
 

 

 

Ref:                        Date:  ১২ জলুাই ২০২০ 

প্রেস বিজ্ঞবি 

পািবত্য চট্টগ্রামে অিযাহত্ ভূবে প্রিদখমলর েবত্িামদ  

 রাঙাোবির কাউখালী, কতু্কুছবি ও নাবনয়াচমর ইউবপবিএমের বিমষাভ সোমিশ 

পািবত্য চট্রগ্রামে অিযাহত্ ভূবে প্রিদখমলর েবত্িামদ এিং প্রিদখলকতৃ্ ভূবে বেবরময় প্রদয়া ও েথাগত্ ভূবে আইমনর 

স্বীকৃবত্র দাবিমত্ রাঙাোবির কাউখালী, কুত্ুকছবি ও নাবনয়াচমর বিমষাভ বেবছল ও সোমিশ কমরমছ ইউনাইমিি 

বপপলস প্রিমোমেবিক ফ্রন্ট (ইউবপবিএে)। 

আজ রবিিার (১২ জলুাই ২০২০) ইউবপবিএমের স্থানীয় ইউবনিসেূহ এই বিমষাভ কেবসূবচর আময়াজন কমর। 

আজ দুপুর সামি ১২িায় প্রজলার কাউখালীমত্ ইউবপবিএমের স্থানীয় ইউবনমির উমদযামগ বিমষাভ বেবছল ও সোমিশ 

অনুবিত্ হয়। বেবছল পরিত্বী অনুবিত্ সোমিমশ িক্তিয রামখন ইউবপবিএমের কাউখালী ইউবনমির সংগঠক িািল ু

চাকো ও ত্ামরক োরো, িৃহত্তর পািবত্য চট্টগ্রাে পাহাবি ছাত্র পবরষদ কাউখাবল থানা শাখার সহ সভাপবত্ সেুন 

চাকো ও বহল উইমেন্স প্রেিামরশন প্রকন্দ্রীয় কবেবির দির সম্পাদক নীবত্মশাভা চাকো। 

অপরবদমক রাঙাোবি সদর উপমজলার কুত্ুকছবিমত্ সকাল ১১িার সেয় িৃবি উমপষা কমর সোমিশ অনুবিত্ হয়। 

এমত্ ইউবপবিএমের রাঙাোবি সদর ইউবনমির সংগঠক েমন্টা চাকোর সভাপবত্মে ও সামজক চাকোর সঞ্চালনায় 

িক্তিয রামখন, িৃহত্তর পািবত্য চট্টগ্রাে পাহাবি ছাত্র পবরষমদর রাঙাোবি প্রজলার ভারোি সভাপবত্ বনকন চাকো ও 

এলাকার কািবারী ভদ্র চাকো েেুখ। 

একই কেবসূবচর অংশ বহমসমি প্রজলার নাবনয়াচমরও সোমিশ অনুবিত্ হময়মছ। বিমিক চাকোর সঞ্চালনায় ও 

ইউবপবিএমের নাবনয়াচর ইউবনমির সংগঠক বগবর চাকোর সভাপবত্মে িক্তিয রামখন, গণত্াবিক যুি প্রোরামের 

উপমজলা সাংগঠবনক সম্পাদক বেয়ত্ন চাকো, িহৃত্তর পািবত্য চট্টগ্রাে পাহাবি ছাত্র পবরষমদর রাংগাোবি প্রজলার 

শাখার সহসভাপবত্ প্রনপচুন চাকো ও এলাকার বিবশি েুরুব্বী েুক্তরঞ্জন চাকো েেুখ। 

পৃথকভামি অনুবিত্ এসি সোমিমশ িক্তারা অবভমযাগ কমর িমলন, পািবত্য চট্টগ্রামে পাহাবি জাবত্সত্তাগুমলার অবিে 

বিপন্ন কমর বদমত্ শাসকমগািী নানা ষিযি চাবলময় যামে। এর েমযয অনত্যে হমে ভূবে প্রিদখল। প্রসই আবশর 

দশমক িাঙাবল প্রসিলারমদর পবরকবিত্ভামি পািবত্য চট্টগ্রামে অনুেমিশ ঘবিময় প্রয ভূবে প্রিদখল কাযবেে শুরু করা 

হময়বছল ত্া আজও অিযাহত্ রময়মছ। 

িক্তারা আমরা িমলন, কমরানা েহাোবরর েমযযও পািবত্য চট্টগ্রামে এমকর পর এক ভূবে জিরদখমলর ঘিনা ঘিমছ। 

ইবত্েমযয বত্ন পািবত্য প্রজলার েমযয লংগদু, গুইোরা, রােগি, নাইষযংছবি, লাোসহ বিবভন্ন জায়গায় িাঙাবল 

প্রসিলার কত্ৃবক এিং প্রসনা-বিবজবি কযাম্প স্থাপমনর নামে ভূবে জিরদখল করা হময়মছ এিং জিরদখমলর প্রচিা 
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অিযাহত্ রময়মছ। কবথত্ উন্নয়ন ও পযবিমনর নামেও হাজার হাজার একর ভূবে জিরদখল কমর পাহাবিমদর উমেদ 

করা হমে। 

সরকার জাবত্গত্ দেন পীিন জাবর প্ররমখ োনিাবযকার লঙ্ঘন করমছ অবভমযাগ কমর িক্তারা িমলন, গত্ শুেিার 

িান্দরিামনর প্ররায়াংছবিমত্ প্রসনািাবহনী গুবল চাবলময় শাবি লত্া ত্ঞ্চঙ্গা নামে এক নারীমক হত্যা ও ত্ার ৪ িছর 

িয়সী বশশু সিান আহত্ কমরমছ। শুযু ত্াই নয়, একবি সশস্ত্র সিাসী প্রগািীমক েত্যষ েদদ বদময় েবত্বনয়ত্ খুন, 

গুে, অপহরণসহ নানা সিাসী কাযবক্রে চাবলময় অরাজক পবরবস্থবত্ বজইময় রাখা হময়মছ। আর অনযায় যরপাকি, 

বনযবাত্ন, বেথযা োেলা বদময় হয়রাবনর েমত্া ঘিনামত্া েবত্বনয়ত্ ঘমিই চমলমছ। 

সোমিশ প্রথমক িক্তারা পাহাবিমদর েথাগত্ ভূবে আইমনর সাংবিযাবনক স্বীকৃবত্ বদময় প্রিদখল হওয়া ভূবে প্রেরত্ 

প্রদয়া, ভূবে প্রিদখল িন্ধ করমত্ েময়াজনী পদমষপ গ্রহণ করা, অনযায় যরপাকিসহ ইউবপবিএমের ওপর রাজননবত্ক 

দেন-পীিন িন্ধ করা এিং বেথযা োেলা েত্যাহার কমর আিক ইউবপবিএে প্রনত্া-কেবী-সেথবকমদর বনিঃশত্ব েুবক্ত 

প্রদয়ার দাবি জানান। 

একই সামথ িক্তারা একবি বচবিত্ সিাসী প্রগািীমক েদদদান িন্ধ কমর পািবত্য চট্টগ্রামে শাবিপূণব পবরমিশ বনবিত্ 

করারও দাবি জাবনময়মছন। 

িাত্বা প্রেরক 

 

বনরন চাকো 

েচার ও েকাশনা বিভাগ 

ইউনাইমিি বপপলস্ প্রিমোমেবিক ফ্রন্ট(ইউবপবিএে) 

 


