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সাত জি�র ফািঁসর দ�, একজন 

খালাস

[embedded content] িতন বছর আেগ �হািল আিট� জান �বকািরেত জি� হামলা ও 

নৃশংস হত�াযে�র ঘটনায় করা মামলার রায় িদেয়েছন আদালত। রােয় ৮ আসািমর মেধ� 

৭ জেনর মতুৃ�দ� ও ১ জনেক খালাস িদেয়েছন আদালত।

িবচার �� হওয়ার এক বছেরর মাথায় আজ বধুবার ব�ল আেলািচত এই মামলার রায় 

�ঘাষণা করেলন ঢাকার স�াসিবেরাধী িবেশষ �াইব�ুনাল।

ফািঁসর দ� পাওয়া সাত আসািম হেলন রািকবলু ইসলাম িরগ�ান ওরেফ রািফউল 

ইসলাম, রাজীব গা�ী ওরেফ জাহা�ীর আলম, �মাহা�দ আসলাম �হােসন ওরেফ র �াশ, 

আবদুস সবরু খান ওরেফ �সােহল মাহফুজ, �মাহা�দ হািদসরু রহমান সাগর ওরেফ সাগর, 

মামনুুর রিশদ িরপন, শিরফুল ইসলাম খােলদ। আর খালাস �পেয়েছন িমজানুর রহমান 

ওরেফ বড় িমজান।

২০১৬ সােলর ১ জলুাই �হািল আিট� জান �বকািরেত ভয়ংকর জি� হামলা �ি�ত 

কেরিছল পেুরা বাংলােদশেক।

২০১৮ সােলর ২৬ নেভ�র অিভেযাগ গঠেনর মধ� িদেয় এই হামলা মামলার িবচারকাজ 

�� হয়। গত এক বছের রা�প� এই হামলা মামলায় ১১৩ জন সা�ী হািজর কেরেছ। 

তােঁদর মেধ� িছেলন িনহত পিুলশ সদস�েদর �জন, হামলা �িতহত করেত িগেয় আহত 

পিুলশ, �হািল আিট� জান �বকািরর মািলক ও কম�ী, িজি� হেয় পড়া অিতিথ এবং �যসব 

বািড়েত আ�ানা �গেড় নৃশংস এই হামলার ��িত িনেয়িছেলন, �সসব বািড়র মািলেকরা।

২০১৬ সােলর ১ জলুাই ঢাকার �লশােন ভয়াবহ ওই হামলার ঘটনা �ি�ত কেরিছল পেুরা 

বাংলােদশেক। একই সে� �� হেয়িছল জি�বােদর িব�ােরর এক িবপ�নক মা�া।

জি�রা হত�া কেরিছেলন ২০ জন �দিশ-িবেদিশ নাগিরকেক, যােঁদর মেধ� ৯ জন ইতালীয়, 

৭ জন জাপািন, ১ জন ভারতীয় ও ৩ জন বাংলােদিশ।

পিুলেশর তদে� এেসেছ, এই হামলায় জিড়ত �গা�ীর নাম নব� �জএমিব, যারা ঘটনার পর 

িনেজেদর আ�জ� ািতক জি� সংগঠন আইএস (ইসলািমক ��ট) বেল দািব কেরিছল।

ওই ঘটনার পর আইনশৃ�লা র�াকারী বািহনী এেকর পর এক অিভযান চািলেয়েছ 

ঢাকাসহ �দেশর িবিভ� জায়গায়, �ভেঙ িদেয়েছ জি�েদর অেনক আ�ানা। এসব অিভযােন 

িনহত হেয়েছন �হািল আিট� জান �বকািরেত হামলার �ধান পিরক�নাকারী তািমম 

�চৗধরুীসহ জিড়ত ���পণূ� আট জি�। আ�মণকারী পাচঁজন িনহত হন ঘটনার পরিদন 

সকােল �সনা কমাে�ােদর অিভযােন। এ ঘটনায় জিড়ত জীিবত থাকা আট জি� 

কারাগাের আেছন। তােঁদর িবচােরর রায় �ঘাষণা হেলা আজ।
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