
ভুয়া ‘পাoয়ার aব aয্াটিনর্’

      
আদালেতর িনেদর্শ aমানয্, মিুk িkিনেকর িব েd aিভেযােগর পাহাড়

রাজধানীর  লশান-2  e  22 কাঠার  e  বািড়িট aৈবধভােব  দখেল  েরেখেছ  মিুk নােমর  eকিট  মাদকাসিk
িনরাময় েকnd -বাংলােদশ pিতিদন

ভুয়া পাoয়ার aব  aয্াটিনর্র (আমেমাkারনামা) েজাের রাজধানীর লশােন আড়াi শ েকািট টাকার সmদ
দখল কের েরেখেছন সুিpম েকােটর্ র আiনজীবী ফািহমা নাসিরন মnুী o তার sামী। আদালেত ‘পাoয়ার aব
aয্াটিনর্’ ভুয়া pমািণত হেলo oi জিম বেুঝ িনেত পারেছন না ভুkেভাগী ডা. e eiচ েমা. আলী হায়দার
েকােরশী। মাদকাসিk িনরাময় েকnd ‘মুিk িkিনক’-eর বয্ানাের দখলকৃত oi জিমিট আগামী 7 নেভmেরর
মেধয্ ভুkেভাগীেক বিুঝেয় েদoয়ার রায় িদেয়েছন ঢাকা pথম যুg-েজলা জজ আদালেতর িবচারক uৎপল
ভ াচাযর্।  7  aেkাবের  েঘািষত  e  রায়েক  বৃdা িুল  েদখােcন  সুিpম  েকােটর্ র  আiনজীবী  ফািহমা  নাসিরন
মnুীর  sামী  ডা.  আলী  আসকার  েকােরশী।  িতিন বলেছন,  টাকার  িবিনমেয়  রায়  িকেনেছন  বাদীপk।  আর
তােত  েনপেথয্  েথেক  aেনক  pভাবশালী  ভূিমকা  েরেখেছন।  eকi  সে  মিুk  িkিনেকর  নােম  aসংখয্
aিভেযাগo asীকার কেরেছন িতিন। মামলার নিথসূেt পাoয়া তথয্ানযুায়ী, 19 বছর ধের লশান-2-eর
49 নmর সড়েকর 22 কাঠা (2 নmর বািড়) জিমর oপর aবকাঠােমােত ‘মুিk িkিনক’ পিরচালনা করেছন
ডা.  আলী  আসকার  েকােরশী।  eকপযর্ােয়  1998  সােলর  eকিট  পাoয়ার  aব  aয্াটিনর্  েদিখেয়  জিমর
মািলকানা  দািব  কের  বেসন  তার  stী  িবeনিপর  সহ-আnজর্ ািতকিবষয়ক  সmাদক  aয্াডেভােকট  ফািহমা
নাসিরন মnুী। তেব গত 7 aেkাবর ঢাকার pথম যুg-েজলা জজ আদালেতর েদoয়া রােয় ei পাoয়ার aব
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িনজs pিতেবদক
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aয্াটিনর্  ভুয়া  pমািণত  হেয়েছ।  রােয়  বলা  হয়,  নিথদেৃ  আরo  েদখা  যায়  েয,  পাoয়ার  aব  aয্াটিনর্  নmর
813/98 েযখােন শািহন েকােরশী িমেসস ফািহমা নাসিরন aথর্াৎ 2 নmর িববাদীর stীেক আমেমাkারনামা
(পাoয়ার aব aয্াটিনর্) েদoয়া হেয়েছ বেল দািব করা হেয়িছল তা যাচাi করার জনয্ বাদীপk িচিঠ িদেল
বাদীবরাবর িচিঠর মাধয্েম লnনs বাংলােদশ হাiকিমশন pথেম গত 6/8/2013 তািরেখর িচিঠেত, পের
16/1/2015 তািরেখর িচিঠেত oi আমেমাkারনামা সিঠক িছল না বেল uেlখ কেরন। রােয় আরo বলা হয়,
হাiকিমশেনর  ei  িচিঠ  দিুটর  িবষেয়  2  নmর  িববাদী  েমৗিখক  আপিt  েদন।  েযেহতু  লnনs  বাংলােদশ
হাiকিমশেনর পt দিুট sাkর o িসলযুk, েসেহতু oi পt দিুট aিব ােসর আiনগত েকােনা সুেযাগ েনi। যা
েথেক সুs ভােব pমাণ হয়, িববাদীপk তােদর দািবর সমথর্েন কাগজপt দািখল না কের 1999 সাল েথেক
িবিভnভােব েমাকdমািটেক দীঘর্ািয়ত কেরন। রােয়র আেদেশর aংেশ বলা হয়, ‘েমাকdমািট িববাদীপেkর
িব েd েদাতরফাসূেt িবনা খরচায় ভাড়ািটয়া uেcদ o বেকয়া ভাড়া আদােয়র িডিk হiল। আগামী 30
িদেনর মেধয্ িববাদীপkেক নািলিশ তফিসল বিণর্ত সmিtর দখল বাদীপk-বরাবর aপর্ণ করার জনয্ িনেদর্শ
েদoয়া  হiল।  eকi  সে  বেকয়া  ভাড়া  75  লাখ  60  হাজার  টাকাo  িববাদীপkেক  বাদী-বরাবর  পিরেশাধ
করার জনয্ িনেদর্শ েদoয়া হiল।’ e-সংkাn আরo কেয়কিট মামলার নিথ েঘঁেট জানা যায়, 1969 সােল ডা.
e eiচ েমা. আলী হায়দার েকােরশী stী শািহন েকােরশীর নােম লশােনর oi 22.2 কাঠা জিম েকেনন। eরপর
1975 সােল ডা. শািহন েকােরশীর সে  তার িববাহিবেcদ হেয় যায়। eরপর জিমর মািলকানা িফের েপেত
’79  সােল  ঢাকার  যুg-েজলা জজ  আদালেত েবনািম  সmিtর  মামলা কেরন আলী  হায়দার  েকােরশী। দীঘর্
নািনর পর 2013 সােলর 24 eিpল ঢাকার a ম যুg-েজলা জজ আদালেতর রােয় জিমেত েষােলা আনা

মািলকানা pিত া হয় আলী হায়দার েকােরশীর। পের oi বছরi e রােয়র িব েd ঢাকা েজলা o দায়রা জজ
আদালেত আিপল কের  পেk  রায়  পান  তার  সােবক  stী  শািহন  েকােরশী। 2014 সােল  জজ  েকােটর্ র  রােয়র
িব েd আিপল কেরন (3853/2014) আলী হায়দার। নািন েশেষ 2016 সােলর 23 আগs িবচারপিত
েমা. মiনলু iসলাম েচৗধুরীর eকক হাi েকাটর্  েব  শািহন েকােরশীর পেk জজ েকােটর্ র েদoয়া রায় বািতল
কের যুg-েজলা জজ আদালেতর রায় বহাল রােখ। eর মেধয্ 2016 সােলর 16 েসেpmর লnেন মারা যান
শািহন  েকােরশী।  তেব  হাi  েকােটর্ র  রােয়র  িব েd  2018  সােল  সুিpম  েকােটর্ র  eকিট  িসিভল  আিপল
(205/2018) দােয়র করা হয়। েযখােন আেবদনকারী িহেসেব রেয়েছ মতৃ শািহন েকােরশীর নাম। নািন
েশেষ  pধান  িবচারপিত  ৈসয়দ  মাহমদু  েহােসেনর  েনতৃtাধীন  ছয়  িবচারপিতর  আিপল  েব  oi  আিপল
আেবদনিটo খািরজ কের িদেয় হাi েকােটর্ র রায় বহাল রােখ। গতকাল মুিk িkিনেক িগেয় e িবষেয় জানেত
চাiেল দখলকারী আলী আসকার েকােরশী বািড়িটর মািলক নন eমনটা sীকার করেলo আদালেতর রােয়র
িব েd aেশাভন মnবয্ কেরন। িতিন বেলন, ‘পয়সা িদেয় e রায় েকনা হেয়েছ।’ সmদিটর আমেমাkারনামা
েদখােত পারেবন িকনাÑ জানেত চাiেল আলী আসকার েকােরশী বেলন, ‘আিম েতা কাগজ িনেয় বেস েনi।
েযখােন েদখােনার েসখােন েদখােনা হেব।’ ভুkেভাগী আলী হায়দার েকােরশী eখন লnনpবাসী। তার েছাট
ভাi আলী আসলাম েকােরশী বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, ‘1969 সােলর িদেক লশােনর e জিমটা আলী
হায়দার েকােরশী তার stী শািহন েকােরশীর (কনভােটর্ ড মসুিলম, আেগর নাম িছল কমলারানী রায়) নােম
জিমিট েকেনন। ’70 সােল িতিন sলারিশপ িনেয় লnন চেল যান। তারপর তারা eকিট oষুধ েকাmািনেক
বািড়িট ভাড়া েদন। মিুkযুেdর সময় শািহন েকােরশীo লnন িগেয় sামীর সে  েযাগ েদন। eরপর মামলা
হেল  ’79  সােল  আলী  হায়দার  জিমিটর  আমেমাkারনামা  আমােক  েদন।’  আলী  আসলাম  েকােরশী  আরo
বেলন, ‘1979 সােল বািড়িট যােত েকu িবিk কের িদেত না পাের েসজনয্ আদালেত eকিট মামলা করা হয়।
আদালত iনজাংশন জাির কের। 40 বছর ধের েসi মামলা চেল। সুিpম েকাটর্  রায় েদয় বািড়র মািলক আলী
হায়দার েকােরশী। 1993 সােল বািড়িট ভাড়া েদoয়া হয় মিুk িkিনেকর কােছ। তারা ছয় মাস ভাড়া েদয়।
eকসময়  ভাড়া  বn  কের  িদেয়  ফলস  কাগজ  ৈতির  কের  মািলকানা  দািব  কের।  আমরা  তখন  বািড়  েথেক
ভাড়ািটয়া uেcেদর মামলা কির। আদালত আমােদর পেk রায় িদেয়েছ।’ িতিন আরo বেলন, ‘তারা eখেনা
জিমিটেত আমােদর েযেত িদেc না। ভয়ভীিত েদখােc। েকােটর্ র আেদশ আেছ। 30 বছর ধের যntণা িদেয়
যােc। দখল কের আেছ। আলী আসকােরর stী eর সে  জিড়ত। আমােদর সব সময় মিকর মেুখ েরেখেছন।
eখন িতিন ভdভােব চেল েগেলi হয়। িকn িতিন েযেত চান না।’ eক pে র জবােব আলী আসলাম েকােরশী
বেলন,  ‘ মিকর  িবষেয়  aেনক  িজিড  করা  হেয়েছ।  ব বার  মিক  িদেয়েছন।  িকn  পুিলশ  েকােনা  বয্বsা
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েনয়িন।’
aনসুnােন  জানা  েগেছ,  জিমিটর  মািলকানা  দািবকারী  aয্াডেভােকট  ফািহমা  নাসিরন  মুnী  সামািজক
েযাগােযাগমাধয্ম  o  িবিভn  েটিলিভশেনর  টক  েশায়  িবeনিপ-জামায়ােতর  eেজnািভিtক  বkবয্  িদেয়
আসেছন। সরকােরর eকেপেশ সমােলাচনায় বয্s থাকেত েদখা যায় তােক। e ছাড়া লশােনর oi জিমেত
sািপত মিুk িkিনেকর িব েdo রেয়েছ aিভেযােগর পাহাড়। মাদকাসিk িনরামেয়র জায়গায় চলেছ মাদক
বয্বসা। িচিকৎসার নােম েরাগীেদর িজিm কের sজনেদর কাছ েথেক আদায় করা হেc েমাটা aে র টাকা
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