
অিমত সাহা ও তাহা পাঁচ িদেনর িরমাে ড
ই আসািম মােজ ল ও শামীম ফতার

অিমত সাহা ও তাহােক গতকাল আদালেত হািজর কের পাঁচ িদেনর িরমাে ড নয় পুিলশ -বাংলােদশ িতিদন

বুেয়ট ছা  আবরার ফাহাদ হত া মামলার এজাহারভু  আসািম মােজ ল ইসলামেক গতকাল ভাের িসেলট
থেক ফতার কেরেছ ঢাকা মহানগর গােয় া পুিলশ। স ায় শামীম িব াহ নােম অ  এক এজাহারভু

আসািমেক সাত ীরা থেক গােয় া পুিলশ ফতার কেরেছ। মামলার ১৪ ন র আসািম শামীম বুেয়েটর
মিরন ইি িনয়ািরং িবভােগর ছা ।

ঢাকা মহানগর পুিলেশর উপকিমশনার (িমিডয়া)  মা র রহমান জানান,  ভার ৪টার িদেক িসেলট থেক
মােজ লেক ফতার করা হয়। ছা লীগ কমী মােজ ল ম াটািরয়াল অ া ড ম াটারলিজক াল ইি িনয়ািরং
িবভােগর ১৭তম ব ােচর িশ াথী। আবরার হত া মামলার এজাহােরর ৮ ন র আসািম িতিন। মা র রহমান
বেলন, এ মামলায় এ িনেয় মাট ১৮ জনেক ফতার করা হেলা, তার মেধ  ১৩ জন মামলার এজাহারভু
আসািম।  চারজেনর নাম  এজাহাের  না  থাকেলও হত াকাে ড সংি তার  াথিমক মাণ পাওয়ায় তােদর

ফতার করা হেয়েছ।

অিমত- তাহা  িরমাে ড  :  বৃহ িতবার  ফতার  আেলািচত  ছা লীগ  নতা  অিমত  সাহা  ও  এজাহারভু
আসািম হােসন মাহা দ তাহােক পাঁচ িদেনর িরমাে ড পািঠেয়েছ আদালত। ঢাকার সবুজবাগ থেক অিমত
সাহা ও গাজীপুেরর মাওনা থেক ফতার তাহােক গতকাল হািজর করা হয় আদালেত। তােদর জািমন
আেবদন নাকচ কের িজ াসাবােদর জ  পাঁচ িদন কের িরমা ড ম ুর কের আদালত। ঢাকার মহানগর হািকম
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মা. সারাফু ামান আনসারী গতকাল এ আেদশ দন। উে খ , িসিভল ইি িনয়ািরং িবভােগর ছা  অিমত
বুেয়ট ছা লীেগর আইনিবষয়ক উপস াদক। আেলািচত এ হত ােকা র অ তম সে হভাজন িহেসেব তার
নাম আসার পরও মামলায় তার নাম না থাকা িনেয় ই িদন ধের নানা আেলাচনা চলিছল। আর য  েকৗশল
িবভােগর ি তীয় বেষর ছা  তাহা এ হত া মামলার ১১ ন র আসািম। বুেয়েটর শেরাংলা হেলর আবািসক
ছা  তাহাও ছা লীেগর সে  জিড়ত। আদালত সূ  জানায়, তােদর আদালেত হািজর কের ১০ িদন কের
িরমাে ড  নওয়ার  আেবদন  কেরিছেলন  মামলার  তদ  কমকতা  গােয় া  পুিলেশর  পিরদশক  মা.
ওয়ািহ ামান। পুিলেশর িরমা ড আেবদেনর পে  নািন কেরন রা পে র আইনজীবী হমােয়ত উি ন খান
িহরণ। অ িদেক ই বুেয়ট ছাে র পে  িরমাে ডর িবেরািধতা কের জািমেনর আেবদন কেরন আইনজীবী মা.
আইয়ুব হাসাইন। নািন শেষ িবচারক জািমন নাকচ কের ই আসািমেদর পাঁচ িদন কের িরমাে ড িনেয়
িজ াসাবােদর অ মিত দন। স ত, বুেয়ট ছা লীেগর উপসমাজেসবা স াদক ইফিত মাশাররফ সকাল
গত বৃহ িতবার আদালেত ীকােরাি মূলক জবানবি  দন।
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