
 

 

 

Ref:                             Date: ১১ নভেম্বর ২০২২ 

প্রেস বিজ্ঞবি 

িরকভের েূষণছড়ায় প্রসটোর কর্তকৃ েুবি প্রিদখভের েবর্িাভদ  

রাঙািাবটর কদুুকছবড়ভর্ ইউবিবিএফ’র বিভষাে 

 

রাঙািাবটর িরকে উিভেোর েূষণছড়া এোকায় প্রসটোর িাঙাবে কর্তৃক োণিয় চাকিা ও প্রদাভয়ে বিকাশ চাকিার 

েবি প্রিদখভের েবর্িাভদ ও প্রিদখেকারীভদর শাবি েদাাভনর দাবিভর্ রাঙািাবট সদর উিভেোর কুদুকছবড়ভর্ 

বিভষাে বিবছে ও সিাভিশ কভরভছ ইউবনাইভটি বিিেস প্রিভিাভেবটক ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)। 

আে শুেিার (১১ নভেম্বর ২০২২) দুিুর ১:০০টার সিয় ইউবিবিএফ’র রাঙািাবট প্রেো ইউবনভটর উভদযাভে এই 

বিভষাভের আভয়ােন করা হয়। 

বিভষাে বিবছে িরির্ৃী অনুবির্ সিাভিভশ ইউবিবিএফ’র রাঙািাবট প্রেো ইউবনভটর সংেঠক বনণৃয় চাকিার 

সোিবর্ভে ও নীবর্ চাকিার সঞ্চােনায় িক্তব্য রাভখন, েণর্াবিক যুি প্রফারাভির প্রকন্দ্রীয় অর্ ৃসম্পাদক ধিৃবশং 

চাকিা, িতহত্তর িািরৃ্য চট্টগ্রাি িাহাবড় ছাত্র িবরষদ (বিবসবি) রাঙািাবট প্রেো শাখার সেঅিবর্ বনকন চাকিা ও 

বহে উইভিন্স প্রফিাভরশভনর প্রেো শাখার সোিবর্ বরবি চাকিা। 

িক্তারা অবেভযাে কভর িভেন, ের্ ৬ নভেম্বর একদে প্রসটোর িাঙাবে রাঙািাবটর িরকে উিভেোর েূষণছড়া 

ইউবনয়ভনর ৮নং ওয়াি ৃএোকায় োণিয় চাকিা ও প্রদাভয়ে বিকাশ চাকিার ৪ একর িবরিাণ োয়ো দখে কভর 

অবিধোভি ঘর বনিৃাণ কভরভছ। গ্রািিাসীরা ঘটনাবট েশাসনভক োনাভেও এখভনা েূবি প্রিদখেকারী প্রসটোরভদর 

বিরুভে প্রকান আইবন িদভষি প্রনওয়া হয়বন। 

িক্তারা আভরা িভেন, িািরৃ্য চট্টগ্রাভি নানা প্রকৌশভে িাহাবড়ভদর েূবি প্রিদখে বনর্য ননবিবত্তক ঘটনা হভয় দাাঁবড়ভয়ভছ। 

কখভনা প্রসটোর িাঙাবে প্রেবেভয় বদভয়, কখভনা উন্নয়ন, কখভনা িযৃটন, কখভনা রাষ্ট্রীয় িবহনীর কযাম্প স্থািন, কখভনা 

রািার িাোভনর নাভি এই েূবি প্রিদখে চেভছ। িািৃর্য চট্টগ্রাভি িাহাবড়ভদর েূবিহীন কভর র্াভদরভক বনে েূবি 

প্রর্ভক উভেদ করভর্ই শাসকভোবি এই হীন ষড়যি চাবেভয় যাভে।  

িক্তারা িান্দরিাভনর োিায় রািার প্রকাম্পাবন কর্তকৃ প্রসখানকার প্ররা ও বত্রিুরাভদর ৪০০ একর েিু েূবি প্রিদখে 

েভচষ্টার কর্া উভেখ কভর িভেন, িান্দরিান প্রেো িবরষভদর েবঠর্ র্দন্ত কবিবটর েবর্ভিদভন োিা রািার 

ইন্ডাবিে’র েূবি বেে িাবর্ভের সিুাবরশ সভেও সরকার এখভনা র্া কাযৃকর কভরবন। উিরন্তু সরকার ও েশাসন 

েূবি দসুয রািার প্রকাম্পাবনর িষািেম্বন কভর প্ররা ও বত্রিুরাভদর উভেভদ িািো, হািোসহ নানা হয়রাবন অিযাহর্ 

প্ররভখভছ।   
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িক্তারা িভেন, এভদভশর শাসকভোবি িািরৃ্য চট্টগ্রাভি ‘োে কভরা শাসন কভরা’ নীবর্ েভয়াে কভর িাহাবড়ভদর 

অবধকার িবঞ্চর্ রাখার নীেনক্সা িািিায়ন কভর যাভে। র্ার েনয েনেভণর নযায়সঙ্গর্ আভন্দােন িাধাগ্রি করভর্ 

রাষ্ট্রীয় দিন-িীড়ন ছাড়াও ভ্রার্তঘাবর্ সংঘার্ উভে বদভয় অবস্থবর্শীে িবরবস্থবর্ সতবষ্টর েনয উভঠ িভড় প্রেভেভছ।  

সিাভিশ প্রর্ভক িক্তারা অবিেভম্ব িরকভের েূষণছড়ায় প্রসটোর কর্তকৃ প্রিদখেকতর্ দুই িাহাবড় গ্রািিাসীর েবি 

বফবরভয় প্রদওয়া ও প্রিদখেকারী প্রসটোরভদর বিরুভে আইনানুে িযিস্থা গ্রহণ, িািরৃ্য চট্টগ্রাভি সকে ধরভনর েূবি 

প্রিদখে িন্ধ করা এিং িাহবড়ভদর ের্াের্ েূবি অবধকাভরর স্বীকতবর্ েদাভনর দাবি োনান। 

িার্াৃ প্রেরক 

 

বনরন চাকিা 

েচার ও েকাশনা বিোে 

ইউনাইভটি বিিেস প্রিভিাভেবটক ফ্রন্ট (ইউবিবিএফ)। 

 


