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প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্ধরাহ মামলার আদ্ধিদন 

ঢাকায় দুটিসহ ৭ আদ্ধিদন খাপ্ররজ * গ্রেফতার ও প্রিচার দাপ্রি প্রিপ্রিন্ন সংগঠদ্ধনর 

  যুগান্তর গ্রেস্ক 

গ্রহায়াইট হাউদ্ধস প্রগদ্ধয় মাপ্রকিন গ্রিপ্রসদ্ধেন্ট গ্রোনাল্ড ট্রাদ্ধের কাদ্ধে িাংলাদ্ধদদ্ধের সংখ্যালঘুদ্ধদর ওপর প্রনপীড়ন ও প্রনর্ িাতদ্ধনর প্রমথ্যা তথ্য 

গ্রদয়ার অপ্রিদ্ধর্াদ্ধগ প্রহন্দু-গ্রিৌে-প্রিস্টান ঐকয পপ্ররষদ্ধদর সাংগঠপ্রনক সোদক প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে রাজধানী ঢাকাসহ গ্রদদ্ধের প্রিপ্রিন্ন 

স্থাদ্ধন রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন করা হদ্ধয়দ্ধে। গ্ররািিার এসি আদ্ধিদন করা হয়। তদ্ধি ঢাকায় দুটি এিং র্দ্ধোর, জামালপুর ও 

ব্রাহ্মণিাপ্রড়য়ায় একটি কদ্ধর আদ্ধিদন খাপ্ররজ হদ্ধয় গ্রগদ্ধে। এপ্রদদ্ধক প্রিয়া সাহার প্রমথ্যা তদ্ধথ্যর প্রনন্দা ও িপ্রতিাদ জাপ্রনদ্ধয় তার গ্রেফতার 

দাপ্রি কদ্ধরদ্ধে প্রিপ্রিন্ন সংগঠন। 

স্টাফ প্ররদ্ধপাট িার, ব্যযদ্ধরা ও িপ্রতপ্রনপ্রধদ্ধদর পাঠাদ্ধনা খির- 

ঢাকা : ঢাকা মহানগর হাপ্রকম প্রজয়াউর রহমাদ্ধনর আদালদ্ধত িথম রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরন ব্যাপ্ররস্টার সাদ্ধয়দুল হক 

সুমন। আর প্রিচারক আব্য সুপ্রফয়ান গ্রমা. গ্রনামাদ্ধনর আদালদ্ধত অন্য মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরন ঢাকা কার্ িকরী পপ্ররষদ্ধদর সদস্য 

অযােদ্ধিাদ্ধকট ইব্রাপ্রহম খপ্রলল। এ দুটি আদ্ধিদনই খাপ্ররজ কদ্ধর প্রদদ্ধয়দ্ধেন আদালত। 

আইনগত িাধা থাকায় ব্যাপ্ররস্টার সুমদ্ধনর মামলাটি আদালত খাপ্ররজ কদ্ধরদ্ধেন িদ্ধল জাপ্রনদ্ধয়দ্ধেন তার আইনজীিী আব্য িকর প্রসপ্রিক। 

আর ইব্রাপ্রহম খপ্রলদ্ধলর মামলার গ্রেদ্ধে িাদী সরকাপ্রর িপ্রতপ্রনপ্রধ না হওয়ায় আদালত খাপ্ররজ কদ্ধরদ্ধেন িদ্ধল জাপ্রনদ্ধয়দ্ধেন তার 

আইনজীিী রাদ্ধেদা আক্তার। 

প্রসদ্ধলট : প্রসদ্ধলদ্ধট প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার দুটি আদ্ধিদন করা হয়। মহানগর যুিলীদ্ধগর আহ্বায়ক কপ্রমটির সদস্য 

প্ররমাদ আহমদ রুদ্ধিল ও মহানগর োেলীগ গ্রনতা অযােদ্ধিাদ্ধকট সাদ্ধরায়ার মাহমুদ িাদী হদ্ধয় পৃথক আদ্ধিদন কদ্ধরন। একটি মামলা 

গ্রমদ্ধট্রাপপ্রলটন ম্যাপ্রজদ্ধেট ১ম আদালদ্ধত ও অপর আদ্ধিদনটি করা হয় এপ্রেেনাল প্রচফ গ্রমদ্ধট্রাপপ্রলটন ম্যাপ্রজদ্ধেট আদালদ্ধত। দুটি 

আদ্ধিদনই আদালত খাপ্ররজ কদ্ধর প্রদদ্ধয়দ্ধেন। 

খুলনা : খুলনার আদালদ্ধত প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার দুটি আদ্ধিদন করা হদ্ধয়দ্ধে। অপ্রিদ্ধর্াগ দাদ্ধয়রকারীরা হদ্ধলন খুলনা 

গ্রজলা আওয়ামী লীদ্ধগর সাংগঠপ্রনক সোদক কামরুজ্জামান জামাল ও খুলনা নগরীর গ্রস্টেন গ্ররাে এলাকার মদন কুমার সাহা। 

গ্ররািিার সকাদ্ধল সপ্রিপ্রলত সামাপ্রজক আদ্ধন্দালন, খুলনা গ্রজলা ও মহানগর কপ্রমটির জরুপ্রর সিা আহ্বান করা হয়। এদ্ধত সিাপপ্রতত্ব 

কদ্ধরন সপ্রিপ্রলত সামাপ্রজক আদ্ধন্দালন খুলনা মহানগর কপ্রমটির আহ্বায়ক সাংিাপ্রদক সুধীর কুমার রায়। সিায় গৃহীত এক িস্তাদ্ধি িলা 

হয়, গ্রোনাল্ড ট্রাদ্ধের কাদ্ধে িাংলাদ্ধদপ্রে নাগপ্ররক প্রিয়া সাহা গ্রর্ অপ্রিদ্ধর্াগ কদ্ধরদ্ধেন তা সম্পূণ ি প্রিপ্রিহীন, িয়ংকর প্রমথ্যাচার এিং 

উদ্ধিশ্যিদ্ধণাপ্রদত। 

চট্টোম : প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে চট্টোম গ্রমদ্ধট্রাপপ্রলটন ম্যাপ্রজদ্ধেট আদালদ্ধত রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরদ্ধেন আইনজীিী 

এএইচএম হাপ্রিব্যর রহমান আজাদ। আদালত আদ্ধিদনটি আমদ্ধল প্রনদ্ধয় পরিতী ধার্ ি তাপ্ররদ্ধখ আদ্ধদদ্ধের জন্য গ্ররদ্ধখদ্ধেন। 

ব্রাহ্মণিাপ্রড়য়া : গ্রমা. আসাদ উল্লাহ নাদ্ধমর এক ব্যপ্রক্ত ব্রাহ্মণিাপ্রড়য়া প্রচফ জুপ্রেপ্রেয়াল ম্যাপ্রজদ্ধেট আদালদ্ধত প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে 

রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরন। প্রকন্তু প্রিচারক আদ্ধিদন খাপ্ররজ কদ্ধর প্রদদ্ধয়দ্ধেন। 

নাদ্ধটার : নাদ্ধটাদ্ধর প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরদ্ধেন গণমাধ্যম কমী নাপ্রসম উপ্রিন নাপ্রসম। নাদ্ধটাদ্ধরর 

অপ্রতপ্ররক্ত প্রচফ জুপ্রেপ্রেয়াল ম্যাপ্রজদ্ধেট মামুনুর রপ্রেদ্ধদর আদালদ্ধত প্রতপ্রন আদ্ধিদন কদ্ধরন। প্রিচারক শুনাপ্রন গ্রেদ্ধষ নাদ্ধটার সদর থানার 

ওপ্রসদ্ধক তদন্ত কদ্ধর ৬ আগস্ট িপ্রতদ্ধিদন দাপ্রখদ্ধলর প্রনদ্ধদ িে প্রদদ্ধয়দ্ধেন। 

ঝালকাঠি : প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে ঝালকাঠি প্রসপ্রনয়র জুপ্রেপ্রেয়াল ম্যাপ্রজদ্ধেট আদালদ্ধত রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরদ্ধেন 

ঝালকাঠি েহর যুিলীদ্ধগর যুগ্ম আহ্বায়ক েপ্রির গ্রহাদ্ধসন। তার আইনজীিী োমীম আলম জাপ্রনদ্ধয়দ্ধেন, আদ্ধিদন প্রিচারক েহণ 

কদ্ধরদ্ধেন। তদ্ধি গ্রকাদ্ধনা আদ্ধদে গ্রদনপ্রন। 

র্দ্ধোর : প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে র্দ্ধোর প্রসপ্রনয়র জুপ্রেপ্রেয়াল ম্যাপ্রজদ্ধেট আমপ্রল আদালদ্ধত রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরন গ্রজলা 

োেলীদ্ধগর সাদ্ধিক সদস্য গ্রগালাম গ্রমাস্তফা কামাল। তদ্ধি আদ্ধিদনটি খাপ্ররজ কদ্ধর প্রদদ্ধয়দ্ধেন প্রিচারক। 

জামালপুর : জামালপুর আমপ্রল আদালদ্ধত প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্ধরাদ্ধহর মামলার আদ্ধিদন কদ্ধরন গ্রজলা যুিলীদ্ধগর যুগ্ম সাধারণ 

সোদক আইনজীিী রাদ্ধসদুল ইসলাম গ্রখাকন। তদ্ধি আদ্ধিদনটি খাপ্ররজ কদ্ধর প্রদদ্ধয়দ্ধেন প্রিচারক। 



প্রমথ্যাচাদ্ধরর প্রিরুদ্ধে ব্যিস্থা গ্রনদ্ধি সরকার -িপ্রতমন্ত্রী স্বপন িট্টাচার্ ি : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় িপ্রতমন্ত্রী স্বপন িট্টাচার্ ি 

িদ্ধলদ্ধেন, প্রিয়া সাহা গ্রর্ অপিচার কদ্ধরদ্ধেন তা ঘৃণা কপ্রর। তার িক্তব্য উদ্ধিশ্যিদ্ধণাপ্রদত। িাংলাদ্ধদেদ্ধক গ্রহয়িপ্রতপন্ন করার জন্য প্রতপ্রন 

কাজটি কদ্ধরদ্ধেন। িাংলাদ্ধদদ্ধে ধম ি ও রাজননপ্রতক স্বাধীনতা রদ্ধয়দ্ধে। আো করপ্রে, সরকার এ প্রমথ্যাচাদ্ধরর প্রিরুদ্ধে ব্যিস্থা েহণ করদ্ধি। 

জাতীয় গ্রিস ক্লাদ্ধির তফাজ্জল গ্রহাদ্ধসন মাপ্রনক প্রময়া হদ্ধল আদ্ধয়াপ্রজত এক আদ্ধলাচনা সিায় প্রতপ্রন এসি কথা িদ্ধলন। 

সংগঠদ্ধনর গ্রচয়ারম্যান প্রমঞা মুপ্রজব্যর রহমাদ্ধনর সিাপপ্রতদ্ধত্ব ও মহাসপ্রচি ে. মদ্ধনারঞ্জন গ্র াষাদ্ধলর সঞ্চালনায় আদ্ধলাচনা সিায় আরও 

িক্তব্য গ্রদন- ঢাকা প্রিশ্বপ্রিদ্যালদ্ধয়র ফাদ্ধম িপ্রস প্রিিাদ্ধগর গ্রচয়ারম্যান অধ্যাপক ে. গ্রমাহািদ আিদুল হাই ও প্রিকারুনপ্রনসা স্কুদ্ধলর 

অপ্রিিািক সপ্রমপ্রতর সিাপপ্রত এদ্ধকএম গ্রখারদ্ধেদ আলম খান। 

প্রিয়া সাহাদ্ধক গ্রেফতার কদ্ধর প্রিচাদ্ধরর আওতায় আনদ্ধত হদ্ধি -চরদ্ধমানাই পীর : প্রিয়া সাহার প্রমথ্যা অপ্রিদ্ধর্াদ্ধগর তীব্র প্রনন্দা ও 

িপ্রতিাদ জাপ্রনদ্ধয়দ্ধেন ইসলামী আদ্ধন্দালন িাংলাদ্ধদদ্ধের আমীর ও চরদ্ধমানাই পীর মুফপ্রত সসয়দ গ্ররজাউল করীম। গ্ররািিার িপ্ররোল 

মহানগরীর অপ্রশ্বনী কুমার হদ্ধল ইসলামী যুি আদ্ধন্দালদ্ধনর কমী সদ্ধিলদ্ধন প্রতপ্রন িদ্ধলন, মাপ্রকিন গ্রিপ্রসদ্ধেন্ট গ্রোনাল্ড ট্রাদ্ধের কাদ্ধে 

িাংলাদ্ধদদ্ধের প্রহন্দু নারী প্রিয়া সাহা গ্রর্ নাপ্রলে কদ্ধরদ্ধেন তা রাষ্ট্রপ্রিদ্ধরাধী। তাদ্ধক গ্রেফতার কদ্ধর আইদ্ধনর আওতায় আনদ্ধত হদ্ধি। 

গ্ররািিার ইসলামী যুি আদ্ধন্দালদ্ধনর কমী সদ্ধিলদ্ধন িধান অপ্রতপ্রথর িপ্রক্ততায় চরদ্ধমানাই পীর এসি কথা িদ্ধলন। 

কমী সদ্ধিলদ্ধন প্রিদ্ধেষ অপ্রতপ্রথ প্রেদ্ধলন ইসলাম আদ্ধন্দালদ্ধনর নাদ্ধয়দ্ধি আমীর মুফপ্রত সসয়দ গ্রমাহািদ ফয়জুল করীম। সিাপপ্রতত্ব 

কদ্ধরন যুি আদ্ধন্দালদ্ধনর মহানগর সিাপপ্রত মাওলানা আপ্ররফুর রহমান। আরও িক্তব্য গ্রদন, যুি আদ্ধন্দালদ্ধনর গ্রসদ্ধেটাপ্রর গ্রজনাদ্ধরল 

মাওলানা মুহািাদ গ্রনোর উপ্রিন, ইসলামী আদ্ধন্দালদ্ধনর িধান উপদ্ধদষ্টা মাওলানা সসয়দ নাপ্রের আহদ্ধমদ কাওোর, গ্রসদ্ধেটাপ্রর 

মাওলানা জাকাপ্ররয়া হাপ্রমদী, গ্রজলা গ্রসদ্ধেটাপ্রর উপাধ্যে মাওলানা প্রসরাজুল ইসলাম িমুখ। 

অপ্রিদ্ধর্াগ মুসলমান ও গ্রদদ্ধের প্রিরুদ্ধে ষড়র্দ্ধন্ত্রর অংে -আল্লামা িাব্যনগরী : প্রিয়া সাহার িক্তব্যদ্ধক ‘অদ্ভুত’ আখ্যা প্রদদ্ধয় তীব্র প্রনন্দা ও 

িপ্রতিাদ জাপ্রনদ্ধয়দ্ধেন গ্রহফাজদ্ধত ইসলাম িাংলাদ্ধদদ্ধের মহাসপ্রচি ও হাটহাজারী মারাসার সহদ্ধর্াগী মহাপপ্ররচালক আল্লামা জুনাদ্ধয়দ 

িাব্যনগরী। গ্ররািিার এক প্রিবৃপ্রতদ্ধত প্রতপ্রন িদ্ধলন, অপ্রিলদ্ধে রাষ্ট্রীয়িাদ্ধি প্রিয়া সাহার প্রিরুদ্ধে কদ্ধঠার ব্যিস্থা েহণ করদ্ধত হদ্ধি। রাদ্ধষ্ট্রর 

পে গ্রথদ্ধক তার প্রিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্ধরাহ মামলা করদ্ধত হদ্ধি। অন্যথায় ধম িিাণ, গ্রদেদ্ধিপ্রমক সদ্ধচতন গ্রতৌপ্রহদী জনতা তাদ্ধক অিাপ্রিত গ্র াষণা 

করাসহ কঠিন কম িসূপ্রচ প্রদদ্ধত িাধ্য হদ্ধি। 

সুষ্ঠু তদন্ত দাপ্রি ‘সম্প্রীপ্রত িাংলাদ্ধদে’র : প্রিয়া সাহার প্রমথ্যাচাদ্ধরর সুষ্ঠু তদদ্ধন্তর দাপ্রি জাপ্রনদ্ধয়দ্ধে সি ধম িািলেী মানুদ্ধষর সমন্বদ্ধয় গঠিত 

‘সম্প্রীপ্রত িাংলাদ্ধদে’। গ্ররািিার জাতীয় গ্রিস ক্লাদ্ধির জহুর গ্রহাদ্ধসন গ্রচৌধুরী হদ্ধল আদ্ধয়াপ্রজত সংিাদ সদ্ধিলদ্ধন এ দাপ্রি জানাদ্ধনা হয়। 

সংিাদ সদ্ধিলদ্ধন সংগঠদ্ধনর আহ্বায়ক পীযূষ িদ্ধন্দযাপাধায় িদ্ধলন, একটি সং িে িপ্রতপ্রেয়ােীল অপেপ্রক্ত আিারও এদ্ধদদ্ধের 

সাম্প্রদাপ্রয়ক সম্প্রীপ্রত নষ্ট করার হীন গ্রচষ্টায় প্রলপ্ত আদ্ধে। ট্রাদ্ধের কাদ্ধে প্রিয়া সাহার অপ্রিদ্ধর্াদ্ধগর সদ্ধে িাস্তিতার গ্রকাদ্ধনা প্রমল গ্রনই। 

প্রিয়া সাহার িক্তব্য সম্পূণ ি িাদ্ধনায়াট। িাংলাদ্ধদেদ্ধক একটি সাম্প্রদাপ্রয়ক গ্রদদ্ধের তকমা লাগাদ্ধনার জন্য জাতীয় ও আন্তজিাপ্রতক গ্রগাষ্ঠী 

সপ্রেয়। 

সংগঠদ্ধনর সদস্য সপ্রচি ে. মামুন আল মাহাতাদ্ধির পপ্ররচালনায় সংিাদ সদ্ধিলদ্ধন একুদ্ধে গ্রটপ্রলপ্রিেদ্ধনর প্রসইও গ্রম. গ্রজ. (অি.) 

গ্রমাহািদ আপ্রল প্রেকদার, সাদ্ধিক সপ্রচি গ্রমা. নাপ্রের উপ্রিন আহদ্ধমদ, অথ িনীপ্রত প্রিদ্ধেষক ে. রামপ্রনদ্ধমাহন গ্রদিনাথ িমুখ উপপ্রস্থত 

প্রেদ্ধলন। 

কালপ্রকপ্রনদ্ধত োেলীদ্ধগর প্রিদ্ধোি প্রমপ্রেল : প্রিয়া সাহার প্রিচাদ্ধরর দাপ্রিদ্ধত কালপ্রকপ্রনদ্ধত প্রিদ্ধোি প্রমপ্রেল ও সমাদ্ধিে কদ্ধরদ্ধে োেলীগ। 

গ্ররািিার দুপুদ্ধর কালপ্রকপ্রন কদ্ধলজ চত্বদ্ধর সমাদ্ধিদ্ধে িক্তব্য গ্রদন োেলীগ গ্রনতা িপ্রদউজ্জামান িাকাপ্রমন খান, ইফদ্ধতখার আলম প্ররোদ, 

পলাে গ্রহাদ্ধসন, সাপ্রকব্যল ইসলাম খপ্রলল ও োমাদ গ্রহাদ্ধসন িমুখ। পদ্ধর প্রিদ্ধোি প্রমপ্রেল গ্রির করা হয়। 

 


