২১ জুলাই ২০১৯

প্রেস বিজ্ঞবি
অিশেশে বিবির পশে ব্লাস্ট এিং আইন ও সাবলে প্রেশের আইনজীিীরা
আইনজীিী এডশ াশেট িাহিুিুল িারী আসলাি, িরগুনা প্রজলা আইনজীিী সবিবির সাধারণ সম্পাদে এিং সদস্য
সবিি, িরগুনা, ব্লাস্ট বরফাি েরীফ হিযা িািলায় জবিি আশয়ো বসবিো বিবির পশে আজ ২১ জুলাই, ২০১৯
জাবিশনর জন্য আশিদন েশরন। এ সিয় আদালশি ব্লাস্ট এিং

আইন ও সাবলে প্রেে ( আসে) এর েবিবনবধসহ

িরগুনা আদালশির ৩০ জন আইনজীিী উপবিি বিশলন। বরফাি হিযা িািলায় বিবির পশে বিস্তাবরি শুনাবন হশয়শি, এ
সম্পশেে িাহিুিুল িারী আসলাি িশলন, প্রেশহিু বিবি এখশনা বরিাশডড ও ১৬৪ ধারায় জিানিবি বদশয়শিন এিং
রাবি- বরফাি ফরাবজ দাবি েরশি প্রে বিবি এর সশে জবিি প্রস োরশণ আদালি জাবিন না িজুরুর েশরশিন। এ বিেশয়
দ্রুি প্রজলা ও দায়রা জজ আদালশি প্রফৌজদাবর িািলা দাশয়র েরা হশি িশল বিবন জানান ।
বিব ি েোবেি সংিাশদর ব বিশি জানা োয়, বিবিশে েখন আদালি প্রেশে প্রির েরা হবিল, িখন িাাঁশে পুবলশের
দুজন নারী সদস্য ধশর প্ররশখবিশলন। বপেআশপ প্রিালার সিয় বিবি বেিু এেটা িলার জন্য উদযি হশয়বিশলন। বেন্তু
পাশে োো নারী পুবলে সদস্য এ সিয় বিবির িুখ প্রিশপ ধশরন। বিবির িািা প্রিাজাশেল প্রহাশসশনর দাবি, বনেোিন ও
য় ীবি প্রদবখশয় িাাঁর প্রিশয়র স্বীোশরাবিিূলে জিানিবি আদায় েরা হশয়শি।
উশেে প্রে, ২৬ জুন ২০১৯ েোশ্য বদিাশলাশে িরগুনা সরোবর েশলজ প্ররাশড স্ত্রী বিবির সািশন কুবপশয় জখি েরা হয়
বরফাি েরীফশে। এ হিযার ব বডও সািাবজে প্রোগাশোগিাধযশি িবিশয় পিশল প্রদেিযাপী প্রিালপাি শুরু হয়।
হিযাোশের পশরর বদন বরফাি েরীশফর িািা আিদুল হাবলি েরীফ িরগুনা োনায় ১২ জনশে আসাবি েশর িািলা
েশরন। এ িািা সশিহ াজন অজ্ঞািনািা আরও িার- পাাঁিজনশে আসাবি েরা হয়। এ িািলার েধান আসাবি সাবির
আহশেদ ওরশফ নয়ন িডড ২ জুলাই ২০১৯ পুবলশের সশে িন্দুেেুশে বনহি হন। ১৭ জুলাই ২০১৯ িুধিার বিশেশল
বিবিশে আদালশি হাবজর েশর সািবদন বরিাশডডর আশিদন েশর পুবলে। বরিাশের বিিীয় বদশন ১৯ জুলাই ২০১৯
িরগুনা বসবনয়র জুবডবসয়াল িযাবজশেট প্রিা. বসরাজুল ইসলাি গাজীর আদালশি বিবি স্বীোশরাবিিূলে জিানিবি
প্রদন। পশর িাশে োরাগাশর পাঠাশনার আশদে প্রদন আদালি।
ব্লাস্ট এই ঘটনার সবঠে িদন্ত, দায়ী িযবিশদর েোেে বিিার সহ বিবির পশে ন্যায়বিিার এিং িার পবরিাশরর সাবিেে
বনরাপিার নিশ্চয়তা েদাশনর প্রজার দািী জানাশি।
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