
শখ হািসনার েন িল, ২৫ বছর পর মামলার রায়

৯ জেনর ফাঁিস, ২৫ জেনর যাব ীবন
১৯৯৪ সােলর ২৩ সে র ঈ রদী রল শেন এ হামলার ঘটনা ঘেট, দ া েদর
অিধকাংশই িবএনিপর নতাকমী

কাশ : ০৪ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

পাবনার ঈ রদীেত ত কালীন িবেরাধীদলীয় নতা ও বতমান ধানম ী শখ হািসনােক বহনকারী েন
িলবষেণর ব ল আেলািচত মামলার রােয় ৯ জনেক মতুৃ দে র আেদশ িদেয়েছ আদালত। একইসে  এ

মামলায় ২৫ জনেক যাব ীবন কারাদ  ও ৩ লাখ টাকা জিরমানা, অনাদােয় েত কেক আেরা ই বছর
স ম কারাদ  এবং ১৩ জনেক ১০ বছর কের কারাদ  ও ১ লাখ টাকা কের জিরমানা, অনাদােয় আেরা
এক বছর কের স ম কারাদ ােদশ দওয়া হেয়েছ। গতকাল বধুবার পুর ১২টার িদেক পাবনার অিতির
জলা  ও দায়রা  জজ আদালেতর ভার া  িবচারক ম আলী এ আেদশ দন। এ সময় মাট ৫২

আসািমর                 মেধ  ৩৩ জন কাঠগড়ায় উপি ত িছেলন। ৫ জন আসািম মারা গেছন। বািকেদর
িব ে  ফতাির পেরায়ানা জাির করা হেয়েছ। ঘটনার ায় ২৫ বছর পর এ রায় দওয়া হেলা।

  পাবনা িতিনিধ ও ঈ রদী
সংবাদদাতা

print | ৯ জেনর ফাঁিস, ২৫ জেনর যাব ীবন | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/67771/৯-জেনর-ফাঁস...

1 of 3 7/4/2019 1:31 PM



মতৃু দ া রা হেলন : জলার ঈ রদী পৗরসভার সােবক ময়র ও পৗর িবএনিপর সভাপিত মাখেলছুর
রহমান বাবল,ু  পাবনা  জলা িবএনিপর মিু যু  িবষয়ক স াদক এ ক এম আকতা ামান,  পৗর
িবএনিপর স াদক জাকািরয়া িপ ট,ু পৗর যবুদেলর সভাপিত মা ফা ের আলম ামল, িবএনিপ নতা
মাহববুরু রহমান পলাশ,  শাম ল আলম,  শিহ ল ইসলাম অটল, রজাউল কিরম শাহীন ও আিজজরু
রহমান শাহীন। এর মেধ  ৮ জন কারাগাের আেছন। জাকািরয়া িপ ট ুপলাতক। 

যাব ীবন া রা হেলন : আিম ল ইসলাম (পলাতক), আজাদ হােসন ওরেফ খাকন, ইসমাইল হােসন
জেুয়ল, আলাউি ন িব াস, শাম র রহমান িশম,ু আিন র রহমান সকম (পলাতক), আে ল আলী, মা.
রিব (পলাতক), মা. এনাম, আবলু কােশম হালট (পলাতক), কালা বাবু (পলাতক), মামনু (পলাতক),
মামনু  (পলাতক),  সিলম,  কে াল,  তিুহন,  শাহ  আলম  িলটন,  আ ু াহ  আল  মামনু  িরপন,  লাইজু
(পলাতক), আ লু জ ার, পলাশ, হািকম উি ন ট , আলমগীর, আবলু কালাম (পলাতক) ও এ ক এম
িফেরাজলু ইসলাম পােয়ল।

এছাড়া  ১০  বছর  কের  সাজা  দান  করা  হেয়েছ  ঈ রদী  উপেজলার  সাহাপুর  ইউিনয়েনর  সােবক
চয়ারম ান নফাউর রহমান রাজু, ঈ রদী পৗরসভার কাউি লর আেনায়ার হােসন জিন, িবএনিপ নতা

রন িরয়াজী (পলাতক), আজমল হােসন ডাবল,ু মু ার হােসন, হািফজুর রহমান ওরেফ মু ল, মায়নু
কিবর লাল,  তুিহন  িবন  িসি কী,  ফজলরু  রহমান,  চাদঁ  আলী  (পলাতক),  এনামলূ  কিবর,  জাম ল
(পলাতক) ও বরকতেক।

মামলার সরকার পে র আইনজীবী (িপিপ) আকতা ামান মু া বেলন, ১৯৯৪ সােলর ২৩ সে র
দলীয় কমসিূচেত অংশ িনেত আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা খুলনা থেক সয়দপুর যাবার সময়
ঈ রদী শেন যা ািবরিত করেল বৃ রা েন তারঁ কামরা ল  কের িলবষণ কের। এ ঘটনায় ওই
সমেয় িজআরিপ পুিলেশর ওিস নজ ল ইসলাম বাদী হেয় ৭ জেনর নােম একিট মামলা কেরন। ১৯৯৬
সােল আওয়ামী লীগ সরকার মতায় আসার পর মামলািট পুনঃতদ  কের ঈ রদীর শীষ ানীয় িবএনিপ,
যবুদল ও ছা দেলর নতাকমীসহ ৫২ জনেক এ মামলায় আসািম করা হয়। মামলািট দােয়র হওয়ার
পেরর বছের এ মামলায় পুিলশ কােনা সা ী না পেয় আদালেত চড়ূা  িরেপাট দািখল কেরিছল। িক
আদালত ঐ িরেপাট  হণ না  কের অিধকতর তদে র জ  মামলািট িসআইিডেত ানা র কের। পের
িসআইিড তদ  কের ১৯৯৭ সােলর ৩ এি ল আদালেত চাজিশট দািখল কের। 

এ মামলার চাজিশটভু  আসািমেদর মেধ  গত ৩০ জনু িবএনিপ, ছা দল ও যবুদেলর ৩০ জন নতাকমী
আদালেত হািজর হেল িবচারক তােদর জািমন নাম রু কের জলহাজেত পাঠান। গত ম লবার এ মামলার
আেরা ই আসািম ঈ রদী পৗরসভার সােবক ময়র মাখেলছুর রহমান ওরেফ বাবল ুএবং িবএনিপ নতা
আ লু হািকম ট  আদালেত আ সমপণ কের। অ িদেক পুিলশ ওইিদন রােতই এ মামলার আেরক
আসািমেক ফতার কের। এ মামলায় এ পয  ৩৩ জন আসািম জলহাজেত রেয়েছন। পলাতক রেয়েছন
১৪ জন এবং মারা গেছ ৫ জন।

এ মামলায় আদালেত গত সামবার রা পে  যিু তক উপ াপন কেরন পাবনার িপিপ অ াডেভােকট
আ া ামান মু া ও অ াডেভােকট গালাম হাসনাইন। আসািম পে  নািন কেরন অ াডেভােকট নূ ল
ইসলাম  গদা  ও  অ াডেভােকট  সনত্  মার  সরকার।  পলাতক  আসািমেদর  পে  নািন  কেরন
অ াডেভােকট এ ক এম শাম ল দা।

িপিপ অ াডেভােকট আ া ামান মু া বেলন, রায় ঘাষণার পর িবচারক আদালেত উপি ত আসািমেদর
কারাগাের পাঠােনার িনেদশ দন এবং  যারা  পলাতক রেয়েছন,  তােদর ফতােরর পর থেক রােয়র
কাযকািরতা  হেব বেল রােয় উে খ কেরন। আসািমপে র আইনজীবী অ াডেভােকট মা দ খ কার
বেলন, এ রােয় স  নন তারা। রাজৈনিতকভােব ভািবত রায় দওয়া হেয়েছ। উ  আদালেত আিপল
করার কথা জানান িতিন।

এ িবষেয় পাবনা জলা িবএনিপর সাধারণ স াদক হািববরু রহমান তাতা বেলন, রায় িনেয় আমােদর
কােনা ম ব  নই। কােনা কমসিূচও নই। তেব আইিন ি য়ায় মামলা মাকািবলা করা হেব।

আন  িমিছল :  এিদেক রায় ঘাষণার খবের ানীয় আওয়ামী লীগ, যবুলীগ ও ছা লীগ ঈ রদী শহের
পৃথক িট আন  িমিছল বর কের।  চা ল কর এ মামলার অ তম সা ী  সােবক ভূিমম ী শাম র
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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।

|

রহমান শরীফ এমিপ তারঁ িতি য়ায় বেলন, ‘দীঘিদন পের হেলও এ রায় মাণ কের য দেশ এখন
আইেনর শাসন িতি ত হেয়েছ।’

ঈ রদী পৗর আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও পৗর ময়র আবলু কালাম আজাদ িম টু রােয় সে াষ কাশ
কের বেলন, ‘এ রায় যথাথ। এেত সাধারণ মা েষর িবচার িবভােগর ওপর আ া িফের আসেব।’
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