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কাট  িরেপাটার  ॥  অথপাচােরর মামলায়  িবএনিপর  ভার া  চয়ারম ান  তােরক  রহমােনর  ব ু  ও  ব বসািয়ক
অংশীদার িগয়াসউি ন আল মামনুেক সাত বছেরর কারাদ  িদেয়েছ আদালত। পাশাপািশ পাচার করা ১২ কািট
টাকা অথদ ও দয়া হেয়েছ তােক। বধুবার ঢাকার িবেশষ জজ আদালত-৩’র িবচারক আবু সয়দ িদলজার হােসন
এ রায় ঘাষণা কেরন। এ সময় আসািম মামুন আদালেত উপি ত িছেলন। রায় ঘাষণা শেষ সাজা পেরায়ানায় িদেয়
তােক কারাগাের পাঠােনার িনেদশ দয়া হয়।

দে র পাশাপািশ মামেুনর ল ডেনর াটওেয়  ব াংেকর িহসােব থাকা পাচারকতৃ ৪ লাখ ১৮ হাজার ৮৫৩.৪৭
ি িটশ পাউ ড ািলং, যা বাংলােদশী ৬ কািট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭৬২ টাকার সমান, রাে র অ েল বােজয়াফেতর
িনেদশ িদেয়েছ আদালত। বােজয়াফেতর িবষয়িট বাংলােদশ ব াংক কতৃপ েক অবিহতকরণসহ বােজয়াফতকতৃ
স ি র  তফিসলসহ  সকল  িববরণ  সরকারী  গেজেট  কােশর  িনেদশ  দয়া  হেয়েছ।  এ  টাকা  ল ডন  থেক
বাংলােদেশ ফরত আনার িবষেয় রা  আইন ি য়ায় েয়াজনীয় কায ম হণ করারও িনেদশ দান করা হেয়েছ।

দেকর পে  মামলা পিরচালনা কেরন মাহমদু হােসন জাহা ীর। আসািমপে  িছেলন জােহ ল ইসলাম কােয়ল,
হলাল উি ন, আকবার হােসন জুেয়ল মখু আইনজীবী।
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