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আপীল িবভােগ িরিভউেয়র িন ি

াফ িরেপাটার ॥ একিট হত া মামলায় রা পিতর মা পাবার পরও ায় ১০ বছর ধের কারাব ী জামালপুেরর
সিরষাবাড়ী  উপেজলার  পািখমারা  ােমর  লু  িশ ক  আজমত  আলীেক  অিবলে  মিু র  িনেদশ  িদেয়েছ

ীমেকােটর আপীল িবভাগ। অ িদেক িতন হাজার িপস ইয়াবা উ ােরর ঘটনায় করা মামলায় জািলয়ািতর মাধ েম
জািমন নয়ায় খুলনার রানা বপািরসহ িতন জেনর জািমন বািতল কেরেছ হাইেকাট। সই সে  িবচািরক আদালেত
আ সমপণ করার িনেদশ িদেয়েছ আদালত। আপীল িবভােগর রায়িট রিজ ার কাযালয় থেক কািশত হেয়েছ।
পাশাপািশ জািমন জািলয়ািতর িবষেয় হাইেকােটর সংি  ব  আেদশিট দান কেরেছ।

রা পিতর মা পাবার পরও ১০ বছর ধের কারাব ী লু িশ ক আজমত আলীেক অিবলে  মিু র িনেদশ িদেয়েছ
আপীল িবভাগ। আপীল িবভােগর যাব ীবন সাজার রায় পনুিবেবচনার জ  আজমত আলীর করা িরিভউ আেবদন
িন ি  কের এ আেদশ দয় সেবা  আদালত। আদালত বেলেছ, রা পিত মা কের দয়ার পরও তােক পুনরায়
কারাগাের পাঠােনা অ ায  ও ভাগ জনক। ধান িবচারপিত সয়দ মাহমদু হােসেনর নতৃে  ছয় সদ িবিশ
আপীল ব  গত ২৭ জুন এক রােয় এ িনেদশ িদেলও সামবার ীমেকােটর রিজ ার কাযালয় থেক এই রােয়র
কিপ কািশত হেয়েছ। এই রােয়র কিপ জামালপুর কারা কতৃপ েক পাঠােনা হেয়েছ।

আেবদেনর  পে  আইনজীবী  িছেলন  ীমেকাট  আইনজীবী  সিমিতর  সভাপিত  এ  এম  আিমন  উি ন।  িতিন
জনক েক বেলন, আজমত আলী বেলর িশকার। িতিন গিরব মা ষ হওয়ায় দীঘিদন পর তার মামলািট ঝুেলিছল।

ীমেকাট িলগ াল কিমিটর পে  আিম িরিভউ আেবদনিট কির। িরিভউ রােয় আিম খুিশ। ১৯৯১ সােল রা পিত
সাধারণ মার াপন জাির কেরন। সখােন বলা হেয়িছল, যারা শাি র অেধক সাজা খেটেছ তােদরেক মিু  দয়া
যােব। অ িদেক ীমেকাট িলগ াল এইড কাযালেয়র সম য়ক িরপন পৗ ু বেলন, আজমত আলীর মেয় িবউিট
খাতুন তার বাবার িবষেয় আইনী সহায়তার জ  আেবদন কেরেছন। পযােলাচনা সােপে  ীমেকাট িলগ াল এইড
কিমিটর চয়ারম ান িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহেমর িনেদেশ আপীল িবভােগ িরিভউ (পুনিবেবচনা)  আেবদন
দােয়র করার িস া  নয়া হেয়েছ। এরপর িলগ াল এইড তার পে  িরিভউ আেবদন কের। আেবদেনর পে
আইনজীবী িছেলন ীমেকাট আইনজীবী সিমিতর সভাপিত এ এম আিমন উি ন। ২৭ জুন আপীল িবভাগ িরিভউ
িন ি  কের রায় দন। আপীল িবভােগর রােয় িলগ াল এইড খুিশ। গিবর িবচার াথীরা এই সবা হণ কের

ায়িবচার পাে । গিরববা ব এ সরকার অসহায়-গিরবেদর সবা িদেয় তােদর ায়িবচার পেত সহায়তা করেছ।
দেশর াি ক জনেগা ী এেত লাভবান হে ।

২০১৮ সােলর ২৫ অে াবর একিট জাতীয় দিনেক ‘রা পিতর মার পরও ৯ বছর কারাগাের’ শীষক িতেবদন
কািশত হয়। ওই িতেবদেন বলা হয়, রা পিতর সাধারণ মায় কারাগার থেক মুি  পেয়িছেলন লুিশ ক

আজমত আলী। উ  আদালেতর রােয়ও িতিন খালাস পান। িক  মিু  পাওয়ার ১৩ বছর পর আবার স মামলার
কায ম  হয়। এরপর পুিলশ তােক ফতার কের। সই থেক ৯ বছর ধের কারাগাের এই বৃ ।
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মামলার িববরেণ জানা যায়, জামালপুেরর সিরষাবাড়ী উপেজলার তারাকাি র পািখমারা ােমর ই ত উ া সদােরর
ছেল আজমত আলী। টা াইেলর গাপালপরু উপেজলার ঘাড়ামারার ভ লুা  উ  িবদ ালেয়র সহকারী  িশ ক

িছেলন। ১৯৮৭ সােলর ১ এি ল জিম িনেয় িবেরােধর জের এলাকার কিলম উি েনর ছেল রজাউল কিরম িনহত
হন। এই ঘটনায় আজমত আলীেক  আসািম  কের হত া  মামলা  করা হয়। এ  মামলায়  ১৯৮৯ সােলর ৮  মাচ
জামালপুেরর জলা ও দায়রা জজ আদালত তােক যাব ীবন সাজা দয়। িবচািরক আদালেতর সাজার রােয়র িব ে
হাইেকােট আপীল কেরন আজমত আলী। একই সময় িতিন রা পিতর সাধারণ মার জ ও আেবদন কেরন।
আপীল বহাল থাকার সময় রা পিতর মায় ১৯৯৬ সােলর ২১ আগ  জামালপুর কারাগার থেক মুি  পান িতিন।
আবার ২০০৫ সােলর ২ মাচ হাইেকােটর রােয়ও িতিন খালাস পান। এর আেগ ২১ আগ , ১৯৯১ সােলর ১৪
জা য়াির রা পিত কতৃক দ  সাধারণ মায় আজমত আলীেক কারাগার থেক মিু  দয়া হেয়িছল। ১৯৯১ সােল
রা পিতর সাধারণ মা সে ও আজমত জেল আেছন।

জািমেন জািলয়ািত, িতনজনেক আ সমপেণর িনেদশ ॥ িতন হাজার িপস ইয়াবা উ ােরর ঘটনায় করা মামলায়
জািলয়ািতর মাধ েম জািমন নয়ায় খুলনার রানা বপািরসহ িতন জেনর জািমন বািতল কেরেছ হাইেকাট। সই সে
িবচািরক আ সমপণ করার িনেদশ িদেয়েছ আদালত। রানা বপাির ছাড়া অপর ই আসািম হেলন রা  বগম ও
ত ী বগম। এছাড়া এই িতন আসািম, মামলার তদিবরকারকসহ পাঁচজেনর িব ে  িনয়িমত মামলা করার জ

ীমেকােটর রিজ ার জনােরেলর িত িনেদশ িদেয়েছ আদালত। জািমন জািলয়ািতর ঘটনা নজের আসার পর
সামবার িবচারপিত এম ইনােয়তরু রিহম ও িবচারপিত মাঃ মা ািফজুর রহমােনর সম েয় গিঠত ব  এ আেদশ
দয়।
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