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সেি বিজ্ঞবি-

ব্যিিায়ী অবনরুদ্ধ রায় গুম/ অপহরপ্টের ঘটনায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীপ্টক বচঠি
গত ০৪ সিপ্টেম্বর ২০১৭ তাবরখ ব্যিিায়ী অবনরুদ্ধ কুমার রাপ্টয়র স্ত্রী িশরীপ্টর হাবজর হপ্টয় জাতীয় মানিাবিকার কবমশপ্টনর মাননীয়
সচয়ারম্যান কাজী বরয়াজুল হপ্টকর িাপ্টে সেখা কপ্টর বলবখত অবভপ্টযাগ বেপ্টয় যান। অবভপ্টযাপ্টগ বতবন উপ্টেখ কপ্টরন সয, তাঁর স্বামীর
অস্বাভাবিক অপহরপ্টের কারপ্টে বতবন তাঁর িন্তানপ্টের বনপ্টয় চরম অিহায় ও দুবিন্তার মপ্টে বেনাবতপাত করপ্টেন এিং বতবন তাঁর
স্বামীপ্টক সুস্থ অিস্থায় তাঁর বনকট বিবরপ্টয় সেওয়ার আকুবত ব্যক্ত কপ্টরপ্টেন।
এর সেবিপ্টত মাননীয় সচয়ারম্যান গেেজাতন্ত্রী িাংলাপ্টেশ িরকাপ্টরর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাি আিাদুজ্জামান খাঁন িরাির বি.ও.
পাঠিপ্টয়প্টেন। বি.ও. সত উপ্টেখ করা হয় সয, বনপ্টখাঁজ অবনরুপ্টদ্ধর স্ত্রীর িাপ্টে কপ্টোপকেপ্টন িারো করা হয় সয, িম্ভিত ব্যিিাবয়ক
বিপ্টরাপ্টির সজর িপ্টর েবতদ্বন্দ্বী সকান পি অবনরুদ্ধপ্টক তুপ্টল বনপ্টয় সগপ্টে। এ ঘটনায় িততমাপ্টন বনপ্টখাঁজ অবনরুপ্টদ্ধর পবরিার চরম উৎকণ্ঠা
ও বনরাপত্তাহীনতার মপ্টে রপ্টয়প্টে। বি.ও. সত আরও উপ্টেখ করা হয় সয, মূলত নাগবরপ্টকর বনরাপত্তা বনবিত করার োবয়ত্ব রাপ্টষ্ট্রর।
অপহরে িা গুপ্টমর বশকার হওয়া মানিাবিকাপ্টরর চরম লঙ্ঘন। রাপ্টষ্ট্রর সকান স্বাে তাপ্টেষী মানুষ তাঁর ব্যবক্তগত স্বাে ত চবরতাে ত করপ্টত
যবে আইন শৃঙ্খলা িাবহনীর সকান িেস্যপ্টক ব্যিহার কপ্টর োপ্টক তা অতযন্ত দুুঃখজনক। এপ্টত জনমপ্টন আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা সিপ্টে যায়।
িপ্টল, আইন শৃঙ্খলা িাবহনী তো সেপ্টশর ভািমূবতত ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা রপ্টয়প্টে। এমতািস্থায়, ব্যিিায়ী অবনরুদ্ধ কুমার রায়প্টক দ্রুত
ুঁ সির কপ্টর তাঁর পবরিাপ্টরর বনকট বিবরপ্টয় সেওয়া ও এ িরপ্টের ঘটনার পুনরাবৃবত্ত সরাপ্টি মাননীয় মন্ত্রীর হস্তপ্টিপ কামনা করা
খপ্টজ
হয়।
উপ্টেখ্য সয, ইবতমপ্টে গত ২৮ আগস্ট ২০১৭ তাবরখ িংিাে মােপ্টম েকাবশত খিপ্টরর বভবত্তপ্টত অনারাবর কন্সাল ব্যিিায়ী অবনরুদ্ধ
কুমার রায় বনপ্টখাঁপ্টজর ঘটনাপ্টক কবমশন গুরুপ্টত্বর িাপ্টে আমপ্টল বনপ্টয় তেন্ত-পূি তক েবতপ্টিেন সেরপ্টের জন্য িবচি, জনবনরাপত্তা
বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোলয়প্টক িলা হপ্টয়প্টে।
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