
আদালেত বসার জায়গা িনেয় াভ খােলদা
িজয়ার
গ াটেকা নীিত মামলায় অিভেযাগ গঠেনর নািন ৭ ফ য়াির

কাশ : ২৫ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গ াটেকা  নীিত  মামলায়  িবএনিপ  চয়ারপারসন  বগম  খােলদা  িজয়াসহ  অ  আসািমেদর  িব ে
অিভেযাগ গঠেনর নািনর িদন ৭ ফ য়াির ধায করা হেয়েছ। গতকাল বহৃ িতবার আসািমেদর িব ে
অিভেযাগ গঠেনর জ  নািনর িদন ধায িছল। িক  খােলদা িজয়ার আইনজীবী এ জ এম মাহা দ
আলীসহ অ রা নািন পছােনার আেবদন কেরন। পের উভয়পে র নািন শেষ ৭ ফ য়াির পরবতী
িদন ধায কেরন আদালত। এিদেক আদালেত বসার জায়গা িনেয় াভ কাশ কেরেছন খােলদা িজয়া। এ
িনেয় ই পে র আইনজীবীেদর মেধ  বাগিবত া হয়।

নীিতর ই মামলায় কারাদ া  িবএনিপ ন ী গত বছেরর ফ য়াির থেক পুরান ঢাকার নািজমউি ন
রােডর পুরেনা কারাগাের আেছন। তার িব ে  নাইেকা নীিত মামলার িবচার কারাগােরর ভতের অ ায়ী

এজলােস  হেলও গ াটেকা  মামলা  চলেছ বকশীবাজাের ঢাকার ততৃীয়  িবেশষ জজ আদালেতর অ ায়ী
এজলােস।

গতকাল  নািনেত  খােলদা  িজয়ার আইনজীবীরা  বেলন,  মামলায়  রা প  যসব  ড েম ট  আদালেত
দািখল কেরেছ, স েলা হােত পেল আমরা অিভেযাগ গঠন িবষেয় নািন করেবা। এজ  নািন পছােনা
হাক। তেব রা পে র আইনজীবী মাশাররফ হােসন কাজল বেলন, সময়ে পেণর জ  এ েলা বলা

হে । উভয়পে র আইনজীবীর ব ব  শেষ িবচারক আবু সয়দ িদলজার হােসন নািন িপিছেয় দন।
জানা গেছ, পুর ১২টা ৩৫ িমিনেট কারাগার থেক খােলদা িজয়ােক বকশীবাজার আিলয়া মা াসা মােঠ
অ ায়ী িবেশষ আদালেত হািজর করা হয়। এরপর িবচারক তার এজলােস আেসন। নািন  হয় ১২টা
৫০ িমিনেট। আদালেত বসার জায়গা িনেয় আপি  তুেল াভ কাশ কেরন িবএনিপ চয়ারপারসন। িতিন
বেলন, ‘আিম তা িকছুই দখিছ না। আিম তা আপনােকও (িবচারক) দখিছ না। এই দয়াল তা এর
আেগ িছল না, এখন কাথা থেক এেলা। আিম এখােন থাকেবা না। আিম এখান থেক চেল যাব।’

এরপর খােলদা িজয়ার আইনজীবীেদর সে  রা পে র আইনজীবী মাশাররফ হােসন কাজেলর িকছুটা
বািগবত া হয়। পের িবচারক তােদর শা  কের বেলন, বসার জ  আগামীেত েয়াজনীয় ব ব া নওয়া
হেব। আদালত কায ম শষ হয় ১টা ৩৫ িমিনেট। এরপেরই খােলদা িজয়ােক অ ায়ী িবেশষ আদালত
থেক কারাগাের িনেয় যাওয়া হয়।

২ আসািমর নােম  ওয়াের ট:এিদেক এই মামলায় জািমেন থাকা ই আসািম এ ক এম মাশাররফ
হােসন ও ইসমাইল হােসন সায়মন আদালেত হািজর না হওয়ায় তােদর আইনজীবীরা  জািমন বহাল

রাখার আেবদন কেরন। পের আদালত জািমন  নাম রু  কের তােদর নােম  ফতাির পেরায়ানা  জাির
কেরন।

নািনর সময় খােলদা িজয়ার পে  আদালেত উপি ত িছেলন আইনজীবী মা দ আহেমদ তালকুদার, এ
জ এম মাহা দ আলী, ব াির ার মাহববু উি ন খাকনসহ আরও অেনেক।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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