
 

মীপে          তাররখ  ৮.৮.২০১৫ 

বাতত া ম্পাদক 

ংবাদ প্রকাল ও প্রচারাপথত 
 

দদরিক/ াপ্তারক/চযাপি আই/এিটিরি/এটিএি বাংা/আরটিরি/বাংারিলি//একুপল টিরি/ দবলাখী/৭১/ মমািা/ 

মাছরাঙা টিরি/মদলটিরি/ বা/ ইউএিরব/ রবরবর/রবরি রিউজ/ ময়/ যমুিা। 

 

রবয়:  ব্লগার, গপবক ও গণজাগরণ মপের রিয় কমী িীারি চপটাোধ্যায়পক (রিয়)  কুরেপয় তযা করার  ঘটিায়  

বাংাপদল মরা েররপদর  গিীর মলাক এবং তীব্র মষাি, রিন্দা ও উপেগ প্রকাল কপর রববৃরত।  

 

আমরা অতযন্ত মষাি ও গিীর উপেপগর াপথ জািপত োরাম ময, রদপি দেুুপর  রিজ বাায় ঢুপক অতযন্ত েররকরিতিাপব  

স্ত্রীপক রেস্তপর মুপখ ঘপর আটরকপয়  মব্লাগার ও  গণজাগরণ মপের রিয়  কমী িীারি চপটাোধ্যায়পক  অতযন্ত িৃলংিাপব 

ধ্ারাপা অস্ত্র রদপয় কুরেপয় তযা করা য়। িীারি চপটাোধ্যাপয়র এই রিমতম, িৃলং ও ববতপরারচত তযাকাপের ঘটিায় 

আমরা গিীরিাপব মলাক প্রকাল কররছ এবং  তীব্র রিন্দা, মষাি ও গিীর উপেগ প্রকাল কররছ।   

বাংাপদপলর িারী আপন্দাি গত ৪৪ বছর যাবত তযা, খুি, ধ্তণ  ৭১ এর যুদ্ধেরাধ্ী মািবতারবপরাধ্ীপদর রবচাপরর 

দারব জারিপয় আপছ এবং অেরাজিীরতর রবরুপদ্ধ প্ররতবাদ জারিপয় আপছ।  

আমরা মপি করর িীারি চপটাোধ্যাপয়র খুপির ঘটিা অতযন্ত ুেররকরিত কারণ ঠিক একইিাপব  চরত বছপরর াত মাপ 

চারজি তরুণ প্ররতিাবাি মখক ও ব্লগারপক কুরেপয় খুি করা য়।  প্রথারবপরাধ্ী মখক হুমায়ুি আজাদ,  ১৫ মেব্রুয়ারর 

২০১৩ তাররপখ রাজীব ায়দার, ২৬ মেব্রুয়ারর ২০১৫ তাররপখ,  ি. অরিরজৎ রায়, ৩০ মাচত  ২০১৫ তাররপখ ওয়ারলকুর 

রমাপির  উের মযিাপব ামা করা পয়রছ ঠিক একই কায়দায় এবার রিজ ঘপর ঢুপক একইিাপব ামায় িৃলংিাপব 

রিত পয়পছি ব্লগার, মখক, িীারি চপটাোধ্যায় । 

আমরা অতযন্ত  রবরিত,  উরিগ্ন এজিয ময, েূপবতর ঘটিাগুরর রবচার প্ররিয়া দ্রুত ও যথাযথিাপব িা চায় একই ধ্রপণর 

িয়াব ঘটিার েুিরাবৃরি চপছ। এ ধ্রপণর োলরবক, ববতর, িয়াব ঘটিা মকাি ুস্থ, স্থীরতলী গিতারিক িয মাপজর 

েররচায়ক পত োপর িা ।  

বাংাপদল মরা েররদ অরবপে এ ঘটিার াপথ জরিতপদর  দ্রুত, ুষু্ঠ তদন্ত াপেপষ অেরাধ্ীপদর রবচাপরর আওতায় 

এপি উেযুক্ত  লারস্তর দাবী জািাপে এবং এ ধ্রপির ঘটিার েুিরাবৃরিপরাপধ্  ইপতােূপবত ধ্ৃত অরিযুক্তপদর  স্বীকাপরারক্তমূক 

তথযপক েযতাপাচিা কপর এর মূ উৎ  খুুঁপজ মবর করার উের গুরুত্ব আপরাে করপছ, একইাপথ  েুরল প্রলাপির 

জবাবরদরতা রিরিত করার মজার দাবী জািাপে। োলােরল মদলবাী ও রবপবকবাি িাগররক পচতি মাজপক এই ধ্রপণর 

ঘটিার রবরূপদ্ধ প্ররতবাদ প্ররতপরাধ্ গপি মতাার আবাি জািাপে।   

রববৃরতপত স্বাষর কপরি- 

 
 

আয়লা খািম                              মাপকা বাি ু 

 িােরত                                                                                     াধ্ারণ ম্পাদক 

মকন্দ্রীয় করমটি                          মকন্দ্রীয় করমটি 

বাংাপদল মরা েররদ                                          বাংাপদল মরা েররদ 


