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নবম ওেয়জ বাড

াফ িরেপাটার ॥ নবম ওেয়জ বােডর াপেন মি পিরষেদর িতনিট পািরশ কন বআইনী হেব না, তা জানেত
চেয় ল জাির কেরেছ হাইেকাট। ইেলক িনক িমিডয়ার কমীেদর নবম ওেয়জ বাডসহ পরবতী ওেয়জ বাড েলার

আওতায় আনার িনেদশ কন দয়া হেব না, তাও েল জানেত চাওয়া হেয়েছ। তথ  সিচব ও ম সিচবেক চার
স ােহর মেধ  এ েলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। এিদেক উ  আদালেতর িগতােদশ থাকার পরও মামলার
কায ম পিরচালনা করায় িকেশারগে র চীফ জিুডিসয়াল ম ািজে ট আদালেতর িবচারক িসিনয়র জুিডিসয়াল
ম ািজে ট মাঃ রিফ ল বারীেক তলব কেরেছন হাইেকাট। আগামী ৩ িডেস র সশরীের হািজর হেয় তােক এ
িবষেয় ব াখ া িদেত বলা হেয়েছ। ম লবার হাইেকােটর সংি  ব েলা এ আেদশ দান কেরেছ।

নবম ওেয়জ বােডর াপেন মি পিরষেদর িতনিট পািরশ কন বআইনী হেব না, তা জানেত চেয় ল জাির
কেরেছ হাইেকাট। একিট িরেটর াথিমক নািন শেষ িবচারপিত মই ল ইসলাম চৗধুরী ও িবচারপিত খা কার
িদলী ামােনর সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত ব  এ ল জাির কেরন। গত বহৃ িতবার চ াম সাংবািদক
ইউিনয়েনর সাধারণ স াদক হাসান ফরেদৗস িরটিট কেরন। িরেট িতিন মি সভার পািরশ াপেন থাকা অ া
িস াে র সে  সাংঘিষক দািব কেরন। আদালেত িরেটর পে  নািন কেরন আইনজীবী তীথ সিলল পাল, সে
িছেলন আইনজীবী ল কিরম।

আইনজীবী তীথ সিলল পাল বেলন, নবম ওেয়জ বােডর কািশত াপেন াদশ অধ ােয় মি সভার িতনিট
পািরশ রেয়েছ। স েলা হেলা সংবাদকমীরা আয়কর দেবন, এক মােসর াচইুিট পােবন ও নবম ওেয়জ বাড

পযায় ম অ সরণেযাগ । অথচ াপেন আেছ সংবাদকমীরা িট াচইুিট পােবন। এ পািরশ গেজেট থাকা
িস াে র সে  সাংঘিষক। এ ছাড়া প ম ওেয়জ বাড িনেয় করা মামলার রােয় এেসেছ, সংবাদকমীেদর আয়কর
দেবন সংবাদপে র মািলক। তাই মি সভার ওই পািরশ আইন সমথন কের না। এমনিক কাউেক একবার কান

অিধকার দয়া হেল আইন অ সাের তা খব করা যায় না। িতিন আরও বেলন, ম িবিধমালায় গণমাধ েমর ব াখ ায়
ইেলক িনক িমিডয়াও আেছ। তাই তােদর ওেয়জ বােডর আওতায় আনার িনেদশনাও চাওয়া হয় িরেট।

িকেশারগ  আদালেতর িবচারকেক হাইেকােট তলব

উ  আদালেতর িগতােদশ  থাকার  পরও  মামলার  কায ম  পিরচালনা  করায়  িকেশারগে র চীফ  জুিডিসয়াল
ম ািজে ট আদালেতর িবচারক িসিনয়র জুিডিসয়াল ম ািজে ট মাঃ রিফ ল বারীেক তলব কেরেছ হাইেকাট।
আগামী ৩ িডেস র সশরীের হািজর হেয় তােক এ িবষেয় ব াখ া িদেত বলা হেয়েছ। এক মামলার নািন িনেয়
িবচারপিত ওবায় ল হাসান ও িবচারপিত এ ক এম জিহ ল হেকর সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত ব  এ আেদশ
দন। আদালেত বাদীপে  নািন কেরন আইনজীবী ব াির ার এম. আিত র রহমান।

গত ২৭ জুন আইনজীবী মাঃ সা াদ হােসন িকেশারগ  সদর থানায় মামলা দােয়র কেরন। মামলায় অিভেযাগ
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করা হয় মাঃ আতাহার আলী, িসরাজ উি ন, লৎুফর রহমান ওরেফ জমেশদ ও মাঃ জুবােয়রসহ ১৩ জন চাঁদা না
পেয় বাদীর িপতা নয় ন র চৗ শত ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ান আবু বকর িসি ক খাকার ওপর হামলা কেরন।

বাদী আইনজীবী হওয়ায় তার ভােব িকেশারগ  জলা আইনজীবী সিমিত িস া  নয়, সিমিতর সদ েদর কউ
বাদী হেয় মামলা করেল স মামলায় আসািমেদর পে  কান আইনজীবী লড়েত পারেবন না।

িবচারপিত এম. ইনােয়তুর রিহম ও িবচারপিত মাঃ মা ািফজুর রহমােনর সম েয় গিঠত ব  মামলার এক থেক
১১ ন র আসািমেক আট স ােহর আগাম জািমন দন। একই সে  িকেশারগ  আইনজীবী সিমিতর সভাপিত ও
সাধারণ স াদেকর কােছ এ িবষেয় ৩১ জুলাইেয়র মেধ  ব াখ া তলব কেরন। ৩১ জুলাই আদালত আসািমেদর
িব ে  িবচার কায ম  না হওয়া পয  জািমন দন এবং মামলার কায ম িতন মােসর জ  িগত কেরন। এর
পরও মামলার কায ম চািলেয় আসিছেলন িবচারক। এর ি েত লৎুফর রহমান ওরেফ জমেশদ ও মাঃ জবুােয়র
হাইেকােট জািমন চেয় আেবদন কেরন। ওই আেবদেনর ি েত িবচারকেক তলব করল হাইেকাট।
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