
 

 

 

Ref:              Date:  ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ 

 

প্রেে ডিজ্ঞডি 

োসেসে চার গ্রামিােীসে প্রগ্রফতাসরর ডিন্দা, ডিিঃশতত মুডির দাডি্ 

ইউিাইসেি ডিিলে প্রিসমাসেডেে ফ্রন্ট (ইউডিডিএফ)-এর রাঙামাডে প্রেলা ইউডিসের েংগঠে েচল চােমা আে রডিিার, 

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ েংিাদ মাধ্যসম েদত্ত এে ডিিৃডতসত োাসেসে চার গ্রামিােীসে প্রগ্রফতাসরর তীব্র ডিন্দা ও েডতিাদ 

োডিসেসেি এিং অডিলসম্ব তাসদর ডিিঃশতত মুডির দাডি েসরসেি। 

প্রগ্রফতারেৃতরা হসলি-১. ডিিে চােমা (৪৫), ডিতা- মৃত ডিেে েুমার চােমা, গ্রাম-িাইিা েড়া, ২. অডিল চন্দ্র চােমা, 

ডিতা- আসদসে চােমা, গ্রাম-িাইিােড়া, ৫. িাসে চােমা (৪৫), ডিতা- দুসলসে চােমা, গ্রাম- গুলেমা েড়া ও ৪. স্মৃডতমে 

চােমা, গ্রাম- গুলেমা েড়া। এর মসধ্য ডিিে চােমা োসেে ইউডিেি িডরষসদর োসিে প্রমম্বার। 

ডিিৃডতসত ডতডি ডিস্মে েোশ েসর িসলি, ডিডিন্ন ডিউে প্রিােতাসল োসেসে প্রগ্রফতারেৃতসদর ইউডিডিএফ েদেয এিং তাসদর 

োে প্রেসে ‘অস্ত্র ও গুডল’ উদ্ধাসরর খির েোশ েরা হসেসে। যা ের্িতি ডমেযা এিং োোসিা। প্রগ্রফতারেৃতরা প্রেউই 

ইউডিিএফ েদেয িে, তারা চারেিই োধ্ারণ গ্রামিােী। েুতরাং তাসদর োসে অস্ত্র-গুডল োোর প্রোি েশ্নই আসে িা। 

ডতডি েেৃত ঘেিার ডিিরণ ডদসে িসলি, গতাোল ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ ইউডিডিএফ’র ২২তম েডতষ্ঠািাডষতেী উিলসে 

োসেসের গঙ্গারাম এলাোে আসোডেত অিুষ্ঠাি প্রশসষ িাডড় প্রফরার িসে ডিোল ৪োর েমে চদগীেড়া মুেডফে েযাসের 

প্রেিা েদেযরা উি চার গ্রামিােীসে প্রগ্রফতার েসর েযাসে ডিসে যাে। িসর ডিযতাতসির ির ডদিাগত রাত ১২োর েমে 

তাসদরসে োসেে োিাে হস্তান্তর েসর। 

ডিিৃডতসত ইউডিডিএফ প্রিতা উসেগ েোশ েসর িসলি, িািততয চেগ্রাসম প্রেিািাডহিীর ডিিীড়ি-ডিযতাতি এতোই িেঙ্কর রূি 

ডিসেসে প্রয োধ্ারণ গ্রামিােীরা িযতন্ত এই ডিিীড়সির হাত প্রেসে প্ররহাই িাসেি িা। আর এই ডিিীড়ি োসেে েরসত ডিরীহ 

প্রলােেিসে প্রগ্রফতাসরর ির িরই হাসত অস্ত্র গুুঁসে ডদসে ইউডিডিএফ েমতী োোসিা প্রযি প্রেিািাডহিী ও েশােসির এেো 

প্ররওোসে িডরণত হসেসে। নিডতেতা েতো িীসচ িামসল এমি ডমেযার আশ্রে প্রিো যাে তা ডিসে ডতডি েশ্ন প্রতাসলি। 

ডতডি অডিলসম্ব প্রগ্রফতারেৃত চার গ্রামিােীসে ডিিঃশতত মুডির দাডি োিাি। এেই োসে ডতডি যাচাই-িাোই োসিসে েডঠে 

ও িস্তুডিষ্ট েংিাদ িডরসিশসির েিয েেল েংিাদ মাধ্যসমর েডতও অিুসরাধ্ োডিসেসেি। 

 

িাততা প্রেরে 

 

ডিরি চােমা 
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