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aব ায় থাকায় তাঁেক া মাণ আদালেতর মা েম ছয় মােসর কারাদ  িদেয় কুিম া কারাগাের পাঠােনা হয়। 
স াটেক ঢাকায় িনেয় আসা হয়। eরপর oi িদনi স ােটর কায র্ালয় রাজধানীর কাকরাiেলর ভূiঁয়া ে ড েস াের 
aিভযান চালায় র য্াব। েসখান েথেক iয়াবা, মদ, গুিলসহ eকিট িপ ল u ার করা হয়। oi িদন স য্ায় র য্াব-2-
eর uপসহকারী পিরচালক (িডeিড) আবদুল খােলক বাদী হেয় রমনা থানায় a  o মাদক  িনয় ণ আiেন 
দুিট মামলা কেরন। দুিট মামলায় স াটেক আসািম করা হয়। আর মাদক মামলায় আসািম করা হয় 
আরমানেক।শুনািন : গতকাল দুপুর 23টা 48 িমিনেট স াটেক আদালেত হািজর করা হয়। eর আেগ তাঁর 
আiনজীবী aয্াডেভােকট গাজী িজ র রহমান, আবদুল কােদরসহ 36 জন আiনজীবী আদালেতর েভতের 
aব ান েনন। 

মহানগর হািকম েমা. েতাফা ল েহােসেনর আদালেত স ােটর িরমা  েচেয় শুনািন কেরন ঢাকা মহানগর দায়রা 
জজ আদালেতর সরকাির েকৗঁসুিল (িপিপ) আবদু াহ আবু, aিতির  িপিপ তাপস কুমার পাল, সা াদুল হক 
িশহাব o eিপিপ আজাদ রহমান। শুরুেতi আসািমপে র আiনজীবীরা স াট aসু  জািনেয় আদালতেক তাঁর 
হাতকড়া খুেল েদoয়ার aনুেরাধ কেরন। আদালত বেলন, ‘শুনািন শুরু করুন, পের েদখা যােব।’ িরমাে র 
িবেরািধতা কের স ােটর আiনজীবীরা আদালেত বেলন, িতিন যুবলীগ দি েণর সভাপিত। eকিট কুচ ী মহেলর 
ষড়যে  তাঁেক ে ার করা হেয়েছ। তাঁর িবরুে  সব aিভেযাগ িম া। তাঁরা আেরা বেলন, স াটেক কুিম া েথেক 
ে ার কের ঢাকায় আনার ছয়-সাত ঘ া পর a  u ার হেয়েছ eকিট aিফস েথেক। েসখােন হাজার হাজার 
েলাক যাতায়াত কের। oi a  স ােটর নয়। তাঁর কাছ েথেক u ার করা মাদক o সাজােনা ঘটনা। 

eকজন আiনজীবী বেলন, ‘স ােটর oেপনহাট র্ সাজর্াির হেয়েছ। তাঁর হৃি◌পে  বালব্ সংেযাজন করা। eর েময়াদ 
35 aে াবর পয র্ । আবার বালব্ পিরবত র্ন করেত হেব। তাঁর শারীিরক aব া িবেবচনায় তাঁেক জািমন েদoয়া 
েহাক।’ আেরকজন আiনজীবী বেলন, ‘স াট মারা েগেল দায় েনেব েক?’ আরমােনর পে র আiনজীবীরাo তারঁ 
জািমন আেবদন কেরন। তেব আদালত দুজেনর জািমেনর আেবদনi নাকচ কের িদেয় িরমা  ম র কেরন। 
আদালেত হ েগাল, সড়ক aবেরােধর েচ া : স াটেক আদালেত েনoয়া হেব—e খবর শুেন িবপুলসংখয্ক 
যুবলীগ েনতাকম  আদালত eলাকায় িভড় কেরন। সকাল 22টা েথেক তাঁরা রায় সােহব বাজার েমাড় েথেক 
আদালেতর ফটক পয র্  িভড় কেরন। তারঁা স ােটর মুি  েচেয় ে াগান েদন। eকপয র্ােয় িকছু সমথ র্ক সড়ক 
aবেরােধর েচ াo কেরন। তেব পুিলশ কম র্কত র্ারা তাঁেদর রা ার পােশ সিরেয় েদন। eরপর শুনািনর সময় 
eজলােসর েপছেন দাঁিড়েয় িচৎকার ে চািমিচ কেরন স ােটর সমথ র্করা। আiনজীবীরা তাঁর পে  ব  িদেল 
সমসব্ের িচৎকার কের oেঠন তাঁরা।  

িডিব কায র্ালেয় স াট o আরমান : গত েসামবার স াট o আরমােনর িবরুে  করা মামলার তদ  হ া র করা হয় 
িডিবর দি ণ িবভােগর কােছ। িডিবর eকািধক সূ  জািনেয়েছ, গতকাল স াটেক াপকভােব িজ াসাবাদ করা 
যায়িন। েহফাজেত েনoয়ার পর েথেক স াট শারীিরকভােব aসু  বেল দািব কেরন। তাঁেক িবমষ র্ েদখা যায়। 
াথিমকভােব িডিবর কম র্কত র্ােদর িকছু সাধারণ ে র জবাব িদেয়েছন িতিন। a িদেক আরমানেক কয্ািসেনা o 

মাদক কারবােরর াপাের িজ াসাবাদ কেরেছন িডিবর তদ কারীরা। 

 


