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agািধকার েমেলিন েডথ েরফােরn নািনেত

15  বছর  আেগ  2004  সােলর  21 আগs  রাজধানীর  ব বnু  eিভিনuেত  আoয়ামী  লীেগর  সntাসিবেরাধী
সমােবেশ চালােনা হেয়িছল ভয়াবহ েgেনড হামলা। e ঘটনার দiু মামলায় গত বছর িবচািরক আদালেতর
রােয়র পর েডথ েরফােরn o আিপল িন িtর জনয্ সব নিথ হাi েকােটর্  পাঠােনা হেলo eখেনা agািধকার
িভিtেত  নািনর  uেদয্াগ  েনয়িন  রা পk। ব ল  আেলািচত  e  মামলার েপপারবকু  psেতর  কাজo চলেছ
pচিলত িনয়েমi। সাধারণ মামলার মেতা ei েপপারবকু িবিজ েpেসi ছাপােনা হেব, নািক িবিডআর িবেdােহর
মামলার  মেতা  িবেশষ  বয্বsায়  সুিpম  েকাটর্  pশাসনi  ছাপােব,  েসi  িসdাn  eখেনা  হয়িন।  গত  বছর  10
aেkাবর েদoয়া রােয় সােবক sরা  pিতমntী লুৎফুjামান বাবর o আবদসু সালাম িপnুসহ 19 আসািমেক
মতুৃয্দ   েদয়  ঢাকার  dত  িবচার  াiবযু্নাল-1।  eকi  aপরােধ  িবeনিপর  ভারpাp  েচয়ারপারসন  তােরক
রহমান,  হািরছ  েচৗধুরীসহ  19  আসািমেক  যাবjীবন  সাজা  েদoয়া  হয়।  আরo  11  আসািমেক  েদoয়া  হয়
িবিভn েময়ােদ সাজা। রােয় বলা হয়, হরকাতুল িজহাদ ( িজ) েনতা মুফিত আবদলু হাnান o তার সহেযাগীরা
েgেনড হামলার িকছু িদন আেগ বনানীর হাoয়া ভবেন িগেয় তােরক রহমােনর সে  সাkাৎ কেরন। পের eক
ৈবঠেক  তৎকালীন  িবেরাধীদলীয়  েনতা  o  আoয়ামী  লীগ  সভােনtী,  বতর্ মান  pধানমntী  েশখ  হািসনা  o
আoয়ামী  লীগ  েনতােদর  হতয্া  করার  সহেযািগতা  চায়  জি রা।  তােরক  রহমান  uপিsত  সবার  সামেন
জি েদর সব ধরেনর সহেযািগতার আ াস েদন। আর oi হামলার মখুয্ uেdশয্ িছল েশখ হািসনােক হতয্া কের
তার দলেক েনতৃtশূনয্ করা। 27 নেভmর রােয়র পূণর্া  aনুিলিপ o যাবতীয় নিথপt েডথ েরফােরn িহেসেব
হাi  েকােটর্  পাঠােনা  হয়।  মামলািট  জন tপূণর্  o  চা লয্কর  িবেবচনায়  িনেয়  agািধকার  িভিtেত  েডথ
েরফােরn o আিপল িন িtর দািব aেনক আiনজীবীর।
তৎকালীন রা যেntর গভীর ষড়যnt আর পৃ েপাষকতায় িবভীিষকাময় e হামলার সে  জিড়ত িছল দধুর্ষর্
জি  সংগঠন হরকাতুল িজহাদ আল iসলামী বাংলােদশ ( িজিব)। ষড়যnt ধু হামলায়i েশষ হয়িন, িবচার
িভn  খােত  pভািবত  করেতo  সাজােনা  হেয়িছল  জজ  িময়া  নাটক।  সুিpম  েকােটর্ র  িনয়ম  aনযুায়ী,  িনm
আদালত আসািমেক মতুৃয্দ  িদেল তা কাযর্কেরর জনয্ হাi েকােটর্ র aনেুমাদেনর pেয়াজন হয়। মতুৃয্েদ র রায়
েঘাষণার পর মামলার সব নিথ হাi েকােটর্  পাঠােনা হয়, যা েডথ েরফােরn মামলা িহেসেব হাi েকােটর্  eিn
হয়। oi নিথ আসার পর হাi েকােটর্ র েডথ েরফােরn শাখা পরীkা-িনরীkা কের েপপারবকু psত কের।
েপপারবকু psত হেল মামলািট নািনর জনয্ psত হেয়েছ বেল ধের েনoয়া হয়।
জানা েগেছ, সাধারণত সব মামলার েপপারবুক টাiিপং েশেষ ছাপার জনয্ িবিজ েpেস পাঠােনা হেলo িকছু

tপূণর্  মামলার  েkেt  সুিpম  েকােটর্ i  েপপারবকু  ছাপার  নিজর  রেয়েছ।  েযমনিট  হেয়িছল  িবিডআর
িবেdােহর মামলার েkেt। সুিpম েকােটর্ র িনজs বয্বsাপনায় িবিডআর মামলার েপপারবুক (মামলার নিথ,
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রায়, আিপেলর যুিkসহ যাবতীয় কাগজপt) ৈতিরর জনয্ জাপান েথেক িতনিট িডিজটাল ডুিpেকিটং েমিশনo
আনা হেয়িছল। নািন হেয়িছল িবেশষ েবে । তেব চা লয্কর 21 আগs েgেনড হামলা মামলায় eখন পযর্n
e  ধরেনর  েকােনা  uেদয্াগ  লkয্  করা  যায়িন।  জানেত  চাiেল  হাi  েকাটর্  িবভােগর  েsশাল  aিফসার  েমা.
সাiফুর রহমান বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, 21 আগs মামলার েপপারবকু ৈতিরর জনয্ মামলার সব নিথ
টাiেপর কাজ চলেছ। eটা সmn হেলi েপপারবকু ছাপােনার জনয্ বয্বsা করা হেব। িবিডআর মামলার মেতা
e মামলার েপপারবকুo সুিpম েকােটর্ র িনজs বয্বsাপনায় ছাপােনা হেব িকনা- eমন pে  সাiফুর রহমান
জানান, e মামলার িবষেয় eখেনা eমন েকােনা িসdাn েনoয়া হয়িন।
e  িবষেয়  জানেত  চাiেল  aয্াটিনর্  েজনােরল  মাহবুেব  আলম  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  িবিডআেরর
(হতয্াযj)  মামলায়  িবেশষ  বয্বsায়  েপপারবকু  ৈতির  হেয়িছল।  e  মামলােতo  যােত  িবেশষ  বয্বsায়
েপপারবকু  ৈতির  করা  হয়,  েস  জনয্  সুিpম  েকাটর্  কতৃর্ পেkর  দিৃ  আকষর্ণ  করব।  েপপারবকু  ৈতির  হেলi
নািনর uেদয্াগ েনoয়া হেব। aনয্ যারা আিপল o েজল আিপল কেরেছ, েস েলাo eকসে  নািন করা

হেব।  জানেত  চাiেল  সুিpম  েকাটর্  আiনজীবী  সিমিতর  সােবক  সmাদক  aয্াডেভােকট  েমামতাজ  uিdন
আহেমদ েমেহদী বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, 21 আগেsর oi হামলার মাধয্েম বাংলােদেশর সাবর্েভৗমেtর
oপর আঘাত করা হেয়িছল। হতয্ার েচ া করা হেয়িছল জািতর জনেকর কনয্ােক। oi হামলায় aেনক মানষু
pাণ হািরেয়েছন। ফেল মামলািট জন tপূণর্ িবেবচনায় িনেয় agািধকার িভিtেত আিপল o েডথ েরফােরn
নািন হoয়া uিচত।

মামলা েথেক রায় : হামলার িদন রােতi eসআi শরীফ ফা ক আহেমদ বাদী হেয় মিতিঝল থানায় eকিট
মামলা কেরন। পরিদন আoয়ামী লীেগর পk েথেক মামলা করেত েগেল তা েনoয়া হয়িন। মামলােক িভn
খােত িনেত িবeনিপর নীিতিনধর্ারক aেনেক তৎকালীন eকিট pভাবশালী েগােয়nা সংsােক বয্বহার কের।
তারা  জজ  িময়া  নাটক  ম ায়েনর  সব  আেয়াজনo  সmn  কের।  eমনিক  আoয়ামী  লীেগর  িদেক  সেnেহর
আ লু তুেল িবeনিপ িদেত থােক নানা বkৃতা-িববৃিত।
2007 সােল তttাবধায়ক সরকােরর সমেয় 21 আগs েgেনড হামলার পুনঃতদn  হয়। তখন েবিরেয়
আসেত  থােক  aেনক  aজানা  তথয্।  2008  সােলর  11  জনু  িসআiিড  কমর্কতর্ া  ফজলুল  কবীর  দিুট
aিভেযাগপt  দািখল  কেরন।  eেত  িবeনিপ  েনতা  আবদসু  সালাম  িপnু,  তার  ভাi  মাoলানা  তাজuিdন,
িজিব েনতা মুফিত হাnানসহ 22 জনেক আসািম করা হয়। oi বছরi মামলা দিুট dত িবচার আদালেত
sানাnর করা হয়। তttাবধায়ক সরকােরর আমেল হামলার িবচার কাযর্kম  হয়। 2009 সােল আoয়ামী
লীগ সরকার kমতায় আসার পর রা পেkর আেবদেনর পর aিধকতর তদেnর িনেদর্শ েদয় আদালত। দiু
বছর  তদেnর  পর  2011  সােলর  3  জলুাi  তােরক  রহমানসহ  30  জনেক  আসািম  কের  সmূরক  চাজর্ িশট
দািখল করা হয়। e িনেয় e মামলায় েমাট আসািমর সংখয্া হয় 52 জন। aিভেযাগ গঠেনর মধয্ িদেয় 2012
সােলর 18 মাচর্  আনু ািনকভােব  হয় িবচার pিkয়া। গত বছর 18 েসেpmর uভয় পেkর (রা  o
আসািম পk) যুিkতকর্  uপsাপন েশেষ ঢাকার 1 নmর dত িবচার াiবযু্নােলর িবচারক শােহদ নরূ uিdন
রােয়র  জনয্  িদন  িঠক  কেরন।  10  aেkাবর  রাজধানীর  নািজমুিdন  েরােড  aবিsত  পুরেনা  েকndীয়
কারাগােরর পােশ sািপত িবেশষ eজলােস চা লয্কর e মামলা দিুটর রায় েঘাষণা কের িবচারক।
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