমথ্যা মামলা তুকল বনকয় আেক অিু বিিুরাসহ সকল প্রনতা-কমযীর বনিঃশতয মুবি, অনযায় 

েমন-িীিন িন্ধ করা ও িািযতয চট্টোকম সুিু গেতাবিক িবরকিশ বনবিত করার োবি জানান। 

 

রামগি: ইউবিবিএফ, বিওয়াইএফ ও বিবসবি’র প্রর্ৌথ্ উকেযাকগ আজ দুিুকর রামগকি অনবুিত বমবছল 

িরিতযী সমাকিকশ ইউবিবিএকফর রামগি অঞ্চকলর সেসয সািাক চাকমার সঞ্চালনায় িিিয রাকখন 

গেতাবিক র্ুি প্রফাাকমর রামগি উিকজলা সভািবত সুকরশ চাকমা ও িাহাবি ছাি িবরষে (বিবসবি)রামগি 

উিকজলার সাংগঠবনক সম্পােক িাহাদুর বিিুরা। সমাকিকশ সভািবতত্ব ককরন ইউবিবিএফ সংগঠক েিন 

চাকমা। 

সমাকিকশ িাহাদুর বিিুরা িকলন, িািযতয চট্টোকমর প্রসনািাবহনী েকমাশন িাবেজয ও কাকয়মী স্বাথ্য হাবসকলর 

জনয ইউবিবিএকফর উির অনযায় েমন িীিন ও এককর ির এক ইউবিবিএফ প্রনতা-কমযীকক আেক, বিনা 

বিচাকর হতযা করা হকে। িািযতয চট্টোকম স্বরাষ্ট্র মিোলকয়র ১১ বনকেযশনা জাবর প্ররকখ িাহাবি জনকগাবির 

উির অনযায়-অতযাচার চালাকনা হকে িকল বতবন অবভকর্াগ ককরন।  

সুকরশ চাকমা তার িিকিয িকলন, সরকার প্রসনািাবহনীকক বেকয় িািযতয চট্টোকম অরাজকতা বজইকয় রাখকত 

মবরয়া হকয় উকঠকছ। এককর ির এক বনরস্ত্র ইউবিবিএফ প্রনতা-কমযীকক প্রেফতার করা হকলও িবরকবিতভাকি 

একবে সশস্ত্র প্রগািীকক আশ্রয়-েশ্রয় ও মেে বেকয় সিাসী কমযকাণ্ড চালাকনা হকে। এসি আবশ্রত সিাসীরা 

খুন, গুম অিহরে, চাাঁোিাবজসহ নানা সিাসী কমযকাণ্ড চালাকলও তাকের বিরুকে প্রকান িেকষি প্রনওয়া হকে 

না। অিরবেকক মে, জুয়া, ইয়ািা ছবিকয় বেকয় র্ুি সমাজকক ধ্বংকসর বেকক বনকয় র্াওয়া হকে। 

সভািবতর িিকিয ইউবিবিএফ সেসয েিন িকলন, িািযতয চট্টোকম েমন-বনিীিন, ধরিাকি় চাবলকয় 

ইউবিবিএকফর আকদালনকক েবমকয় রাখা র্াকিনা িরং আরও শবিশালী হকি। প্রসনািাবহনী িািযতয চট্টোকম 

িাবেয ও জনগকের ওির প্রর্ অনযায়-অতযাচার চালাকে তা জনগে সংগবঠত হকয় েবতকরাধ করকি। 

বতবন অনযার়্ভাকি ইউবিবিএফ সংগঠক অি ুবিিুরাকক আেককর তীব্র বনদা জাবনকয় অবিলকে তাকক বনিঃশতয 

মুবি এিং িািযতয চট্টোকম প্রসনা েমন-িীিন িন্ধসহ অগেতাবিক ১১ বনকেযশনা িাবতকলর প্রজার োবি জানান। 

গুইমারা : িৃহত্তর িািযতয চট্টোম িাহাবি ছাি িবরষে (বিবসবি)-এর গুইমারা ও মাবেরাঙ্গা শাখার প্রর্ৌথ্ 

উকেযাকগ অনবুিত বিকষাভ বমবছল িরিতযী সমাকিকশ বিবসবি’র মাবেরাঙ্গা শাখার সহ সভািবত অবনকমষ 

চাকমার সঞ্চালনায় িিিয রাকখন বিবসবি’র মাবেরাঙ্গা উিকজলা সভািবত শান্ত চাকমা ও গুইমারা উিকজলা 

সভািবত প্রহমন্ত চাকমা। 

 

“অনযায় প্রেফতার, বনর্যাতন ও প্রজলকগকে অনযায় আেক িন্ধ কর” এই প্রলাগাকন অনবুিত সমাকিকশ িিারা 

গত িৃহস্পবতিার প্রসনািাবহনী কতৃযক অিু বিিুরাকক প্রেফতাকরর বনদা জাবনকয় িকলন, িািযতয চট্টোকম 



িাহাবি জনগেকক অবধকার িবঞ্চত রাখকত অবধকারর েবতিার লিাইকয় অেগামী সংগঠন ইউবিবিএফ ও 

তার সহকর্াগী সংগঠনগুকলার ওির েমন-িীিন চালাকনা হকে। এককর ির এক প্রনতা-কমযীকের অনযায় 

ধরিাকি, বিচার িবহভুযত হতযা, বমথ্যা মামলা, প্রজল-জুলুমসহ নানাভাকি বনিীিন চালাকনা হকে। গেতাবিক 

কমযসূবচ ির্যন্ত িালন করকত প্রেওয়া হকে না। 

 

িিারা েৃঢ় েতযয় িযি ককর িকলন, র্তই েমন-িীিন চালাকনা প্রহাক না প্রকন িািযতয চট্টোকম অবধকার 

আোকয়র লিাইকক থ্ামাকনা র্াকি না। বনিীবিত-বনর্যাাবতত জনগকের অবধকার িূেযস্বায়ত্তশাসন আোয় না 

হওয়া ির্যন্ত ছাি সমাজ লিাই চাবলকয় প্রর্কত িে িবরকর। 

 

িিকিয িিারা অবিলকে অিু বিিুরাসহ আেক ইউবিবিএফ ও তার সহকর্াগী সকল প্রনতা-কমযীকক বনিঃশতয 

মুবি ও তাকের বিরুকে োকয়রকৃত সকল বমথ্যা ও ষির্িমূলক মামলা েতযাহাকরর োবি জানান। 

 

িাতযা প্রেরক 

 

বনরন চাকমা 

েচার ও েকাশনা বিভাগ 

ইউনাইকেি বিিল্স প্রিকমাকেবেক ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ) 

 


