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িব  সংবাদমাধ েম হিল আিটজান মামলার রায়
কাশ : ২৮ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

লশােনর হিল আিটজান র েুরে ট ২০১৬ সােল জি  হামলা মামলার রায় গতকাল বধুবার ঘাষণা করা
হেয়েছ। এই হামলা িছল বাংলােদেশর ইিতহােস এক নিজরিবহীন ঘটনা। এেত িনহত হন বশ কেয়কজন
িবেদিশ নাগিরক।  গতকাল রায়  ঘাষণার পর এই  খবর জাতীয় ও আ িলক গণমাধ েমর পাশাপািশ
িবিবিস, িসএনএন, কাতারিভি ক আল-জািজরা, জামান সংবাদমাধ ম ডেয়েচ ভেল, বাতা সং া এএফিপ,
রয়টাসসহ আ জািতক িবিভ  সংবাদমাধ ম ে র সে  চার ও কাশ কের।

িবিবিস ই টার াশনােলর অনলাইেন ‘হিল আিটজান ক ােফ :বাংলােদশ ইসলািম স সে ট ড টু ডথ
ফর ২০১৬ অ াটাক’ িশেরানােম খবর কািশত হেয়েছ। িতেবদেন বলা হেয়েছ, রােয় সাত জেনর মতৃদু
দওয়া হেয়েছ। হামলার ঘটনায় আইএেসর প  থেক দায় ীকার করা হেলও বাংলােদেশর দািব, ানীয়

একিট জি  সংগঠন ঐ হামলা চািলেয়েছ। হামলাকারী সবাই ঐ িনরাপ া বািহনীর অিভযােন িনহত হয়।

‘ সেভন মন সে ট ড টু ডথ ফর রালস ইন বাংলােদশ’স ডডিলেয়  টরর অ াটাক’ িশেরানােম
খবর কাশ কেরেছ মািকন সংবাদমাধ ম িসএনএন। খবের বলা হয়, এ মামলায় আসািমেদর িবচাের
বাংলােদশ  সরকার  একিট  িবেশষ  াইবু নাল  গঠন  কের।  রায়  ঘাষণার  পর  আসািমেদর  কেয়কজন
িনেজেদর িখলাফেতর সনা বেল িচ কার করেত থােক।

‘বাংলােদশ : সেভন ইসলািম  িমিলট া টস সে ট ড টু  ডথ’  িশেরানােম  িতেবদন কাশ কেরেছ
ডেয়েচ  ভেল।  িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  সাত  আসািমর িব ে  অিভেযাগ  সে হাতীতভােব  মািণত
হেয়েছ। আদালত তােদর সেবা  সাজা িদেয়েছ।

আল-জািজরা িশেরানাম কেরেছ—হিল আিটজান ক ােফ অ াটাক :ঢাকা কাট সে টেসস সেভন টু ডথ।
খবের বলা হেয়েছ,  এই রায়েক াগত জািনেয়েছ রা প । পুিলেশর প  থেক বলা হেয়েছ,  খালাস
পাওয়া এক আসািমর িব ে  আিপল করা হেব।

ি িটশ বাতা সং া রয়টােসর িশেরানাম করা হেয়েছ—বাংলােদশ সে টেসস সেভন টু ডথ ফর ২০১৬
ক ােফ অ াটাক। খবের বলা  হেয়েছ,  রায় ঘাষণার পর দ া রা  আদালেতই ‘আ া  আকবর’  বেল

াগান দয়। তারা বলেত থােক—আমরা অ ায় িকছু কিরিন। ই আসািম এ সময় মাথায় আইএেসর
িচ বাহী টিুপ পের িছল।

এর  বাইের  ভারেতর  আন বাজার  পি কা,  টাইমস  অব  ইি ডয়া,  ি েটেনর  দ  গািডয়ানসহ  িবিভ
গণমাধ েম খবরিট কািশত হয়।
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