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জবষয়:  লালমজনরহার্ে এক ব্যজির্ক জিটির্য় হতযা এবং মৃতর্েহ আগুন জের্য় হিাড়ার্নার ঘেনায় তেন্ত সংক্রান্ত। 
 

গত ২৯ অর্টাবর ২০২০ তাজরর্খ গণমাধ্যম সূর্ে ‘িম ে অবমাননার অজির্ ার্গ লালমজনরহার্ে এক ব্যজির্ক জিটির্য় হতযা, 

মৃতর্ের্হ আগুন’ জির্রানার্ম প্রকাজিত সংবার্ে িাতীয় মানবাজিকার কজমির্নর দৃজি আকৃি হর্য়র্ে। প্রকাজিত সংবার্ে উর্েখ করা হয় 

হ , লালমজনরহাে হিলার িােগ্রার্মর বুজড়মাজর ইউজনয়র্ন িত িত মানুষ একিন ব্যজির্ক জিটির্য় হতযার ির তার মৃতর্েহ আগুন জের্য় 

পুজড়র্য় জের্য়র্ে। জিটির্য় হতযা এবং রিাি মৃতর্েহ আগুন জের্য় হিাড়ার্নার জিজিও ইর্তামর্ধ্য সামাজিক হ াগার্ াগ মাধ্যম হেসবুক 

ও ইউটিউর্ব িাইরাল হর্য়র্ে।  

 

0২। আইন জনর্ির হার্ত তুর্ল জনর্য় একিন নাগজরর্কর প্রজত এ িরর্নর জন োতন ও জনষ্ঠুরতার ঘেনা হকান িার্ব গ্রহণর্ াগ্য 

নয় এবং এটি মানবাজিকার্রর চরম লঙ্ঘন মর্ম ে প্রতীয়মান হয়। এ জবষর্য় তের্ন্তর িন্য কজমিন কর্তেক দুই সেস্য সমন্বর্য় জনম্ন বজণ েত 

কজমটি গঠন করা হল- 

ক।        িনাব আল-মাহমুে োয়জুল কবীর 

িজরচালক (অজির্ াগ ও তেন্ত) (র্িলা ও োয়রা িি), িাতীয় মানবাজিকার কজমিন  ----- সিািজত। 

খ। হমাহাম্মে গািী সালাউজিন 

উিিজরচালক, িাতীয় মানবাজিকার কজমিন      ----- সেস্য সজচব। 

 

03। উি কজমটি এ জবষর্য় সর্রিজমন তের্ন্ত ঘেনার প্রকৃতজচে উেঘােন, মানবাজিকার লঙ্ঘন জবষয়ক তথ্যাজে সংগ্রহ ও 

জবর্েষণ এবং সংজেির্ের োজয়র্ে হকার্না অবর্হলা জের্লা জক না হসসব জবষর্য় তথ্যানুসন্ধান করর্ব। সর্রিজমর্ন ঘেনাস্থল 

িজরেি েনকার্ল কজমির্নর তেন্ত কজমটির্ক সহায়তার িন্য িােগ্রার্মর উির্িলা জনব োহী কম েকতো-র্ক মর্নানয়ন প্রোর্নর িন্য হিলা 

প্রিাসক, লালমজনরহাে-র্ক অনুর্রাি করা হল। 

 

০৪। উি কজমটির্ক এ জবষর্য় সর্রিজমন তেন্তপূব েক আগামী ০৭ (সাত) কম ে জেবর্সর মর্ধ্য কজমিন বরাবর প্রজতর্বেন 

োজখর্লর িন্য জনর্ে েজিত হর্য় অনুর্রাি করা হল। 

 

        

    

 
 

(কািী আরোন আজিক) 

িজরচালক (প্রিাসন ও অর্ ে) 

হোন: 550137২২ (অজেস) 

  

অনুজলজি: জ্ঞাতার্র্ ে ও কা োর্র্ ে 

০১। সজচব, িাতীয় মানবাজিকার কজমিন। 

০২। িজরচালক (অজির্ াগ ও তেন্ত), িাতীয় মানবাজিকার কজমিন। 

০৩। হিলা প্রিাসক, লালমজনরহাে হিলা। 

০৪। পুজলি সুিার, লালমজনরহাে হিলা। 

০৫। উির্িলা জনব োহী কম েকতো, িােগ্রাম, লালমজনরহাে। 

০৫। হমাহাম্মে গািী সালাউজিন, উি-িজরচালক, িাতীয় মানবাজিকার কজমিন। 

০৬। হনিারত হিপুটি কার্লটর (এনজিজস), লালমজনরহাে (বজণ েত তেন্ত কজমটির্ক সাজকেে হাউর্ি প্রর্য়ািনীয় আবাসন সুজবিা প্রোর্নর অনুর্রািসহ)। 

০৭। িারপ্রাপ্ত কম েকতো (ওজস), িােগ্রাম র্ানা, বাংলার্েি পুজলি। 

০৮। হচয়ারম্যার্নর একান্ত সজচব, িাতীয় মানবাজিকার কজমিন (র্চয়ারম্যান মর্হাের্য়র সেয় অবগজতর িন্য)। 

০৯। সাব েিজণক সের্স্যর ব্যজিগত সহকারী, িাতীয় মানবাজিকার কজমিন (সাব েিজণক সেস্য মর্হাের্য়র সেয় অবগজতর িন্য)। 

১০। অজেস কজি। 
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