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রােয় বলা হয়, aথ র্ৈনিতক aপরাধসহ দুন িত আমােদর েদেশ সুশাসন িত ার ধারণার ে ে  শুধুi িবপ নক aব ায় েপৗঁেছিন বরং 
eটা আমােদর গণতে র িভি , সামািজক ায়িবচার o আiেনর শাসন িত ার ে ে  হুমিকসব্রূপ। রােয় বলা হয়, েযখােন দুন িত 
শুরু হয় েসখােন সকল aিধকােরর সমাি  ঘেট, aবমূ ািয়ত হয় মানবািধকােরর, বাধা  হয় u য়ন। দুব র্ল কের সংিবধােনর মূল 

িভি েক। দুন িতর িবরুে  লড়াiেয়র ে ে  আদালেতরo দািয়তব্ পালেনর সুেযাগ রেয়েছ। 

হাiেকােট র্র দুi িবচারপিতর সব্া েরর পর গতকাল েসামবার সুি ম েকােট র্র oেয়ব সাiেট e রায় কাশ করা হয়। কািশত রায়িট 
288 পৃ ার। মূল রায়িট িলেখেছন েবে র েজয্  িবচারপিত eম. iনােয়তুর রিহম। রােয় বলা হয়, ধানম ীর eিতম তহিবেলর 
টাকার যথাযথ বহার o eর সুর া েদoয়ার দািয়তব্ িছেলা খােলদা িজয়ার। কারণ aপরাধ সংঘটেনর সময়কােল uিন ধানম ীর 

দািয়েতব্ িছেলন; িক  মতার েক িব েত েথেকo িতিন েস দািয়তব্ পালেন থ র্ হেয়েছন। 

স ত গত বছেরর 9 েফ য়াির িজয়া aরফােনজ া  মামলায় ঢাকার িবেশষ জজ আদালত খােলদা িজয়ােক পাঁচ বছেরর স ম 
কারাদ  েদয়। eছাড়া িবeনিপর িসিনয়র ভাiস েচয়ার ান তােরক রহমানসহ 6 জনেক েদoয়া হয় দশ বছেরর দ । খােলদা িজয়ার 

সাজা বৃি র দুদেকর আেবদন হণ কের হাiেকাট র্ 6 বছেরর পিরবেত র্ দশ বছেরর দ  েদয়। eকiসে  aপর আসািমেদর দশ 
বছেরর সাজাo বহাল রােখ u  আদালত। 
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