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আেলািচত e 
 
মামলার তদ
aিভযু েদর ি
িমেলেছ। চাজ
 
িসআiিডর িব
রীিতমেতা uৎ
হয়িন, তেব e
 
eিদেক প
e সে  ঢািব
কাজ করেছ। 
করা হেয়েছ।
 
সংি রা জান
বত র্মােন সব 
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আিখনুর রহম
সাiফুল iসল
আহে দ মি
eনামুল হক আ
িবশব্াস, েবলাল
আ ার আশা
সালমান হািব
সেনট, লাভলু
নািফসা তাসিন
িসগমা, রিবu
আ ার তামা
েনািশন, মাসুদ
মাহবুব আলম
ফািহম, আেয়
সুলতানা, িজe
iসলাম মাসুদ
 
 

 

র 98 িশ
ালেয়র (ঢািব) ভি
(িসআiিড)। aিভ
মামলার চাজর্িশট 

 কম র্কত র্া িসআiিড
িবরুে  আরo িকছু
জর্িশেট েসসব িবষয়

িবেশষ পুিলশ সুপার
ৎসব শুরু হেয়িছল
e ে ে  aেনকটাi

প  ফাঁেসর ঘটনায় 
িব র e েক eম

 ফাঁেস জিড়ত
 বািকেদর িবরুে

নান, চাজর্িশটভু  
আসািম জািমেন র

দর নাম :i ািহম,
ী বাঁধন, আবদু াহ
মত আলী িসকদার
মান aিনক, নাজমুল
লাম, খান বাহাদুর, 
ি ক, েসনিজত দা
আকাশ, েমাশারফ 
ল েহােসন বা ী, ম
, মাসুদ রানা, েজির
বব আকাশ, আলািম
লুর রহমান লাভলু, 
িনম িব ী, ণয় প
uল iসলাম রিব, েম
া, নoশীন আফির

সুদ রানা, iখেতখার
ম িসি কী স াট, হ
য়শা আ ার তামা া
eম রাফসান কিবর
দ, আশরাফুল আল

শ াথ সহ
িতর্ পরী ায় প
িভযু েদর মে  98
দািখল করা হয়। 

িডর িসিনয়র সহকা
ছু িশ া িত ােন 
য়o uে খ করা হে

র েমা া নজরুল i
। ei মামলার কা
i পিরবত র্ন আনা 

ঢাকা িবশব্িব ালে
ম েগালাম রবব্ানী স
তেদর িবরুে  শাি
o পয র্ায় েম ব

236 জেনর মে  
রেয়েছন। আগামী বু

, aিলপ কুমার িবশব্
হ আল মামুন, iশর
র, েহাসেন আরা েব
ল হাসান নাঈম, ফ
কাজী িমনহাজুল i
াস, আিজজুল হািক
েমাসা, েমাহায়েমনু
মিশuর রহমান সমী
িরন েহাসাiন, েশখ
িমন পৃথক, শাহ েম
iছাহাক আলী iছ

পাে , নুরু াহ নয়ন
মেহজাবীন aন া
িরন িমিথলা, আমির
র আলম িজসান, র
হািসবুর রিশদ, আফ
া, ফােতমা তুজ েজ
র, সাগর সাহা, সাে
লম, হািসবুর রহমান
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প  ফাঁেসর মামলায়
8 জনi ঢািবর িবিভ
 

কারী পুিলশ সুপার সু
ভিত র্ eবং িবিসe
েয়েছ।  

iসলাম সমকালেক
ায র্ ম শুরুর পর েস
েগেছ।  

েয়র 98 িশ াথ র
সমকালেক বেলন, 
মূলক ব া েনo

ব া েনoয়া হেব। আ

58 জন ে ফতার 
বুধবার e মামলার

শব্াস, েমা ফা কামা
রাক েহােসন রািফ,
বগম, েগালাম েমা
ফারজাদ েছাবহান ন
iসলাম, নািহদ iফ
িকম, নািভদ আনজু
নুল iসলাম বাধঁন
মীর, আবু জুনােয়দ
খ জািহদ িবন েহাে
মেহদী হাসান হৃদয়
ছা, আ ল oয়ািহদ
ন, িজয়াuল iসলাম
া, রািকবুল হাসান, 
িরন আলম জুিট, সুব
রািকব হাসান, খািল

আফসানা নoিরন ঋতু
জাহরা মীম, শাশব্ত
ােদকুল iসলাম সুম
ন রুেবল o মাকসুদু

24-

জেনর ি
য় 236 জনেক aিভ
িভ  বেষ র্র িশ াথ

সুমন কুমার দাস স
eসসহ কেয়কিট সর

ক বেলন, িকছুিদন আ
সi বণতা ব  হ

স ৃ তা িনেয় স
িবষয়িট িনেয় িবশব্

oয়ার াপাের ঢািব
আদালেত মামলা চ

হেয়েছন। বািকরা
র পরবত  কায র্ েম

মাল, হািফজুর রহম
, জাহা ীর আলম, 
া. বাবুল, িট eম ত
নািফ, আিনন েচৗধু
ফেতখার, িরফাত 

জুম তনয়, সালমান 
, সাiদুর রহমান, 
দ সািকব, েমা ািফ
েসন iমন, তাজুল 
য়, aিনকা বৃি , িফ
দ িমশন, তানিজনা 
ম, আশরাফুল iসল
eম. ফাiজার নাঈ
বহা িলয়ানা তালুক
িলদ হাসান, আজলা
তু, মারুফ হাসান 
ত কুমার েঘাষ শুভ,
মন, আ াহ, খাi
সুদুর রহমান শুভ।
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িবরুে  
িভযু  কের আদালে
। গতকাল েরাববা

সমকালেক জানান,
রকাির িনেয়াগ পরী

আেগo সামািজক 
হেয়েছ। প  ফ

সামািজক েযাগােযা
শব্িব ালয় কতৃর্প
ব ত রেয়েছ। e
চলেছ। শাি  িনি

রা পলাতক। সব্ীকাে
মর জ  িদন ধায র্ ক

মান, মাসুদ রহমান
 মামুন িময়া, aিস

তানিভর হাসনাiন,
ধুরী, রিকবুল হাসান
েহােসন, বায়িজদ,
eফ রহমান হৃদয়
আ র রহমান রিম

ফজ-uর-রহমান িম
ল iসলাম স াট, আ
ফoনা মিহuি ন েমৗ
সুলতানা iভা, iশ
লাম আিরফ, জািক
াঈম সাগর, সািদয়া
কদার, েমাহাiিমনুল
লান শাহ ফাহাদ, েস
খান, েতৗিহদুল হা
, রােসল আলী, রাজ
iরু ামান সরকার

চাজর্িশট
লেত চাজর্িশট জমা ি
বার ঢাকা মহানগর 

 ঢািবর ঘটনা তদ
রী ার প  ফাঁেস

েযাগােযাগমা েম 
ফাঁেসর  aপতৎপর

াগমা মসহ সব র্  
, েগােয় া সং া 

eরi মে  21 জন
ি েতর ি য়াo a

েরাি মূলক জবানব
র্করা হেয়েছ।  

ন তাজুল, িরমন েহা
সম িবশব্াস, আেনায়
 সুজাuর রহমান স
ন iসামী, বিন iস
, ফারিদন আহে দ
য়, সজীব আহাে দ
িমজ, েগালাম রাবব্ী
মজান, আবুল কালা
আিবর হাসান হৃদয়
মৗিম, িসনিথয়া আহ
শরাত জাহান ছ া
িকয়া সুলতানা, শাদ
য়া সুলতানা eশা, স
ল রায়হান ফারুক,
েসৗিভক সরকার, ির
াসান আকাশ, শাহ
াজীবুল iসলাম রাজ
র সুজন, শােহদ আ

ট 
িদেয়েছ পুিলেশর a
হািকম আদালেত 

 করেত িগেয় 
েস সংি তার মা

প  ফাঁেসর 
রতা হয়েতা পুেরাপু

বiেছ সমােলাচনা
eবং িমিডয়া eকে

নেক ায়ীভােব বিহ
a সর হে । 
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হােসন, মিহuি ন র
য়ার েহােসন, নুরুল
সা , রাফসান কির
সরাiল, মারুফ েহা
দ সািবব্র, তানিভ
দ, িশহাব েহােসন 

বব্ী খান েজিনথ, uৎ
াম আজাদ, শরিমল
য়, েমােশ র্দা আ ার
হে দ, শািবরুল i
া, আেশক মাহমুদ 
দমান শাহ, সািদয়া
সািময়া সুলতানা, ফ
 সাফােয়েত নুর স
িরজন আহমদ পাঠা
হাৎ আল েফরেদৗস
জীব, আবু মাসুম, 

আহেমদ, মুহাiিমনুল

aপরাধ 
বহুল 

মাণ 

পুির ব  

ার ঝড়। 
েযােগ 
িহ ার 

7 জন। 

রানা, 
ল 
িরম, 
ােসন, 
ভর 
খান, 

ৎপল 
লা 
র, 
iসলাম 
জয়, 

া 
ফােতমা 
সাiয়ারা 
ঠান, 
স 
জা াত 

নুল 


