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ইা এ স্থর্  স্থফচাযাধীন আস্থদর াজাপ্রাপ্ত-আদফদন াযী কফগভ খাদরদা স্থজয়ায জাস্থভদনয আদফদন।  

 াজাপ্রাপ্ত-অ্যাস্থদরন্র্-আদফদন াযীক  রৃনটীস্থত প্রস্থতদযাধ আইন, ১৯৪৭ এয ধাযা ৫ (২) এয অ্ধীদন কদালী 
াফযস্ত  যা দয়দে এফং দ রক্ষ র্া া জস্থযভানা  ৭ (াত) ফেদযয শ্রভ  াযাদদন্ে দস্থন্েত  যা দয়দে, 
অ্নাদাদয় আযও ৬ েয় ভা  াযাদন্ে কবাগ  যদত দফ এফং স্থফতস্থ টত ম্পস্থি ফাদজয়াপ্ত  যদত দফ।  

  ংস্থক্ষপ্তবাদফ, প্রস্থস্থ উদনয ভাভরাস্থর্ র,গত ০৮.০৮.২০১১ তাস্থযদখ কতজগাাঁও থানায ভাভরা নং-১৫, 
তাস্থযখ ০৮.০৮. ২০১১, রৃনটীস্থত প্রস্থতদযাধ আইন, ১৯৪৭ এয ধাযা ৫ (২) এফং দণ্ডস্থফস্থধয ধাযা ১০৯ এয 
অ্ধীকন কদালীাফযস্ত আীর াযী চায ফযস্থক্তয স্থফরুদে রৄরু দয়স্থের। কমখাদন অ্ন্যান্য স্থফলদয়য াদথ 
অ্স্থবদমাগ  যা দয়স্থের কম, ২০০১-২০০৬ াদর ফাংরাদদদয প্রধানভন্ত্রী স্থাদফ তাাঁয ভয় াদর স্থতস্থন এ স্থর্ 

ট্রাস্ট গঠন  দযস্থেদরন, মায নাভ “ীদ স্থজয়াউয যভান চযাস্থযদর্ফর ট্রাস্ট।” ১নং অ্স্থবমকু্ত এয ফাবফদনয 
স্থঠ ানাস্থর্ ৬, ীদ ভইনুর কযাে, ঢা া-ক  উক্ত ট্রাদস্টয স্থঠ ানা স্থদদফ ফযফায  যা দয়দে। দণ্ডপ্রাপ্ত-
অ্যাস্থদরন্র্-আদফদন াযী স্থনদজই উক্ত ট্রাদস্টয প্রথভ ফযফিানা ট্রাস্থস্ট স্থেদরন। দন্েপ্রাপ্ত-অ্যাস্থকরন্র্-
আদফদন াযী এ স্থর্ ঞ্চয়ী অ্যা াউন্র্ নং-৩৪০৭৬১৬৫ খদুর ১৬.০১.২০০৫ তাস্থযদখ াজারার ফযাং  
স্থরস্থভদর্ে,ধানভন্েী াখা দত জাযী  যা াাঁচস্থর্ ক-অ্েটাদযয ভাধযদভ উক্ত এ াউদন্র্ কভার্ 
১,৩৫,০০,০০০.০০র্া া জভা  যা দয়স্থের। স্থজয়াউয যভান চযাস্থযদর্ফর ট্রাদস্টয দক্ষ উদেস্থখত ক-
অ্েটাযগুস্থর কভদট্রা কভ ায এণ্ড কেদবরায স্থরস্থভদর্দেয স্থনদদটদ জাস্থয  যা দয়স্থের। মাদা  অ্নুন্ধাদন 
কভদট্রা কভ ায এণ্ড কেদবরদভন্র্ স্থরস্থভদর্দেয ফযফিানা স্থযচার  জনাফ এএপএভ জাােীয, স্থজয়াউয 
যভান চযাস্থযদর্ফর ট্রাদস্টয দক্ষ  ক ানও অ্থট প্রদান ফা অ্নুদান কদওয়ায স্থফলয়স্থর্ অ্স্বী ায  দযদেন। স্থতস্থন 
আযও ফদরস্থেদরন কম স্থজয়াউয যভান চযাস্থযদর্ফর ট্রাদস্টয অ্যা াউদন্র্ আভানত প্র ৃত দক্ষ তৎ ারীন ঢা া 
স্থস্থর্  দটাদযদনয  কভয়য-এয এ ান্ত স্থচফ জনাফ ভস্থনরুর ইরাভ, তায ক াম্পাস্থনয নাভ ফযফায 
 দযস্থেদরন। উক্ত ভস্থনরুর ইরাভ ফদরস্থেদরন, স্থজয়াউয যভান চযাস্থযদর্ফর ট্রাদস্টয অ্যা াউদন্র্ জভা কদওয়ায 
জন্য প্রধানভন্ত্রীয যাজননস্থত  স্থচফ জনাফ আফরু াস্থযে কচৌধুযী তাদ  এই র্া া স্থদদয়স্থেদরন।  এোড়াও 
২৭,০০,০০০.০০, র্া া স্থফস্থবন্ন অ্দেয র্া া ১৮.০১.২০০৫ খ্ীোঃ তাস্থযকখ এফং অ্ন্যান্য স্থফস্থবন্ন তাস্থযদখ 
উক্ত ট্রাদেয অ্যা াউদন্র্ প্রধানভন্ত্রীয যাজননস্থত  স্থচদফয এ ান্ত স্থচফ কভা: স্থজয়াউর ইরাভ জভা কদন। 
উক্ত স্থজয়াউর ইরাভ জাস্থনদয়স্থেদরন কম, জনাফ আফরু াস্থযে কচৌধযুী তাক  এই র্া া স্থদদয়দেন, এফং  তায 
স্থনদদটদ স্থতস্থন ট্রা অ্যা াউদন্র্ এই র্া া জভা স্থদদয়দেন। অ্নুন্ধাদন জানা মায় কম, ১৩.০১.২০০৫ এফং 
১৯.০১.২০০৫ তাস্থযদখয ভদধয স্থফস্থবন্ন  ভদয় স্থফস্থবন্ন অ্যা াউন্র্ কথদ  ৬,১৮,৮৯,৫২৯.০০,র্া া উদিারন 
 যা দয়স্থের।স্থফএনস্থয এফং এ ই ট্রাস্ট অ্যা াউদন্র্ জভা  যা দয়স্থের। ক ানও দাতফয  াদজ  ট্রাস্ট 
অ্যা াউন্র্ কথদ  ক ানও অ্থট ফযয়  যা য়স্থন ফযং ট্রাদস্টয েদ্মদফদ অ্স্থবমকু্ত নং-১ স্থভদ সুস্থযয়া খাদনয 
 াে কথদ  ৬,৫২,০৭,০০০.০০ র্া া আদায়  দয  া যাইদর ৪২  াঠা জস্থভ ক্রদয়য জন্য অ্থট ফযয় 
 দযস্থেদরন, এফং দস্থরর নং -৪০৪/২০০৫, তাস্থযখ ১৯.০১.২০০৫, মা তূ্রাযু াফ-কযস্থজোয অ্স্থপদ 
স্থনফস্থন্ধত দয়স্থের। স্থফএনস্থয স্থফস্থবন্ন অ্যা াউদন্র্ জভা ওয়া অ্থট োড়াও, ট্রাস্ট অ্যা াউদন্র্ জভা ওয়া 
অ্ন্যান্য তস্থফদরয বফধ ক াদনা উৎ স্থের না,  াযন আস্থর াযী-আদফদন াযী অ্ন্যান্য অ্স্থবমকু্ত ফযস্থক্তদদয 
াদথ রৃনটীস্থত প্রস্থতদযাধ আইন, ১৯৪৭ এয ৫ (২) ধাযায় এফং দণ্ডস্থফস্থধয ১০৯ ধাযায় অ্যাধ  দযদেন ।                            

   জনাফ খন্দ ায ভাফফু কাদন, স্থফজ্ঞ আইনজীফী, ক  দযন কম, কপৌজদাস্থয আস্থদরয কক্ষদত্র 
দস্থণ্ডত ফযস্থক্তয জাস্থভন স্থফদফচনায় আদারতদ  অ্যাদধয গুরুত্ব, াজায স্থযভাণ এফং জাস্থভন সুদমাদগয 
অ্ফযফাদযয ম্ভাফনা স্থফদফচনা  যদত দফ। আস্থর াযীক  ৭ (াত) ফেদযয াজা এফং জস্থযভানা প্রদান 
 যা দয়দে, মা রৃনটীস্থত প্রস্থতদযাধ আইন, ১৯৪৭ এয ধাযা ৫ (২) এয অ্ধীদন দফটাচ্চ াজা। পদর াজা 
আযও ফাড়াদনায সুদমাগ কনই। ইদতাভদধয, আীর াযী প্রায় রৃই ফেয াজা কবাগ  দযদেন। উদযাক্ত 
প্রদে, স্থফজ্ঞ আইনজীফীগণ আীর াযীয জাস্থভদনয প্রাথটনা  দযন। 

            স্থফজ্ঞ আইনজীফী জনাফ জয়নুর আদফদীন আস্থর াযীয দক্ষ ক  দযন কম, এই ভাভরায 
অ্স্থবদমাগ ত্রুস্থর্মকু্ত এফং আীর াযীক  কদালী াফযস্ত  যায এফং প্রদি াজা ন্যায়েত  যায জন্য মটাপ্ত 



প্রভাণ নস্থথদত স্থের না।আীর াযী এ জন ফয়স্ক ভস্থরা, মায ফয় ৭৪ ফেয এফং স্থতস্থন স্থফস্থবন্ন প্রাণঘাতী 
কযাদগ বুগদেন এফং ফতটভাদন স্থতস্থন এ স্থর্ াাতাদর বস্থতট যদয়দেন। আীর াযী এ কদদয স্থতন ফাদযয 
প্রধানভন্ত্রী এফং স্থফদযাধী দরীয় কনতাও স্থেদরন । তাই জাস্থভন কদর স্থতস্থন াস্থরদয় মাদফন এভন ক াদনা 
ম্ভাফনা কনই। 

          জনাফ ভাফদুফ আরভ, স্থফজ্ঞ অ্যার্স্থনট কজনাদযর ক  দযন কম, ণূট স্থফচাদযয য এ স্থর্ উমকু্ত 
আদারত  তৃট  কঘাস্থলত কদালীাফযস্ত যায় এফং াজায আদদদ ক ান দূফটরতা কনই এফং আীর াযী স্থনদজয 
আত্মক্ষ ভথটদনয প্রস্থতস্থর্ সুদমাগ স্থের। কমদতু এই আস্থদরয উবয় ক্ষই উক্ত আস্থদরয স্থফলয়ফস্তু ম্পদ ট 
এখন বারবাদফ অ্ফগত, তাই আভযা আস্থদরয দ্রুত রৄনাস্থন স্থনস্থিত  যদত াস্থয। আীর াযী এ জন প্রাক্তন 
প্রধানভন্ত্রী এফং ক াদনারূ রৃফটরতা োড়াই আইনী প্রভাদণয স্থবস্থিদত তাাঁদ  কদালী াফযস্ত এফং াজা প্রদান 
 যা দয়দে এফং এই আস্থদরয কক্ষদত্র তাাঁয াজতফা ওয়ায়, তাাঁদ  এই ভদয় জাস্থভন কদওয়া মাদফ না। 

          রৃদদ য স্থফজ্ঞ  আইনজীফী জনাফ কভাোঃ খযুীদ আরভ খান, ক  দযন কম, প্র ৃতদক্ষ এই ভাভরায 
প্রস্থতস্থর্ মটাদয় আাভীক্ষ এই আদারদতয াাাস্থ আস্থর স্থফবাদগয াভদন অ্স্থবদমাগ  ভাভরায  র 
 ামটক্রভদ  চযাদরঞ্জ  দযদেন এফং তা স্থঠ  এফং বফধ প্রভাস্থণত দয়দে। তাই এই মটাদয় অ্স্থবদমাগ ফা 
 ামটধাযায বফধতা স্থনদয় স্থফত ট  যায সুদমাগ কনই। স্থফজ্ঞ আইনজীফী আযও ক  দযন কম,মদথষ্ট ভয় স্থনদয় 
ণূট স্থফচাদযয দয আীর াযীদ  এ স্থর্ উমকু্ত আদারত কদালী াফযস্ত  দয, াজা প্রদান  দযদেন এফং 
স্থফচায চরা ারীন ভয় আীর াযী জাস্থভদন স্থেদরন। তস্থ টত যায় এফং কদালী াফযস্ত ও াজায আদদদয 
কক্ষদত্র দৃযত ক ান রৃফটরতা কনই। এই ভাভরায আীর াযীয াজতফা খফু  ভ। কমদতু স্থতস্থন এই কদদয 
এ জন প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রী, আদারতদ  তাাঁয জাস্থভদনয আদফদন স্থফদফচনা  যায ভয় নভনীয় নয় ফযং এ স্থর্  
 দঠায দসৃ্থষ্টবস্থে স্থনদত দফ। স্থফজ্ঞ আইনজীফী জাস্থভদনয আদফদন না-ভঞ্জদুযয জন্য প্রাথটনা  দযন। 

         উবয় দক্ষয আইনজীফীকদয মসু্থক্তত ট রৄদনস্থে এফং নস্থথদত থা া স্থফলয়াস্থদ স্থফদফচনা  যা দয়দে। 

         নস্থথদদৃষ্ট কদখা মাদে কম, এই ভাভরায  ামটক্রদভয প্রস্থতস্থর্ মটাদয় অ্স্থবদমাগ গঠদনয বফধতাদ  এই 
আদারদতয াাাস্থ আীর স্থফবাদগ চযাদরঞ্জ  যা দয়স্থের এফং কগুস্থর ক্রস্থর্ীন এফং আইনম্মত ফদর 
প্রভাস্থণত দয়স্থের।  

          আভযা কদালী াফযস্ত ও াজায তস্থ টত যায় ও আদদদয মটাদরাচনা  দযস্থে, স্থ নু্ত তাদত ক ান   
দৃযভান ফা সুস্পষ্ট রৃফটরতা রক্ষয  স্থযস্থন। 

 কদদয প্রাক্তন-প্রধানভন্ত্রীয কচদয়  ভ নন এভন এ জন ফযস্থক্ত  তৃট  ংঘস্থর্ত অ্যাদধয গুরুত্ব 
স্থফদফচনায় স্থনদয় স্থফচাস্থয  আদারত ংস্থিষ্ট আইদনয আওতায় দফটাচ্চ াজা স্থদদয়দেন। 

             স্থফজ্ঞ অ্যার্স্থনট কজনাদযর এই আস্থদরয দ্রুত রৄনাস্থনয জন্য তাাঁয প্রস্তুস্থতয স্থফলদয় আভাদদয আশ্বস্ত  
 দযদেন।  াযণ, অ্ন কভস্থযর্ আস্থর রৄনাস্থনয স্থফরদেয ক ানও ম্ভাফনা কনই। 

   উদয উদেস্থখত দসৃ্থষ্টবস্থেয কপ্রস্থক্ষদত আভযা এই ভদয় আস্থর াযীয জাস্থভন ভঞ্জযু  যায জন্য 
মসু্থক্তমকু্ত  াযণ খুাঁদজ াই না। পদর, জাস্থভদনয আদফদন প্রতযাখযান  যা দরা ।        

 দায়ফজটন স্থফফসৃ্থত (DISCLAIMER) 

রৄধভুাত্র ভাভরায রৃই দক্ষয কফাঝায সুস্থফধাদথটই তাদদয স্থনজস্ব বালায় এই যায়স্থর্য অ্নুফাদ  যা দরা ফাংরায় 

অ্নসূ্থদত এ যায়দ  অ্ন্য ক াদনা উদদ্দদয ফযফায  যা মাদফ না। ফযফাস্থয  ও য াস্থয  াদজ রৄধভুাত্র ভাননীয় 

আদারত প্র াস্থত ইংদযস্থজ যায়স্থর্দ  মথাথট ফদর গণয  যা দফ এফং যায় ফাস্তফায়দনয জন্য ইংদযস্থজ বালায় 

প্রদি যায়স্থর্দ ই অ্নুযণ  যদত দফ। 

 


