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শুনািন

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট মামলায় িবএনিপ েচয়ারপারসন েবগম
খােলদা িজয়ার জািমন বহাল েচেয় আিপেলর শুনািন েশষ হেয়েছ। আদালত এ
িবষেয় আেদেশর জন্য মঙ্গলবার িদন ধার্য কেরেছন।
আজ বুধবার প্রধান িবচারপিত ৈসয়দ মাহমুদ েহােসেনর েনতৃত্েব চার
সদস্েযর আিপল িবভােগর েবঞ্চ এ িদন ধার্য কেরন।
এর আেগ গতকাল মঙ্গলবার শুনািন করা হয়। অসমাপ্ত শুনািনর জন্য আজ
বুধবার িদন ধার্য করা হয়।
আজ বুধবার সকাল ৯টা ১৫ িমিনট েথেক খােলদা িজয়ার আইনজীবী এ েজ
েমাহাম্মদ আলী তার বক্তব্য শুরু কেরন। পের বক্তব্য রােখন
যথাক্রেম খন্দকার মাহবুব েহােসন, জয়নুল আেবদীন ও মওদুদ আহমদ।
শুনািনেত এ েজ েমাহাম্মদ আলী বেলন, আমার এ দীর্ঘ আইন েপশায়
েদেখিছ ৯৯ শতাংশ ক্েষত্ের হাইেকার্েটর আেদেশ সুপ্িরম েকার্ট
হস্তক্েষপ কের না।
আদালত েবলা ১১টা েথেক সােড় ১১টা পর্যন্ত শুনািন মুলতবী রােখন।
জয়নুল আেবদীন বেলন, েবগম খােলদা িজয়ােক েয সাজা েদয়া হেয়েছ,
স্বল্প সমেয়র এমন সাজায় হাইেকার্েটর েদয়া জািমেনর িবরুদ্েধ দুদক
বা রাষ্ট্রপক্ষ আিপল কেরেছ এমন নিজর েনই।
িতিন বেলন, েবগম খােলদা িজয়া গুরুতর
কেরিছ। তার হাত-পা ফুলা। হাঁটাচলা
একজন মানুেষর িবরুদ্েধ েকন তারা
উপলব্িধ করা উিচত, েভেব েদখা উিচত,

অসুস্থ। আমরা তার সােথ েদখা
করেত পােরন না। এমন অসুস্থ
আিপেল এেসেছন এটা আদালতেক
িবেবচনা করা উিচত।

এছাড়া িতিন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা
েমাহাম্মদ নািসেমর দু’িট মামলার প্রসঙ্গ
স্বাস্থ্যমন্ত্রী েমা: নািসমেক হাইেকার্ট ১৩
জািমন েদন। তার িবরুদ্েধ দুদক ও সরকার আিপল
িবরুদ্েধ দুদেকর মামলা হাইেকার্ট বািতল কেরেছ।

ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী
তুেল ধেরন। বেলন,
বছেরর সাজা মামলায়
কেরিন। েশখ হািসনা
দুদক আিপল কেরিন।

গতকাল শুনািন শুরু হেল প্রথেম বক্তব্য রােখন দুদেকর আইনজীবী
খুরিশদ আলম খান। িতিন খােলদা িজয়ার জািমন বািতল চান এবং বেলন
খােলদা িজয়ার ৫ বছেরর কারাদণ্ড েদয়া িঠক হয়িন। সবারই সমান সাজা
হওয়া উিচত।
পের বক্তব্য
মাহবুেব আলম।

রােখন

রাষ্ট্রপক্েষর

আইনজীবী

অ্যাটর্িন

েজনােরল

তার বক্তব্য েশষ হেল খােলদা িজয়ার আইনজীবী সােবক অ্যাটর্িন
েজনােরল এ েজ েমাহাম্মদ আলী বক্তব্য শুরু কেরন। িকন্তু অ্যাটর্িন
েজনােরেলর এক বক্তব্েযর েজের আইনজীবীরা হট্টেগাল শুরু করেল আদালত
কালেকর মেতা শুনািন মুলতিব েঘাষণা কের আজেকর িদন ধার্য কেরন।
খােলদা িজয়ার পক্েষ আদালেত উপস্িথত আেছন ব্যািরস্টার মওদুদ আহমদ,
এ েজ েমাহাম্মদ আলী, ব্যািরস্টার জিমর উদ্িদন সরকার, খন্দকার
মাহবুব েহােসন, মাহবুব উদ্িদন েখাকন প্রমুখ িসিনয়র আইনজীবীরা।
িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট মামলায় খােলদা িজয়ােক হাইেকার্েটর েদয়া
জািমন আেদেশর িবরুদ্েধ রাষ্ট্রপক্ষ ও দুদেকর িলভ টু আিপল এবং
খােলদা িজয়ার জািমন বহাল েচেয় তার পক্েষ দােয়র করা অপর একিট আিপল
আেবদেনর ওপর শুনািনর জন্য ৮ েম মঙ্গলবার শুনািনর িদন িনর্ধারণ
কেরিছেলন েদেশর সর্েবাচ্চ আদালত।
গত ১৯ মার্চ িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট মামলায় খােলদা িজয়ার জািমন
স্থিগত কেরেছন সুপ্িরম েকার্েটর আিপল িবভাগ। একই সােথ খােলদা
িজয়ােক হাইেকার্েটর েদয়া জািমন আেদেশর িবরুদ্েধ দুর্নীিত দমন
কিমশন (দুদক) ও রাষ্ট্রপক্ষেক আিপেলর অনুমিত িদেয়েছন আদালত। এ
ছাড়া দুই সপ্তােহর মধ্েয মামলার সারসংক্েষপ জমা েদয়ার িনর্েদশ
িদেয় দুদক ও রাষ্ট্রপক্েষর িলভ টু আিপল (আিপেলর জন্য অনুমিত েচেয়
আেবদন) গ্রহণ করা হয়।
আেদেশর পর ওই িদন খােলদা িজয়ার আইনজীবীেদর অনুেরােধ প্রধান
িবচারপিত বেলিছেলন, আমরা িনশ্চয়তা িদচ্িছ, ৮ েম এই মামলা শুনািনর
জন্য
তািলকার
শীর্েষ
থাকেব।
েকােনা
ধরেনর
মুলতিব
ছাড়া
িবরিতহীনভােব শুনািন হেব। ৮ েম না হেলও ৯ েমর মধ্েয এই মামলার
িনষ্পত্িত করব।
গত ৮ েফব্রুয়াির েবগম খােলদা িজয়ােক িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট মামলায়
পাঁচ বছেরর কারাদণ্ড েদয়া হয়। ঢাকার ৫ নম্বর িবেশষ জজ আদালত এ

রায় েঘাষণা কেরন। রায় েঘাষণার পরপরই েবগম খােলদা িজয়ােক আদালত
েথেক গ্েরফতার কের পুরান ঢাকার সােবক েকন্দ্রীয় কারাগাের িনেয়
যাওয়া হয়। িতিন এখেনা েসই কারাগাের আেছন। একই রােয় খােলদা িজয়ার
বড় েছেল ও িবএনিপর ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান তােরক রহমানসহ অপর চার
আসািমেক ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই েকািট ১০ লাখ ৭১ হাজার টাকা
জিরমানা করা হয়।
এরপর গত ২০ েফব্রুয়াির িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট মামলায় িনম্ন
আদালেতর েদয়া সাজার রােয়র িবরুদ্েধ খােলদা িজয়ার খালাস েচেয় আিপল
দােয়র করা হেল ১২ মার্চ চারিট যুক্িত আমেল িনেয় িবচারপিত এম
ইনােয়তুর রিহম ও িবচারপিত সিহদুল কিরেমর হাইেকার্ট েবঞ্চ খােলদা
িজয়ােক চার মােসর জািমন েদন। জািমন আেদেশ আদালত বেলন, আেদশ েদয়ার
সময় আমরা েযসব িবষয় িবেবচনা কেরিছ েসগুেলা হেলা- এক. সাজার
পিরমাণ (িবচািরক আদালেত তােক েয স্বল্প েময়ােদর সাজা েদয়া
হেয়েছ); দুই, মামলািটর িবচািরক আদালেতর নিথ এেসেছ এবং এিট আিপল
শুনািনর জন্য েপপার বুক ৈতির হয়িন; িতন. িবচািরক আদালেত মামলা
চলাকােল িতিন িনয়িমত আদালেত হািজরা িদেয়েছন, িতিন জািমেন িছেলন ও
জািমেনর অপব্যবহার কেরনিন এবং চার. তার বয়স ও শারীিরক অসুস্থতার
িবষয় িবেবচনা করা হেলা। আদালত আেরা বেলন, িতিন ৭৩ বছর বয়সী একজন
নারী এবং দীর্ঘ িদন ধের নানা েরােগ আক্রান্ত। এসব িবেবচনা কের
তােক চার মােসর জািমন েদয়া হেলা।
িনউজিবিড৭১/আ/০৯ েম ,২০১৮

