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ফাাংরাদদ ুপ্রীভ ক ার্ট 

                                                        াইদ ার্ট বফবাগ 

(বফদল আবদ অবধদেত্র) 

                                                            বযর্ ববর্ন নাং- ৯৭৯২/২০১৬  

                                                     এ কেদত্র : 

                                                    গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংবফধাদনয ১০২ অনদুেদদয আওতাম   

এ বর্ দযখাস্ত। 

এফাং 

                                                  এ কেদত্র 

                                                    কভাাম্মদ ভঞু্জরুর আরভ 

                                                                                               ............. ববর্নায  

-ফনাভ- 

ফাাংরাদদদয য ায দে কদের্াবয, বল্প ভন্ত্রণারম, ফাাংরাদদ 

বিফারম, যভনা, ঢা া এফাং অনযানয । 

                                                                                                ..........কযনদেন্ট 

                                                  জনাফ  ামায  াভার, অযােদবাদ র্ 

                                                                                           .......ববর্নাযগদণয দে    

                                                  জনাফ কভাোঃ আফদু াভাদ দে 

                                                  জনাফ এভ.বজ.এইি রুহুল্লা, অযােদবাদ র্ 

                                                                                ..........কযনদেন্ট নাং-২ এয দে 

                                                        শুনানী: ২১.০৩.২০১৮ এফাং ০৪.০৪.২০১৮ 

                                                              যাম: ০৯.০৫.২০১৮ 

         

   উবিত: 

বফিাযবত জনাফ নাইভা ামদায 

           এফাং 

বফিাযবত জনাফ জাপয আদভদ 

বফিাযবত নাইভা ামদায: 

           াংবফধাদনয ১০২ অনদুেদদয আওতাম আদফদদনয বববিদত এই আদারত বনম্নবরবখত দতট 'রুর নাইাই' 

জাবয  দয:  

ফাাংরাদদ  ক বভ যার ইন্ডাবিজ  ভটিাযী  দটাদযন িা ুযী প্রবফধানভারা ১৯৯৮ এয ৫৪ (২) 

বফবধ াংবফধাদনয াদথ াাংঘবলট  ভদভট ক ন অবফধ কঘালণা  যা দফনা এফাং াাংবফধাবন  
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বফধানাফরী এফাং নযািাযার জাবিদয ভূরনীবত রাংঘন  দয ফাাংরাদদ  ক বভ যার ইন্ডাবিজ 

 ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা ১৯৯৮ এয ৫৪ (২) বফবধ অনুাদয ববর্নাযদ   াযী বাফ 

 ভট তটা দ দত অাযণ  দয ৩ নাং কযনদেন্ট  তৃট  ০৪.০৪.২০১৬ তাবযদখয স্মায  -

৩৬.০৯১.০২৭.০১.০২.৫৩৯৮.২০১৬/৪৯৪  -(াংমুবি-ব) ভূদর  প্রদি আদদ ফার কযদখ 

আীর  তৃটে  তৃট  ১৮.০৭.২০০৬ তাবযদখয স্মায -

৩৬.০৯১.০২৭.০১.০২.৫৩৯৮.২০১৬/৬২৮ বএপ-৩২৫  ভটিাযী নাং ৪২৯৮-৩(াংমুবি-এপ) 

ভূদর প্রদি আদদ ক ন অবফধ কঘালণা  যা দফনা এফাং/ অথফা এই আদারত মথামথ ও 

উমুি ভদন  দয এই ধযদণয  অনয আযও আদদ ফা আদদভূ ক ন প্রদান  যা দফনা 

তৎভদভট কযনদেন্টগণদ   াযণ দটাদনায জনয রুর নাইাই জাবয  যা কা । 

এই বযর্ আদফদদন ববর্নায বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয বফবধ ৫৪(২) এয 

বফধতা িযাদরঞ্জ  দযন। ববর্নায ০৪.০৪.২০১৬ তাবযদখয অাযদণয আদদদয বফধতা এফাং অাযদণয 

আদদ ফার কযদখ আবর  তৃটে  তৃট  প্রদি ১৮.০৭.২০১৬ তাবযদখয আদদ ও িযাদরঞ্জ  দযবিদরন। 

ববর্নায ফাাংরাদদদয নাগবয । বতবন ববেত এফাং জাতীম বফশ্ববফদযারম কথদ  স্নাতদ ািয বেবি অজটন 

 দযদিন। ববর্নাদযয ফাফা এ জন ভুবিদমাদ্ধা। প্রবতদমাবগতাভূর  ফািাই প্রবেমায ভাধযদভ ববর্নাযদ  

ফাাংরাদদ ক বভ যার ইন্ডাবিজ  দটাদযদনয  াযী বাফ  ভট তটা বাদফ বনদমাগ কদওমা দমবির। তাদ  

২৯.০১.২০১৪ তাবযদখ বনদ াগ কদও া দ বিদরা।  বনদমাগ াফায দয ববর্নায কযনদেদন্টয ন্তুবি অনমুা ী 

িা ুযীদত  ভটযত বিদরন। বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয বফবধ ৫৪(২) এয অধীন 

০৪.০৪.২০১৬ তাবযদখ ববর্নাযদ  অাযণ  দয তব টত আদদবর্ প্রদান  যা  । এখাকন ক ানও  াযণ 

উদল্লখ  যা মবন। ববর্নাযদ    াযণ দটাদনায ক ানও ুদমাগ প্রদান  যা মবন। িা ুযী দত অাযদণয এই 

আদদদয বফরুদদ্ধ ববর্নায আবর কপাযাদভয  াদি  আবর  দযবিদরন তদফ আবর  তৃটে ১৮.০৭.২০১৬ 

তাবযদখয আদদদয ভাধযদভ অাযদণয আদদ ফার যাদখন। ববর্নায াংেুব্ধ দম াইদ ার্ট বফবাদগ বযর্ 

ববর্ন দাদ য  দযন এফাং এই রুর প্রাপ্ত ন। 

ববর্নায দেয বফজ্ঞ আইনজীফী ববর্ন এফাং াংমুি অনযানয  াগজাদী আভাদদয াভদন তুদর 

ধদযন। বতবন বনদফদন  দযন কম িা ুবয দত অাযণ অবফধ বির ; ববর্নাযদ  ভাভরায প্রবতবনবধত্ব  যায 

ক ানও ুদমাগ কদওমা মবন ফা তায বন র্ অাযদণয ক ানও  াযণও উদল্লখ  যা মবন। বতবন বনদফদন  দযন 

কম অাযদণয আদদ এফাং আবর  তৃটে  তৃট  প্রদি আদদ নযািাযার জাবিদয ভূরনীবতয বযন্থী এফাং 

এবর্দ  অবফধ কঘালণা  যা উবিত। বতবন আযও ফদরন কম, বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয 

বফবধ ৫৪(২) াাংবফধাবন  বফধাদনয বযন্থী এফাং অবফধ কঘালণা  যা উবিত। বতবন বনদফদন  দযন কম রুরবর্ 

িড়ূান্ত  যায াদথ ববর্নাযদ  নুফটাদরয বনদদট কদও া উবিত।  

রুরবর্য বফদযাধীতা  যা  । ২ নাং কযনদেন্ট বফযীত ফিফয বদদ  এ বর্ এবপদেববর্ দাবখর  দযন। 

উি এবপদেববদর্ শুধ ুঅস্বী ায  দয প্রদদ  ফিফয িাড়া নতুন ব িুই কনই। 

           আভযা আযবজ-জফাফ এফাং এয াদথ াংমুি  াগজাদী মটাদরািনা  দযবি। আভযা বফজ্ঞ আইনজীফীয 

ফিফয শুদনবি। 
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এই আদারত ভদন  দয কম নযািাযার জাবিদয ভূরনীবতয অনুযণ নযামযতা বনবিত  যায জনয 

অবযামট। এই বফবাগ াংবফধাদনয ১০২ অনদুেদদয অধীদন বন ন্ত্রণভূর  েভতা প্রদমাগ  যদত বগদ  কেদত্র এই 

ভূরনীবতয উয অবধ  গুরুত্ব কদ  কম বনফটাী বফবাগ এফাং আধা বফিায বফবাগী   তৃটে ক  অফযই নযামযতা 

প্রদটন  যদত দফ। এই বফবাগও এ ই ভূরনীবত দ্বাযা ফাবধত। আয ফনাভ কফন এফাং িািট [(১৭৯৫)৬ বর্আয ১৯৮] 

ভাভরা  রেট ক বনমন ফদরবিদরন কম উুয কযর্ র্যাক্স প্রদাদনয জনয যাবয  ামট য দ্ধবতয কোব  দযা ানা 

জাবযয আদগ ভন বদদত দফ  াযণ ভন কদও ায দূফটই মবদ দযা ানা কদও া   তাদর ক ন দেয বফরুদদ্ধ 

এ বজব উন জাবয  যা উবিত দফনা ক ভদভট দেয  াযণ দটাদনায ক ানও ুদমাগ থা দফনা। 

 যাদর ফনাভ িাইল্ড [ (১৮৩২)২ ব অযান্ড কজ, ৫৫৮,৫৭৯] ভাভরা  বফিাযবত কফদর  বদ্ধান্ত প্রদান  দযন কম: 

"এবর্ বফিাবয   ামটেদভয বফবিয ম্ববরত  র ভাভরায াধাযণ নীবত নম ব  কম, কম দেয 

বফরুদদ্ধ যাম  ামট য  যা দফ তায আত্মে ভথটদনয ুদমাগ থা দফ? 

াইদ ার্ট বফবাগ াংবফধাদনয ১০২ অনদুেদদয অধীদন তায েভতা প্রদমাগ  দয কযনদেন্টদদয উয রুর জাবয 

 দয। রুরবর্য উদেয বযদর্য কযনদেন্টদদয তাদদয অফিান ফযাখযা  যায ুদমাগ কদওমা। 

তব টত বফলমবর্  ীবাদফ অবফধ দ দি তা ববর্নায বযর্ ববর্বদন ুস্পিবাদফ তুদর ধযদরই ক ফর 

কযনদেন্টযা তাদদয অফিান মথামথবাদফ ফযাখযা  যদত াদযন । ববর্নবর্ তাই ুবনবদটি ওমা দয ায; কম 

মুবিয উয বনবটয  দয তব টত বফলমবর্ অবফধ ফদর দাবফ  যা   তা ববর্দন স্পিবাদফ উদল্লখ  যদত দফ। 

ববর্নবর্ স্পি এফাং স্ব-ফযাখযাভূর  না দর কযনদেন্টযা বি বাদফ জফাফ বদদত াযদফন না। 

কযনদেন্টদদয এ ইবাদফ এ বর্ স্পি ফযাখযা প্রদান  যা দয ায। মবদ তা না  যা ম তদফ ববর্নায 

বি বাদফ জফাফ বদদত েভ দফন না। নযামযতায ভতফাদ অনমুা ী ববর্নায এফাং কযনদেন্ট উব  দেয 

ভানবাদফ বনবুটরতা এফাং স্পিতায প্রদমাজন। 

াইদ ার্ট বফবাগ এ বর্ ক ার্ট অফ কয েট। এই বফবাদগ দাদময  যা ববর্নগুবর ক ফর যা  প্রদান াযী 

কফদেয দে গুরুত্বণূট নম ফযাং ববফলযদতয কযপাদযদেয জনযও গুরুত্বণূট। অনযদদয অফযই ফুঝদত দফ ব দয 

উয বববি  দয এ বর্ বদ্ধান্ত প্রদান  যা  । অনযদদয অফযই ক ফর বফিাদযয কযপাদযে দ্বাযা নম ফযাং 

আযবজ-জফাদফয দ্বাযাও ভাভরাবর্ ফুঝদত দফ। এই বযর্ ববর্দন ববর্নায বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী 

প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয বফবধ ৫৪(২) এয বফধতা  এফাং অাযদণয আদদ ফার কযদখ আবর  তৃটে  তৃট  

প্রদি আদদ িযাদরঞ্জ  দযন। ববর্নায িাযবর্ মুবি কদখা  । প্রথভত,অাযদণয আদদবর্ অবফধ কমদতু এবর্ 

বফবধ ৫৪ (২) অনমুা ী জাবয  যা    কমখাদন  াযণ দটাদনায কনাবর্ কদওমায প্রদমাজন কনই।  বদ্বতীমত, 

অাযদণয আদদবর্ অবফধ  াযণ আদদবর্দত অাযদণয ক ানও  াযণ উদল্লখ  যা কনই। তৃতীমত, 

অাযদণয আদদদয দূফট  াযণ দটাদনায ক ানও কনাবর্ প্রদান না  যা  আদদবর্ অবফধ। িতুথটত, 

কযনদেন্টযা অাযদণয দে ক ানও কজাযাদরা ক ানও মুবি কদখাদত াদযনবন এফাং তাই অাযণ অবফধ। 

ভজায বফলম দে, ববর্নায বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয বফবধ ৫৪(২) ক ন অবফধ 

কঘালণা  যা উবিত এয ক ানও  াযণ উদল্লখ  দযনবন । ববর্নাদযয তা  যা উবিত বির। কমদতু ববর্নায 

বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয বফবধ ৫৪(২) ক ন অবফধ  কঘালণা  যা উবিত তায  াযণ 

উদল্লখ  দযনবন, কযনদেন্টযা ক ন এই বফধানবর্ অবফধ কঘালণা  যা উবিত নম ক ম্পদ ট ক ানও মুবি প্রদান 

 দযবন। 
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এই আদারত ববর্দন ফবণটত মুবিয আদরাদ  ক ানও বনবদটি ইুযয বফধতা বনদম যাম প্রদান  দয। এই 

আদারত শুধ ু উত্থাবত দ দি ফদরই ক ানও ইুয বফিায  দয না। উদাযণস্বরূ, মবদ ববর্নায ক ানও 

আদদদয বফধতা বনদম প্রশ্ন উত্থান  দয ব ন্তু আদদবর্ ক ন অবফধ কঘালণা  যা উবিত তা উদল্লখ না  দয তদফ 

বফলমবর্ বফিামট বফল  ন  ফদর বফদফবিত ম। এ ভাভরা  এই ঘর্নাবর্ ঘদর্দি। মবদও বফবধ ৫৪ (২) ক  রুর জাবযয 

আদদদয ভাধযদভ িযাদরঞ্জ  যা দমবির, তফুও ববর্নায উি বফধানবর্দ  অবফধ কঘালণা  যায ক ানও  াযণ 

উদল্লখ  দযনবন। এ ধযদণয ক ানও  াযণ উদল্লখ না  যা , এই আদারত ভদন  দয কম অনভুানভূর  ফযাখযায 

বববিদত আদারদতয স্তদে  যা উবিত নম। ববর্নায াযী দেয বফজ্ঞ আইনজীফী বনদফদন  দযন কম বফবধ 

৫৪ (২) অাাংবফধাবন । 

এবর্ এ বর্ অস্পি দাবফ। এ বর্ বফধান াাংবফধাবন  ফা অবফধ দত াদয, ব ন্তু ক ানও বফধানদ  

অাাংবফধাবন  ফা অবফধ কঘালণা  যায জনয এই বফবাগদ  অফযই বববি ফুঝদত দফ। ক াথাও অস্পি দাবফ থা া 

মাদফ না। বফজ্ঞ আইনজীফী কভৌবখ বাদফ মুবি প্রদটন  দয ফদরন কম বফবধ ৫৪ (২) াাংঘবলট  ও া  অবফধ। 

আভযা কভৌবখ  বনদফদন িণ  যদত এফাং ক ফর এই জাতীম কভৌবখ  বনদফদদনয বববিদত বফবধ ৫৪ (২) এয 

বফধতা ম্পদ ট বদ্ধান্ত প্রদান  যদত আিী নই। আভাদদয অফযই কয দেট  ী আদি তায বববিদত বদ্ধান্ত বনদত 

দফ এফাং এই কেদত্র ভাভরায আযবজ-জফাদফয বববিদত বদ্ধান্ত প্রদান  যদত দফ। আভযা মবদ তা না  বয তদফ 

কযনদেন্টদদয বি বাদফ জফাফ কদও ায ুদমাগ কথদ  ফবেত  যা দফ । আভযা কযনদেন্টদদয ুবফিায 

 যদত াযদফানা। এর্া খফুই অাভঞ্জযণূট কদখা  মবদ আভযা বনফটাীদদয  াদি নযামযতায গুরুত্ব প্রিায  বয ব ন্তু 

আভযা বনদজযাই যাম কদওমায ভম নযামযতা প্রদটন  যা কথদ  বফযত থাব । 

তদনুাদয, এই বফবাগ বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয বফবধ ৫৪(২) এয বফধতা 

বনদম  থা ফরদত আিী ন ।     

আভযা এখন অাযদণয আদদদয বফধতা এফাং আবর  তৃটে  তৃট  প্রদি আদদদয বদদ  

ভদনাবনদফ  যফ। এগুদরায মথাথটাতা বনরূদণয জনয আভযা কযপাদযদেয ুবফধাদথট নীদি বফবধ ৫৪ (২) উদল্লখ 

 দযবি: 

“এই প্রবফধানভারা ববন্নরূ মাা ব িুই থা ু  না ক ন, উমুি  তৃটে ক ান  াযণ না দটাই া    

ক ান  ভটিাযীদ  নব্বই বদদনয কনাবর্ দান  বয া অথফা নব্বই বদদনয কফতন নগদ বযদাধ  বয া 

তাাদ  িা ুযী কথদ  অাযণ  বযদত বযদফ।” 

বফবধ ৫৪ (২) অনমুা ী কযনদেন্টদ   াযণ দটাদনা িাোই িা ুযী কথদ  অাযদণয ুদমাগ আদি। 

তব টত আদদ ০৪.০৪.২০১৬  তাবযখ জাবয  যা দমবির এফাং ০৪.০৭.২০১৬ তাবযখ কথদ   অাযদণয 

আদদ  ামট য  । আইন অনমুা ী বতন ভাদয কনাবর্ জাবয  যা দমবির। অাযণবর্ বিদরা এ বর্ াধাযণ 

অাযণ; এখাদন ক ানও কদালাদযা  দয অাযণ  যা   বন। এ বযবিবতদত,  াযণ দটাদনায কনাবর্ 

কদওমায ক ানও কমৌবি তা কনই ক ননা এ জাতীম কনাবর্ ক ানও  াদজই আদতা না। আদদবর্দত অাযদণয 

 াযণ উদল্লখ  যা  বন এভন আদদ ন । অতএফ, আভাদদয স্তদে  যায ক ানও  াযণ কনই। আবর 

 তৃটে  তৃট  প্রদি বযবিবতদত জাবয ৃত ১৮.০৭.২০১৬ তাবযদখয আদদবর্দত ক ানও  াযণ উদল্লখ  যায 

দয ায কনই ক ননা অাযণবর্ ক ানও  াযণ দটাদনা াদদে অাযণ বিদরানা। 
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এই ভাভরা , বফবআইব  ভটিাযী িা ুযী প্রবফধানভারা, ১৯৮৮ এয বফবধ ৫৪(২) এয বফধতা বফিামট 

বফল  ন  ফদর বফদফবিত দ দি। বফবধ ৫৪ (২) P¨v‡jÄ না  যা  বফধ ফকর বফকফবিত  । বফবধ ৫৪ (২) বৈধ ৈলে 

বৈলৈবিত হওয়ায় অপসারলের আলেশ ৈহাে লরলে আবপে KZ…©cÿ  তৃট  cÖ`Ë আকদ আইনানমুা ী cÖ`Ë ক কি 

ফকর আভযা ভকন  বয। 

এই আদারকতয ভকত n¯Í‡ÿ‡ci ক ান  াযণ কনই। 

রুরবর্  বফনা খযিা  খাবযজ  যা দরা। 

           তাৎেবণ  প্রবতারদনয জনয এই যা  ও আদদ কপ্রযণ  যা কা । 

বফিাযবত জাপয আদভদ: 

                                                                                                                    আবভ এ ভত 


