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সারা  েদেশ  েছেলধরা  সেnেহ  গণিপটুিনর  ঘটনার  িব েd  কী  কী  পদেkপ  েনয়া  হেয়েছ  eবং  eর  সে
জিড়তেদর িব েd কী বয্বsা েনয়া হেয়েছ, তা জানােত িনেদর্শ িদেয়েছন হাiেকাটর্ । eকi সে  আগামী 28
নেভmেরর মেধয্ sরা  মntণালয় সিচব o পুিলেশর মহাপিরদশর্কেক pিতেবদন আকাের eসব তথয্ জানােত
বলা হেয়েছ।
e ছাড়া গণিপটুিনেত বা ায় িনহত তাসিলমা েবগম েরণুসহ aনয্েদর বাঁচােত িববাদীেদর বয্থর্তা েকন
aৈবধ েঘাষণা করা হেব না, তা জানেত েচেয় ল জাির কেরেছন আদালত।
েসামবার িবচারপিত মiনলু iসলাম েচৗধুরী o িবচারপিত আশরাফুল কামােলর সমnেয় গিঠত হাiেকাটর্
েব  লসহ eসব আেদশ েদন। আদালেত িরেটর পেk নািন কেরন aয্াডেভােকট iশরাত হাসান।
20 জলুাi রাজধানীর utর বা ায় সnানেক sুেল ভিতর্  করােত িগেয় গণিপটুিনেত েরণু িনহত হন। oi
ঘটনায় তার পিরবারেক 5 েকািট টাকা kিতপূরণ েদয়ার িনেদর্শনা েচেয় 28 জলুাi হাiেকােটর্  িরট করা
হয়। e ছাড়া িরেট anবর্তর্ীকালীন kিতপূরণ িহেসেব েরণুর পিরবারেক 15 িদেনর মেধয্ 10 লাখ টাকা
েদয়ার িনেদর্শনা চাoয়া হয়।
সুিpমেকােটর্ র আiনজীবী iশরাত হাসান জনsােথর্ e িরট কেরন। িরেট গণিপটুিনেত জিড়তেদর িব েd

  যুগাnর িরেপাটর্
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পৃথক আiন ৈতিরর িনেদর্শনার পাশাপািশ গণিপটুিনর হাত েথেক েরণেুক বাঁচােত িববাদীেদর বয্থর্তা েকন
aৈবধ েঘাষণা করা হেব না, তা জানেত ল জািরর আরিজ জানােনা হয়।
e ছাড়া জব সংkাn সব েপাs েফসবকু েথেক মুেছ েফলারo িনেদর্শনা চাoয়া হয়। মিntপিরষদ সিচব,
sরা  মntণালয় সিচব, আiন মntণালয় সিচব, তথয্ মntণালয় সিচব, পুিলেশর আiিজ, িডeমিপ কিমশনার
o বা া থানার oিসেক e িরেট িববাদী করা হয়।
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