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প্রেস বিজ্ঞবি 

 

লামায় প্ররা-বিপরুাদের জবম প্রিেখদলর ষড়যন্ত্র িন্ধসহ বিবিন্ন োবিদে 

পানছবড় ও নানযাচদর ইউবপবিএদের বিদষাি ও মানিিন্ধন 
 

লামা রািার ইন্ডাবিজ কেতকৃ প্ররা-বিপুরাদের ৪০০ একর জবম প্রিেখদলর ষড়যন্ত্র িন্ধ করা, প্ররেংদয়ন প্ররা 

পাড়ািাসীদের কলািাগান ধ্বেংস ও স্কুল বনমৃাদে িাধা েোন, পািেৃয চট্টগ্রাদম প্রিেখলকতে িূবম প্রেরেোন, 

প্রসটলারদের সমেদল পুনৃিাসন, িারে েেযাগে শরোর্ৃী ও অিযন্তররীে উ্া্তুদদের বনজ জবমদে পুনৃিাসন ও 

ষবেপূরে েোন এিেং িূবম প্রিেখল িদন্ধর োবিদে খাগড়াছবড়র পানছবড় উপদজলার বেন স্থাদন বিদষাি বমবছল ও 

মানিন্ধন কমৃসূবচ পালন কদরদছ ইউনাইদটি বপপলস প্রিদমাদেবটক ফ্রন্ট (ইউবপবিএে) পানছবড় ইউবনট। 

 

আজ িুধিার (২৮ প্রসদেম্বর ২০২২) দুপুর ১২টার সময় মরাবটলা, মবনপরু ও পানছবড় সের ইউবনয়দনর িড়দকাো 

এলাকায় পতর্কিাদি বিদষাি বমবছল ও মানিিন্ধন কমৃসূবচ পালন করা হয়। 

 

মরাবটলা এলাকায় অনুবিে বিদষাি বমবছল ও সমাদিদশ ইউবপবিএে’র মরাবটলা এলাকার সেংগঠক স্বাধীন চাকমা’র 

সিাপবেদে ও গেোবন্ত্রক যুি প্রোরাদমর পানছবড় উপদজলা সােংগঠবনক সম্পােক বরপন বিপুরার সঞ্চালনায় িক্তিয 

রাদখন, িােশা কুমার কািৃারী, রাচাই মামাৃ (কািাৃরী), ইউবপ সেসয শাবন্তর কুমার বিপরুা, মবহলা কািৃারী বিদরা িালা 

বিপুরা সাদিক প্রমম্বার শাবন্তর বিপুরা।  

 

প্রচঙ্গী ইউবনয়দনর মবনপুর এলাকায় বিদষাি বমবছল চলাকাদল পানছবড় হদে মুদখাশ দুিততৃ্তদের সাদর্ বনদয় একেল 

প্রসনা সেসয এদস িাধা েোন ও জনমদন আেঙ্ক সতবি করদল বমবছলবট ছিিঙ্গ হয়। বমবছল শুরুর আদগ ঐ স্থাদন 

বিবজবি সেসযরা অিস্থান করবছদলন। 

 

পানছবড় সের ইউবনয়দনর িড়দকাো এলাকায় অনুবিে বিদষাি সমাদিদশ ইউবপবিএে েবেবনবধ সমুন বিপুরার 

সিাপবেদে ও বপবসবপ’র পানছবড় র্ানা শাখার সাধারে সম্পােক সনুীল চাকমা’র সঞ্চালনায়ও িক্তিয রাদখন, 

গেোবন্ত্রক যুি প্রোরাদমর খাগড়াছবড় প্রজলা কবমবট সিাপবে কযামরন চাকমা, ইউবপ সেসয সিুাষ েীবে চাকমা ও 

কলঞ্জয় বিপুরা েমুখ। 

 

িক্তারা িদলন,১৯৭১ সাদল িােংলাদেশ স্বাধীন হদলও পািৃেয চট্টগ্রাদম পাহাবড় জনগদের উপর বনপীড়ন-বনযৃােন িন্ধ 

হয়বন। িােংলাদেদশর সেংবিধাদন পাহাবড়দের ের্াগে িূবম অবধকাদরর স্বীকতবে প্রেওয়া হয়বন। েদল নাদম-দিনাদম 

কখদনা উন্নয়ন, রাস্তা-ঘাট বনমৃাে, কখদনা পযৃটন প্রকন্দ্র স্থাপন, কখদনা রাষ্ট্রীয় িাবহনীর কযাম্প সম্প্রসারে, কখদনা 

প্রসটলার প্রলবলদয় বেদয়, কখদনা রারার প্রকাম্পাবনসহ বিবিন্ন প্রকাম্পাবনর নাদম পাহাবড়দের িূবম প্রিেখল করা হদে। 

এখন পবরেযক্ত প্রসনাকযাদম্প আমৃি পুবলশ িযাটাবলয়ন প্রমাোদয়দন নাদম সরকার িূবম প্রিেখদলর আদরক নেুন 
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প্রকৌশল হাদে বনদয়দছ। শুধু োই নয়, একই সাদর্ ইসলামী সম্প্রসারদের লদষয সাদজদকর মদো পাহাবড় অধুযবষে 

এলাকায় মসবজে বনমৃাে করা হদে, িান্দরিাদন প্রছাট প্রছাট পাহাবড় বশশুদের নানা েদলািদন প্রেদল ইসলাম ধদম ৃ

ধমাৃন্তরবরে করা হদে িদলও িক্তারা অবিদযাগ কদরন। 

 

িক্তারা িদলন, ‘৮৬ সাদল পািৃেয চট্টগ্রাদম গেহেযাসহ সরকাদরর বনিুর েমন-পীড়দনর কারদে হাজার হাজার পাহাবড় 

িারদে আশ্রয় বনদে িাধয হদয়বছল। পরিেৃীদে োদের জায়গা-জবম প্রসটলার কেতকৃ প্রিেখল করা হয়। প্রসসি জবম 

এখদনা প্রসটলারদের েখদল রদয়দছ। সরকাদরর সাদর্ চুবক্ত প্রমাোদিক িারদে আবশ্রে জমু্ম শরোর্ীৃরা প্রেদশ বেদর 

আসদলও োরা এখদনা োদের জায়গা-জবম বেদর পানবন, প্রযদে পাদরনবন োদের িসেবিটায়।  

 

িক্তারা আদরা িদলন, ৮০’র েশদক ৪ লষাবধক প্রসদটলার িাঙাবলদক পািেৃয চট্টগ্রাদম অনুেদিশ কবরদয় োদেরদক 

পাহাবড়দের জায়গায় পুনিৃাসদনর েদল িুবম সমসযা জবটল আকার ধারে কদরদছ। সরকার এইসি লষ লষ 

প্রসটলারদের প্ররশন সবুিধা বেদয় পািেৃয চট্টগ্রাদম িহাল প্ররদখ িূবম প্রিেখল, গেহেযা, সাম্প্রোবয়ক হামলা, নারী 

ধষৃেসহ নানা অরাজকো সতবি কদর চদলদছ। োই যেবেন প্রসটলাররা পািেৃয চট্টগ্রাদম র্াকদি েেবেন এই অঞ্চদল 

শাবন্তর েবেবিে হদি না িদল িক্তারা মন্তরিয কদরন। 

 

িক্তারা সাম্প্রবেক সমদয় িান্দরিাদনর লামায় লামা রািার ইন্ডাবিজ বলবমদটি কেতৃক প্রসখানকার বেন পাড়ার প্ররা ও 

বিপুরা িাবসন্দাদের ৪০০ একর জমুিূবম প্রিেখদলর ষড়যন্ত্র িন্ধ করার োবি জানান। োরা িদলন, প্ররা ও বিপুরা 

িাবসন্দাদের প্রসখান প্রর্দক উদেদের লদষয রািার প্রকাম্পাবনর দুিততৃ্তরা জমুিূবম, িাগান-িাবগচা পুবড়দয় প্রেওয়া, 

পাবনদে বিষ েদয়াগ, হামলা, মামলা, স্কুল বনমৃাদে িাধাোন, কলািাগান প্রকদট ধ্বেংস কদর প্রেয়াসহ এমন প্রকান হীন 

কাজ প্রনই োরা কদর যাদে। বকন্তু েশাসন োদের বিরুদে আইনগে িযিস্থা গ্রহদের পবরিদেৃ উদটা োাদের পদষই 

কাজ কদর যাদে।  

 

িক্তারা পািেৃয চট্টগ্রাদম িূবম প্রিেখলসহ রাষ্ট্রীয় েমন-পীড়দনর বিরুদে ঐকযিে হদয় েবেিাে-েবেদরাধ গদড় 

প্রোলার আহ্বান জানান। 

 

সমাদিশ প্রর্দক িক্তারা অবিলদম্ব পাহাবড়দের ের্াগে িূবম অবধকাদরর স্বীকতবেপূিৃক পািেৃয চট্টগ্রাদম প্রিেখলকতে 

িূবম বেবরদয় প্রেয়া, িূবম প্রিেখল ও প্রিেখদলর ষড়যন্ত্র িন্ধ করা, প্রসটলার িাঙাবলদের পািৃেয চট্টগ্রাদমর িাইদর 

সমেদল পুনিাৃসন করা, িারে েেযাগে শরোর্ীৃ ও অিযন্তররীে উ্া্তুদদের বনজ জবমদে যর্াযর্ পুনিৃাসন করা এিেং 

লামায় প্ররা ও বিপুরা জাবেসত্তাদের জবম প্রিেখদলর ষড়যন্ত্র িন্ধ করার জনয রািার ইন্ডাবিজ’র বলজ িাবেল করার 

োবি জানান। 

 

িূবম প্রিেখল িন্ধসহ বিবিন্ন োবিদে রাঙামাবটর নানযাচদর ইউবপিএে’র বিদষাি 

 

প্রিেখলকতে িূবম প্রেরে োন, প্রসটলারদের সমেদল পুনিৃাসন, িারে েেযাগে শরোর্ৃী ও আিযন্তররীে উ্া্তুদদের 

বনজ জবমদে পুনিৃাসন ও ষবেপূরে েোন এিেং িূবম প্রিেখল িদন্ধর োবিদে নানযাচদর ইউবপবিএদের স্থানীয় 

ইউবনদটর উদেযাদগ বিদষাি বমবছল ও সমাদিশ অনুবিে হয়।  

আজ িুধিার (২৮ প্রসদেম্বর ২০২২) সকাল ১১ টায় সরকাবর কদলজ োঙ্গন প্রর্দক একবট বিদষাি বমবছল শুরু করা 

হয়। বমবছলবট বটএন্ডবট িাজার েেবষে কদর পুনরায় কদলজ মাদঠ এদস এক সেংবষি সমাদিদশর মাধযদম প্রশষ হয়। 



সমাদিদশ ইউবপবিএে’র নানযাচর ইউবনদটর সেংগঠক বগবর চাকমার সিাপবেদে ও পাহাবড় ছাি পবরষে নানযাচর 

উপদজলা শাখার েির সম্পােক প্রজকশন চাকমার সঞ্চালনায় অনযাদনযার মদধয িক্তিয রাদখন বহল উইদমন্স 

প্রেিাদরশন নানযাচর উপদজলা শাখার সিাপবে প্রজবস চাকমা, গেোবন্ত্রক যুি প্রোরাম নানযাচর উপদজলা শাখার 

সিাপবে বেয়েন চাকমা ও পাহাবড় ছাি পবরষদের প্রকন্দ্রীয় কবমবটর সেসয প্রনপচুন চাকমা েমুখ। 

িক্তারা িদলন, পািৃেয চট্টগ্রাম েবেবনয়ে নাদম-প্রিনাদম পাহাবড়দের জায়গা-জবম প্রকদড় প্রনয়া হদে। পাহাবড়দের 

অবস্তে বিলীন কদর প্রেয়ার লদষয সরকাদরর ষড়যদন্ত্রর অেংশ বহদসদি এই িূবম জিরেখল চলদছ। িান্দরিান প্রর্দক 

শুরু কদর সাদজক পযৃন্তর কখদনা উন্নয়দনর নাদম, কখদনা পযৃটদনর নাদম, কখদনা রাষ্ট্রীয় িাবহনীর কযাম্প স্থাপদনর 

নাদম, কখদনা িূবমেসুয ও প্রসটলার িাঙাবলদের বেদয় চলদছ এই িূবম প্রিেখদলর কাযৃেম। িান্দরিান লামা 

উপদজলার সরই ইউবনয়দন প্ররা ও বিপুরাদের িেংশপরম্পরায় প্রিাগেখলীয় ৪০০ একর জমুিূবম প্রিেখল কদর প্রসখান 

প্রর্দক োদেরদক উদেদে লামা রািার ইন্ডাবিজ নাদম একবট রািার প্রকাম্পাবন নানা পাাঁয়োরা চালাদে। োরা 

েশাসদনর প্রযাগসাজদশ প্ররা ও বিপুরা গ্রামিাসীদের বিরুদে মামলা, হামলা, পাবনদে বিষয় বেদয় হেযার প্রচিা, 

কলািাগান প্রকদট প্রেয়া, স্কুল বনমৃাদে িাধাোনসহ নানা হয়রাবনমলূক কমৃকাণ্ড চালাদে। িক্তারা রািার প্রকাম্পাবনর 

এই ষড়যন্ত্র অবিলদম্ব িন্ধ করার োবি কদরন। 

িক্তারা উদ্গ েকাশ কদর আদরা িদলন, পািেৃয চট্টগ্রাম চুবক্ত লঙ্ঘন কদর সরকার পািেৃয চট্টগ্রাদম পবরেযক্ত 

প্রসনাকযাদম্পর জায়গায় নেুন কদর আমৃি পুবলশ িযাটাবলয়ন প্রমাোদয়দনর কাযৃেম শুরু কদরদছ। এদে কদর আিাদরা 

পাহাবড়দের জায়গা-জবম প্রিেখল হওয়ার সম্ভািনা প্রেখা বেদয়দছ। বকছুবেন আদগ লেংগদু উপদজলার বচদিদরগা 

এলাকায় পাহাবড়দের জায়গা ও একবট প্রিৌে বিহার প্রঘষা মাঠদক আমৃি পুবলশ িযাটাবলয়দনর কযাম্প স্থাপদনর জনয 

জায়গা বনধৃারে করা হদয়দছ। 

সমাদিশ প্রর্দক অবিলদম্ব পািৃেয চট্টগ্রাদম িূবম প্রিেখল িন্ধ কদর প্রিেখলকতে সকল জবম প্রেরে প্রেয়া, িারে 

েেযাগে জমু্ম শরোর্ীৃদের ও অিযন্তররীে উ্া্তুদদের বনজ জবমদে যর্াযর্ পুনিৃাসন, প্রসটলার িাঙাবলদের পািৃেয 

চট্টগ্রাদমর িাইদর সমেদল পনুিৃাসন করা ও পাহাবড়দের ের্াগে িূবম আইদনর স্বীকতবে প্রেয়ার োবি জানান। 

 

িাোৃ প্রেরক 

 
বনরন চাকমা 

েচার ও েকাশনা বিিাগ 

ইউনাইদটি বপপলস প্রিদমাদেবটক ফ্রন্ট(ইউবপবিএে)। 

 

 


