মাার জািমন িনেয় নতুন েকন ষড়য স করা হেব না
ঢক- করাগাের আটক নাগিরক ঐেকর আহবায়ক মাহমুদুর রহমান মাার িনঃশত মুর দিবেত আেয়ািজত আেলাচনা সভয়

বারা বেলেছন, িবনা িবচের করাগাের আটক নাগিরক ঐেকর আহবায়ক মাহমুদুর রহমান মাার জািমন িনেয় নতুন আর েকন
ষড়য স করা হেব না|

শিনবার সকেল নগরীর িনকু দলীয় কযালেয় মাার মু দবীেত বাংলােদশ িনউ েজনােরশন পার্িট-িবএনিজিপ আেয়াজন কের
এক মু আেলাচনা সভর|

সভয় সভপিত কেরন িবএনিজিপর িতাত সভপিত জািহদ ইকবাল |

সভয় বারা বেলন, মাােক লশান থানায় করা েসনা িবোেহ উািনর মামলায় জািমন
িদেয়েছন হইেকট| এ পয দুিট মামলােতই জািমন েপেলও একিট মামলার জািমন আিপল
িবভেগর আেদেশ িগত রেয়েছ| ফেল িতিন এখনই করামু হেন না|

বারা বেলন, ায় দুই বছর হেত চলেলা সরকেরর ষড়যমূলক িমথা মামলায় আটক

মাহমুদুর রহমান মাা| েদেশর সুিতিত একজন রাজনীিতিবদ হওয়া েও তেক েকন িডিভশন েদয়া হয়িন| েজলখানায়

মানেবতর জীবনযাপন করেত হে তেক| ধুমা িতিহংসার রাজনীিতর করেন করাগাের পযা িচিকসা েসবা মাােক েদয়া
হয়িন |

আেলাচনা সভয় সরকরেক উে কের বারা বেলন, মাার জািমন িনেয় আর েকন নতুন ষড়য তলবাহনা না কের তর
িবরে দেয়রকৃত িমথা ও হয়রািনমূলক সকল মামলা অনিতিবলে তাহর কের তেক মু িদন|

বারা আেরা বেলন, েকনরকম অজুহেত তেক আর করাগাের আটেক রাখার েচা
করেবন না|

সভয় দেলর অা েকয় েনতৃবৃের মেধ বব রােখন, সহ-সভপিত ইিনয়ার
আরাফত মাহমুদ,যু সাধারণ সাদক েমা. সাইফুল ইসলাম, নূর আলম িসক মানু,

সাংগঠিনক সাদক েমা.মিনর েহেসন,দর সাদক জািহদ ফয়সাল,িকরন আহেমদ, জয়নাল আেবদন, কজী েমেহদ হসান,
আুর রাাক,নাইম হসান েচধুরী,েমা: েসিলম,জািহদ ফয়সাল, জািকরল ইসলাম, রিন ইমরান,শাজাহন আলী সুমন মুখ|

উেখ,মাহমুদুর রহমান মাা বতমােন কিশমপুর েকয় করাগার পাট-২ হসপাতেল িচিকসাধীন| ২০১৫ সােলর ২৩ েফুয়াির
গভর রােত বনানীর এক আীেয়র বাসা েথেক সাদ েপাশােকর পুিলশ মাােক আটক কের| ১৮ ঘা িনেখাঁেজর পর তেক পরিদন

পুিলশ েফতর েদখায়| ওই িদনই তর িবরে দুিট রাোহ মামলা করা হয়| দুই মামলায় তেক ২০ িদন িরমাে িনেয় িনযাতেনর
১৩ িদন পর রতর অসু হেয় পেড়ন িতিন| পের তেক ঢক েমিডেকেল ভর্িত করা হয়| এরপর অব তর িরমা বািতল হয়|
জানা যায়, হঁটু ও েমরদের বথা, হেট ক, ডয়ােবিটসসহ নানা েরােগ জজিরত মাা| িডিভশন েদওয়া হয়িন ডকসু ও চকসুর

সােবক এই িভিপেক| করাগাের তর জায়গা হেয়েছ েমেঝেত| িরমাে েনওয়ার পর একিধকবার অসু হেয় পেড়ন মাা| তর হেট
িতনিট ক ধরা পেড়েছ| ২১ আগ েেনড হমলায় েচেখ স্িার লাগায় তেক েল ববহর করেত হয়|

