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নুসরাত হতয্াকারী েকui েরহাi পােব না 
 বাবা-মােক ধানম ী 

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী েশখ হািসনা দৃঢ় তয্য় পুন র্  কের বেলেছন, েফনীর েসানাগাজীেত মা াসাছা ী নুসরাত জাহান 
রািফর হতয্াকারীরা েরহাi পােব না। নুসরাতেক আগুেন পুিড়েয় হতয্াকারীেদর েকui আiেনর হাত েথেক েরহাi পােব না। 
a ােয়র িবরুে  সাহিসকতার সে  িতবাদ কের নুসরাত eক aন  দৃ া  াপন কেরেছ। 

েসামবার ধানম ীর সে  aি  স ােসর িশকার হেয় মৃতুয্বরণকারী নুসরােতর বাবা eেকeম মুসা eবং মা িশরীনা আ ার তাঁর 
কায র্ালেয় সা াত করেত eেল ধানম ী তাঁর ei দৃঢ় তয্য়  কেরন।  

সা ােতর পর সাংবািদকেদর ি িফংকােল ধানম ীর ে স সিচব iহসানুল কিরম বেলন, ধানম ী নুসরােতর ei মম র্াি ক মৃতুয্েত 
গভীর েশাক কাশ কেরন eবং তার পিরবােরর সদ েদর িত আ িরক সমেবদনা জানান। ে স সিচব আরo জানান, সা াতকােল 
ধানম ী নুসরােতর পিরবারেক সব ধরেনর সহেযািগতা আশব্াস েদন। e সময় নুসরােতর বাবা-মা ei দুঃসমেয় তােদর পােশ 

দাঁড়ােনার জ  ধানম ীর িত aেশষ কৃত তা কাশ কেরন।  

সা াতকােল বাবা-মা ছাড়াo নুসরােতর দুi ভাi eবং eনআরিব ে াবাল াংেকর েচয়ার ান িনজাম েচৗধুরী e সময় uপি ত 
িছেলন।  

সা ােতর সময় িনহত নুসরাত জাহান রািফর বড় ভাi মাহমুদুল হাসান েনামানেক শত র্সােপে  চাকির িদেয়েছ eনআরিব ে াবাল 
াংক। াজুেয়শন স  হেলi েনামান াংকিটেত ‘ে iিন eয্ািস য্া  aিফসার’ িহেসেব েযাগ েদেবন। েনামােনর হােত 

eনআরিব াংেকর িনেয়াগপ  তুেল েদন ধানম ী েশখ হািসনা।  

uে খয্, গত 21 eি ল ঢাকা েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােল মৃতুয্বরণ কের নুসরাত। গত 7 eি ল দু িতকারীরা তার গােয় আগুন 
ধিরেয় িদেল মারা ক দ  হেয়িছল। ধানম ী ei ঘটনার পর নুসরােতর হতয্াকারীেদর িবরুে  কেঠার ব া িনেত আiন 
েয়াগকারী সং াগুেলার িত িনেদ র্শ েদন। 
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