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হাiেকাটর্  বেলেছ,  দীঘর্  আট  বছর  ধের
সাংবািদক  দmিত  সাগর- িন  হতয্া
মামলার  তদn  চলেছ।  eখেনা  তদn  েশষ
হয়িন।  কেব  নাগাদ  েশষ  হেব,  নািক
aনnকাল  পযর্n  তদn  চলেব? িবচারপিত
eম  iনােয়তুর  রিহম  o  িবচারপিত  েমা.
েমাsািফজরু  রহমােনর  সমnেয়  গিঠত
হাiেকােটর্ র  িডিভশন  েব  গতকাল
েসামবার  তদn  কমর্কতর্ ার  uেdেশয্  e
মnবয্ কেরন।
তলব  আেদেশ  গতকাল  হাiেকােটর্  েকস
ডেকটসহ  (িসিড)  হািজর  হন  মামলার

তদn  কমর্কতর্ া  যর্ােবর  aিতিরk  পুিলশ  সুপার  খnকার  শিফkল  আলম।  িতিন  আদালতেক  বেলন,  e
মামলায়  eখেনা  েকান  kু  খুেঁজ  পাoয়া  যায়িন।  িডeনe  েটেsর  চারিট  িরেপাটর্  নমনুা  পরীkার  জনয্
যুkরাে  পাঠােনা  হেয়েছ।  eর  মেধয্  পাoয়া  দিুট  নমুনার  সে  আসািমেদর  সে  েকােনা  িমল  খুঁেজ
পাoয়া        যায়িন।  aপর  দিুট  নমুনা  েফডােরল  বুয্েরা  aব  iনেভিsেগশন  (eফিবআi)  e  রেয়েছ।
আদালত  বেলন, ei  মামলার  জbকৃত  আলামত  িহেসেব  কী েপেয়েছন? তদn  কমর্কতর্ া  বেলন, কেয়কিট
েছারা, দা, বিঁট েপেয়িছ। তেব িরেপাটর্  না আসায় কােরা সে  িমল পাoয়া যায়িন। আসািম  তানভীেরর
আiনজীবী ফাoিজয়া কিরম িফেরাজ বেলন, eখন পযর্n সাত জন তদn কমর্কতর্ ার পিরবতর্ ন হেয়েছ। িকn
তদেnর েকােনা agগিত েনi।
েডপুিট aয্াটিনর্ েজনােরল েমা. সারoয়ার েহােসন বাpী বেলন, তদn সmেnর জনয্ সময়সীমা েবেঁধ িদেত
পাের আদালত। আদালত বেলন, আট বছেরo তদn েশষ হয়িন। আর eখন সময় েবেঁধ িদেল তদn েশষ
হেব? eরপরi হাiেকাটর্  তানভীেরর িবষেয় মামলা বািতল pে  জািরকৃত েলর oপর বৃহsিতবার রােয়র
জনয্ িদন ধাযর্ কের েদয়।
2012  সােলর  11  েফbয়াির  রােত  ঢাকার  পি ম  রাজাবাজাের  িনজ  বাসায়  খুন  হন  সাংবািদক  সাগর
সরoয়ার  eবং  েমেহ ন  িন।  িনর  ভাi  নoেশর  আলী  েরামান  বাদী  হেয়  েশেরবাংলা  নগর  থানায়
মামলা কেরন। pথেম মামলার তদnভার যায় েশেরবাংলা নগর থানায়। পের েগােয়nা পুিলেশর oপর।
eরপর হাiেকােটর্ র আেদেশ তদn পায় যর্াব। eখন পযর্n 68 বার সময় েনoয়া হেয়েছ আদালত েথেক।
িকn মামলার তদn pিতেবদন আদালেত দািখল করেত পােরিন তদn কমর্কতর্ া। আগামী 14 নেভmর e
মামলার  তদn  pিতেবদন  দািখেলর  জনয্  তদn  কমর্কতর্ ােক  সময়  িদেয়েছন  মহানগর  হািকম  েদবbত
িব াস।
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েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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