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       াযািদবাদ ট 

                        ---- াববমুক্ত-ববটনাদযয দক্ষ 

                জনাফ এবফএভ াঅফদুল্লা াঅর ভাভুে, বিএবজ 
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জনাফ াদে নযূউবিন, বফ াযবি : 

    ফবযার ৩ নাং কভদরাবরটন ভযাবজদেট এয াঅোরদি বফ াযাধীন বফভানফন্দয 

থানায় ১৮.০১. ২০২০ িাবযদখয োদয়য ৃি ভাভরা নাং ১৭, বজাঅয নাং-১৭/২০২০ এয 

ধাযা ১৪৩ /৩২৩/৩০৭/৩০২/১০৯/৩৪ -এয াধীদন াববমুক্ত ববটনাদযয জাবভদনয 

কভয়াে ক ন ফবধটি  যা দফ না প্রবিক্ষদ  িায  াযণ েটাদনায জনয এাআ রুরবট জাবয 

 যা দয়দে। 

 

        কভা: পারু  ভবল্ল  (ভৃি ফযবক্তয কেদর) নাভীয় এ জন ফযবক্ত িথযোিা বদদফ 

বফভানফন্দয থানা,ফবযার -এ এ বট এপাঅাআাঅয োকয়য  দযন। প্রবব উন ভাভরাবট 

াংদক্ষদ ফরা য় কম, িাাঁয বিা এ জন  ৃল  এফাং এপাঅাআাঅয াববমুক্ত ফযবক্তযা এাআ 

িথযোিা কভা: পারু  ভবল্ল  এয বন টিভ প্রবিদফী । এপাঅাআাঅয ানুাদয াববমুক্ত 

ফযবক্ত এফাং িথযোিায বযফাদযয বি  ৃবল  জবভ বনদয় েীঘটবেন  বফদযাধ বের। 

এপাঅাআাঅয এ াববমুক্ত নাং ১ এয  া স্টদর ১২.১.২০২০ িাবযদখ যাি ৬ টা ৩০ বভবনদট 

িথযোিায ফাফা বগকয়বেদরন  এফাং িাদ  এ   া  াদয়য ািটায  দযবেদরন ব ন্তু 

এপাঅাআাঅয এ ফবনটি াববমুক্তযা  া ও বফস্কটু কেওয়ায বযফদিট িথযোিায বিাদ  

কনাাংযা বালায় াঅক্রভন  দযন।  এ ভয় াববমুক্ত  ২-৫ নাং ফযবক্তযা কখাদন উবিি 

বেদরন এফাং এ  মটাকয় ৬নাং াববমুক্ত িথযোিায বিাদ  িযা  যায জনয ানয 
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াববমুক্তদেযদ  বনদেট বেদর িাযা এপাঅাআাঅয -এয িথযোিায ফাফায উয াঅক্রভণ 

 দয এফাং করাায যি ও  াজটায রাাআট বেদয় বনবফট াদয িাদ  ভাযধয  দয।  ২ ও ৪ নাং 

াববমুক্ত াযী  াজটায রাাআট বেদয় িথযোিায ফাফায ভাথায উবয় াদ াঅঘাি  দয। 

িথযোিা এফাং ানযানয প্রিযক্ষেটীযা ঘটনাবট শুদন িাৎক্ষবণ বাদফ ঘটনািদর েুদট মান 

এফাং এপাঅাআাঅয নাদভয াববমুক্তদেয  াে কথদ  বব বটভদ  উদ্ধায  দযন এফাং িাদ  

ফবযার কয-াআ-ফাাংরা-কভবিদ র াািাদর বনকয় মাওমায ক ষ্টা  দযন ব ন্তু 

াববমুক্ত াযীযা বব বটভদ  াািাদর ববিট  যদি ফাধা কেয় এফাং গ্রাভয ব ব ৎ  ও 

িথযোিায বিায ভাধযদভ ব ব ৎায ফযফিা  যা দর গ্রাদভয িাক্তাদযয ব ব ৎায 

ভাধযদভ ব েুটা বার কফাধ  দযব ন্তু ১৬.০১.২০২০ িাবযদখ বব বটদভয স্বাদিযয াফিা 

খাযা কয় মায় এফাং িথযোিা বব বটভদ  ১৭.০১.২০২০ িাবযদখ ফবযাদরয কভবিদ র 

 দরজ াািাদর বনকয় মায় এফাং দুযু ২ টায বেদ  িাক্তায িথযোিায ফাফাদ  ভৃি 

কঘালণা  দযন।  দয িথযোিা এপাঅাআাঅয োকয়য  দযন। 

 

 বুর বফলয়বট বনকয় িেন্ত শুরু  দয। ুযিার প্রবিদফেন প্রস্তুি  দয, 

ভয়নািেন্ত বযদাটট াংগ্র  দয।  
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াববমুক্ত াঅদফেন াযীদ  বুর কগ্রপ্তায  দয এফাং দয িাদ  ফবযাদরয বফজ্ঞ 

কভদরাবরটন ভযাবজদেট, াঅোরি নাং ৩ এ াবজয  দয ৫ বেদনয বযভান্ড প্রাথটনা  যা য়, 

কমখাদন বফজ্ঞ ভযাবজদেট ১ বেদনয বুর বযভান্ড ভঞু্জয  দযন।  

াববমুক্ত াঅদফেন াযীয দক্ষ বফজ্ঞ াযািদবাদ ট জনাফ কগারাভ াঅব্বা 

ক ৌধযুী  বনদফেন  দযন কম, এাআ এপাঅাআাঅয-এয াববমুক্ত ও িথযোিাদেয বযফাদযয 

ভদধয জবভ াংক্রান্ত েীঘটাবয়ি বফদযাধ যদয়দে।  প্র ৃিদক্ষ  বথি ঘটনায িাবযদখ ব েুাআ 

ঘদটবন। ৩০.০৯.২০২০ িাবযদখ বযযূ  রপনাভা োবখর  দয াববমুক্ত 

াঅদফেন াযীয বফজ্ঞ াঅাআনজীফী ফদরন কম ভৃি এ ারাভ ভবল্লদ য হৃেবদন্ড এফাং ভবিদে 

দুবট ব্ল  যকয়কে ফদর ভৃদিয বদস্টাযাদথারবজ বযদাটট কথদ  স্পষ্ট কেখা মায়।  

বদস্টাযাদথারবজ বযদাটটবট দূফট A n n e x u r e  D  বাদফ াংমুক্ত এফাং ব বিি 

 যা কয়কে। ুিযাাং, এবট  াাঁদ য ভি স্পষ্ট কম হৃেমন্ত্র বক্রয়া ফন্ধ দয় এফাং ভবিদস্কয 

 ামট াবযিা াযাদনায  াযদণ ভৃদিয ভৃিুয কয়বের । বফজ্ঞ াঅাআনজীফী াঅযও উিান 

 দযন কম, ফূটফিটী ত্রুিায কজদয প্রবিদাধ কনওমায জনয এ বট াৎ উদিয বনকয় 

িথযোিা এাআ বভথযা ও ফাদনামাট ভাভরা োকয়য  দযদেন। 

যাদষ্ট্রয দক্ষ উবিি বফজ্ঞ কিবুট-াযাটবনট কজনাদযর জনাফ এবফ এভ াঅফদুল্লা 

াঅর ভাভুে াববমুক্ত াঅদফেন াযীয জাবভন প্রাথটনায বফদযাবধিা  দযন। বিবন 

এপাঅাআাঅয -এয ফক্তফয ানধুাফন  যায দয িা ফদরন। এবট স্পষ্ট কম, াববমুক্ত 
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াঅদফেন াযী এফাং জবরর নাদভ ানয এ জন াববমুক্ত িযায াববদমাদগ ভৃদিয 

ভাথায ফাভ এফাং িান বেদ  িাদেয াদি ট ট রাাআট বেদয় াঅঘাি  দযদে। ুিযাাং ভাথায 

ফাভ বেদ  এফাং  াদনয নীদ  াঅঘািগুবর স্পষ্ট।  এাআ াঅঘািগুবর ভয়না িেদন্তয বযদাদটটও 

উদল্লখ  যা কয়কে। উদযাক্ত বযবিবিদি বফজ্ঞ কিবুট াযাটবনট কজনাদযর বুর বযদাটট 

জভা কেওমায াঅদগ াববমুক্ত াঅদফেন াযীয জাবভদনয জনয প্রাথটনায িীব্র বফদযাবধিা 

 দযবেদরন।   

 

াঅভযা াববমুক্ত াঅদফেন াযীয বনমুক্ত বফজ্ঞ ক ৌাঁুবর এফাং যাদষ্ট্রয দক্ষ বফজ্ঞ 

কিবুট াযাটবনট কজনাদযদরয ফক্তফয এফাং কয র্ি  খফু গবীযবাদফ াদথ  শ্রফণ  দযবে। 

২১.০৯.২০২০ িাবযদখয নাং ১৫  (A n n e x u r e -x ) কথদ  কেখা মায় কম, 

িথযোিা ভাভরাবট বাঅাআবি-কি িানান্তয  যায জনয এফাং িেন্ত াযী  ভট িটাদ  

বযফিটদনয জনয াঅদফেন  দযদেন। এ াআ াঅদফেন াযীয শুনাবনয জনয এ বট িাবযখ 

বনধটাযন  যা য়। ুিযাাং, ধাযণা  যা দে কম বুর প্রবিদফেন জভা বেদি এফাং বফ ায 

 ামটক্রভ কল  যদিও ভয় রাগদি াদয। এজাদযয প্রিযক্ষেটদন কেখা মায় কম, 

ঘটনায ভয় ১২.০১.২০২০ িাবযখ  ার ৬.৩০ টায় এফাং ভৃি ফযবক্তদ  িায ভাথা, ফু  

এফাং দুযা যীদয াঅঘাদিয দযও কভবিদ র  দরজ াািাদর কনওমা য়বন। ৬নাং 

াববমুক্ত কভাাঃ াবফফুয যভান বভন্ট ু ভৃি ফযবক্তদ  াািাদর াঅনায জনয বনদলধ 

 দযবেদরন এফাং ফদরবেদরন কম বফলয়বট াঅ  যা দফ। িাাআ ভৃি ফযবক্ত িানীয় গ্রাদভয 
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িাক্তাদযয বন ট ব ব ৎাধীন বেদরন। াববমুক্ত াঅদফেন াযীদেয াঅঘাদিয  াযদণ ভৃি 

ফযবক্ত ১৬.০১.২০২০ এ যাি ৫:৪৫ বভবনদট াুি কয় দিন।  িাদ  ফবযার কমায-

াআ-ফাাংরা কভবিদ র  দরদজ ববিট  যা য় এফাং িাক্তায িাদ  ভৃি কঘালণা  দয। বফজ্ঞ 

াঅাআনজীফী াববমুক্ত াঅদফেন াযীয দক্ষ বনদফেন  দযন কম, াববমুক্ত াঅদফেন াযীযা 

এাআ িযায জনয োয়ী নয়, বিবন হৃৎবন্ড ও ভবিদেয ব্ল  জবনি  াযদণ ভাযা বগকয়বেদরন, 

াঅঘাদিয  াযদণ নয়।  

এাআ ভি বে  বফদফ না  দয াঅভযা াববমুক্তদ  জাবভদন থা ায ানভুবি বেদি 

াআে ু। 

         পরস্বরূ, রুরবট বনষ্পবি  যা দরা। 

         াববমুক্ত াঅদফেন াযী কভাাঃ খবররুয যভান, বিা- গবন াওরাোয-ক  

ফবযাদরয  বফজ্ঞ ব প কভদরাবরটন ভযাবজদেদটয ন্তুবষ্টয বববিদি বুর প্রবিদফেন 

োবখর না  যা মটন্ত জাবভন প্রোন  যা র। 

         াববমুক্ত াঅদফেন াযী  িৃট  ক ানওবাদফাআ জাবভদনয াফযফাদযয ক ানও 

াববদমাগ াওয়া কগদর াংবিষ্ট াঅোরি জাবভন ফাবির  যায ক্ষভিা যাদখ। 

        াঅদেদয  ব াবিত্ত্বয কপ্রযণ  রুন। 

    এপ.াঅয.এভ. নাজভুর াঅাান, বফ াযবি 

    াঅবভ এ ভি। 
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োয়ফজটন বফফৃবি (DISCLAIMER) 

 

শুধভুাত্র ভাভরায দুাআ দক্ষয এফাং জনাধাযদণয কফাঝায ুবফধাদথট ‘াঅভায বালা ’ 

পটওয়যায ফযফায  দয ফাাংরায় এাআ যায়বট ানফুাে  যা দয়দে। ফাাংরায় ানবূেি এ 

যায়দ  ানয ক ানও উদিদয ফযফায  যা মাদফ না। ফযফাবয  ও য াবয  াদজ শুধভুাত্র 

ভাননীয় াঅোরদিয প্র াবি াআাংদযবজ যায়বটদ  মথাথট ফদর গণয  যা দফ এফাং যায় 

ফািফায়দনয জনয াআাংদযজী বালায় প্রেি যায়বটদ াআ ানুযণ  যদি দফ।  

 


