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েভালার  েবারহানuিdেনর ঘটনা রাে র িব েd  গভীর  ষড়যnt  বেল  মnবয্  কেরেছ  হাiেকাটর্ ।  আদালত
বেলেছ,  e  ঘটনার  েপছেন  রা েক  aিsিতশীল  করার  uেdশয্  থাকেত  পাের।  eজনয্  pশাসনেক  সতকর্
থাকেত হেব। িবচারপিত eফ আর eম নাজমলু আহাসান o িবচারপিত েক eম কাম ল কােদেরর সমnেয়
গিঠত হাiেকােটর্ র িডিভশন েব  গতকাল েসামবার e মnবয্ কের। িবষয়িট সাংবািদকেদর জািনেয়েছন
েডপুিট aয্াটিনর্ েজনােরল বয্ািরsার e িব eম আbুlাহ আল মাহমুদ বাশার।
মহানিব (সা)েক িনেয় েমেস াের কটূিkর aিভেযােগ ‘েতৗিহিদ জনতার’ বয্ানাের েভালায় চলা িবেkাভ
সমােবেশ  সংঘেষর্র  ঘটনায়  চারজন  িনহত  হয়।  আহত  হয়  কেয়কশ  েলাক।  e  িনেয়  গতকাল  িবিভn
পিtকায়  eকািধক  pিতেবদন  pকািশত  হয়।  pকািশত  pিতেবদন  আদালেতর  নজের  আেনন  আiনজীবী
রিনuল  iসলাম।  e  সময়  িতিন  ঐ  ঘটনার  িবচার  িবভাগীয়  তদেnর  িনেদর্শনা  েচেয়  বেলন,  পুিলেশর
িলেতi  হতাহেতর  ঘটনা ঘেটেছ।  আর  e  ঘটনার  তদn  পুিলশ করেল  তা সু ু  o িনরেপk  হেব  না।  e

িবষেয় আদালত sতঃpেণািদত হেয় আেদশ িদেত পাের।
ei  পযর্ােয়  আদালত  বেলন,  সংঘেষর্র  ঘটনায়  মামলা  হেয়েছ।  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনী  বয্বsা
িনেয়েছ।  তদn  চলেছ।  সরকার  িবষয়িট  েtর  সে  েদখেছ।  মানষু  মারা  েগেছ,  জনগেণর  পাশাপািশ
পুিলশo  তর  আহত  হেয়েছ।  আদালত  বেলেছ,  ‘েফসবকু  আiিড  হয্াক  কের  েপাs  িদেয়েছ  বেল
aিভেযাগ  কেরেছ।  িবষয়িট  পুিলশ  তদn  করেছ।  তদেn  pকৃত  ঘটনা  েবিরেয়  আসেব।  আiনশৃ লা
রkাকারী বািহনী বয্থর্ হেল তখন আমােদর হsেkপ করার সুেযাগ রেয়েছ।’
িডeিজ বেলন, েভালার হতাহেতর ঘটনায় pশাসন কতৃর্ ক বয্বsা gহণ, মামলা দােয়র o তদnাধীন থাকায়
আদালত ei মুহূেতর্  হsেkপ করেব না। পিরিsিতর সুেযাগ েযন েকu িনেত না পাের, েস বয্াপের pশাসনেক
সতকর্  থাকার পরামশর্ িদেয়েছ আদালত।
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