
 

 

 

 

 

Ref:               Date: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ 

 

সেে বিজ্ঞবি 
 
 

গুইমারায় ইউবিবিএফ েংগঠক অংপ্ট াই মারমাপ্টক হত্যার েবত্িাপ্টে  

খাগড়াছবড়র ৫ উিপ্টেলায় ইউবিবিএপ্টফর আধাপ্টিলা েড়ক অিপ্টরাধ েফলভাপ্টি িাবলত্ 

 

খাগড়াছবড়র গুইমারায় রাষ্ট্রীয় মেেিুষ্ট েন্ত্রােী কত্তৃক ইউবিবিএফ েংগঠক অংপ্ট াই মারমা ওরপ্টফ আগুনপ্টক (৫২)-সক হত্যার 

েবত্িাপ্টে আে রবিিার (৪ সেপ্টেম্বর ২০২২) গুইমারা, মাবিরাঙ্গা, রামগড়, মাবনকছবড় ও লক্ষ্মীছবড় উিপ্টেলায় ইউনাইপ্টিি 

বিিলে সিপ্টমাপ্টেবিক ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)-এর আধাপ্টিলা েড়ক অিপ্টরাধ কমৃেূবি েফলভাপ্টি িাবলত্ হপ্টয়প্টছ। 

 

েকাল ৬িা স প্টক দুিুর ১২িা ির্ৃন্ত এ অিপ্টরাধ কমৃেূবি িাবলত্ হয়। অিপ্টরাধ িালনকাপ্টল অেীবত্কর সকান ঘিনা ঘপ্টিবন। 

অিপ্টরাপ্টধর েম ৃপ্টন বিপ্টকিাররা বিবভন্ন স্থাপ্টন রাস্তায় িায়ার জ্বাবলপ্টয় বিপ্টকবিং কপ্টর অিপ্টরাধ কমৃেূবি েফল কপ্টরন।  

অিপ্টরাপ্টধর কারপ্টে উক্ত ৫ উিপ্টেলায় েূরিাল্লার ও অভযন্তরীে েড়প্টক র্ান িলািল িন্ধ বছল। খাগড়াছবড় সেলা শহর স প্টকও 

ঢাকা-িট্টগ্রাম-প্টফনী গামী েূরিাল্লার সকান র্ানিাহন সছপ্টড় র্ায়বন। 

অিপ্টরাধ কমৃেূবি েফল করায় ইউবিবিএফ’র খাগড়াছবড় সেলা েংগঠক অংগয মারমা েকল র্ানিাহন মাবলক-িালক, 

শ্রবমকেহ েিৃস্তপ্টরর েনোধারপ্টের েবত্ ধনযিাে ও কতত্জ্ঞত্া োবনপ্টয়প্টছন। 

বত্বন িপ্টলন, শােকপ্টগাবির িোপ্টন্তর কারপ্টে িািৃত্য িট্টগ্রাপ্টম ভ্রাত্তঘাবত্ েংঘাত্ িন্ধ হপ্টে না। িাহাবড়প্টের মপ্টধযকার একবি 

েবত্বেয়াশীল-েবুিধািােী সগািীপ্টক আশ্রয়-েশ্রয় ও মেে বেপ্টয় েরকার ত্ া শােকপ্টগাবি এ েংঘাত্ বেইপ্টয় রাখপ্টত্ মবরয়া 

অিপ্টিষ্টা িালাপ্টে। গুইমারায় অংপ্ট াই মারমাপ্টক হত্যার ঘিনাও ত্ারই অংশ। রাষ্ট্রীয় িাবহনীর একবি কাপ্টয়মী স্বা ৃিােী অংশ 

এই িোপ্টন্ত র্ুক্ত রপ্টয়প্টছ িপ্টল বত্বন অবভপ্টর্াগ কপ্টরন।  

বত্বন শােকপ্টগাবির এই হীন িোন্ত স প্টক েোগ  াকার ও ভ্রাত্তঘাবত্ েংঘাপ্টত্র বিরুপ্টে সোচ্চার হওয়ার েনয েকপ্টলর েবত্ 

আহ্বান োনান। 

অংগয মারমা অবিলপ্টম্ব অংপ্ট াই মারমাপ্টক হত্যার োপ্ট  েবড়ত্ েন্ত্রােীপ্টের সগ্রফত্ার কপ্টর েতষ্টান্তমূলক োো বনবিত্ করা 

এিং েন্ত্রােীপ্টের রাষ্ট্রীয় আশ্রয়-েশ্রয় ও মেেোন িন্ধ করার োবি োনান। একই োপ্ট  বত্বন িািৃত্য িট্টগ্রাম স প্টক 

সেনাশােন ত্ুপ্টল বনপ্টয় েুিু গেত্াবন্ত্রক িবরপ্টিশ েতবষ্টর েনয েরকাপ্টরর েবত্ আহ্বান োবনপ্টয়প্টছন। 

 

উপ্টল্লখয, গত্ শুেিার (২ সেপ্টেম্বর) েকাল সিৌপ্টন ১০িার েময় গুইমারার সেওয়ান িাড়া এলাকায় রাষ্ট্রীয় মেেিুষ্ট 

নিযমুপ্টখাশ েন্ত্রােীরা ইউবিবিএফ েংগঠক অংপ্ট াই মারমা আগুনপ্টক গুবল কপ্টর হত্যা কপ্টর। েকাপ্টশয বেিাপ্টলাপ্টক এই 

হত্যাকাণ্ড েংঘবিত্ হপ্টলও েশােন এখপ্টনা হত্যাকারীপ্টের সগ্রফত্াপ্টর সকান িেপ্টেি গ্রহে কপ্টরবন। 

 

িাত্ৃা সেরক 

 

বনরন িাকমা 

েিার ও েকাশনা বিভাগ 

ইউনাইপ্টিি বিিলে সিপ্টমাপ্টেবিক ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)। 

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 

 


