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তাবরখঃ ১৪ সিপ্টেম্বর ২০২০

সেি বিজ্ঞবিগৃহকর্মী খাদিজা দির্ যাতনির ঘটিায় কদর্মশনির ফুলনেনে রায় ঘঘাষণা
গণর্মাধ্যনর্ম প্রকাদশত ২৪.৬.২০২০ তাদরনখর সংোনি গৃহকর্মী খাদিজা দির্ যাতি ঘটিায় র্মহার্মান্য হাইনকাট য দেভানগর পূণ যাঙ্গ রায়
প্রকানশর দেষর়্টি জাতীয় র্মািোদিকার কদর্মশি অেদহত হর়্। উনেখ্য ঘটিাটি গত ০৮.১২. ২০১৩ তাদরনখর। কদর্মশি পূণ যাঙ্গ রানর়্র
য
য
সাটিফাইড
কদির জন্য অনিক্ষা কনর গত ১৭.০৭.২০১৯ তাদরনখ র্মহার্মান্য হাইনকাট যদেভানগর রানর়্র সাটিফাইড
কদি প্রাপ্ত হর়্। আনলাচ্য
রানয়র দিনি যশিা অনুসরনণ জাতীর়্ র্মািোদিকার কদর্মশনির ফুলনেনে দুই িফা শুিাদি ঘশনষ অদ্য ১৪.০৯.২০২০ তাদরখ কদর্মশনির
ঘচ্য়ারম্যাি িাদির্মা ঘেগর্ম এিদডদস দিম্নদলদখত সুিাদরশসহ রায় ঘঘাষণা কনর। এসর্ময় উিদিত দিনলি কদর্মশনির সাে যক্ষদণক সি্য  ড.
কার্মাল উদিি আহনর্মি, অবেতদিক সি্য  ঘতৌদফকা কদরর্ম, ঘজসদর্মি আরা ঘেগর্ম, দর্মজানুর রহর্মাি খাি, দচ্ংদকউ ঘরায়াজা।
(ক) জাতীয় র্মািোদিকার কদর্মশি আইি, 2009 এর 19(১) (ক) িারার আনলানক ঘর্ ো র্ারা গৃহকর্মী খাদিজা দির্ যাতনির
ঘটিাটিনক দভন্ন খানত প্রোদহত করার ঘচ্ষ্টা কনর খাদিজার দেচ্ার িাায়ার অদিকারনক ক্ষুন্ন কনর র্মািোদিকানরর লঙ্ঘি কনরনিি ঘস
সকল িায়ী ব্যাদিনির দচ্দিতক্রনর্ম র্থার্থ আইিগত ব্যেিা ঘিয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র র্মন্ত্রণালনয়র জিদিরািত্তা দেভানগর দসদিয়র সদচ্ে
েরােনর সুিাদরশ করা হনলা।
(খ) কদর্মশনির দিকট দভকটির্ম খাদিজা েিব্য প্রিানির সর্ময় ঘটিার েি যিা দিনয় দেচ্ার ঘচ্নয়নি। ঘটিার সর্ময় দভকটির্ম
খাদিজা র্মা হারা একজি অিাথ দশশু দহনসনে ঘর্ দির্ যাতনির দশকার হনয়নি েতযর্মানিা দির্ যাতনির ঘসই ক্ষত তার র্মনি িাগ ঘকনট আনি।
এঅেিায় জাতীয় র্মািোদিকার কদর্মশি আইি, 2009 এর 19(2) িারা র্মনত স্বরাষ্ট্র র্মন্ত্রণালনয়র িনক্ষ জিদিরািত্তা দেভানগর দসদিয়র
সদচ্ে দভকটির্ম খাদিজার েরােনর 50,000/- (িোশ হাজার) টাকা উিনজলা দিে যাহী অদফসার ভান্ডাদরয়ার র্মাধ্যনর্ম সার্মদয়ক সাহায্য
র্মঞ্জুর করার ব্যেিা দিনেি র্মনর্ময সুিাদরশ করা হনলা।
(গ) স্বরাষ্ট্র র্মন্ত্রণালনয়র জিদিরািত্তা দেভাগ, কদর্মশি আইনির ১৯(৪) িারার দেিানির আনলানক কদর্মশি কর্তযক (ক) া (খ)
সুিাদরশকৃত দেষনয় গৃহীত ব্যেিা আগার্মী ০৩ (দতি) র্মানসর র্মনধ্য কদর্মশিনক অেদহত করনেি।
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