েহােটল
েথেক
উধাও
েকায়ােরন্টাইেন থাকা লন্ডনেফরত
৯ প্রবাসী

িনউজ েডক্স : িসেলট নগেরর একিট আবািসক েহােটল েথেক প্রািতষ্ঠািনক
েকায়ােরন্টাইেন থাকা লন্ডন েফরত ৯ প্রবাসী কর্তৃপক্ষ ও পুিলেশর
েচাখ ফাঁিক িদেয় পািলেয় েগেছন। এিনেয় নগড়জুেড় েতালপাড় হচ্েছ।
েসই সঙ্েগ েহােটল কর্তৃপক্ষ ও িনরাপত্তার দািয়ত্েব থাকা পুিলেশর
নজরদাির িনেয় প্রশ্ন উেঠেছ।

েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, গত ১৮ মার্চ সকাল ১০টায় িবিজ-২০২ িবমােনর
ফ্লাইেট কের ১৫২ জন যুক্তরাজ্য প্রবাসী িসেলট এমএিজ ওসমানী
আন্তর্জািতক িবমানবন্দের েপৗঁছান। পের তােদর স্বাস্থ্য পরীক্ষা
এবং সবধরেনর আনুষ্ঠািনকতা েশেষ সরকাির িনর্েদশনা েমাতােবক
েসনাবািহনী
এবং
পুিলেশর
তত্ত্বাবধােন
১৪৭
জনেক
সাতিদেনর
প্রািতষ্ঠািনক েকায়ােরন্টাইেনর জন্য বাসেযােগ িবমানবন্দর েথেক
নগেরর িনর্ধািরত আবািসক েহােটলগুেলােত পাঠােনা হয়। এরমধ্েয নগেরর

আম্বরখানায় ব্িরটািনয়া েহােটেল ৩৫ জন প্রবাসীেক রাখা হয়।

প্রিতিদেনর মেতা েরাববার (২১ মার্চ) সকােল রুিটন েচক কের েহােটল
কর্তৃপক্ষ সব প্রবাসীেক িনজ িনজ কক্েষ েপেলও দুপুর েথেক একই
পিরবােরর ৯ প্রবাসীেক খুঁেজ পানিন। িবষয়িট েহােটল কর্তৃপক্ষ
বুঝেত পারার পর েরিজস্ট্ির খাতায় েদয়া েমাবাইল েফান নম্বের
েযাগােযাগ করেল উধাও হওয়া প্রবাসীরা িসেলেটর জিকগঞ্েজর বািড়েত
চেল েগেছন বেল জানান। তেব পিরবােরর একজন অসুস্থ সদস্যেক েদেখ
তারা আবারও েহােটেল িফের আসেবন বেল আশ্বস্ত কেরন।

এ িবষেয় ব্িরটািনয়া েহােটেলর মার্েকিটং ম্যােনজার কাউসার খাঁন
েরাববার িবেকেল বেলন, ‘আমােদর ও পুিলেশর েচাখ ফাঁিক িদেয় সকােলর
পের েকােনা এক সময় তারা েহােটল েথেক েবিরেয় যান। তেব েযাগােযাগ
করা হেল তারা িকছুক্ষেণর মধ্েয িফের আসেছন বেল জানান। আমরা তােদর
িফের আসার অেপক্ষায় আিছ। িকছুক্ষেণর মধ্েয না আসেল পরবর্তী
ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’ জােগা িনউজ

এক প্রশ্েনর জবােব কাউসার খান বেলন, ‘আমােদর নজরদািরেত েকােনা
গািফলিত েনই। তেব েগেট েযসব পুিলশ সদস্য িনরাপত্তার দািয়ত্েব

রেয়েছন তােদর েচাখেক কীভােব প্রবাসীরা ফাঁিক িদেলন, েসটা বুঝেত
পারিছ না।’

এ িবষেয় িসেলট মহানগর পুিলেশর অিতিরক্ত উপ-পুিলশ কিমশনার
(গণমাধ্যম) িবএম আশরাফ উল্যাহ তােহর প্রবাসীেদর পািলেয় যাওয়ার
তথ্য িনশ্িচত কের বেলন, ‘কীভােব পুিলশ ও েহােটল কর্তৃপক্েষর েচাখ
ফাঁিক িদেয় তারা েবিরেয় েগেলন, এ িবষয়িট গুরুত্ব সহকাের খিতেয়
েদখা হচ্েছ। কােরা গািফলিত প্রমািণত হেল তােদর িবরুদ্েধ আইনানুগ
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।’

