
 

 

 

Ref:             Date: ১০ অক্টোবর ২০২২ 

 

প্রেস ববজ্ঞবি 

ভূবি প্রবদখল বন্ধসহ বববভন্ন দোববক্ে সোক্েক্ে ইউবিবিএফ’র ববশোল ববক্ষোভ সিোক্বশ 

িোববেয চট্টগ্রোক্ি প্রবদখলেেৃ ভূবি প্রফরেদোন, প্রসটলোরক্দর সিেক্ল িুনববোসন, ভোরে েেযোগে শরণোর্বী ও 

অভযন্তরীণ উদ্বোস্তুক্দর বনে েবিক্ে িূনববোসন ও ষবেিূরণ েদোন এবং ভূবি প্রবদখল বক্ন্ধর দোববক্ে সোক্েক্ে ববশোল 

ববক্ষোভ বিবিল ও সিোক্বশ েক্রক্ি ইউনোইক্টি বিিলস প্রিক্িোক্েবটে ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)। 

আে প্রসোিবোর (১০ অক্টোবর ২০২২) সেোল ১০টোর সিয় ইউবিবিএক্ফর বোঘোইিবি ইউবনক্টর উক্দযোক্গ সোক্েে 

ইউবনয়ক্নর ৪নং ওয়োক্িবর দ্বিদো নোিে স্থোক্ন সোক্েক্ের িূল সিক্ে এই ববক্ষোভ সিোক্বশ অনুবিে হয়। সিোক্বক্শর 

আক্গ বববভন্ন দোববর বযোনোর বনক্য় ববক্ষোভ বিবিল সহেোক্র িুহুিুহুব প্রলোগোন বদক্য় এলোেোর দুই সহস্রোবিে নোরী-িুরুষ, 

যুবে-যুবেী সিোক্বশ স্থক্ল এক্স সিক্বে হন। 

সিোক্বক্শ ইউবিবিএফ’র সোক্েে ইউবনক্টর অনযেি সংগঠে আক্সন্ট ুচোেিো'র সভোিবেক্ে ও ইউবিবিএফ সদসয 

সিুন চোেিো'র সঞ্চোলনোয় বক্তবয রোক্খন গণেোবিে যুব প্রফোরোক্ির সোক্েে র্োনো শোখোর সভোিবে েোক্লো বরণ চোেিো, 

িোহোবি িোত্র িবরষক্দর বোঘোইিবি উিক্েলো শোখোর সোিোরণ সম্পোদে বনউটন চোেিো ও িোববেয চট্টগ্রোি নোরী সংক্ঘর 

বোঘোইিবি উিক্েলো শোখোর সোিোরণ সম্পোদে রূিসী চোেিো।  

সিোক্বক্শ বক্তোরো বক্লন, সরেোর িোববেয চট্টগ্রোক্ি িোহোবিক্দর ববেোবিে েরক্ে ভূবি প্রবদখলক্ে অনযেি হোবেয়োর 

বহক্সক্ব বযবহোর েরক্ি। ফক্ল েবেবনয়ে প্রেোর্োও নো প্রেোর্োও ভূবি প্রবদখল হক্ে। বোন্দরবোক্নর লোিোয় ভূবিদসুয 

রোবোর প্রেোম্পোবনক্ে বযবহোর েক্র প্রসখোনেোর প্ররো ও বত্রিুরোক্দর ৪০০ এের েিুভূবি েবরদখক্লর প্রচষ্টো চলক্ি। 

এিোিো েবর্ে উন্নয়ন, িযবটন, রোষ্ট্রীয় বোবহনীর েযোম্প স্থোিনসহ নোনো উিোক্য় বববভন্ন েোয়গোয় ভূবি প্রবদখক্লর েক্চষ্টো 

অবযোহে রক্য়ক্ি। 

েোরো আক্রো বক্লন, বোংলোক্দশ স্বোিীনেোর ৫০বির প্রিবরক্য় প্রগক্লও এ অঞ্চক্লর িোহোবি েনগণ এখক্নো বনিীিন-

বনযবোেন ও উক্েক্দর বশেোর হক্েন। ১৯৯৭ সোক্ল িোববেয চুবক্তর ির এই ভূবি প্রবদখক্লর িোত্রো আক্রো বযোিে আেোর 

বনক্য়ক্ি বক্ল বক্তোরো অবভক্যোগ েক্রন। 

সভোিবের বক্তক্বয ইউবিবিএফ সংগঠে আক্সন্ট ু চোেিো বক্লন, আেক্ে এই সোক্েক্ে িযবটক্নর নোক্ি প্রযিন 

িোহোবিক্দর উক্েদ েরো হক্ে, এেইভোক্ব সীিোন্ত সিে বনিবোক্ণর নোক্ি চলক্ি িোহোবিক্দর ববেোিক্নর িোাঁয়েোরো। 

িোহোবি অিুযবষে এই সোক্েক্ের িোনুক্ষর েনয প্রযখোক্ন দরেোর বশষো-বচবেৎ সোর সবুবিো, প্রসখোক্ন িসবেদ বনিবোণ 

েক্র ইসলোিীেরণ নীবে বোস্তবোয়ন েরো হক্ে। 
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বেবন বক্লন, শোসেক্গোবি িোববেয চট্টগ্রোক্ি শুিু ভূবি প্রবদখল নয়, সিোনেোক্ল অনযোয় দিন-িীিন, নোরী বনযবোেন, 

খুন-গুিসহ নোনো িোনবোবিেোর লঙ্ঘন অবযোহে প্ররক্খক্ি। েল্পনো চোেিো অিহরণ প্রর্ক্ে শুরু েক্র এ যোবে অসংখয 

িোহোবি নোরী িষবণ, খনু, বনযবোেক্নর বশেোর হক্লও এসব ঘটনোর প্রেোন ববচোর হয়বন। 

বেবন িোববেয চট্টগ্রোক্ি ভূবি ও অবস্তে রষোয় েনগণক্ে ঐেযবদ্ধভোক্ব রুক্খ দোাঁিোক্নোর আহ্বোন েোনোন। 

সিোক্বশ প্রর্ক্ে িোববেয চট্টগ্রোক্ি এ যোবে প্রবদখলেেৃ সেল ভূবি বফবরক্য় প্রদওয়ো, প্রসটলোর বোঙোবলক্দর িোববেয 

চট্টগ্রোক্ির বোইক্র সিেক্ল িুনববোসন েরো, ভোরে েেযোগে েমু্ম শরণোর্বী ও অভযন্তরীণ েমু্ম উদ্বোস্তুক্দর বনে েবিক্ে 

ষবেিূরণসহ যর্োযর্ িুনববোসন, িোহোবিক্দর ের্োগে ভূবি আইক্নর স্বীেৃবে ও ভূবি প্রবদখল বন্ধ েরো এবং িোববেয 

চট্টগ্রোক্ি সিু ুগণেোবিে িবরক্বশ সবুনবিে েরোর দোবব েোনোক্নো হয়। 

সিোক্বক্শ সংহবে েোবনক্য় উিবস্থে বিক্লন সোক্েে ইউবনয়ক্নর প্রচয়োরিযোন অেলুোল চোেিোসহ প্রিম্বোর, েোববোরী ও 

এলোেোর গণযিোনয বযবক্তবগব।  

সিোক্বশ প্রশক্ষ বোঘোইহোট প্রেোক্নর বিবেএফআই’র সদসয প্রিো. নোবদি ও প্রিো. রবনর প্রনেৃক্ে এেদল প্রসনো সদসয 

লোবঠক্সোটো বনক্য় সিোক্বশ স্থক্ল এক্স সিোক্বক্শ অংশগ্রহনেোরীক্দর ওির হোিলোর প্রচষ্টো চোলোয়। এ সিয় েোরো 

সিোক্বক্শ অংশগ্রহণেোরী দুইেনক্ে িোরির ও আটক্ের প্রচষ্টো েরক্ল হোেোক্রো েনেোর েবেক্রোক্ির িুক্খ েোরো প্রসখোন 

প্রর্ক্ে সক্র প্রযক্ে বোিয হয়। 

 

বোেবো প্রেরে 

 

বনরন চোেিো 

েচোর ও েেোশনো ববভোগ 

ইউনোইক্টি বিিলস প্রিক্িোক্েবটে ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)। 

 


