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মুক্ত: স্বজনেদর স্বস্িত
উদ্েবগ-উৎকন্ঠার অবসান ঘিটেয় অপহরেণর ১৮
িদন পর অবেশেষ অক্ষত ও সুস্থ্য েদেহ েফরত
পাওয়া েগেছ আফগািনস্তােন অপহৃত ব্র্যােকর
দুই কর্মকর্তা আলহাজ্ব শওকত আলী (৫০) ও
িসরাজুল ইসলাম সুমন (৩৫) েক। আর এ খবর
তােদর িনজ েজলা পাবনায় স্বজনেদর কােছ
আসার পর পিরবাের বইেছ আনন্েদর বন্যা। ।
সুমন পাবনা সদর উপেজলার দুবিলয়া গ্রােমর এেজম উদ্িদন প্রামািনেকর
েছেল। অপরজন আলহাজ্ব শওকত আলীর বািড় েজলার ফিরদপুর উপেজলার
হাঙরাগািড় গ্রােম।
ব্র্যােকর ঢাকা অিফেসর িসিনয়র িমিডয়া ম্যােনজার মাহবুবুল আলম
কিবর েসামবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমেক এ তথ্য িনশ্িচত কের জানান,
েসামবার েভাের তারা দু’জেনই ছাড়া েপেয় কাবুেল ব্র্যােকর অিফেস
িফেরেছন। তারা সুস্থ্য আেছন, তেব শারীিরকভােব িকছুটা দুর্বল।
স্থানীয় েনতােদর সহায়তায় তােদর উদ্ধার করা সম্ভব হেয়েছ। েভাের
তারা অক্ষত অবস্থায় মুক্িত েপেয় তারা ব্র্যােকর কাবুল অিফেস
িফেরেছন।
এ িবষেয় েযাগােযাগ করা হেল হাজী শওকেতর ভাই সরকার েমাহাম্মদ আলী
জানান, েসামবার িবেকল িতনটার িদেক ব্র্যােকর তরফ েথেক আমােদর বলা
হেয়িছল, ‘আজ একটা ভাল সংবাদ আপনারা পােবন।’ িকন্তু িক েসই ভাল
সংবাদ তা িবস্তািরত বেল নাই। পের সন্ধ্যায় আমােক েফান কের
ব্র্যাক েথেক জানােনা হয় আমার ভাই হাজী শওকত সুস্থ্য েদেহ উদ্ধার
হেয়েছন। সন্ধ্যা সােড় সাতটার পর আমার ভাইেয়র সােথ েফােন ৩০
েসেকন্েড মেতা কথাও হেয়েছ। িতিন শুধু বেলেছন, ‘আিম জীিবত আিছ’ এই
বেল হাউমাউ কের েকঁেদ েফেলন। এরপর েথেক আমােদর পিরবােরর সবার
মােঝ স্বস্িত ও আনন্দ িবরাজ করেছ। এখন আমরা চাই আমার ভাইেক দ্রুত
েদেশ িফিরেয় আনা েহাক।
অপরিদেক িসরাজুল ইসলাম সুমেনর স্ত্রী লতা খাতুন বেলন, আমার
স্বামীেক উদ্ধার করা হেয়েছ-এই খবর েপেয় আিম খুবই খুিশ। সকাল সােড়
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কেয়ক েসেকন্ড তার সােথ আমার কথা হেয়েছ। িতিন
‘আিম ছাড়া েপেয়িছ, ভাল আিছ, পের কথা বলেবা’।
তার সােথ কথা বলার জন্য অেপক্ষায় আিছ। তােক
আনা েহাক, এইটুকুই চাই।

পাবনা সদর উপেজলার দুবিলয়া পুরাতনপাড়া গ্রােমর এেজম উদ্িদন খােনর
েছেল িসরাজুল ইসলাম সুমন েবসরকারী সংস্থা ব্র্যােক চাকুরী কেরন
গত ১০ বছর ধের। আর আফগািনস্তােন আেছন ৪ বছর ধের।
আর আলহাজ্ব শওকত আলীর বািড় েজলার ফিরদপুর উপেজলার হাঙরাগািড়
গ্রােম। তার বাবার নাম মৃত েমাস্তাক েহােসন। শওকেতর মা ও স্ত্রীসন্তান থােকন ঢাকার উত্তরায়।
প্রসঙ্গত: গত ১৭ মার্চ আফগািনস্তােনর কন্দুজ েথেক বাগলান এলাকায়
যাওয়ার পেথ অস্ত্েরর মুেখ ব্র্যােকর প্রধান প্রেকৗশলী হািজ শওকত
ও প্রধান িহসাব রক্ষণ কর্মকর্তা িসরাজুল ইসলাম সুমনেক অপহরণ কের
বন্দুকধারীরা।

