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উস্থিত 

স্থফচাযস্থত জনাফ মভাোঃ নজরুর ইরাভ তারুকদায 

ও 

স্থফচাযস্থত জনাফ মক এভ াস্থপজুর আরভ 

 

মপৌজদাযী স্থফস্থফধ ভাভরা নং- ৩২৮০৪/২০১৬ 

ডা: কাজী মভা: এভদাদুর ক (অফযপ্রাপ্ত) 

  ........... আাভী-স্থস্থিনায 

ফনাভ 

যাষ্ট্র এফং অনয একজন 

...........  প্রস্থতক্ষ 

                           জনাফ মভাাম্মদ আইমফু আরী, অযাডভবাভকি 

.........স্থস্থিনকাযীয ভক্ষ  

                           স্থভভ মযানা নাাস্থযন, স্থডএস্থজ-এয ভে 

                       জনাফ এ মক এভ আস্থভন উস্থিন, স্থডএস্থজ এফং 

                           স্থভভ মভরনা মফগভ (চায়না), এ.এ.স্থজ 

   ........... যাষ্ট্র- প্রস্থতভক্ষয ভক্ষ 

                           জনাফ মভা: াজ্জাদ মাভন, অযাডভবাভকি  

.......... দুননীস্থত দভন কস্থভভনয ভক্ষ 

শুনাস্থন এফং যায় প্রদাভনয তাস্থযখ: ৩১.০৭.২০১৮ 

 

স্থফচাযস্থত জনাফ মভা. নজরুর ইরাভ তারুকদায,                   

মপৌজদাস্থয কামনস্থফস্থধয ধাযা ৫৬১এ এয অধীভন আাভী স্থস্থিনাভযয 

একস্থি আভফদভনয মপ্রস্থক্ষভত দুননীস্থত প্রস্থতভযাধ আইন, ১৯৪৭ এয ধাযা ৫(২) 

 কামনস্থফস্থধয ৪০৯/১০৯ ধাযায় ২৯.০৯.২০১০ তাস্থযভখয আশুস্থরয়া থানা 

ভাভরা ৬১নং ভাভরায াভথ ম্পস্থকনত ২০১৫ াভরয স্থফভল ভাভরা নং-২ 
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ভত উদ্ভতূ ২০১৬ াভরয ৫নং স্থফভল ভাভরা মা ফতনভাভন স্থফজ্ঞ ঢাকা 

মজরায স্থফবাগীয় স্থফভল জজ আদারভত স্থফচাযাধীন তা মকন ফাস্থতর কযা ভফ 

না এফং/অথফা এই আদারত মথামথ ফভর ভভন ভত াভয এভন অনযানয ফা 

যফতনী আভদ ফা আভদ া কযা উস্থচত প্রস্থতক্ষগণভক তায কাযণ 

দনাভনায জনয এ রুরস্থি জাযী কযা ভয়ভে।   

প্রস্থস্থকউন ভক্ষয ভাভরাস্থি ংভক্ষভ এই মম, মভাোঃ নাস্থজভ উস্থিন, 

উ-কাযী স্থযচারক, স্থফভল তদন্ত ও তদন্ত-১, দুননীস্থত দভন কস্থভন, 

মড মকায়ািনাভয, ঢাকা এজাযকাযী ভয় দুননীস্থত প্রস্থতভযাধ আইন, ১৯৪৭ 

এয ধাযা ৫ (২) এয অধীভন আশুস্থরয়া থানায় ২৯.০৯. ২০১০ তাস্থযভখয 

এপআইআয নং-৬১ দাময়য কভয আাভী-স্থস্থিনায ও অনযানযভদয স্থফরুভে 

এই অস্থবভমাগ কভযন মম, ১৯৯৮-১৯৯৯ অথনফেভয জনাফ মভাোঃ ইউুপ 

ফাংরাভদ প্রাস্থণম্পদ গভফলণা ইনস্থিস্থিউি, াবায, ঢাকা কামনারভয় 

অযাকাউন্ট অস্থপায স্থভভফ কভনযত মথভক প্রাস্থণম্পদ ও অনযানয ভারাভার 

মথা গরু, োগর, াাঁ, ভুযস্থগ, স্থডভ,দুধ, করা এফং গাে স্থফক্রয় তথা 

স্থনরাভভয ভাধযভভ স্থফক্রয়রব্ধ নগদ ৭,১০,২২৮ িাকা গ্রণ কভয তা ংস্থিষ্ট 

ফযাংক একাউভন্ট জভা কযায জনয অত্র অস্থপভয মযস্থজষ্ট্রায খাতা এফং যস্থদ 

ফইভয় স্বাক্ষয প্রদান কযভরও স্থতস্থন অত্র দপ্তভযয ফযাংক একাউভন্ট মকান অথন 

জভা প্রদান কভযনস্থন। আযও অস্থবভমাগ কযা য় মম, ফতনভান আাভী 

আভফদনকাযী ড. কাজী মভাোঃ এভদাদুর ক, ভাস্থযচারক ও  মমৌথবাভফ 

মযস্থজিায এফং নগদ বাউচায ফইময়  স্বাক্ষয কভযন এফং এ ফযাাভয মকানও 

দভক্ষ মননস্থন। ুতযাং এস্থি প্রতীয়ভান য় মম, অথন জভা মদওয়ায স্থযফভতন 
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আাভীযা এভক অভযয াভথ স্থভভর একাভথ তা আত্মাৎ কভযন। পভর, 

এপআইআয দাভয়য কযা য়। 

       তদন্ত মল ওয়ায ভয, ১১.০৭.২০১১ তাস্থযভখ দুননীস্থত দভন 

কস্থভভনয তদন্তকাযী কভনকতনা প্রাথস্থভক প্রভাণ মভয় আাভী-স্থস্থিনায 

এফং অনযানযভদয স্থফরুভে দণ্ডস্থফস্থধয ৪০৯/১০৯ ধাযায াভথ দুননীস্থত প্রস্থতভযাধ 

আইন, ১৯৪৭ এয ধাযা ৫ (২) ধাযায় ১১.০৭.২০১১ তাস্থযভখয ৩০ নং 

অস্থবভমাগত্র দাস্থখর কভযন।  

অস্থবভমাগত্র প্রাস্থপ্তয ভয স্থফজ্ঞ স্থফবাগীয় স্থফভল জজ ১৪.০৮.২০১৬ 

তাস্থযভখয আভদভয ভাধযভভ আাভী-আভফদনকাযী এফং অনযানযভদয স্থফরুভে 

উভযাক্ত ধাযায অধীভন অস্থবভমাগ গঠন কভযন।  

আাভী-আভফদনকাযী উক্ত কামনক্রভভ কু্ষব্ধ ময়  মপৌজদাস্থয 

কামনস্থফস্থধয ৫৬১এ ধাযায অধীভন এই আদারভত একস্থি  আভফদন দাস্থখর 

কভযন এফং একস্থি িস্থগতাভদ  রুর প্রাপ্ত ন।   শুনানীয শুরুভত, 

আাভী-আভফদনকাযীয ভক্ষ উস্থিত  স্থফজ্ঞ অযাডভবাভকি জনাফ মভাাম্মদ 

আইমফু আরী ফভরন মম, আাভী-স্থস্থিনাভযয স্থফরুভে এপআইআয-এ 

ুস্থনস্থদনষ্ট মকান অস্থবভমাগ মনই এফং তাই আদারভতয কামনধাযায অফযফায 

মযাধ এফং নযায়স্থফচাভযয স্বাভথন অস্থবভমাগকৃত কামনক্রভ ফাস্থতরভমাগয। 

তাযভয স্থতস্থন আভযা ফভরন মম, এপআইআয, চাজনস্থি, জব্দ তাস্থরকা এফং 

মযকভডন থাকা অনযানয তথযাস্থদভত আাভী-আভফদনকাযীয স্থফরুভে মকানও 
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অযাভধয অস্থবভমাগ গস্থঠত য় না এফং তাই এই ভাভরায কামনক্রভভয 

অগ্রগস্থত ফন্ধ ওয়া দযকায এফং উক্ত কামনক্রভ ফাস্থতরভমাগয। 

         স্থতস্থন ফনভভল ফভরন মম, দুননীস্থত দভন কস্থভন আইন, ২০০৪ এয 

১৯ ও ২০ ধাযা এফং দুননীস্থত দভন কস্থভন স্থফস্থধভারা, ২০০৭ এয স্থফস্থধ ৮ 

এফং ১১ অনুাভয দুননীস্থত দভন কস্থভন আাভী-আভফদনকাযীয ফক্তফয 

মানায ও জফানফস্থি মনওয়ায কথা স্থের, স্থকন্তু তদন্ত কভনকতনা আাভী-

আভফদনকাযীয ফক্তফয মানায ও জফানফস্থি মনওয়ায জনয মকানও কামনক্রভ 

গ্রণ কভযনস্থন এফং তাই ভাভরায কামনক্রভভয অগ্রগস্থত ভর তা আদারভতয 

কামনক্রভভয অফযফায ভফ এফং তাই উক্ত কামনক্রভ ফাস্থতরভমাগয।  

অনযস্থদভক, দুননীস্থত দভন কস্থভভনয ভক্ষ উস্থিত স্থফজ্ঞ অযাডভবাভকি 

জনাফ মভাোঃ াজ্জাদ মাভন ফক্তফয ম কভযন মম, এপআইআয এফং 

চাজনস্থি আাভী-আভফদনকাযী এফং অনযানযভদয স্থফরুভে অযাভধয 

প্রভাণাস্থদগুভরা খফু স্পষ্টবাভফ প্রকা মভয়ভে; তদভন্তয ভয় মদখা মগভে মম, 

১৯৯৮-১৯৯৯ াভর প্রাস্থণম্পদ এফং অনযানয ভারাভার স্থফক্রয় কভয 

স্থাফযক্ষণ কভনকতনা ৭,১০,২৮৮/৯২ িাকা প্রাপ্ত ভরও তা প্রস্থতষ্ঠাভনয 

ফযাংক অযাকাউভন্ট জভা মদওয়ায স্থযফভতন অনযানয আাভীমদয ায়তায় 

আাভী-স্থস্থিনায আত্মাৎ কভযন, পভর রুরস্থি খাস্থযজভমাগয। 

          তাযভয স্থতস্থন ফভরন মম, আাভী-আভফদনকাযী দুননীস্থত প্রস্থতভযাধ 

আইন, ১৯৪৭ এয ধাযা ৫ (২)  ৪০৯/১০৯ ধাযায অধীভন অযাধ 

কভযভেন; তায ভাভরা প্রভাভণয জনয প্রস্থস্থকউভনয মনাপ্ত প্রভাণ এফং 
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তথযাস্থদ যময়ভে তভফ আাভী-আভফদনকাযী মকফর স্থফচায প্রস্থক্রয়া স্থফরস্থিত 

কযায জনয ভাভরা ফাস্থতভরয এই আভফদন কভযভেন এফং তাই নযায়স্থফচাভযয 

স্বাভথন এই আদারভতয জাস্থয কযা রুরস্থি খাস্থযজ ওয়া ভীচীন।  

         যাভষ্ট্রয ভক্ষ উস্থিত স্থফজ্ঞ মডসু্থি অযািস্থনন-মজনাভযর স্থভভ মযানা 

নাস্থযন, দুননীস্থত দভন কস্থভভনয ভক্ষ স্থফজ্ঞ অযাডভবাভকভিয ফক্তফয গ্রণ 

কভযন।                          

          আভযা মপৌজদাস্থয কামনস্থফস্থধয ৫৬১এ ধাযায অধীভন আনীত 

আভফদনস্থি ভে মদমখস্থে এফং এয াভথ মুক্ত প্রস্থস্থকউনভক্ষয তথযাস্থদ 

মনাভরাচনা কভযস্থে। আভযা আাভী আভফদনকাযীয ভক্ষ স্থফজ্ঞ অযাডভবাভকি 

জনাফ মভাাম্মদ আইমফু আরীয ফক্তফয এফং দুননীস্থত দভন কস্থভন তথা 

যাষ্ট্রভক্ষয আইনজীফী মডসু্থি অযািস্থনন-মজনাভযর জনাফ মভাোঃ াজ্জাদ মাভন 

এয ফক্তফয শ্যফণ কভযস্থে। এপআইআয-এয যর াঠ মথভক মদখা মায় মম, 

অস্থবভমাগস্থি একজন যকাযী কভনচাযীয দ্বাযা জনাধাযভণয অভথনয 

অফযফায ম্পস্থকনত মায স্থফরুভে ১৯৪৭ াভরয দুননীস্থত প্রস্থতভযাধ আইভনয 

ধাযা ৫ (২) এয অধীভন দণ্ডস্থফস্থধয ৪০৯/১০৯ ধাযায় মপৌজদাস্থয ভাভরা 

দাভয়য কযা ভয়ভে। আাভীমদয স্থফরুভে আনীত অযাধগুস্থর র দুননীস্থত 

দভন কস্থভন আইন, ২০০৪ এয তপস্থরবুক্ত অযাধ এফং তাই স্থফভল 

জজ আদারভত এই ভাভরায স্থফচায কযা উস্থচত, ুতযাং এই ভাভরা খাস্থযজ 

কযায মকানও স্থবস্থি মনই।                                  
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         ভাভরায তদন্ত প্রস্থতভফদন মথভক আযও মদখা মায় মম, স্থাফযক্ষণ 

কভনকতনা অথনাৎ এপআইআয এয  ১নং আাস্থভ ১৯৯৮-১৯৯৯ অথন ফেভয 

প্রাস্থণম্পদ এফং অনযানয ভারাভার স্থফক্রয় কভয ৭,১০,২২৮/- িাকা প্রাপ্ত ন 

মা  স্থতস্থন ও আাভীযা প্রস্থতষ্ঠাভনয ফযাংক অযাকাউভন্ট জভা মদওয়ায স্থযফভতন 

এভক অভযয াভথ আাঁতাত কভয  আত্মাৎ কভযন। মাভাক, চাজনস্থি 

অনুাভয, স্থফজ্ঞ স্থফবাগীয় স্থফভল স্থফচাযক ভূফনাক্ত ধাযায অধীভন আাভী-

আভফদনকাযী এফং অনযভদয স্থফরুভে অস্থবভমাগ গঠন কভযন। আাভী-

আভফদনকাযী এফং অনযানযভদয স্থফরুভে আনা অস্থবভমাগগুস্থর ম্পণূন ঘিনা 

ম্পস্থকনত প্রশ্ন মা ভাভরায ংস্থিষ্ট ভক্ষয কাে মথভক াক্ষয মনওয়া াভভক্ষ 

স্থফচাস্থযক আদারভতয াভভন প্রভাণ ওয়া দযকায। এই আদারত মপৌজদাস্থয 

কামনস্থফস্থধয ৫৬১এ ধাযায অধীভন এখস্থতয়ায প্রভমাভগয মক্ষভত্র ঘিনা ম্পস্থকনত 

প্রশ্নগুস্থর স্থফভফচনা ও স্থনষ্পস্থি কযভত াভয না। অস্থধকন্তু, দুননীস্থত প্রস্থতভযাধ 

আইন, ১৯৪৭ এয ধাযা ৫ (২) এয াভথ দণ্ডস্থফস্থধয ৪০৯ ধাযায় দণ্ডনীয় 

অযাধগুস্থরয স্থফচাভযয মক্ষভত্র ঘিনায তাস্থযখ স্থনস্থফনভভল এই জাতীয় কর 

অযাভধয জনয আাভী ফযস্থক্তয স্থফচায মপৌজদাস্থয আইন ংভাধন আইন, 

১৯৫৮ এয ধাযা ৬(১স্থফ) অনুাভয কযা মমভত াভয।  উভযাক্ত আইভনয 

৬(১স্থফ) ধাযায় ফরা ময়মে মম, “A person accused of more 

offences than one punishable under this Act, may be 

tried at one trial for all such offences.” 

                   এগুস্থর োডাও, অনুন্ধান ও তদন্ত ম্পস্থকনত কস্থভন কতৃনক 

গৃীত মম মকানও আভদ স্থফচাস্থযক আদারভত স্থফভফচনায স্থফলয় নয়। আভযা 



7 
 

অস্থবভমাগ গঠভনয আভদও ভে মদভখস্থে। আাভী-আভফদনকাযীয ভক্ষ 

মুস্থক্ত মদওয়া য় মম, মপৌজদাস্থয কামনস্থফস্থধয ধাযা ২২২ এয স্থফধান অনুযণ 

কভয অস্থবভমাগ গঠন কযা য়স্থন। এস্থি মনাভরাচনা কভয এস্থি স্পষ্ট য় মম, 

স্থফজ্ঞ স্থফবাগীয় স্থফভল জজ মথামথবাভফ অস্থবভমাগ গঠন কভযস্থেভরন। 

অস্থবভমাগ গঠভনয আভদভ আভযা মকানও অবফধতা ফা অভমাগযতা খাুঁভজ াই 

না।  ভাভরায ঘিনা ও স্থযস্থিস্থত এফং আইভনয স্থফধান স্থফভফচনা কভয আভযা 

রুরস্থিয মকানও গুনাগুন াই না। তদনুাভয, রুরস্থি খাস্থযজ কযা ভরা। 

                   রুরস্থি জাস্থযয ভয় ভঞু্জযকৃত িস্থগতাভদ নাভঞু্জয কভয তা 

ফাস্থতর কযা ভরা ।  

                   স্থফচাস্থযক আদারভতয স্থফজ্ঞ স্থফচাযকভক আইন অনুাভয 

ভাভরাস্থি স্থযচারনা কযায এফং এই যায় ও আভদ প্রাস্থপ্তয তাস্থযখ মথভক ৬ 

(েয়) ভাভয ভভধয মত তাডাতাস্থড ম্ভফ ভাভরায স্থফচায মল কযায জনয 

স্থনভদন মদওয়া র। 

                   এই যায় ও আভদভয একস্থি অনসু্থরস্থ ংস্থিষ্ট স্থনম্ন 

আদারভতয স্থফজ্ঞ স্থফচাযভকয কাভে মপ্রযণ কযা উক। 

                                    মক এভ াস্থপজুর আরভ, স্থফচাযস্থত 

                                        আস্থভ একভত 
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দায়ফর্জন বফফৃবি (DISCLAIMER) 

শুধভুাত্র ভাভরায দুই ক্ষেয এফং র্নাধাযক্ষেয বফাঝায  বুফধাক্ষথজ „আভায 

বালা‟ পটওয়যায ফযফায কক্ষয ফাংরায় এই যায়বট অনুফাদ কযা ক্ষয়ক্ষে। 

ফাংরায় অনূবদি এ যায়ক্ষক অনয বকানও উক্ষেক্ষয ফযফায কযা মাক্ষফ না। 

ফযফাবযক ও যকাবয কাক্ষর্ শুধভুাত্র ভাননীয় আদারক্ষিয প্রকাবি ইংক্ষযবর্ 

যায়বটক্ষক মথাথজ ফক্ষর গেয কযা ক্ষফ এফং যায় ফাস্তফায়ক্ষনয র্নয ইংক্ষযবর্ 

বালায় প্রদত্ত যায়বটক্ষকই অনুযে কযক্ষি ক্ষফ। 

 

 


