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হিল আিটর্ জান েবকািরেত হামলা মামলার রােয়র িদন দiু আসািমর iসলািমক েsেটর (আieস) েলােগা
সংবিলত টুিপ পরা িনেয় দiু তদn কিমিটর পাlাপািl মত পাoয়া েগেছ। eকিট কিমিট বলেছ, কারাগার
েথেক আসািমরা oi টুিপ িনেয় eেসিছল। aপর কিমিট বলেছ, কারাগার েথেক তারা oi টুিপ আেনিন। দiু
সংsার পk েথেক গঠন করা তদn কিমিট েলার eমন িভn বkেবয্ েধাঁয়াশা সৃি  হেয়েছ।
আেলািচত  হিল  আিটর্ জান  মামলার দ pাp  আসািম  আসলাম  েহােসন  oরেফ  রয্াশসহ  দiু  জি র  মাথায়
আieস আদেল টুিপ কীভােব eেলা, তা িনেয় তদn  হয়। কারা কতৃর্ পেkর গিঠত তদn কিমিট বলেছ,
কারাগার েথেক আসািমরা আieস েলােগা সংবিলত টুিপ িনেয় আেসিন বেল তারা িনি ত হেয়েছ। তেব
ঢাকা  মহানগর  পুিলেশর  গিঠত  তদn  কিমিট  বলেছ,  েকরানীগে র  েকndীয়  কারাগার  েথেকi  জি রা
আieস েলােগা সংবিলত টুিপ আদালেত িনেয় eেসিছল।
বধুবার কেঠার িনরাপtার মেধয্ হিল আিটর্ জান মামলার রােয়র িদন দiু আসািমর মাথায় আieেসর িচh
সংবিলত  টুিপ  িনেয়  েতালপাড়   হয়।  oi  টুিপ  আসািমরা  কীভােব  েপল,  তা  খিতেয়  েদখেত  কারা
কতৃর্ পk তদn কিমিট গঠন কের। শিনবার তদn কিমিট pিতেবদন জমা িদেয়েছ। e pিতেবদেন বলা হয়-
েসিদন  কারাগার  েথেক  আসািমরা  আieেসর  টুিপ  পায়িন।  েডপুিট  আiিজ  িpজন  িটপু  সুলতান  জানান,
কারা কমর্কতর্ ােদর েকােনা গািফলিত েনi। কারাগার েথেক টুিপ সংgহ কেরিন আসািমরা। িতিন বেলন,
‘আieস  েলােগা  সংবিলত  টুিপ  আসািমরা  কারাগার  েথেক  আদালেত  িনেয়  যায়িন  বেল  আমােদর  তদn
কিমিট িনি ত হেয়েছ।’

  যুগাnর িরেপাটর্
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aপরিদেক, ঢাকা মহানগর পুিলেশর পk েথেক গিঠত তদn কিমিটর pধান িডিবর যুg কিমশনার মাহববু
আলম  বেলন,  কারাগার  েথেক  জি েদর  আনার  সময়  oi  টুিপ  তােদর  সে i  িছল।  বহৃsিতবার  রােত
যুগাnরেক  িতিন  বেলন,  pাথিমকভােব  আমরা  িবষয়িট  িনি ত  হেয়িছ।  জি  িরগয্ান  িনেজo  oiিদন
eজলাস েথেক িpজন ভয্ােন oঠার সময় জািনেয়িছল কারাগার েথেক িতিন আieস েলােগা সংবিলত টুিপ
িনেয় eেসিছল।
ঢাকার সntাসিবেরাধী িবেশষ াiবুয্নােলর িবচারক েমা. মিজবরু রহমান হিল আিটর্ জান হামলা মামলার
রায় েঘাষণা কেরন। রােয় সাত জি েক মতুৃয্দ  েদয়া হয়। রােয়র িদন দiু আসািমর মাথায় oi টুিপ িছল।
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