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২৯ আগস্ট ২০১৯ 
প্রেস বিজ্ঞবি 

 

শর্তসাপেপে বিবির জাবিন আপিদন িঞ্জরু 
 

বহুল আললোচিত বরগুনোর চরফোত শরীফ হতযো মোমলোয় গ্রেপ্তোরকৃত তোর স্ত্রী আলয়শো চিচিকো চমচিলক জোচমন 
চিলয়লেন মহোমোন্য হোইলকোর্ট। 

আজ ২৯ আগস্ট ২০১৯ (বহৃস্পচতবোর) মোননীয় চবিোরপচত জনোব এম ইনোলয়তুর রচহম ও মোননীয় 
চবিোরপচত জনোব গ্রমো. গ্রমোস্তোচফজরু রহমোলনর িমন্বলয় গচিত হোইলকোর্ট গ্রবঞ্চ এ রোয় চিলয়লেন।  রোলয় 
আিোলত বললন জোচমলন থোকো অবস্থোয় আয়শো চিচিকো তোাঁর বোবোর চজম্মোয় থোকলবন। গণমোধ্যলমর িলে 
গ্রকোন কথো বললত পোরলবন নো। জোচমলনর অপবযবহোর করলল তো বোচতল হলয় যোলব।   

আিোললত জোচমন আলবিলনর পলে চেললন আইনজীবী গ্রজডআই খোন পোিো এবং গ্রজযষ্ঠ আইনজীবী মনিরুল 
হক গ্রিৌধ্ুরী যুচি চিলয় শুনোচন কলরন।  রোষ্ট্র পলে চেললন গ্রডপুচর্ অযোর্চনট গ্রজনোলরল গ্রমোোঃ িোলরোয়োর গ্রহোলিইন 
বোপ্পী।  

উলেখয গ্রয, গত ২০ আগস্ট ২০১৯ চমচির জোচমন প্রলে হোইলকোর্ট এক িপ্তোলহর রুল জোচর কলর আলিশ 
চিলয়চেল। একইিলে মোমলোর তিন্ত কমটকতটোলক চিচড চনলয় গত ২৮ আগস্ট ২০১৯ হোইলকোলর্ট হোচজর হলত 
বললন। এেোড়ো চমচির িংচিষ্টতোর চবষয় জোচনলয় করো িংবোি িলম্মললনর চবষলয় বরগুনোর পুচলশ সুপোলরর 
চলচখত বযোখযো তলব কলরন। গ্রি গ্রমোতোলবক তিন্ত কমটকতটো গত ২৮ আগস্ট ২০১৯ চিচড এবং চলচখত 
বযোখযো চনলয় আিোললত হোচজর হলয়চেললন।  

েসঙ্গর্, গত ২৬ জনু ২০১৯ বরগুনো িরকোচর কলললজর িোমলন িন্ত্রোিীরো প্রকোলে পচপলয় গুরুতর আহত 
কলর চরফোত শরীফলক। গুরুতর আহত চরফোতলক ওইচিন বচরশোল গ্রশর-ই-বোংলো গ্রমচডকযোল কললজ 
হোিপোতোলল ভচতট করো হলল চবকোলল চিচকৎিোধ্ীন অবস্থোয় চতচন মোরো যোন। এ হর্যার বিবিও সািাবজক 
প্র াগাপ াগ িাধ্যপি ছবিপে েিপে প্রদশিযােী প্রর্ােোি শুরু হে। এ ঘর্নোয় চরফোলতর বোবো দুলোল শরীফ 
বোিী হলয় ১২ জলনর নোম উলেখ ও পোাঁি-েয়জনলক অজ্ঞোত আিোচম কলর বরগুনো থোনোয় একচর্ হতযো মোমলো 
িোলয়র কলরন। পলর ১৬ জলুোই ২০১৯ চমচিলক তোর বোবোর বোচড় বরগুনো গ্রপৌর শহলরর নয়োকোর্ো-মোইিো 
এলোকো গ্রথলক পচুলশ লোইলন চজজ্ঞোিোবোলির জন্য চনলয় যোওয়ো হয়। চজজ্ঞোিোবোি গ্রশলষ তোলক গ্রেপ্তোর 
গ্রিখোলনো হয়। পরচিন ১৭ জলুোই ২০১৯ চমচিলক বরগুনোর চিচনয়র জচুডচশয়োল মযোচজলের্ আিোললত 
হোচজর কলর ৭ চিলনর চরমোন্ড আলবিন করো হলল চবিোরক গ্রমোহোম্মি চিরোজলু ইিলোম গোজী ৫ চিলনর চরমোন্ড 
মঞু্জর কলরন। এরপর কলয়ক িফো আলবিন জোনোললও চনম্ন আিোলত চমচিলক জোচমন গ্রিনচন। পলর জোচমন 
গ্রিলয় হোইলকোলর্ট আলবিন কলরন চতচন। 
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