
 

 

 

Ref:                     Date:  ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ 

প্রেে ডিজ্ঞডি 

খাগড়াছডড়েহ ডিন পািবিয প্রেলায় ইউডপডিএসের ২২িম েডিষ্ঠািাডষবকী পাডলি 

নানা কমবেূডি ও িযাপক উৎোহ-উদ্দীপনার মধ্য ডিসয় খাগড়াছডড়, রাঙামাডি ও িান্দরিাসন ইউনাইসিি 

ডপপলে প্রিসমাসেডিক ফ্রন্ট (ইউডপডিএে)-এর ২২িম েডিষ্ঠািাডষবকী পাডলি হসয়সছ। 

আে ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ শডনিার ইউডপডিএসের েডিষ্ঠািাডষবকী উপলসে নানা কমবেূডি গ্রহণ করা হয়। 

কমবেূডির মসধ্য ডছল িলীয় পিাকা উসতালন, অস্থায়ী শহীি স্মৃডিস্তসে পুষ্পস্তিক অপবণ, আসলািনা েভা 

ইিযাডি। এছাড়া েডিষ্ঠািাডষবকী উপলসে ডিডভন্ন স্থাসন নানা প্রলাগান েম্বডলি িযানার-প্রেস্টুন িাঙাসনা হয়। 

েডিষ্ঠািাডষবকী উপলসে খাগড়াছডড় েির এলাকায় এক িডণবল অনষু্ঠাসনর আসয়ােন করা হয়। এ েময় 

রঙসিরসঙর পিাকায় োোসনা হয় অনষু্ঠানস্থল। 

‘শি শহীসির আত্মিডলিাসন প্রিিনার অডিমশাল েজ্জ্বডলি, No Full Autonomy, No Rest! Long Live 

UPDF” এই প্রলাগাসন েকাল ৯িায় অগ্রণী ডশশু-ডকসশার প্রকসের েিেযেহ গণেংগঠসনর প্রনিা-কমবীরা, 

শহীি পডরিারিগব ও শুভাকাঙ্ক্ষী-েমর্বকেহ ডিডভন্ন এলাকার েনোধ্রণ অনষু্ঠাসন অংশগ্রহণ কসরন।  

পসর অনষু্ঠানস্থসল ‘উই শযাল ওভার কাম’ গানডি েুসর েুসর প্রগসয় িলীয় পিাকা উসতালসনর মধ্য ডিসয় 

েডিষ্ঠািাডষবকীর আনুষ্ঠাডনকিা শুরু করা হয়। এ েময় পাডিবর ২২ িছসরর েডিসরাধ্ েংগ্রামসক স্মরণীয় কসর 

রাখসি ২২ িার িযাসের আওয়াে িাোসি িাোসি পিাকা উসতালন করা হয়। 

এরপর ২২ িছসর েনগসণর েনয রক্ত ডিসয় লড়াই েংগ্রাসম োহডেকিার োসর্ ভুডমকা প্ররসখ যারা শহীি 

হসয়সছন িাসির স্মরসণ ডনডমবি অস্থায়ী শহীি প্রিিীসি পুষ্পস্তিক অপবণ করা হয়।  

পুষ্পস্তিক অপবসণর েময় ইউডপডিএসের পে প্রর্সক উপডস্থি ডছসলন খাগড়াছডড় েির ইউডনসির েধ্ান 

েংগঠক অংগয মারমা, েিেয েুনাম িাকমা ও ডিেয় মারমা। অগ্রণী ডশশু-ডকসশার প্রকে প্রর্সক পুষ্প স্তিক 

অপবণ কসরন েয়া িাকমা, ডিশা িাকমা, অডপবিা িাকমা, শহীি পডরিাসর পে প্রর্সক পুষ্প স্তিক অপবণ কসরন 

শহীি অডনসমষ িাকমার েহধ্ডমবণী ডমডন্ট িাকমা ও শহীি ডরসগন িাকমার েহধ্ডমবণী যিনীকা িাকমা, ডিন 

েংগঠসনর পে প্রর্সক পুষ্প স্তিক অপবণ কসরন পাহাডড় ছাত্র পডরষসির প্রকেীয় েভাপডি ডিপুল িাকমা, 

গণিাডিক যুি প্রোরাসমর প্রকেীয় িির েম্পািক ডরপন িাকমা, ডহল উইসমন্স প্রেিাসরশসনর প্রকেীয় িির 

েম্পািক নীডি িাকমা এিং নারী েমাসের পে প্রর্সক পুষ্পস্তিক অপবণ কসরন ডরসকা প্রিওয়ান, প্ররখী খীো 

েমুখ। 
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শহীি প্রিিীসি শ্রদ্ধা েিশবসনর পর শহীিসির স্মরসণ িাাঁডড়সয় এক ডমডনি ডনরিিা পালন করা হয়।  

পুষ্পস্তিক অপবণ প্রশসষ েংডেি িক্তিয প্রিন ইউডপডিএসের প্রেলা ইউডনসির েংগঠক অডন িাকমা, েির 

ইউডনসির েংগঠক অংগয মারমা ।  

িক্তারা িসলন, পািবিয িট্টগ্রাসমর ডনপীডড়ি েনগসণর অডধ্কার আিাসয়র লসেয ২২ িছর অডিেম করা 

েহে ডছল না। শােকসগাষ্ঠীর ডনষ্ঠুর িমন-পীড়ন, প্রগ্রেিার, হিযা, অপহরণ, গুসমর ডশকার হসয়ও 

ইউডপডিএে িসম যায়ডন। শােকসগাষ্ঠীর েকল ষড়যি উসপো কসর ইউডপডিএে িার লেয অিল রসয়সছ 

এিং েনগসণর মুডক্তর েনয পূণবস্বায়তশােন আিাসয়র আসন্দালন িাডলসয় যাসে।  

িক্তারা আরও িসলন, েনগসণর নযায়েঙ্গি আসন্দালসন িাধ্া েৃডি করসি শােকসগাষ্ঠী একডিসক ডনষ্ঠুর িমন-

পীড়ন িাডলসয় যাসে, অনযডিসক একডি ডিডিি েিােী প্রগাষ্ঠীসক মিি ডিসয় খুন, গুম, অপহরণেহ নানা 

েিােী কমবকাণ্ড িালাসে। শােকসগাষ্ঠীর এই অনযায়-অডিিার ও োডি ধ্বংসের নীলনক্সার ডিরুসদ্ধ ঐকযিদ্ধ 

হসয় রুসখ িাাঁড়াসি হসি। 

িক্তারা পািবিয িট্টগ্রাসমর ডনপীডড়ি েনগসণর অডধ্কার েডিষ্ঠার লসেয ইউডপডিএে-এর পিাকািসল 

েমসিি হসয় আসন্দালন প্রোরিার করার আহ্বান োনান। 

েংডেি িক্তিয প্রশসষ ২২িম েডিষ্ঠািাডষবকী উপলসে েমসিি েকসলর েমূ্মসখ পাডিব ও ডিন গণেংগঠসনর 

প্রনিা-কমবীরা পািবিয িট্টগ্রাসমর অডধ্কারহারা ডনপীডড়ি েনগসণর মুডক্তর লসেয পডরিাডলি পূণবস্বায়তশােসনর 

লড়াইসয়র অডিিল র্াকার অঙ্গীকারেহ ৫ডি ডিষসয় িৃঢ় েডিজ্ঞা কসরন। েডিজ্ঞাপত্র পাঠ করান ইউডপডিএে 

েির ইউডনসির েংগঠক অংগয মারমা।  

পুসরা অনষু্ঠান পডরিালনা কসরন পাহাডড় ছাত্র পডরষসির প্রকেীয় োংগঠডনক েম্পািক অমল ডত্রপুরা। 

খাগড়াছডড় েির ছাড়াও প্রেলার িীডিনালা, মহালছডড়, গুইমারা, মাডিরাঙ্গা, প্রেনী-িিলছডড়, মাডনকছডড়, 

রামগড়, লক্ষ্মীছডড়; রাঙামাডি প্রেলার কাউখালী, কুদুকছডড়, নানযাির, লংগদু, োসেক এিং িান্দরিাসন 

েডিষ্ঠািাডষবকীর নানা কমবেূডি পাডলি হসয়সছ। 

 

িািবা প্রেরক 

 

ডনরন িাকমা 

েিার ও েকাশনা ডিভাগ 

ইউনাইসিি ডপপলে প্রিসমাসেডিক ফ্রন্ট(ইউডপডিএে) 

 


