
 

 

 

 

 

Ref:               Date: ০২ অক্টোবর ২০২২ 

প্রেস ববজ্ঞবি 

লক্ষ্মীছবি, মোবিকছবি ও গুইমোরোয় ইউবিবিএফ প্রিতো রুইখই মোরমোর ১৩তম মৃতযুবোবিককী িোবলত 

খোগিোছবির লক্ষ্মীছবি, মোবিকছবি ও গুইমোরোয় যথোক্যোগু মযকোদোয় ইউবিবিএফ-এর প্রকন্দ্রীয় প্রিতো শহীদ রুইখই মোরমোর 

১৩তম মৃতযুবোবিককী িোবলত হক্য়ক্ছ।  

আজ ২ অক্টোবর ২০২২, রবববোর সকোক্ল ইউিোইক্েি বিিলস প্রিক্মোক্েবেক ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)-এর স্থোিীয় ইউবিেসমূহ 

রুইখই মোরমোর মৃতযুবোবিককীক্ত অস্থোয়ী স্মৃবতস্তক্েব িযষ্পস্তবক অিকণ ও স্মরণসভোর আক্য়োজি কক্র। 

লক্ষ্মীছবি: খোগিোছবির লক্ষ্মীছবিক্ত ইউবিবিএফ-এর প্রকন্দ্রীয় প্রিতো শহীদ রুইখই মোরমোর ১৩তম মৃতযুবোবিককীক্ত 

স্মরণসভো ও অস্থোয়ী স্মৃবতস্তক্ে িযষ্পস্তবক অিকণ কক্র শ্রদ্ধো বিক্বক্দি কক্রক্ছ ইউিোইক্েি বিিলস প্রিক্মোক্েবেক 

ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ) লক্ষ্মীছবি ইউবিে।  

আজ ২ অক্টোবর ২০২২, রবববোর সকোল ৮েোয় শহীদ রুইখই মোরমোর স্মরক্ণ বিবমকত অস্থোয়ী স্মৃবতস্তক্ে িযষ্পস্তবক অিকণ কক্র 

শ্রদ্ধো জোিোি ইউবিবিএক্ফর লক্ষ্মীছবি ইউবিক্ের সংগঠক ববধযর চোকমো ও তোর সহক্যোদ্ধোবৃন্দ, বিবসবি লক্ষ্মীছবি উিক্জলো 

শোখোর সভোিবত রুিোন্ত চোকমো, এইচিবিউএফ লক্ষ্মীছবি উিক্জলো শোখোর সদসু জিিী চোকমো, শহীদ রুইখই মোরমোর 

সহধবমকিী বরতো চোকমো। 

এরির “প্রদশ ও জিগক্ণর জিু জীবি উৎসগককোরীরো মহোি বুবি, তোক্দর স্মবৃত অম্লোি” এই প্রলোগোক্ি এবং “আসযি 

িণূকস্বাোয়্তশশোসি েবতষ্ঠোর লিোই প্রজোরদোর কক্র বেয় সহক্যোদ্ধো শহীদ রুইখই মোরমোর ইচ্ছো ও স্মবৃতর েবত গভীর শ্রদ্ধো জোিোই” 

এই আহ্বোক্ি এক স্মরণসভো অিযবষ্ঠত হয়। 

উি স্মরণসভোয় ইউিোইক্েি বিিলস প্রিক্মোক্েবেক ফ্রন্ট(ইউবিবিএফ) লক্ষ্মীছবি ইউবিক্ের সংগঠক ববধযর চোকমোর 

সভোিবতক্ে ও সদসু ববক্বক্কর সঞ্চোলিোয় সভোয় বিবু রোক্খি ইউবিবিএফ’র লক্ষ্মীছবি ইউবিক্ের সংগঠক সরল চোকমো,  

জোবতস্তশো মযবি সংগ্রোম িবরিক্দর প্রকন্দ্রীয় সদসু ববক্িোদ মযন্ডো, গণতোবিক যযব প্রফোরোক্মর লক্ষ্মীছবি উিক্জলো শোখোর সভোিবত 

িোইবচ মোমকো, বৃহ্তশর িোবকতু চট্টগ্রোম িোহোবি ছোত্র িবরিদ(বিবসবি)-এর লক্ষ্মীছবি উিক্জলো শোখোর সভোিবত রুিোন্ত চোকমো 

ও বহল উইক্মন্স প্রফিোক্রশি (এইচিবিউএফ) লক্ষ্মীছবি উিক্জলো শোখোর সদসু জিিী চোকমো। এছোিো সভো মক্ঞ্চ রুইখই 

মোরমোর সহধবমকিী বরতো চোকমোও উিবস্থত বছক্লি। সভোয় হুদুকছবি উচ্চ ববদুোলক্য়র বশক্ষক ও মযরুব্বীবৃন্দসহ এলোকোর 

জিসোধোরণ অংশগ্রহণ কক্রি। 

সভো শুরুক্ত এযোবৎ আক্ন্দোলি সংগ্রোক্ম জীবি উৎসগককোরী সকল বীর শহীদক্দর স্মরক্ণ দোাঁবিক্য় ১ বমবিে বিরবতো িোলি 

করো হয়।  

সভোয় ইউবিবিএফ-এর প্রকন্দ্রীয় প্রিতো শহীদ রুইখই মোরমোর সংবক্ষি জীবিী িোঠ কক্রি, বৃহ্তশর িোবকতু চট্টগ্রোম িোহোবি ছোত্র 

িবরিদ(বিবসবি) দুলুোতযবল উচ্চ ববদুোলয় শোখোর অথক-সম্পোদক মবিকো চোকমো।  

স্মরণসভোয় বিোরো বক্লি, শহীদ রুইখই মোরমো বছক্লি ইউবিবিএফ-এর অিুতম একজি সংগঠক। বতবি বছক্লি সংগঠক্ির 

জিু আত্মবিক্ববদত েোণ এক বিভকীক সসবিক। সরকোর-শোসকক্গোষ্ঠীর দমি-িীিক্ির ববরুক্দ্ধ বতবি সবকদো প্রসোচ্চোর বছক্লি। 

বতবি বছক্লি জিগক্ণর জিু সবসময় মঙ্গলময় কোযককলোক্ি বলি ও শোসকক্গোষ্ঠী অিুক্য়র ববরুক্দ্ধ এক েবতবোদী কন্ঠস্বার। 

তোর ইচ্ছো বছল িোবকতু চট্টগ্রোক্মর বিিীবিত-বিযকোবতত জিগক্ণর মযবির িথ প্রদখোক্িো। শোসকক্গোষ্ঠী-সরকোর তোর এই দুবকোর 

আক্ন্দোলক্ির বচন্তোক্ক ধ্বংস করোর জিু জযম্ম রোজোকোর প্রবোরখো িোবেকর সিোসীক্দর বদক্য় বমকোছবি ইউবিয়ক্ির বেতলী এলোকোয় 

২০০৯ সোক্ল আজক্কর এই বদক্ি তোক্ক হতুো করো হয়। 

UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF) 
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Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. 

Email. updfcht@yahoo.com Website: www.updfcht.com 

 



লক্ষ্মীছবির তৎকোলীি প্রজোি কমোণ্ডোর প্রল. কক্ণকল শরীফযল ইসলোম রুইখই মোরমোর হতুোর সোক্থ েতুক্ষভোক্ব জবিত বছক্লি 

অবভক্যোগ কক্র বিোরো আক্রো বক্লি, প্রসিোবোবহিী তথো শোসকক্গোবষ্ঠর িিযি এখক্িো প্রথক্ম প্রিই। বতকমোক্ি প্রবোরখো িোবেক 

সিোসীক্দর িবরবক্তক তোরো িবুমযক্খোশ বোবহিী সৃবি কক্র লক্ষ্মীছবিসহ িোবকতু চট্টগ্রোক্ম অরোজকতো সৃবি কক্র চক্লক্ছ। তোরো 

শোসকক্গোষ্ঠীর এ ধরক্ণর কমককোন্ডক্ক বধক্কোর জোবিক্য় অববলক্ে রুইখই মোরমোর েকৃত হতুোকোরীক্দর আইক্ির কোঠগিোয় বিক্য় 

এক্স ববচোক্রর দোবব জোিোি।  

বিোরো বক্লি, শোসকক্গোষ্ঠী রুইখই মোরমোক্ক হতুো করক্ত িোরক্লও তোর িীবত আদকশ ও জিগক্ণর মযবির আকোঙ্ক্ষোক্ক হতুো 

করক্ত িোক্রবি। যোরো জিগক্ণর জিু জীবি প্রদি তোরো মহোি, তোরো অমর। তোই শহীদ রুইখই মোরমো জযম্ম জিগক্ণর মোক্ে 

অমর হক্য় থোকক্বি।  

বিোরো রুইখই মোরমোর িীবত আদকশ ধোরণ কক্র চলমোি জোতীয় অবস্তে রক্ষো ও িূণকস্বাোয়্তশশোসি েবতষ্ঠোর লিোই আক্ন্দোলি 

এবগক্য় প্রিয়োর মোধুক্ম শোসকক্গোবষ্ঠর সকল িিযি প্রভক্স্ত বদক্ত সকক্লর েবত আহ্বোি জোিোি। 

 

মোবিকছবি: খোগিোছবির মোবিকছবিক্ত ইউবিবিএক্ফর প্রকন্দ্রীয় প্রিতো শহীদ রুইখই মোরমোর ১৩তম মৃতযুবোবিককী িোবলত 

হক্য়ক্ছ। আজ রবববোর (২ অক্টোবর ২০২২) সকোল ১০েোয় ইউবিবিএফ মোবিকছবি ইউিক্ের উক্দুোক্গ রুইখই মোরমোর 

মৃতযুবোবিককী উিলক্ক্ষ মোবিকছবির তবলো িোিো এলোকোয় ছোত্র,  যযবক ও গণুমোিু বুবিক্দর বিক্য় এক আক্লোচিো সভোর 

আক্য়োজি করো হয়।  

সভো শুরুক্ত শহীদ রুইখই মোরমোসহ এ যোবত অবধকোর েবতষ্ঠোর আক্ন্দোলক্ি যোরো শহীদ হক্য়ক্ছি তোক্দর স্মরক্ণ দোাঁবিক্য় ১ 

বমবিে বিরবতো িোলি করো হয়। 

 

আক্লোচিো সভোয় বিবু রোক্খি ইউবিবিএফ’র মোবিকছবি ইউবিক্ের সংগঠক কুহ্লোবচং মোরমো, িোহোবি ছোত্র িবরিক্দর 

মোবিকছবি উিক্জলো শোখোর সোধোরণ সম্পোদক অংসোলো মোরমো,  গণতোবিক যযব প্রফোরোক্মর বৃহ্তশর বোেিোতলী ইউবিয়ি শোখোর 

সভোিবত অংক্থোয়োই মোরমো,  আগো ওয়োকছবি গ্রোক্মর কোবকোরী সযইজোই মোরমো,  িূবক িতযি িোিোর কোবকোরী মংসোথযই মোরমো ও 

এলোকোর েবতবিবধ বেঅং মোরমো েমযখ। 

  

বিোরো বক্লি,  রুইখই মোরমো একজি দক্ষ প্রিতো বছক্লি। বতবি মোবিকছবি,  রোমগি,  গুইমোরো ও লক্ষ্মীছবি এলোকোয় ভূবম 

প্রবদখক্লর ববরুক্দ্ধ অতি েহীরর ভূবমকো িোলি কক্র েবতক্রোধ আক্ন্দোলি সংগবঠত কক্রক্ছি। শুধয তোই িয়,  বতবি 

শোসকক্গোবষ্ঠর সকল অিুোয়-অববচোক্রর ববরুক্দ্ধ সবকদো প্রসোচ্চোর বছক্লি। 

 

ছোত্রজীবি প্রথক্ক রোজিীবতক্ত জবিক্য় িিো এই প্রিতো িোবকতু চট্টগ্রোক্ম িোহোবি জিগক্ণর অবধকোর আদোক্য়র জিু আমৃতযু কোজ 

কক্র প্রগক্ছি। শোবন্তবোবহিীর গৃহযযদ্ধ অবসোক্ির ির রোজিীবত প্রথক্ক বিক্জক্ক দূক্র রোখক্লও ইউবিবিএফ গঠি হক্ল সংগ্রোমী 

এই প্রিতো ঘক্র বক্স থোকক্ত িোক্রিবি। বতবি ইউবিবিএক্ফ প্রযোগ বদক্য় জোতীয় অবস্তে রক্ষোর দোবয়ে িোলি কক্র প্রগক্ছি। 

প্রকোি অিশবির কোক্ছ বতবি মোথোিত কক্রিবি। তোর আত্মববলদোি জোবত বচরবদি স্মরণ রোখক্ব। 

 

বিোরো শহীদ রুইখই মোরমোর সংগ্রোমী প্রচতিো ধোরণ কক্র িোবকতু চট্টগ্রোক্ম িূণকস্বাোয়্তশশোসি েবতষ্ঠোর লিোই প্রজোরদোর করোর 

আহ্বোি জোিোি। 

 

এলোকোর মযরুব্বীরো রুইখই মোরমোর কথো স্মরণ কক্রি। তোরো বক্লি,  রুইখই মোরমো িোবকতু চট্টগ্রোক্মর সকল িোহোবি জিগক্ণর 

মঙ্গক্লর জিু কোজ কক্রক্ছি। তোর অবদোি জিগণ কখক্িো ভযক্ল যোক্ব িো। 

 

 

গুইমোরো: খোগিোছবির গুইমোরো যথোক্যোগু মযকোদোয় ইউবিবিএক্ফর প্রকন্দ্রীয় প্রিতো শহীদ রুইখই মোরমোর ১৩তম মৃতযুবোবিককী 

িোবলত হক্য়ক্ছ। 

আজ রবববোর (২ অক্টোবর ২০২২) সকোল ১০েোয় ইউবিবিএক্ফর মোবেরোঙ্গো-গুইমোরো ইউবিক্ের উক্দুোক্গ শহীদ রুইখই 

মোরমোর স্মরক্ণ বিবমকত অস্থোয়ী শহীদ স্তক্ে িযষ্পস্তবক অিকণ কক্র শ্রদ্ধো জোিোক্িো হয়। ইউবিবিএফ'র িক্ক্ষ স্মৃবতস্তক্ে শ্রদ্ধোজবল 

অিকণ কক্রি গুইমোরো-মোবেরোঙো ইউবিক্ের সমন্বয়ক এবিসি চোকমোর প্রিতৃক্ে বেবমত চোকমো, বিশোি মোরমো, ববকোশ বত্রিযরো 



ও হ্লোপ্রু মোরমো,  িোহোবি় ছোত্র িবরিদ ও গণতোবিক যযব প্রফোরোক্মর িক্ষ প্রথক্ক শ্রদ্ধোজবল অিকণ কক্রি অবিক্মি চোকমো, 

প্ররোবজিো চোকমো দোরোস চোকমো ও রক্জন্টয চোকমো এবং এলোকোবোসীর িক্ক্ষ শ্রদ্ধোজবল অিকণ কক্রি রোফ্রয কোরবোবর, বিলো 

কোরবোবর, অংসো মোরমো ও রোজয বত্রিযরো।  

শ্রদ্ধোজবল অিকণ প্রশক্ি শহীদ রুইখই মোরমোর স্মরক্ণ এক বমবিে বিরবতো িোলি করো হয়। এ সময় ইউবিবিএফ সংগঠক 

এবিসি চোকমোর সংবক্ষি বিবু প্রদি। 

এরির বিতবয় িক্বক এক স্মরণসভোর আক্য়োজি করো হয়। এক্ত সঞ্চোলক্কর দোবয়ে িোলি কক্রি ইউবিবিএক্ফর গুইমোরো 

এলোকোর সংগঠক তোবিমং মোরমো। সভোয় সভোিবতে কক্রি এবিসি চোকমো। 

এক্ত আক্রো বিবু রোক্খি ইউবিবিএফ সংগঠক বেবমত চোকমো, গণতোবিক যযব প্রফোরোক্মর প্রকন্দ্রীয় েবতবিবধ রক্জন্টয চোকমো 

ও িোহোবি ছোত্র িবরিক্দর মোবেরোঙ্গো উিক্জলো শোখোর সভোিবত অবিক্মি চোকমো। 

ইউবিবিএফ সংগঠক এবিসি চোকমো বক্লি, জন্মলগ্ন প্রথক্কই ইউবিিএফক্ক ধ্বংস করক্ত শোসকক্গোবষ্ঠ িোিো চেোন্ত চোবলক্য় 

যোক্চ্ছ। ইউবিবিএক্ফর প্রকন্দ্রীয় প্রিতো রুইখই মোরমোসহ এক্কর ির বতি শতোবধক প্রিতো-কমকী হতুো করো হক্য়ক্ছ। বকন্তু 

ইউবিবিএফক্ক তোর লক্ষু প্রথক্ক ববচযুত করো যোয়বি, ভববিুক্তও যোক্ব িো। ইউবিবিএফ তোর িূণকস্বাোয়্তশশোসি েবতষ্ঠোর 

সংগ্রোক্ম অববচল থোকক্ব। 

বতবি আক্রো বক্লি, রুইখই মোরমো শোসকক্গোবষ্ঠর অিুোয়-অববচোর ও ভূবম প্রবদখক্লর চেোন্ত প্রমোকোক্বলো কক্র জিগণক্ক 

সমৃ্পি কক্রবছক্লি। এক্ত বক্ষি হক্য় শোসকক্গোবষ্ঠ প্রসিোবোবহিীর তৎকোলীি লক্ষ্মীছবি প্রজোি কমোণ্ডোর শরীফযল ইসলোমক্ক 

বদক্য় রুইখই মোরমোক্ক হতুোর িবরকল্পিো কক্র এবং বকছয অধিবতত দুষ্কৃতকোরীর হোক্ত অস্ত্র তযক্ল বদক্য় এই হতুোকোণ্ড সংঘবেত 

কক্রক্ছ। বতবি বক্লি, একই িবরকল্পিো শোসকক্গোবষ্ঠ বতকমোক্িও জোবর প্ররক্খক্ছ। গত ২ প্রসক্েের গুইমোরোয় একই কোয়দোয় 

িবুমযক্খোশ সিোসীক্দর বদক্য় ইউবিবিএফ সংগঠক অংক্থোয়োই মোরমো আগুিক্ক হতুো করো হক্য়ক্ছ। 

বতবি বক্লি, যোরো জিগক্ণর অবধকোর েবতষ্ঠোর আক্ন্দোলক্ি যযি হক্য় আত্মববলদোি প্রদি তোরো বচরকোল অমর হক্য় থোকক্বি। 

রুইখই মোরমোসহ এ িযকন্ত যোরো শহীদ হক্য়ক্ছি ইবতহোক্স তোক্দর িোম বচরভোস্বার হক্য় থোকক্ব। 

যযব প্রিতো রক্জন্টয চোকমো বক্লি, শহীদ রুইখই মোরমোর সংগ্রোমী প্রচতিো আমোক্দর ধোরণ করক্ত হক্ব। বতবি প্রয আকোঙ্ক্ষো বযক্ক 

ধোরণ কক্র সংগ্রোক্ম ব্রত বিক্য়বছক্লি তো আমোক্দরক্ক বোস্তবোয়ি করক্ত হক্ব। 

বতবি যযব প্রফোরোক্মর সোক্থ যযি হক্য় িোবকতু চট্টগ্রোক্ম অবধকোর েবতষ্ঠোর আক্ন্দোলি প্রজোরদোর করোর জিু যযব সমোক্জর েবত 

আহ্বোি জোিোি। 

বিবসবি প্রিতো অবিক্মি চোকমো বক্লি, শহীদ রুইখই মোরমো আমোক্দর মোক্ে প্রবাঁক্চ থোকক্বি। তোক্ক হোরোক্িোর প্রশোকক্ক শবিক্ত 

িবরণত কক্র িূণকস্বাোয়েশোসি অবধকোর েবতষ্ঠোর জিু আক্ন্দোলক্ি এবগক্য় আসক্ত বতবি ছোত্র-যযব সমোক্জর েবত আহ্বোি 

জোিোি। 

উক্েখু,  ববগত ২০০৯ সোক্লর ২ অক্টোবর লক্ষ্মীছবির বমকোছবি ইউবিয়ক্ির বেতলী িোমক স্থোক্ি প্রসিোবোবহিীর সৃি প্রবোরখো 

িোবেক িোমধোরী সিোসীক্দর সশস্ত্র হোমলোয় শহীদ হি রুইখই মোরমো। 

বোতকো প্রেরক 

 

বিরি চোকমো 

েচোর ও েকোশিো ববভোগ 

ইউিোইক্েি বিিলস প্রিক্মোক্েবেক ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)। 

 

 

 

 

 


