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মীর নািছর 24, েছেলর 4 বছেরর কারাদ  বহাল 

 
মীর েমাহা দ নািছর uি ন 
যাযািদ েড  
 
দুন িতর মামলায় িবeনিপ েনতা মীর েমাহা দ নািসর uি নেক িবচািরক আদালেতর েদoয়া 21 o 4 বছর eবং 
তার েছেল াির ার মীর েমাহা দ েহলাল uি নেক িতন বছেরর দ সহ aথ র্দ  বহাল েরেখেছ হাiেকাট র্।  
e িবষেয় তােদর করা আিপল খািরজ কের ম লবার িবচারপিত e েক eম আবদুল হািকম o িবচারপিত ফােতমা 
নজীেবর হাiেকাট র্ েব  রায় েদয়। e রায় সংি  িবচািরক আদালেত েপৗঁছার পর িতন মােসর মে  তােদর 
আ সমপ র্ণ করেত হেব। আদালেত আেবদেনর পে  িছেলন আiনজীবী েমা. আসাদু ামান। দুদেকর পে  
িছেলন আiনজীবী খুরশীদ আলম খান। খুরশীদ আলম খান বেলন, দীঘ র্ 51 িদেনর মেতা আিপল শুনািন হেয়েছ। 
ম লবার আিপল খািরজ কের িদেয়েছ হাiেকাট র্। ত  েগাপেনর aিভেযােগ মীর েমাহা দ নািসর uি েনর 4 
বছেরর সাজা eবং াত আয় বিহভূ র্ত aৈবধ স েদর aিভেযােগ 21 বছেরর সাজা বহাল থাকল। তার েছেল মীর 
েমাহা দ েহলাল uি নেক সহেযািগতার (aয্ােবটেম ) জ  িতন বছেরর সাজা বহাল। ফাiনসহ িবচািরক 
আদালেত েযভােব রায় িদেয়িছল েসটা বহাল। eখন e রায় িবেশষ জজ আদালত ঢাকা-3 েয িদন িরিসভ করেবন 
েসিদন েথেক পরবত  িতন মােসর মে  আ সমপ র্েণর জ  িনেদ র্শ েদoয়া হেয়েছ। eক ে র জবােব িতিন 
বেলন, আিপল করার সুেযাগ আেছ। তােদর আিপল করেত হেলo আ সমপ র্ণ করেত হেব। 3118 সােলর 7 মাচ র্ 
aৈবধ স দ aজর্ন  eবং স েদর ত  েগাপেনর aিভেযােগ মীর নািসর o তার েছেল মীর েহলােলর িবরুে  
গুলশান থানায় মামলা দােয়র কের দুন িত দমন কিমশন (দুদক)। e মামলায় ঢাকার িবেশষ জজ আদালত-3 
eকi বছেরর 5 জুলাi eক রােয় মীর নািসর uি নেক পৃথক ধারায় িতন বছর o 21 বছেরর দ  েদয়। eকi 
সে  61 লাখ টাকা aথ র্দ  aনাদােয় দুi বছেরর দ  েদয় আদালত। 
 
eছাড়া তার েছেল মীর েহলালেক িতন বছেরর কারাদ  eবং eক লাখ টাকার aথ র্দ  েদন। aনাদােয় আরo eক 
মােসর দ  েদয়। e রােয়র িবরুে  তারা হাiেকােট র্ পৃথক দুিট আিপল কেরন। হাiেকাট র্ 3121 সােলর 21 
আগ  মীর নািসেরর eবং eকi বছেরর 3 আগ  মীর েহলােলর সাজা বািতল কের রায় েদয়। হাiেকােট র্র oi 
রায় বািতল েচেয় আিপল আেবদন কের দুদক। 3125 সােলর 5 জুলাi বৃহ িতবার দুদেকর আেবদন ম র কের 
রায় েদয় আিপল িবভাগ। রােয় মীর েমাহা দ নািসর uি ন o তার েছেল াির ার মীর েমাহা দ েহলাল 
uি নেক দুন িত মামলায় খালাস িদেয় হাiেকােট র্র েদoয়া রায় বািতল কেরেছন। eকi সে  মামলািটর আিপল 
আেবদন আবার হাiেকােট র্ শুনািনর িনেদ র্শ েদoয়া হয়। েস aনুসাের হাiেকােট র্ oi আিপল দুিটর আবার শুনািন 
হয়।   


