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সেে বিজ্ঞবি 

গুইমারায় ইউবিবিএফ েংগঠক অংপ্ট াই মারমাপ্টক হত্যার েবত্িাপ্টে বিবিন্ন জায়গায় বিপ্টষাি 

খাগড়াছবড়র গুইমারায় গত্কাল সেনা মেেিুষ্ট নিযমুপ্টখাশ েন্ত্রােী কত্তৃক ইউবিবিএফ’র স্থানীয় েংগঠক অংপ্ট াই 

মারমা ওরপ্টফ আগুন-সক হত্যার েবত্িাপ্টে খাগড়াছবড় ও রাঙামাবির বিবিন্ন স্থাপ্টন বিপ্টষাি বমবছল অনুবিত্ হপ্টয়প্টছ। 

আজ শবনিার (৩ সেপ্টেম্বর ২০২২) খাগড়াছবড় উিপ্টজলা েের, িানছবড়, রামগড়, মাবনকছবড়, লক্ষ্মীছবড়, োপ্টজক, 

িাঘাইছবড় ও নানযাচপ্টর ইউবিবিএফ ও ত্ার েহপ্ট াগী েংগঠনগুপ্টলা এেি বিপ্টষাপ্টির আপ্টয়াজন কপ্টরন। 

এেি েমাপ্টিপ্টশ িক্তারা সেনা মেপ্টে িবরচাবলত্ এ হত্যাকাপ্টের ত্ীব্র বনন্দা ও েবত্িাে জাবনপ্টয় িপ্টলন, জনগণ  খন 

িাইপ্টয় িাইপ্টয় েংঘাত্ িপ্টে সোচ্চার হপ্টয়প্টছ, েংঘাত্ িপ্টের জনয মানিিেনেহ নানা কমেৃবূচ িালন করপ্টছ ত্খনই 

এ ধরপ্টনর হত্যাকাে েংঘাত্প্টক উপ্টে সেয়া ছাড়া আর বকছুই নয়। শােকপ্টগাবি িাহাবড়প্টের মপ্টধয েংঘাত্ বজইপ্টয় 

সরপ্টখ ফায়ো লুিপ্টত্ চায়। 

ত্ারা আপ্টরা িপ্টলন, িািতৃ্য চট্টগ্রাপ্টম সেনািাবহনীর েত্যষ েহপ্ট াবগত্ায় ত্াপ্টের েতষ্ট নিযমুপ্টখাশ দুিততৃ্তরা নানা েন্ত্রােী 

কমৃকাে চাবলপ্টয়  াপ্টে। েন্ত্রােীপ্টের সলবলপ্টয় বেপ্টয় েবত্বনয়ত্ খুন, অিহরণেহ নানা অিকম ৃেংঘবিত্ করা হপ্টে।  

িািতৃ্য চট্টগ্রাপ্টম সেনা মেপ্টে হত্যাকাে নত্ুন নয় উপ্টেখ কপ্টর িক্তারা িপ্টলন, ২০০৯ োপ্টল লক্ষ্মীছবড়প্টত্ ইউবিবিএফ 

সনত্া রুইখই মারমাপ্টক হত্যা কপ্টর সেনা মেেিুষ্ট সিারকা িাবিৃর েন্ত্রােীরা। সেনা মেপ্টে ২০১৮ োপ্টল খাগড়াছবড়প্টত্ 

বমঠুন চাকমা ও স্ববনিৃর-সিরাছড়ায় বিবেবি সনত্া ত্িন, এল্টন ও  ুি সনত্া িলাশ চাকমামেহ ৭ জনপ্টক খুন করা 

হয়। এরই অংশ বহপ্টেপ্টি গুইমারায় গত্কাল নিয মুপ্টখাশ নিীন চাকমা গংপ্টক সলবলপ্টয় বেপ্টয় ইউবিবিএফ েংগঠক 

অংপ্ট াই মারমাপ্টক বেন দুিুপ্টর গুবল কপ্টর হত্যা করা হপ্টয়প্টছ। 

িক্তারা িপ্টলন, সেনািাবহনীর আশ্রয়-েশ্রপ্টয়  াকায় েন্ত্রােীরা েশােনপ্টক িতদ্ধাঙ্গবল সেবখপ্টয় েকাপ্টশয অস্ত্র বনপ্টয় 

ঘরুাপ্টফরা করপ্টলও েশােন ত্াপ্টের সগ্রফত্ার করপ্টত্ োহে িায় না। 

িািতৃ্য চট্টগ্রাপ্টম ইউবিবিএপ্টফর সনত্তপ্টে গপ্টড় ওঠা নযায়েঙ্গত্ গণআপ্টন্দালন েমপ্টন েরকার মবরয়া হপ্টয় উপ্টঠপ্টছ উপ্টেখ 

কপ্টর িক্তারা িপ্টলন, ইউবিবিএফ িূবম রষার আপ্টন্দালন স প্টক শুরু কপ্টর শােকপ্টগাবির েকল অনযায়-অবিচাপ্টরর 

বিরুপ্টদ্ধ জনগণপ্টক োপ্ট  বনপ্টয় আপ্টন্দালন কপ্টর  াপ্টে। ভ্রাত্তঘাবত্ েংঘাত্ িপ্টের লপ্টষযও ইউবিবিএফ জনগপ্টণর োপ্ট  

ঐকযিদ্ধ হপ্টয়প্টছ।  ার কারপ্টণ সেনািাবহনী শবিত্ হপ্টয় েন্ত্রােী বেপ্টয় ইউবিবিএপ্টফর সনত্া-কমীৃপ্টের হত্যা করপ্টছ। 



িক্তারা িািতৃ্য চট্টগ্রাপ্টম বনপ্টয়াবজত্ সেনািাবহনী বনরািত্তার নাপ্টম িষপ্টকর িূবমকা িালন করপ্টছ মন্তিয কপ্টর িক্তারা 

িপ্টলন, ত্ারা কব ত্ েন্ত্রােী খুুঁপ্টজ সিড়ায়, অ চ অস্ত্রধারী েন্ত্রােীপ্টের আশ্রয়-েশ্রয় বেপ্টয় খুন-খারাবি কপ্টর  াপ্টে। শুধ ু

ত্াই নয় ত্ারা েবত্বনয়ত্ এই েন্ত্রােীপ্টের োপ্ট  বনপ্টয় জনগপ্টণর ঘরিাবড়প্টত্ ত্োবশেহ নানা হয়রাবন করপ্টছ। 

েমাপ্টিশ স প্টক িক্তারা অবিলপ্টম্ব অংপ্ট াই মারমা হত্যাকারী েন্ত্রােীপ্টের সগ্রফত্ারিূিকৃ েতষ্টান্তমলূক শাবি, িািতৃ্য 

চট্টগ্রাম স প্টক সেনাশােন েত্যাহার এিং খুবন-েন্ত্রােীপ্টের সেনা আশ্রয়-েশ্রয় ও মেেোন িে করার সজার োবি 

জানান। 

খাগড়াছবড় উিপ্টজলা েের এলাকায় আজ দুিুপ্টর গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাপ্টমর উপ্টেযাপ্টগ অনুবিত্ বিপ্টষাি েমাপ্টিপ্টশ 

েংগঠনবির খাগড়াছবড় সজলা েিািবত্ কযামরন চাকমার েিািবত্প্টে িক্তিয রাপ্টখন বহল উইপ্টমন্স সফিাপ্টরশপ্টন 

খাগড়াছবড় সজলা শাখার আহ্বায়ক এবি চাকমা ও িতহত্তর িািতৃ্য চট্টগ্রাম িাহাবড় ছাত্র িবরষপ্টের খাগড়াছবড় সজলা 

শাখার েিািবত্ নপ্টরশ বত্রিুরা। 

িানছবড়প্টত্ িাহাবড় ছাত্র িবরষে, গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাম ও িািৃত্য চট্টগ্রাম নারী েংপ্টঘর আপ্টয়াবজত্ বিপ্টষাি 

েমাপ্টিপ্টশ েমাপ্টিপ্টশ িক্তিয রাপ্টখন ইউনাইপ্টিি বিিলে সিপ্টমাপ্টেবিক ফ্রি (ইউবিবিএফ)-এর েবত্বনবধ নীবত্েত্ত 

চাকমা, গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাপ্টমর িানছবড় উিপ্টজলা োধারণ েম্পােক বরিন বত্রিুরা িািৃত্য চট্টগ্রাম নারী েংপ্টঘর 

িানছবড় উিপ্টজলা শাখার েির েম্পােক োবিনা চাকমা েমুখ। েমাপ্টিপ্টশ েঞ্চালনা কপ্টরন িাহাবড় ছাত্র িবরষপ্টের 

িানছবড় উিপ্টজলা শাখার োধারণ েম্পােক েনুীল ময় চাকমা। 

রামগপ্টড় েকাল ৯িায় ইউবিবিএফ’র স্থানীয় ইউবনপ্টির উপ্টেযাপ্টগ বিপ্টষাি বমবছল ও েমাপ্টিশ অনুবিত্ হ ।  বমবছল 

িরিত্ৃী েমাপ্টিপ্টশ িক্তিয রাপ্টখন ইউবিবিএফ’র রামগড় ইউবনপ্টির েংগঠক হ্লাবচং মারমা, গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাপ্টমর 

রামগড় উিপ্টজলা োধারণ েম্পােক বলিন চাকমা ও বিবেবি’র রামগড় উিপ্টজলা শাখার েেেয িনা বত্রিুরা। 

মাবনকছবড়প্টত্ িাহাবড় ছাত্র িবরষপ্টের উপ্টেযাপ্টগ আপ্টয়াবজত্ বিপ্টষাি বমবছল ও েমাপ্টিপ্টশ বিবেবি’র মাবনকছবড় 

উিপ্টজলা শাখার োংগঠবনক েম্পােক ঈশান মারমার েঞ্চালনায় িক্তিয রাপ্টখন ইউবিবিএফ’র মাবনকছবড় ইউবনপ্টির 

েংগঠক অংবচং মারমা ও বিবেবি’র মাবনকছবড় উিপ্টজলা শাখার োধারণ েম্পোক অংোলা মারমা। 

লক্ষ্মীছবড়প্টত্ আপ্টয়াবজত্ বিপ্টষাি েমাপ্টিপ্টশ রাপ্টখন ইউবিবিএফ’র লক্ষ্মীছবড় ইউবনপ্টির েংগঠক বিপ্টিক চাকমা, 

গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাপ্টমর লক্ষ্মীছবড় উিপ্টজলা েিািবত্ িাইবচ মারমা ও িাহাবড় ছাত্র িবরষপ্টের লক্ষ্মীছবড় উিপ্টজলা 

েহ-েিািবত্ বরিন চাকমা। এপ্টত্ েঞ্চালনা কপ্টরন িাহাবড় ছাত্র িবরষপ্টের লক্ষ্মীছবড় উিপ্টজলা শাখার োধারণ 

েম্পােক োঞ্জল চাকমা। 

অিরবেপ্টক রাঙামাবির োপ্টজপ্টক ইউবনয়প্টনর িাঘাইহাি ও মাচলঙ এিং িাঘাইছবড় েের ও নানযাচপ্টর বিপ্টষাি বমবছল 

ও েমাপ্টিশ অনুবিত্ হপ্টয়প্টছ।   

দুিুর ১২িার েময় োপ্টজক ইউবনয়প্টনর িাঘাইহাি এলাকায় বিপ্টষাি বমবছল িরিত্ৃী অনুবিত্ েমাপ্টিপ্টশ ইংপ্টগছ 

চাকমার েঞ্চালনায় িক্তিয রাপ্টখন ইউবিবিএফ েংগঠক আপ্টজিৃ চাকমা ও গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাপ্টমর োপ্টজক  ানা 

শাখার েিািবত্ কাপ্টলা িরণ চাকমা। এ বিপ্টষািবি আপ্টয়াজন কপ্টর ইউবিবিএফ’র ও গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাম গঙ্গারাম 

ইউবনি 

 

একই ইউবনয়প্টনর মাচলপ্টঙ অনুবিত্ বিপ্টষাি ইউবিবিএফ’র োপ্টজক ইউবনপ্টির আপ্টয়াবজত্ বিপ্টষাি েমাপ্টিপ্টশ বকরণ 

চাকমার েঞ্চালনায় িক্তয রাপ্টখন ইউবিবিএফ েংগঠক েমুন চাকমা ও  ুি সনত্া েুমন চাকমা েমুখ। 



আর িাঘাইছবড়প্টত্ স্থানীয় ইউবনপ্টির উপ্টেযাপ্টগ িত ক বিপ্টষাি বমবছল ও েমাপ্টিপ্টশ বিমল চাকমার েঞ্চালনায় িক্তিয 

রাপ্টখন ইউবিবিএফ’র িাঘাইছবড় ইউবনপ্টির েংগঠক বরপ্টয়ল চাকমা, গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাপ্টরমর িাঘাইছবড় উিপ্টজলা 

েিািবত্ রত্নপ্টজযাবত্ চাকমা ও েজুন চাকমা েমুখ। 

 

অিরবেপ্টক নানযাচপ্টর িাহাবড় ছাত্র িবরষে, গণত্াবন্ত্রক  ুি সফারাম ও বহল উইপ্টমন্স সফিাপ্টরশন বিপ্টষাি বমবছল ও 

েমাপ্টিশ কপ্টর। এপ্টত্ বমবছল িরিত্ীৃ েমাপ্টিপ্টশ গণত্াবন্ত্রক সফারাপ্টমর  নানযাচর উিপ্টজলা শাখার োংগঠবনক েম্পােক  

বেয়ত্ন চাকমার েঞ্চালনায় ও িাহাবড় ছাত্র িবরষে নানযাচর উিপ্টজলা শাখার েিািবত্ লুইে চাকমার েিািবত্প্টে 

িক্তিয রাপ্টখন বহল উইপ্টমন্স সফিাপ্টরশন নানযাচর উিপ্টজলা শাখার োধারণ েম্পােক িূজারী চাকমা ও গণত্াবন্ত্রক 

 ুি সফারাপ্টমর সকন্দ্রীয় েবত্বনবধ রপ্টজি ুচাকমা। 

উপ্টেখয, গত্কাল শুেিার (২ সেপ্টেম্বর) েকাল সিৌপ্টন ১০িার েময় খাগড়াছবড়র গুইমারা উিপ্টজলার সেওয়ান 

িাড়ায় নামক স্থাপ্টন সেনা মেেিুষ্ট নিযমুপ্টখাশ েন্ত্রােীরা ওুঁৎ সিপ্টত্ স প্টক ইউবিবিএফ েংগঠক অংপ্ট াই মারমা 

ওরপ্টফ আগুন (৫২) এর ওির গুবল চালায়। এপ্টত্ ঘিনাস্থপ্টলই বত্বন মারা  ান। ময়নাত্েন্ত সশপ্টষ আজ বনজ িাবড়প্টত্ 

  া   ম ৃাোয় ত্ার অপ্টন্তযবষ্টবেয়া েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। 

উিপ্টরাক্ত বিবিন্ন জায়গায় আপ্টয়াবজত্ েমাপ্টিশ স প্টক অংপ্ট াই মারমা হত্যার েবত্িাপ্টে আগামীকাল রবিিার (৪ 

সেপ্টেম্বর) খাগড়াছবড়র ৫ উিপ্টজলায় (গুইমারা, মাবিরাঙ্গা, রামগড়, মাবনকছবড় ও লক্ষ্মীছবড়) িাকা আধাপ্টিলা েড়ক 

অিপ্টরাধ েফল করপ্টত্ েিিৃপ্টরর জনগপ্টণর েবত্ আহ্বান জানাপ্টনা হপ্টয়প্টছ। 

িাত্াৃ সেরক 

 

বনরন চাকমা 

েচার ও েকাশনা বিিাগ 

ইউনাইপ্টিি বিিলে সিপ্টমাপ্টেবিক ফ্রি (ইউবিবিএফ)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


