
হিল আিটজান মামলার রায়

সাত জি র ফাঁিস
মূল পিরক নাকারী, সম য়কারী, মলূ হামলাকারী এবং হামলােচ ায় জিড়ত, কােরা ভূিমকাই
ছােটা কের দখার েযাগ নই :িবচারক
কাশ : ২৮ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ায় সােড় িতন বছর আেগ লশােনর হিল আিটজান বকািরেত ঘেটিছল নারকীয় জি  হামলার ঘটনা।
বাংলােদেশ িখলাফত কােয়েমর লে  ব  িবেদিশ হত া কের জনমেন আত  তির ও আ জািতক জি
সংগঠন  আইএসএর দিৃ  আকষণই  িছল  ঐ হামলার  মলূ  উে শ।  িনমম  ও  িন রু  ঐ হামলার  মলূ
পিরক না  কেরিছেলন  নব  জএমিবর  ধান  সম য়ক  তািমম  চৗধরুী,  ল  ইসলাম  মারজান  ও
সােরায়ার জাহান।

বকািরেত হামলা ও হত ায  চািলেয়িছেলন পাঁচ জি  যারা আইনশৃ লা বািহনীর িবেশষ অিভযােন িনহত
হন। হামলা েচ ায় জিড়ত িছেলন নব  জএমিবর সাত জি । এই সাত জি েক সেবা  শাি  মতুৃ দ

  জািমউল আহসান িসপু ও
িদদা ল আলম
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িদেয়েছন  ঢাকার স াসিবেরাধী  িবেশষ  াইবু নােলর িবচারক মা.  মিজবরু  রহমান।  রায়  েন  দি ত
আসািমরা কাঠগড়ায় দাঁিড়েয় ‘আ া  আকবর’ িন দন। একই সে  বেলন, ‘আমরা কােনা অ ায়
কিরিন’। এ সময় তােদর অেনকেক হাসেতও দখা যায়।  রােয় িবচারক বেলন, পিরক নাকারী িতন জন
ও অিভযু  সাত জি র একই অিভ ায় িছল য পাঁচ জি  রাহান ইবেন ইমিতয়াজ,             মীর সােমহ
মাবাে র, িনরবাস ইসলাম, মা. খায় ল ইসলাম পােয়ল ও মা. শিফ ল ইসলাম উ লেক িদেয় মলূ

হামলাকারী লশােনর টৈনিতক এলাকায় বেড়া ধরেনর হামলা কের ব  দিশ-িবেদিশ মা ষেক হত া
কেরন। সই অিভ ায় বা বায়েনর জ  আসািমেদর মেধ  কউ পিরক না, কউ অ  সং হ ,  কউ

িশ ণ ও েরাচনা  এবং কউ পিরক না অ েমাদন িদেয় ঐ হামলা সংঘিটত কেরন। এ কারেণ ঐ
হামলার মলূ পিরক নাকারী, সম য়কারী এবং ঐ হামলাকারী ও হামলা েচ ায় জিড়ত কােরা ভূিমকা
ছােটা বা  বেড়া কের দখার েযাগ নই। সকেলই একই অিভ ায় িনেয় ঐ নারকীয় হামলা েচ ায়

অংশ হণ কের একই অপরাধ কেরেছন।

এিদেক রায় ঘাষণােক ক  কের পুরান ঢাকার আদালত পাড়ায় নওয়া হয় কেঠার িনরাপ া ব ব া।
মাতােয়ন  করা  হয়  আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর  অিতির  সদ ।  িছেলন  গােয় ােদর  কড়া

নজরদাির।  সকােল  আসািমেদর কড়া  িনরাপ ার মধ  িদেয়  গাজীপুেরর ক ীয় কারাগার থেক ঢাকা
মহানগর  দায়রা  জজ  আদালত  ভবেনর  হাজতখানায়  আনা  হয়।  সখান  থেক  বলা  ১২টার  আেগ
তােদরেক স াসিবেরাধী াইবু নােলর কাঠগড়ায় নওয়া হয়। এর আেগই আদালত ক  পূণ হেয় যায়
আইনজীবী, দিশ-িবেদিশ সাংবািদক ও পযেব ক ারা। আসািমেদর কাঠগড়ায় আনার কেয়ক িমিনেটর
মেধ ই এজলােস আেসন িবচারক। এ সময় আদালত কে  িছল হইচই। এ অব ায় সবাইেক নীরব থাকার
িনেদশ িদেয় িবচারক বেলন, রায় ঘাষণার পর মামলার প গণ িতি য়া দখােবন এটাই াভািবক।
তেব আিম সেবা  চ া কেরিছ ায়িবচার িনি েতর জ । সবিকছু িবেবচনা কেরই রায় দওয়া হেয়েছ।
এরপরই জনাকীণ আদালেত রায় ঘাষণা কেরন িতিন।

সাত জি র কার িক দায়

রােয় িবচারক বেলন,  তািমম চৗধরুী,  মারজান ও সােরায়ার জাহােনর পিরক নায় মতুৃ দ া  সাত
আসািমর মেধ  জাহা ীর হােসন ওরেফ রাজীব গা ী পিরক না ও িশ ণ িদেয় সদ  ির টু এবং অ
সং া  তথ  দান কেরন। রািকবলু হাসান িরেগন মলূ হামলাকারীেদর িশ ণ ও েরাচনা দন। আ সু
সবরু খান হামলার পিরক না ও অ েমাদন দন। আসলাম হােসন ওরেফ যাশ অ  ও িল আনা নওয়া
কেরন এবং হামলার জ  ব রায় ভাড়া বাসার ব ব া কেরন। মামু র রিশদ অ  সরবরাহ কেরন এবং
আসািম শিরফলু ইসলাম খােলদ হামলার পিরক না কের েচ া হণ কের দিশ-িবেদিশ ২৩ জনেক
হত া,  তর জখম  এবং  অ েদর আঘাত কের স াসিবেরাধী  আইেনর ৬(২)(অ) ধারায়  শাি েযাগ
অপরাধ কেরেছন যা সে হাতীতভােব মাণ করেত পেরেছ রা প । এজ  সাত জি েক স াসিবেরাধী
আইেনর ঐ ধারায় দাষী সাব  কের তােদরেক মতৃু দে র পাশাপািশ ৫০ হাজার টাকা জিরমানা করা
হেলা। তােদর  মতুৃ  িনি ত না হওয়া পয  গলায় ফাঁিস িদেয় ঝিুলেয় রেখ মতুৃ দ  কাযকেরর িনেদশ
দওয়া গল। মতুৃ দে র এ রােয়র সত ািয়ত অ িলিপ পাওয়ার এক মােসর মেধ  হাইেকােট আিপল করার
েযাগ পােবন দি তরা।

এিদেক হামলার সােড় িতন বছেরর মেধ  চা ল কর এ হামলা মামলার রায় ঘাষণার পর সরকােরর শীষ
মহল থেক সে াষ কাশ করা হেয়েছ। খাদ আইনম ী আিন ল হক বেলেছন,  বাংলােদেশ এ রকম
হত াকা  হেল তার িবচার অত  ত হয় এবং সব আইিন ি য়া অ সরণ কের সই িবচার স
করার দৃ া  আমরা িব বাসীর সামেন মাণ করেত পেরিছ। তেব আসািম পে র আইনজীবীরা বলেছন,
তারা ায়িবচার পানিন, রােয়র িব ে  আিপল করেবন।

বেড়া িমজানই িমজা র রহমান সটা

মািণত হয়িন : াইবু নাল

রােয় সাত জনেক সেবা  শাি  দওয়া হেলও বক র খালাস পেয়েছন মা. িমজা র রহমান নােমর এক
আসািম।  তার িব ে  স াসিবেরাধী  আইেনর আটিট ধারায়  অিভেযাগ  আনা হেলও তা  মাণ  করেত
পােরিন রা প । এ সে  িবচারক রােয় বেলন,  আসািম জাহা ীর হােসেনর দাষ ীকােরাি মলূক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

জবানবি েত উে িখত বেড়া িমজানই এই মামলার আসািম মা. িমজা র রহমান তা কােনা সা  হেত
দখা যায়িন। আসািমরা তােদর দাষ ীকােরর জবানবি েত এও উে খ কেরনিন য িমজা র রহমান

হিল  আিটজান  বকািরেত  হামলার  ঘটনার  িবষেয়  জানত  বা  কােনাভােব  জিড়ত  িছল।  রা প  হিল
আিটজােন হামলার িবষেয় িমজানেক জিড়েয় কােনা সা  দান কেরিন। িমজােনর দাষ ীকােরাি মলূক
জবানবি  এবং অ া  সা  হেত দখা যায় না য, মা. িমজা র রহমান ঐ হামলার সে  জিড়ত িকংবা
হামলা স েক অবগত িছল। কােজই তার িব ে  ৬(২)(অ) ধারার আনীত অিভেযাগ মািণত হয়িন। এ
কারেণ তােক খালাস দওয়া হেলা।

রােয় সাত জি েক স াসিবেরাধী আইেনর ৮ ধারায় ছয় মাস এবং ৯ ধারায় পাঁচ বছেরর স ম কারাদ
দয় াইবু নাল। এছাড়া ঐ আইেনর ৭ ধারায় আসািম মামু র রিশদ ব তীত অপর ছয় জি েক ১০ বছর

স ম কারাদ  ও ১০ লাখ টাকা অথদ  এবং অনাদােয় আেরা ই বছেরর স ম কারাদ  দওয়া হয়।

মলূ পিরক নাকারী ও সম য়কারী হেলন তািমম

রােয়  বলা  হয়,  তািমম  চৗধরুীর  নতৃে  এ  হামলা  সংঘিটত  হয়।  আসািম  আসলাম  হােসন  যােশর
ীকােরাি মলূক জবানবি েত এ তথ  উেঠ এেসেছ।

২০১৬ সােলর পেহলা জুলাই রােত হিল আিটজােন হামলা চািলেয় জি রা দিশ িবেদিশ নাগিরকসহ ২৩
জনেক হত া কেরন। পের সনাবািহনীর কমাে ডা অিভযােন িনহত হন হামলাকারী পাচঁ জি । এ ঘটনায়

লশান থানায় দােয়র করা হয় স াসিবেরাধী আইেন মামলা।

রােয় সাত জি েক স াসিবেরাধী আইেনর ৮ ধারায় ছয় মাস এবং ৯ ধারায় ৫ বছেরর স ম কারাদ ড দয়
াইবু নাল। এছাড়া ওই আইেনর ৭ ধারায় আসািম মামু র রিশদ ব াতীত অপর ছয় জি েক দশ বছর

স ম কারাদ ড ও দশ লাখ টাকা অথদ ড এবং অনাদােয় আেরা ই বছেরর স ম কারাদ ড দয়া হয়।

এক নজের িবচার

হামলা :১ জুলাই ২০১৬ রাত পৗেন ৯টা।  মামলা দােয়র : ২০১৬ সােলর ২ জুলাই, স াস দমন আইেন,
লশান থানায়। অিভেযাগপ  দািখল : ২০১৮ সােলর ২৩ জুলাই। অিভেযাগ গঠন : ২০১৮ সােলর ২৬

নেভ র,  ঢাকার  স াসিবেরাধী  িবেশষ  াইবু নােল।  সা হণ   :  ২০১৮  সােলর  ৩  িডেস র।
সা হণ শষ : ২০১৯ সােলর ২৭ অে াবর। যিু তক শষ : ২০১৯
সােলর ১৭ নেভ র।
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