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িবএনিপদলীয়  সােবক  ইপ  সয়দ  শহী ল  হক জামালেক  িতন  মামলায়  িবচািরক  আদালেতর  দয়া
অব াহিতর আেদশ বািতেল ল জাির কেরেছন হাইেকাট। একই সে  নািটশ াি র এক স ােহর মেধ
িবচািরক  আদালেত  আ সমপেণর  িনেদশ  দয়া  হেয়েছ।  ঘূিণঝড়  ও  জেলা ােস  িত েদর  মােঝ
িবতরেণর জ  দয়া ােণর চাল আ সােতর অিভেযােগ ২০০৯ সােল বানারীপাড়া থানায় এ িতন মামলা
কের দক। দেকর করা িতনিট িরিভশন আেবদেনর পিরে ি েত সামবার িবচারপিত মা.  নজ ল
ইসলাম তালুকদার ও িবচারপিত কএম হািফজুল আলেমর ব  এ আেদশ দন।

হাইেকােট রা পে  িছেলন ডপুিট অ াটিন জনােরল এেকএম আিমন উি ন মািনক এবং দেকর পে
নািন কেরন আইনজীবী মা. খুরশীদ আলম খান। আিমন উি ন মািনক বেলন, আ সমপণ করার পর

জািমন িবেবচনার জ ও বেলেছন হাইেকাট। এর আেগ ২৭ নেভ র একিট ও ২৮ নেভ র িতনিট মামলায়
একই  ধরেনর  আেদশ  হেয়িছল।  খুরশীদ  আলম  খান  জানান,  এই  পয  মাট  সাত  মামলায়  তােক
আ সমপেণর িনেদশ দয়া হেয়েছ। বিরশাল িবভাগীয় শাল জজ গত ২৩ সে র চাজ নািন শেষ
তােক একই ধরেনর মাট ২০িট মামলা থেক অব াহিত িদেয়িছেলন।

ঘটনার িববরেণ কাশ, দেশর দি ণা েলর ওপর িদেয় বেয় যাওয়া ভয়াবহ ঘূিণঝড় ও জেলা ােস
মারা ক িত  বিরশােলর বানারীপাড়া উপেজলার নদী ভাঙনকবিলত এলাকার জ  ২০০৬-২০০৭
অথবছের এােণর চাল বরা  করা হয়। বরা কৃত চাল থেক ১০ মি ক টন কের িতন মামলায় ৩০ মি ক
টন চাল আ সাৎ করার অিভেযাগ ওেঠ। দেকর সহকারী পিরচালক আব র রিহম জায়াদার বাদী হেয়
২০০৯ সােলর ২৫ জুন বানারীপাড়া  থানায় এ মামলা  কেরন। পের দেকর সহকারী  পিরচালক মা.
ওয়ােজদ আলী গাজী তদ  কের ২০১২ সােলর ১ আগ  সয়দ শহী ল হক জামালসহ েত ক মামলায়

’জন কের আসািম িণভু  কের অিভেযাগপ  দািখল কেরন
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