এখেনা সন্ধান েমেলিন তােদর
এখেনা সন্ধান েমেলিন আফগািনস্তােন অপহৃত দুই ব্র্যাক কর্মকর্তার।
িনেখাঁেজর পর চেল েগেছ ৯ িট িদন।
পাবনার সন্তান ব্র্যােকর ওই দুই কর্মকর্তা হেলন িসরাজুল ইসলাম
সুমন ও হািজ শওকত আলী। ওই দুজেনর মধ্েয িসরাজুল ইসলাম সুমন পাবনা
সদর উপেজলার দুবিলয়া গ্রােমর এেজম উদ্িদন খােনর েছেল।
আর হািজ শওকত েজলার ফিরদপুর উপেজলার হাঙরাগািড় গ্রােমর প্রয়াত
েমাস্তাক েহােসেনর েছেল। িনেখাঁজ হওয়ার েথেক দুজেনর
উদ্েবগ-উৎকণ্ঠা কাটেছ না। থামেছ না স্বজনেদর কান্না।

পিরবাের

পাবনা সদর উপেজলার দুবিলয়া গ্রােম সুমেনর বািড়েত িগেয় েদখা যায়,
তাঁর স্ত্রী লতা খাতুেনর আহাজাির আর কান্নার েযন েশষ েনই। নয় িদন
ধের কাঁদেত কাঁদেত পাগলপারা িতিন। বাকরুদ্ধ হেয় পেড়েছন সুমেনর
মা-বাবা। পিরবােরর অিভেযাগ, পাবনার ব্র্যােকর আলমাস নােমর এক
কর্মকর্তা একিদন সুমেনর বাসায় িগেয় সহমর্িমতা জানােলও এর পর েথেক
আর েকউ েযাগােযাগ কেরনিন। জানায়িন েকােনা সহমর্িমতাও। এ িনেয়
হতাশ তাঁরা।
পািরবােরর সদস্যরা জানান, দুই ভাই ও িতন েবােনর মধ্েয সুমন
তৃতীয়। ১০ বছর ধের িতিন ব্র্যােক চাকির কেরন। আফগািনস্তােন আেছন
২০১২ সােলর প্রথম েথেক। সর্বেশষ ছুিটেত গ্রােম বািড় এেস চলিত
বছেরর ১৫ েফব্রুয়াির িফের যান কর্মস্থল আফগািনস্তােন। দুই বছর
আেগ িবেয় করেলও সন্তান েনই তাঁেদর সংসাের।
গত

১৭

মার্চ

বৃহস্পিতবার

িবেকেল

আফগািনস্তােনর

কন্দুজ

েথেক

বাগলান এলাকায় যাওয়ার পেথ অস্ত্েরর মুেখ ব্র্যােকর প্রধান
িহসাবরক্ষণ কর্মকর্তা িসরাজুল ইসলাম সুমন ও প্রধান প্রেকৗশলী
হািজ শওকতেক অপহরণ কের বন্দুকধারীরা। ঐিদন রােত আফগািনস্তান েথেক
েফােন সুমেনর সহকর্মী শহীদুল ইসলাম পিরবারেক অপহরেণর ঘটনা জানান।
এর পর েথেক সুমেনর স্বজনেদর পিরবাের েনেম আেস উদ্েবগ-উৎকণ্ঠা।
স্বামীর িচন্তায় কান্না থামেছ না সুমেনর স্ত্রী লতা খাতুেনর।
লতা খাতুন বেলন, ১৭ মার্চ বৃহস্পিতবার রাত ৮টার িদেক আফগািনস্তান
েথেক শহীদুল ইসলাম আমােক েফান কের জানান, আমার স্বামীেক অপহরণ
করা হেয়েছ। এর পর েথেক আিম েকােনা িকছু ভাবেত পারিছ না। এখন
কীভােব আমার স্বামীেক িফের পাব? আিম আমার স্বামীেক সুস্থ শরীের

আমার কােছ িফের চাই। সুমেনর বৃদ্ধ মা শাহনাজ পারভীন
‘েছেলেক িনেয় আমার অেনক স্বপ্ন িছল। েসগুেলা পূরণ হয়িন।

বেলন,

সরকােরর কােছ দািব জানাই, আমার েছেলেক আমার েকােল িফিরেয় েদন।
সুমেনর চাচােতা ভাই আবদুল খােলক খান বেলন, ‘সরকার ও দুই েদেশর
দূতাবােসর কােছ আশা, আমার ভাইেক সুস্থ েদেহ েদেশ আনুন।
সুমেনর বাবা এেজম উদ্িদন খান বেলন, ঘটনা জানার পর েথেক আিম
অসুস্থ হেয় পেড়িছ। েছেল অপহরেণর ঘটনায় আমরা উদ্িবগ্ন ও আতঙ্েক
আিছ।
অপহৃত হািজ শওকেতর মা ও স্ত্রী সন্তান থােক ঢাকার উত্তরায়। এ
িবষেয় জানেত চাইেল তাঁর ভায়রা আবু বকর িসদ্িদক বেলন, অপহরেণর
ঘটনা আমরা শুেনিছ। েশানার পর েথেক আমরা খুব েটনশেন আিছ। শওকত
আলীর মা, স্ত্রী, দুই েছেলেমেয়র সবাই ঢাকার উত্তরায় বসবাস কের।
ফিরদপুের েকউ থােক না।

