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তদ  ও িবচােরর িবলে  হািরেয় যাে  ফৗজদাির মামলার পূণ সা ী। ইিতমেধ  বাদী মারা গেছন।
যারা জীিবত আেছন তােদর সবেশষ িঠকানায় সা ী হািজরার সমেনর িচিঠ িদেয়ও সাড়া পাওয়া যাে  না।
ঢাকার তজগাওঁেয় িবএিডিসর ক ীয়  সংর ণাগাের কেয়ক কািট  টাকার য াংশ ডাকািতর মামলায়
িমেলেছ এমন তথ । সা ী হািরেয় যাওয়া সে  হাইেকােটর সােবক রিজ ার ও জলা জজ ইকেতদার
আহেমদ ইে ফাকেক বেলন, মামলার তদ  ও িবচার যত িবলি ত হেব, সা ীর উপি িত তত ীণ হেব।
এজ  যত ত স ব তদ  স  কের মামলা িবচাের িনেয় আসা দরকার। এটা করা স ব না হেল

ায়িবচার িবি ত হেব। িতিন বেলন, একিট মামলা মােণর জ  পাচঁ-সাত জন সা ীই যেথ । অযথা
বিশ সা ী অিভেযাগপে  অ ভু  কের মামলার িবচার অেহতকু িবলে র কােনা মােন হয় না। এজ

পাবিলক িসিকউটরেকও তার সে  দািয়  পালন করেত হেব।

মামলার নিথ পযােলাচনায় দখা গেছ, ১৯৯১ সােলর ১৬ ম গভীর রােত আগারগাঁওেয়র িবএিডিসর
ক ীয় সংর ণাগাের ডাকািতর ঘটনা ঘেট। ঐ িদনই িত ানিটর িনবাহী েকৗশলী মা. মাহসীন ভূইয়া

বাদী হেয় অ াতনামােদর িব ে  মামলা কেরন। িক  ২৯ বছর আেগর ডাকািতর ঘটনায় করা মামলার
তদে ই অিতবািহত হেয়েছ দড় যগু। এর মেধ  হাইেকােটর আেদেশ তদ  কায ম িগত িছল ১৩ বছর।
চার জন তদ  কমকতা বদল হেয়েছ, িক  িগতােদশ ত াহােরর কােনা উেদ াগ নওয়া হয়িন। সবেশষ
দািয় া  তদ  কমকতার িচিঠর পিরে ি েত ঐ িগতােদশ ত াহাের উেদ াগ নয় সরকার। ২০০৫
সােল হাইেকাট মামলার ওপর থেক িগতােদশ ত াহার কের নয়।  পের তদ  স  কের ২০১০
সােলর ১০ অে াবর ১১  জেনর িব ে  দ িবিধর ৩৯৫/৩৯৭/৪২২ ধারায় চাজিশট দািখল করা হয়।
অিভযু েদর মেধ  ছয় জন িবএিডিসর কমকতা-কমচারী।

অিভেযাগপ  আমেল  নওয়ার  পর  ২০১১  সােলর  ৮  মাচ  আসািমেদর  িব ে  অিভেযাগ  গঠন  কের
আদালত। অিভেযাগ গঠেনর পর কেটেছ আট বছর। এই দীঘ সমেয় মা  ৭৪ জন সা ীর মেধ  মা  ছয়
জন সা ী হািজর করেত পেরেছ রা প , যােদর সবাই অিফিশয়াল সা ী। এর মেধ  গত এি ল মােস
সা  িদেয়েছন  সােবক মি পিরষদ  সিচব  আলী  ইমাম  মজুমদারসহ  িতন  জন।  তারা  সবাই  ঢাকার
আদালেত ম ািজে ট িহেসেব দািয়  পালনকােল ারকৃত আসািমেদর ১৬৪ ধারায় ীকােরাি মলূক
জবানবি  হণ  কেরন।  বািক  জেনর  মেধ  একজন  মামলার  তদ কারী  কমকতা।  পের  মামলািট
যিু -তক নািনর জ  িদন ধায কেরন ঢাকার ি তীয় অিতির  মহানগর দায়রা জজ আদালেতর িবচারক
ম ু ল ইমাম। গতকাল ম লবার যিু -তক উপ াপেনর জ  িদন ধায িছল। িক  রা প  সা  হেণর
জ  আেবদন দয়। ঐ আেবদন ম রু কেরন আদালত। এরপরই আদালেত সা  দন সােবক সিচব এ
িট ক এম ইসমাইল হােসন।

সংি  আদালেতর িপিপ অ াডেভােকট এস এম জািহদ হােসন বেলন,  সা ীেদর অব ান পিরবতেনর
কারেণ সিঠক িঠকানায় সমন যাে  না। ফেল সা ী খঁুেজ পাওয়া যাে  না। যােদর উপ াপন করা গেছ,
তােদর সা  ও আসািমেদর ীকােরাি মলূক জবানবি  িদেয় মামলািট মােণর চ া করা হেব।

  িদদা ল আলম
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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।

|

তদ  িতেবদেন যা রেয়েছ

িসআইিডর ত কালীন তজগাঁও ইউিনেটর পিরদশক মা. মাগফু ল ওয়া েদর দওয়া তদ  িতেবদেন
বলা  হেয়েছ,  দীঘিদন  যাবত্  িবএিডিসর  ার  থেক  মালামাল  ( সচ  পাে র  য াংশ)  সরােনাসহ
আ সােতর কাজ চলিছল। এেত অভ রীণ তদ  কিমিট গঠন করা হয়। ঐ কিমিটেত িছেলন মামলার
বাদী। উিন তদ কারী কমকতােক জানান য, মালামাল মজুেতর গরিমল করার িবষয়িট জানাজািন হওয়ার
পরই ডাকািতর ঘটনা সংঘিটত হয়। িতেবদেন বলা হয়, ারকৃত িবএিডিসর কমকতা-কমচারীরা িনজ
িনজ াের রি ত য াংশ পাচার কের অ  িবি  কের সরকােরর কািট কািট টাকা আ সাত ্কেরন।
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