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২০ আগস্ট ২০১৯ 

প্রেস বিজ্ঞবি 
 

বিবিকে প্রেন জাবিন প্রেওয়া হকি না জানকে প্রেকয় হাইকোকটের রুল জাবর  
 
বহুল আললোচিত বরগুনোর চরফোত শরীফ হতযো মোমলোয় তোর স্ত্রী আলয়শো চিচিকো চমচকলক েকন াোচমন েওয়য়ো 
হলব নো, তো াোনলত েিলয় এক িপ্তোলহর রুল াোচর কলরলেন হোইলকোর্ট। একইিলে মোমলোর তওন্ত কমটকতটোলক 
চিচি চনলয় আগোমী ২৮ আগস্ট ২০১৯ হোইলকোলর্ট হোচার হলত বলো হলয়লে। এেোড়ো চমচকর ি্চ্টতাতোর চব য় 
াোচনলয় করো ি্বোও িলেললনর চব লয় পচুলশ সুপোরলক চলচিত বযোিযো চওলত বলো হলয়লে। 

 

মেলবোর (২০ আগস্ট ২০১৯) চবিোরপচত এম ইনোলয়তুর রচহম য় চবিোরপচত েমো. েমোস্তোচফারু রহমোলনর 
হোইলকোর্ট েবঞ্চ এ আলওশ েওন। আওোললত আলবওলনর পলে শুনোচন কলরন সুচিম েকোর্ট বোলরর িপোপচত 
আইনাীবী এএম আচমন উচিন, আইনাীবী োিআই িোন পোকো। 

  

উকেখ্য প্রে, গত ২৬ ানু ২০১৯ বরগুনো িরকোচর কলললার িোমলন িন্ত্রোিীরো িকোলে  ুপচপলয় গুরুতর 
আহত কলর চরফোত শরীফলক। গুরুতর আহত চরফোতলক য়ইচওন বচরশোল েশর-ই-বো্লো েমচিকযোল কললা 
হোিপোতোলল পচতট করো হলল চবকোলল চিচকৎিোধীন অবস্থোয় চতচন মোরো যোন। এ হেযার বিবিও সািাবজে 
প্রোগাকোগ িাধ্যকি ছবিকয় পিকল প্রেশিযাপী প্রোলপাি শুরু হয়। এ ঘর্নোয় চরফোলতর বোবো দুলোল শরীফ 
বোওী হলয় ১২ ালনর নোম উলেি য় পোাঁি-েয়ানলক অজ্ঞোত আিোচম কলর বরগুনো থোনোয় একচর্ হতযো মোমলো 
ওোলয়র কলরন। পলর ১৬ ালুোই ২০১৯ চমচকলক তোর বোবোর বোচড় বরগুনো েপৌর শহলরর নয়োকোর্ো-মোইঠো 
এলোকো েথলক পচুলশ লোইলন চাজ্ঞোিোবোলওর ান্য চনলয় যোয়য়ো হয়। চাজ্ঞোিোবোও েশল  তোলক েেপ্তোর 
েওিোলনো হয়। পরচওন ১৭ ালুোই ২০১৯ চমচকলক বরগুনোর চিচনয়র াচুিচশয়োল মযোচালের্ আওোললত 
হোচার কলর ৭ চওলনর চরমোন্ি আলবওন করো হলল চবিোরক েমোহোেও চিরোালু ইিলোম গোাী ৫ চওলনর চরমোন্ি 
মঞু্জর কলরন। এরপর কলয়ক ওফো আলবওন াোনোললয় চনম্ন আওোলত চমচকলক াোচমন েওনচন। পলর াোচমন 
েিলয় হোইলকোলর্ট আলবওন কলরন চতচন। 
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