িরফাত হত্যা: িমন্িনসহ ৬ জেনর
ফাঁিসর আেদশ
বরগুনার আেলািচত শাহেনওয়াজ িরফাত (িরফাত শরীফ) হত্যা মামলায়
িমন্িনসহ ৬ জেনর ফাঁিসর আেদশ িদেয়েছন আদালত। প্রাপ্তবয়স্ক ১০
আসািমর মধ্েয বািক ৪ জনেক খালাস েদয়া হেয়েছ।

বুধবার (৩০ েসপ্েটম্বর) েজলা ও দায়রা জজ
আসাদুজ্জামােনর আদালেত এ রায় েঘাষণা করা হয়।

আদালেতর

িবচারক

ফাঁিসর আেদশ েপেয়েছ িরফাত ফরািজ, আল কাইউম ওরেফ রাব্িব আকন,
েমাহাইিমনুল ইসলাম িসফাত, েরজওয়ান আলী খান হৃদয় ওরেফ িটকটক হৃদয়,
েমা. হাসান, আেয়শা িসদ্িদকা িমন্িন।

খালাস েপেয়েছন েমা. মুসা, রািফউল ইসলাম রাব্িব, েমা. সাগর এবং
কামরুল ইসলাম সাইমুন।

সকােল কেঠার িনরাপত্তার মধ্য িদেয় েবলা ১১টা ৪০ িমিনেট কারাগার
েথেক আসািমেদর আদালেত আনা হয়। দুপুর ১টা ২০ িমিনেট বরগুনা েজলা
দায়রা জজ আদালেতর িবচারক এ রায় েঘাষণা শুরু কেরন। এ সময় জািমেন
থাকা আয়শা িসদ্িদকা িমন্িন ও কারাগাের থাকা ৮ আসািম উপস্িথত
িছেলন।

এর আেগ ১৬ েসপ্েটম্বর এ মামলার দুই পক্েষর যুক্িততর্েকর শুনািন
েশেষ বরগুনার েজলা ও দায়রা জজ আদালেতর িবচারক েমা. আসাদুজ্জামান
রােয়র জন্য বুধবার (৩০ েসপ্েটম্বর) িদন ধার্য কেরন।

২০১৯ সােলর ২৬ জুন বরগুনা সরকাির কেলেজর সামেন শত শত েলােকর

উপস্িথিতেত স্ত্রীর সামেন িরফাত শরীফেক (২৫) কুিপেয় হত্যা করা
হয়। পের িরফাতেক কুিপেয় হত্যার একিট িভিডও েফসবুেক ভাইরাল হয়।
ঘটনার পরিদন ১২ জেনর নাম উল্েলখ কের অজ্ঞাত আরও পাঁচ-ছয়জেনর
িবরুদ্েধ মামলা কেরন িরফােতর বাবা আবদুল হািলম দুলাল শরীফ।

গত ১ েসপ্েটম্বর িরফাত শরীফ হত্যা মামলায় িরফােতর স্ত্রী
িমন্িনসহ
২৪
জেনর
িবরুদ্েধ
বরগুনার
িসিনয়র
জুিডিশয়াল
ম্যািজস্ট্েরট আদালেত দুই ভােগ িবভক্ত অিভেযাগপত্র েদয় পুিলশ।
একই সঙ্েগ িরফাত হত্যা মামলার এক নম্বর আসািম নয়ন বন্ড
বন্দুকযুদ্েধ িনহত হওয়ায় তােক মামলা েথেক অব্যাহিত েদওয়া হয়।
নৃশংসভােব িরফাতেক কুিপেয় হত্যার বহুল আেলািচত এ মামলায় পুিলশ েয
২৪ জেনর িবরুদ্েধ অিভেযাগপত্র িদেয়িছল, তােদর মধ্েয ১০ জেনর
িবচার চেল জজ আদালেত। বািক ১৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তােদর
িবচার চলেছ বরগুনার িশশু আদালেত আলাদাভােব।

গত ১ জানুয়াির
িবরুদ্েধ চার্জ

িরফাত হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক
গঠন কেরন বরগুনার েজলা ও দায়রা

১০
জজ

আসািমর
আদালত।

অন্যিদেক গত ৮ জানুয়াির িরফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪
আসািমর িবরুদ্েধ চার্জ গঠন কেরন বরগুনার িশশু আদালত।

এ মামলার চার্জিশটভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক আসািম েমা. মুসা এখনও পলাতক
রেয়েছন।

