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ব ল আেলািচত হিল আিটজান হামলা মামলার রায় িঘের আদালতসহ ঢাকাজুেড় নয়া হয় কেঠার িনরাপ া
ব ব া।

এর মেধ ই আদালত চ ের ই জি র মাথায় দখা যায় আ জািতক জি  সংগঠন ইসলািমক েটর
(আইএস) পতাকার তীক সংবিলত টিুপ।

িরগ ান ও রাজীব গা ীর মাথায় এই টিুপ দখা যায়। বধুবার পুের রায় ঘাষণার পর এ টিুপ পেরই
আদালত চ ের াগান দয় জি রা।

িবষয়িট িনেয় পুিলশ শাসেন তালপাড় চলেছ। এত িনরাপ ার মেধ ও আইএস টিুপ িকভােব এেলা তা
িনেয় িব য় ও  তির হেয়েছ।

এ অব ায় পুিলশেক িবষয়িট তদে র িনেদশ িদেয়েছন রা ম ী। আইনম ীর িনেদেশ হে  পৃথক তদ ।
তদ  সংি রা এরই মেধ  কাজ  কেরেছন।

তদে র াথিমক ধাপ িহেসেব এ সং া  িভিডও ফেুটজ সরবরাহ করা হেয়েছ। এখন খিতেয় দখা হে
এই টিুপ জি রা কাথায় পেলন।

িবষয়িট  িনেয়  পুের  সিচবালেয়  আইনম ী  আিন ল  হেকর  সংবাদ  সে লেনও  সাংবািদকরা  
কেরিছেলন। জবােব আইনম ী বেলেছন, িবষয়িট জেনিছ।

  যগুা র িরেপাট
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এিট িনেয় তদ  হওয়া উিচত। আিম এখনই তদে র জ  সংি েদর সে  কথা বলব।

আইিজ (ি জ ) ি েগিডয়ার জনােরল এেকএম মা ফা কামাল পাশা যগুা রেক জানান, জি েদর মাথায়
আইএেসর টিুপর িবষেয় উ  পযােয়র তদ  কিমিট গঠন কেরেছ কারা অিধদফতর।

কিমিটেক ৫ কাযিদবেসর মেধ  িতেবদন জমা িদেত বলা হেয়েছ। তদ  কিমিটর ধান হেলন অিতির
আইিজ (ি জ ) কেনল আবরার হােসন।

অ রা হেলন িডআইিজ (সদর দফতর) িটপু লতান এবং এআইিজ আিম ল ইসলাম।

ত দশীরা জািনেয়েছন, রায় ঘাষণার পর মতুৃ দ া  সাত জি র কারও মেধ  কােনা  অ েশাচনা
দখা যায়িন।

আদালেতর ভতের এবং বর কের আনার সময় তারা াগান িদেত থােক। থেম মতৃু দ া  আসািম
রািকবলু ইসলাম ওরেফ িরগ ােনর মাথায় আইএেসর টিুপ চােখ পেড়।

আসািমেদর ি জনভ ােন তালার পর জাহা ীর আলম ওরেফ রাজীব গা ী  নােম অপর এক জি েকও
কােলা কাপেড় তির একইরকম টিুপ পরেত দখা যায়।

এছাড়া রায় ঘাষণার পর কাঠগড়ায় দাঁিড়েয় থাকা আসািমরা  ‘আ া  আকবর, আ া  আকবর’  বেল
ওেঠ।

এরপর তারা  আদালেত উপি ত আইনজীবী ও গণমাধ মকমীেদর উে েশ বেল,  আমােদর িবজয় খুব
িশগিগরই।

তদ  সংি  এক পুিলশ কমকতা যগুা রেক বেলন, ওই টিুপ জি রা আদালেত হািজর হওয়ার আেগ জল
থেক বর হওয়ার সময় সে  িনেয় এেসিছল, নািক আদালেত হািজর হওয়ার পর কউ তােদর সরবরাহ

কেরেছ তা খিতেয় দখা হে ।

এ িবষেয় সংি  কােনা কমকতার দািয়ে  অবেহলার মাণ পাওয়া গেল তার িব ে  যথাযথ ব ব া
নয়া হেব। ত দশীরা জািনেয়েছন, সকােল আদালেত হািজর করার সময় কারও মাথায় এমন টিুপ িছল

না।

িক  বর হওয়ার সময় জি েদর মাথায় এই টিুপ দখা যায়।

কারাগার থেক কড়া িনরাপ ার মধ  িদেয় আনা এসব জি  আইএেসর তীক সংবিলত টিুপ কাথায়
পেলন তা িনেয় িব য় ও  তির হেয়েছ।

এ  িবষেয়  ঢাকা  মে াপিলটন  পুিলেশর  কাউ টার  টেরািরজম  ইউিনেটর  ধান  মিন ল  ইসলাম
গণমাধ মেক বেলন, এিট আমরা দেখিছ, ছিবও দেখিছ।

আমরা িবি ত হেয়িছ। কারাগার থেক আনার সময় আসািমেদর ত ািশ কের দখা হয়, তােদর সে  িক
আেছ তা দখা হয়। এ ধরেনর টিুপ তােদর কােছ কীভােব গল, িবষয়িট ে র সে  তদ  হে ।

ঢাকা  ক ীয়  কারাগােরর  জলার  মাহববুলু  ইসলাম  যগুা রেক  বেলন,  আদালেত  হািজেরর  জ
আসািমেদর কারাগার থেক বর করার সময় সবার দহ ত ািশ করা হেয়েছ।

তােদর পেকট চক করা হেয়েছ। তােদর কারও সে ই এ ধরেনর িকছু পাওয়া যায়িন। এ সং া  একািধক
িভিডও ফেুটজ রেয়েছ। কারাগাের এ ধরেনর টিুপ পরা বা সে  রাখার কােনা েযাগ নই।

িতিন আরও বেলন, রায় ঘাষণা শেষ আসািমরা জলখানায় এেল তােদর এ িবষেয় িজ াসাবাদ করা
হেয়েছ।

জবােব  বেলেছ,  আদালেত অব ানকালীন  কউ একজন তােদর এ  টিুপ  সরবরাহ  কেরেছ।  তেব  টিুপ
সরবরাহকারী ব ি িট ক স িবষেয় িকছু জানানিন।

িরগােনর আইনজীবী দেলায়ার হােসন বেলন, আসািম চার বছর কারাগাের আেছ। এ টিুপ স কাথায়
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

পল, এটা তা আমারও । এ িবষেয় আিম িকছু জািন না।

পুিলেশর িসিকউশন িবভােগর উপকিমশনার জাফর হােসন বেলন, আমরা িবষয়িট নানা মাধ েম জানেত
পেরিছ। িবষয়িট তদ  কের দখিছ।

িরগােনর আইএেসর টিুপ পের আদালেত আসার সে  রা পে র আইনজীবী  আবু আব াহ বেলন,
‘আিম িবি ত হেয়িছ। এই দািয়  কারা কতৃপ েক িনেত হেব। তারা দািয়  এড়ােত পাের না। এ িনেয়
তদ  হওয়া দরকার। 

এিদেক লশােনর হিল আিটজান বকািরেত মামলািটর রায় িঘের আদালতপাড়াসহ রাজধানীজুেড় বাড়িত
িনরাপ া হণ কের আইনশৃ লা বািহনী।

আেগর িদন ম লবার পুর থেক ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত চ ের িনরাপ া জারদার করা হয়।
য কােনা ধরেনর অ ীিতকর অব া এড়ােত র াব-পুিলেশর পাশাপািশ িবিভ  গােয় া সং ার সদ রা

রাজধানীর িবিভ  জায়গায় নজরদাির কের।

বধুবার আদালতপাড়ায় নয়া হয় িবেশষ িনরাপ া ব ব া। সবাইেক দহ ত ািশ কের আদালত অ েন
ঢাকােনা হে । 

িনরাপ া ব ব া স েক জানেত চাইেল ওিস িমজা র রহমান যগুা রেক বেলন, রায়েক িঘের আদালত ও
এর আশপােশর এলাকায় ব াপক িনরাপ া ব ব া িছল।

৩ েরর িনরাপ ায় িছল র াব, পুিলশ এবং িডিবর সদ রা। কবল কােতায়ািল থানােকি কই মাতােয়ন
করা হয় চার শতািধক ফাস। আদালতেকি ক িছল আড়াই শতািধক ফাস।
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