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প্রেস বিজ্ঞবিসাাংিাবিকদির ওপর হামলাকারীদির বিবিত কদর দ্রুত শাবি বিবিত করদত হদি
- কাজী বরয়াজুল হক
গত ৪-৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ রিিাপদ সড়কেি দারিকত আকদালিিত রিক্ষার্থীকদি ওপি হামলাি প্ররতিাকদ ডাো ছাত্র রিকক্ষাকেি
খিি সংগ্রকহি দারিত্ব পালিোকল সাংিারদেকদি ওপি হামলাি ঘটিাি রিদা জারিকিকছি জাতীি মািিারিোি েরমিকিি
চেিািম্যাি োজী রিিাজুল হে। গণমাধ্যম সূকত্র জািা যাি, সাকিন্স ল্যািকিটরি ও এি আকিপাকিি এলাোি চিািিাি এিং এি
আকগ গত িরিিাি রজগাতলা এলাোি চপিাগত দারিত্ব পালিোকল ইকলক্ট্ররিে ও রপ্রন্ট রমরডিাি চিি েকিেজি সাংিারদে ও
ফকটাসাংিারদে আহত হকিকছি।
োজী রিিাজুল হে িকলি, “রিশু রিক্ষার্থীকদি রিিাপদ সড়কেি দারি চমকি রিকি তা িাস্তিািকিি জন্য সিোকিি উচ্চ পয যাি
চর্থকে প্রকিাজিীি রদে-রিকদ যিিা চদওিাি পি পরিরিরত যখি স্বাোরিে হরিকলা এিং রিশু রিক্ষার্থীিা তাকদি ক্লাকস রফকি যারিল
ঠিে চসই মুহূকতয োিা এই সেল রিশু রিক্ষার্থীকদি এিং সাংিারদেকদি ওপি আক্রমণ েিল তাকদিকে রেরিত েকি আইকিি
আওতাি একি দৃষ্টান্তমূলে িারস্ত রিরিত েিকত হকি”। রতরি আিও িকলি, “সাংিারদেিা মািিারিোি েমী। তাকদি ওপি হামলা
অিরেকপ্রত। চেউ আইকিি ঊকি য িি। জাতীি মািিারিোি েরমিি সংরিষ্ট ের্তযপক্ষকে এ হামলাি সাকর্থ জরড়তকদি দ্রুত আইকিি
আওতাি একি উপযুক্ত িারস্ত রিরিত েিকত চজাি সুপারিি েিকছ। এই িিকণি হামলা িকে সংরিষ্ট ের্তযপক্ষকে োয যেি রিকদ যিিা
রদকত েরমিি স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালকি রলরখত সুপারিি েকিকছ”।
গণমাধ্যম সূকত্র জািা যাি, রিরিষ্ট আকলােরেত্রী িরহদুল আলমকে চগ্রপ্তাি েিা হকিকছ। িরহদুল আলকমি স্ত্রী চিহনুমা আহকমদ
েরমিি োয যালকি উপরিত হকি রলরখতোকি জািাি চয, রডরি চহফাজকত তাকে িািীরিে ও মািরসে রিয যাতি েকি িক্তাক্ত েিা
হকিকছ। এ ব্যাপাকি েরমিকিি িক্তব্য হল পুরলি চহফাজকত রিয যাতি অিরেকপ্রত। সুরিরদ যষ্ট অরেকযাকগি রেরিকত চগ্রপ্তািকৃত
ব্যরক্তকদিও চগ্রপ্তাি ও রজজ্ঞাসািাকদি সমি সংরিিাি, প্রেরলত আইি ও উচ্চ- আদালকতি রিকদ যিিা অনুসিণ েিকত হি। িরহদুল
আলকমি চক্ষকত্র উরিরখত রিকদ যিিা অনুসিকিি জন্য সংরিষ্ট ের্তযপক্ষকে প্রকিাজিীি রিকদ যিিা প্রদাি েিাি জন্য েরমিি ইরতমকধ্য
স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালকি রলরখত সুপারিি েকিকছ ।”
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