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ফাাংরাদদ সুপ্রীভ ক ার্ট 
আীর বফবাগ 
উবিত: 

 
                                                           বফচাযবত জনাফ সয়দ ভাভদু কাদন,  

                                                                                         প্রধান বফচাযবত  

                                                           বফচাযবত জনাফ কভাাম্মদ ইভান আরী 

                                                           বফচাযবত জনাফ াান পদয়জ ববি ী 

                                                           বফচাযবত জনাফ বভজটা কাদইন ায়দায 

বিবভনার ববর্ন পয বরব রু্ আবর নাং- ১৬৪/২০১৭  

 (কপৌজদাবয বযববন নাং- ১০৬২/২০১৬- ভাভরায় াইদ ার্ট বফবাদগ ০৯.১১.২০১৬ তাবযদেয যায় ও 
আদদ দত উদূ্ভত)  

ভঞ্জযু কভাযদদ োন এফাং অন্যান্য:       
                                                                                                                     
ববর্নাযগণ 
                        ফনাভ 

দুনটীবত দভন  বভন এফাং অন্যান্য:        
                                                                                                                   
কযনদেন্র্গণ 
 
 
ববর্নাযগদণয দে                     : জনাফ কযা নউবিন ভাভদু, ববনয়য অযােদবাদ র্,  

      বফবা চন্দ্র বফশ্বা,  তৃট  বনদদটবত  অযােদবাদ র্ অন-কয েট। 
 
 
কযনদেন্র্গদণয দে                  : জনাফ কোযদদ আরভ োন, অযােদবাদ র্, 

জনাফ কভাোঃ জবরুর ইরাভ,  তৃট  বনদদটবত অযােদবাদ র্ 
অন-কয েট। 

শুনাবনয তাবযে   :   ০৮-০৩-২০১৮ 

 

যায় 

বফচাযবত াান পদয়জ ববি ী :  

           এই ববর্ন দাবেদর বফরম্ব ভাজটনা  যা দয়দে। 

এই বিবভনার ববর্ন পয বরব রু্ আবরবর্ বিবভনার বযববন নাং 

১০৬২/২০১৬-এ াইদ ার্ট বফবাগ  তৃট  ০৯.১১.২০১৬ তাবযদে রুর বনষ্পবি  দয 

কদওয়া যায় এফাং আদদদয বফরুদে দাদয়য  যা দয়দে। 
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  এই ববর্নবর্ বনষ্পবিয জন্য প্রাবি  তথযগুবর দরা ৩১.১২.২০১৩ তাবযদে 

কভাোঃ ভবনরুজ্জাভান োন, কেবুর্ বেদযক্টয, দুনটীবত দভন  বভন ( বভন), ভাবনরন্োবযাং 

প্রবতদযাধ আইন, ২০০৯ এয ৪ ধাযা এফাং ভাবনরন্োবযাং প্রবতদযাধ আইন, ২০১২-এয ৪ 

ধাযায অধীদন ববর্নাযগদণয বফরুদে গুরান থানায় এ বর্ এজাায দাদয়য  দয, 

কমোদন অববদমাগ  যা য় কম তাযা ৩,৯৫,৬২,৫৪১.৬৫/-(wZb †KvwU cuPvbeŸB jÿ evlwÆ 

nvRvi cuvPkZ GKPwjøk UvKv) ইউএ েরায এফাং ১,৩৬,৪৫,৫৩৮.৩৭/-(GK †KvwU QwÎk 

jÿ cqZvwjøk nvRvi cuvPkZ AvUwÎk UvKv) াং াং েরায াচায  দযদে, মা দূফট উদেবেত 

আইদনয বফধাদনয অধীদন অযাধ। তদন্ত কদল তদন্ত াযী  ভট তটা চূডান্ত প্রবতদফদন 

দাবের  দযন। ভাভরাবর্ ঢা ায ভানগয ববনয়য কোর জজ আদারদত ২০১৬ াদরয 

কভদরাবরর্ন বফদল ভাভরা নাং ৮০ বাদফ বনফবিত দয়বের। ২৯.০৩.২০১৬ তাবযদে 

কভদরাবরর্ন ববনয়য কোর জজ, ঢা া উক্ত বুর প্রবতদফদনবর্ বফদফচনায জন্য 

০৫.০৪.২০১৬ তাবযে বনধটাযণ  দযন। ০৫.০৪.২০১৬ তাবযদে কোর জজ উক্ত চূডান্ত 

প্রবতদফদনবর্ গ্রণ  দয ববর্নাযগণদ  ভাভরা কথদ  অফযাবত কদন। যফতটীদত, 

২৯.০৫.২০১৬-তাবযদে  বভন কভদরাবরর্ন ববনয়য কোর জজ আদারদত 

কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৭৩ (৩বফ) ধাযায াদথ বিতফয দুনটীবত দভন  বভন আইন, 

২০০৪-এয ধাযা ১৯ এফাং ২০- াদথ বিতফয, ভাভরাবর্য অবধ তয তদদন্তয আদফদন 

 দযন। ৩১.০৫.২০১৬ তাবযদে  বভন তদন্ত াযী  ভট তটা  তৃট  দাবের  যা জভা 

কদওয়া চূডান্ত প্রবতদফদদনয বফরুদেও এ বর্ 'নাযাবজ' ববর্ন দাদয়য  দয। কোর জজ 

 বভদনয দে কভাোঃ জাািীয আরভদ  যীো  দযন। ০২.০৬.২০১৬ তাবযদে 

কভদরাবরর্ন ববনয়য কোর জজ, ঢা া নাযাবজ ববর্দনয াাাব  বভন  তৃট  

দাদয়য ৃত অবধ তয তদদন্তয আদফদনবর্ও প্রতযােযান  দয এই মবুক্তয কপ্রবেদত কম, 

চূডান্ত প্রবতদফদন গ্রদণয  দয অববমকু্তকদয ভাভরা কথদ  অফযাবত কদওয়ায দয উক্ত 

আদারত পাঙ্কর্া অবপবও (functus officio) কত বযণত দয়দে, সুতযাাং „নাযাবজ‟ 

ববর্নবর্ আদারদতয গ্রণ  যায ক াদনা সুদমাগ কনই। 

এযয  বভন ০২.০৬.২০১৬ তাবযদেয আদদদয বফরুদে াইদ ার্ট বফবাদগ 

বিবভনার র এদভন্েদভন্র্ অযাক্ট, ১৯৫৮ এয ১০ (১) ( ) ধাযায অধীদন এ বর্ আদফদন 

 দয এফাং রুর প্রাপ্ত য়। 
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 াইদ ার্ট বফবাগ ০৯.১১.২০১৬ তাবযদেয যায় ও আদদদয ভাধযদভ বফজ্ঞ 

কভদরাবরর্ন ববনয়য কোর জজ  তৃট  প্রদি ০৫.০৪.২০১৬ তাবযদেয আদদবর্ 

ফাবতর  যায ভাধযদভ উক্ত রুরবর্ চূডান্ত বাদফ বনষ্পবি  কয এ মটদফেণ প্রদান  দয 

বববিদত কম দুনটীবত দভন  বভদনয অবধ তয তদদন্তয স্বাধীনতা যদয়দে এফাং ক কেদে 

কপৌজদাবয  ামটবফবধয ধাযা ১৭৩ (৭ বফ) এয বফধান অনুমায়ী আদারদতয ক ানও 

আনুষ্ঠাবন  আদদদয প্রদয়াজন কনই। এ ই বফবাগ ৩১.০৩.২০১৭ তাবযে মটন্ত কম 

ম্পদ াংিান্ত ভাভরা তা অফরুে  যায  আদদও  প্রদান   দয।   

উক্ত আদদদয বফরুদে ববর্নাযগণ আীদরয অনুভবত প্রাবপ্তয জন্য এই এই 

বিবভনার ববর্ন পয বরব রু্ আীর দাদয়য  দযদেন।  

ববর্নাযগদণয দে জনাফ কযা নউবিন ভাভদু, বফজ্ঞ ববনয়য আইনজীফী, 

বনদফদন  দযন কম  বভন ০২.০৬.২০১৬ তাবযদে কোর জজ  তৃট  অবধ তয 

তদদন্তয আদফদন প্রতযােযান  দয কম আদদ প্রদান  যা য়, কবর্য সফধতা ও 

মথাথটতাদ  চযাদরঞ্জ  দযবের, ব নু্ত  াইদ ার্ট বফবাগ ০৫.০৪.২০১৬ তাবযদেয আদদবর্ 

ফাবতর  দয, কমবর্দ  চযাদরঞ্জ  যা য়বন। বতবন আযও বনদফদন  দযন কম, 

ববর্নাযগদণয বফরুদে চূডান্ত প্রবতদফদন প্রদান  যা দয়বের মা  বভন  তৃট  

মথামথবাদফ অনুদভাবদত দয়বের এফাং মেন বযদার্টবর্ বফদফচনায জন্য কনওয়া দয়বের 

তেন বফদল াফবর  প্রবব উর্য বযদাদর্টয বফরুদে ক ানও আবি উত্থান  দযনবন। 

সুতযাাং, কোর জজ চূডান্ত প্রবতদফদন গ্রণ  দয ববর্নাযকদয অফযাবত কদন। এ 

অফিায কপ্রবেদত, অবধ তয তদদন্তয আদফদন প্রতযােযান  দয কম আদদ কদওয়া 

দয়বের কবর্দত ক াদনাও ত্রুবর্ কনই। 

জনাফ েযুবদ আরভ োন, বফজ্ঞ ক ৌসুবর, দুনটীবত দভন  বভদনয দে বনদফদন 

 দযন কম, কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৭৩ (৩ বফ) ধাযা তদন্ত াংিাগুবরদ  আদারদতয 

ক ানও অনুদভাদন োডাই অবধ তয তদকন্তয অনুভবত বদদয়দে এফাং কমদতু অফযাবতয 

আদদ োরাদয আদদ নয়, সুতযাাং অবধ তয তদন্ত  যায কেদে ক াদনাও ফাধা কনই। 

াইদ ার্ট বফবাগ আইনবর্য বি  ভরূযায়দনয য মটদফেণ  দযদেন কম, এই বফলদয় 

অবধ তয তদন্ত  যায জন্য তদন্ত াযী াংিাগুবরয ক াদনা আনুষ্ঠাবন  আদদদয প্রদয়াজন 

কনই। 
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কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৭৩ (৩ বফ) ধাযায় অবধ তয তদদন্তয বফলয়বর্দ  

তদন্ত াযী াংিাগুবরয বনযসু্ক বফদলাবধ ায বদদফ গণয  যা দয়দে। বফধানবর্ 

সুবনবদটষ্টবাদফ অবধ তয তদদন্তয আদদ কদওয়ায কেদে আদারদতয ক াদনাও েভতা 

ম্পটদ  উদেে  দয না। কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৫৬ ধাযায় ক ফর ʻতদন্ত‟ ব্দবর্ ফযফায 

 যা দয়দে, ʻঅবধ তয তদন্ত‟ নয়। দে কনই কম, কমোদন ইদতাভদধয এ বর্ বুর 

বযদাদর্ট তদন্ত কল দয়দে, কোদন আদারত কপৌজদাবয  ামটবফবধয ধাযা ১৭৩ (৩ বফ) 

ধাযায অধীদন অবধ তয তদন্ত বযচারনায জন্য বুরদয েভতা প্রদয়াদগয আদদ বদদত 

াদয। উবেবেত বফধানবর্ এভন ক াদনা সুবনবদটষ্ট তট যফযা  দয না কম, বুর  তৃট  

অবধ তয তদন্ত  যায জন্য আদারদতয অনুভবত কনওয়া প্রদয়াজন। 

আফদুয যভান ফনাভ যাষ্ট্র ভাভরাবর্দত, মা ২৯ বেএরআয (এব) ২৫৬-কত বযদার্ট ৃত, 

আদারত ফদরবেদরন-   

„ফতটভান ভাভরায কেদে অববমদুক্তয অযাধবর্ এ বর্ আভরদমাগয অযাধ 

ওয়ায় বুর ভাভরাবর্য তদন্তবায গ্রণ  দয। ব নু্ত, অববদমাগ াযী  এফাং অন্যান্য 

ােীকদয াওয়া মাবির না, ক ননা বুর বযদার্ট অনুমায়ী য় তাযা রবু দয়বের অথফা 

বাযদত াবড জবভদয়বের। সুতযাাং বুর ভাভরাবর্য তদন্ত ভরূতবফ যাো ভীচীন ভদন 

 দযবন এফাং তাযা এ বর্ চূডান্ত প্রবতদফদন দাবের  দয মায উয বববি  দয ভযাবজদের্ 

কপাজদত থা া অববমকু্তদ  অফযাবত প্রদান  দয। তদফ ব েু ভয় অবতফাবত ওয়ায 

য বুর ভযাবজদের্ এয বন র্ নুোঃতনদন্তয আদফদন  দয এই ফদর কম মটাপ্ত ােয 

াওয়া বগদয়দে এফাং আযও ােয প্রাবপ্তয ম্ভাফনা যদয়দে। ভযাবজদের্ ০৯.০৪.১৯৭৩ 

তাবযদেয আদদদয ভাধযদভ আদফদনবর্ ভঞ্জযু  দযন। তদদন্তয য বুর অববদমাগে 

দাবের  দয মায উয বববি  দয ভযাবজদের্ অযাধবর্ আভদর কনন এফাং আবর াযীদ  

কগ্রপ্তায  যা য়।  আভযা ভদন  বয কম, এবর্  যায কেদে, বুর ফা ভযাবজদের্ ক উই 

এেবতয়াদযয ফাইদয  াজ  দযবন।‟ 

  ে. এইচ বফ এভ ই ফার ফনাভ যাষ্ট্র ভাভরাবর্দত, মা ১২ এভএরআয (এবে) ৩০-

এ বযদার্ট ৃত, এই বফবাগ মটদফেণ প্রদান  দয কম, কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৭৩ (১) 

ধাযায অধীদন চাজটবর্ ফা বুর বযদটার্ জভা কদওয়ায য অবতবযক্ত ােয াওয়া কগদর 
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তায উয বববি  দয অবধ তয তদদন্তয আদদ প্রদাদনয কেদে ফা ম্পযূ  

অববদমাগে দাবেদরয কেদে ক াদনা আইনী ফাধা কনই।   

চূডান্ত প্রবতদফদদনয উয বববি  দয অববমকু্তদ  অফযাবত কদওয়া োরাদয 

ভতুরয নয়, সুতযাাং বুর বযদার্ট গ্রদণয যও অবধ তয তদন্ত বযচারনায কেদে 

ক াদনা ফাধা কনই, মবদ অববমদুক্তয বফরুদে নতুন ােয াওয়া মায়। তদন্ত াযী াংিা 

চুচা ফদ থা দত াদয না। “এই ধাযায ক াদনা ব েুই অবধ তয তদদন্তয কেদে 

ফাধায বৃষ্ট  যদফ না”- ১৭৩ (৩বফ) ধাযায় ফযফহৃত এ ব্দগুদরা সুেষ্টবাদফ কজাযাদযা 

 দয কম ১৭৩ ধাযায ক াদনা ব েুদ ই এভনবাদফ ফযােযা  যা মাদফ না মা তদন্ত াযী াংিা 

 তৃট  কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৭৩ (১) ধাযায অধীদন বযদটার্ দাবেদরয য অবধ তয 

তদদন্তয কেদে ফাধায বৃষ্ট  দয। াদেযয অবাদফ কম চূডান্ত প্রবতদফদন দাবের  যা 

দয়দে তা গ্রদণয যও আদারত অবধ তয তদদন্তয আদদ বদদত াদয। কমদতু 

অফযাবতয আদদ ভাদন োরা নয় এফাং এর্া চূডান্ত আদদও নয়, ককতু অবধ তয 

তদন্ত অথফা তথযদাতা/অববদমাগ াযী  তৃট  দাদয়য  যা নাযাবজ ববর্দনয উয বববি 

 দয প্রদান ৃত ম্পযূ  প্রবতদফদদনয বববিদত এ ই অযাদধয জন্য অববমদুক্তয বফরুদে 

ফযফিা কনওয়া কমদত াদয। এবর্ এেন আয ক াদনা কয ইবন্র্গ্রা বফলয় নয় কম 

ন্যায়বফচাদযয স্বাদথট জরুবয ভদন  যদর আদারত  ামটবফবধয ১৭৩ (৩বফ) ধাযায অধীদন 

চূডান্ত প্রবতদফদন দাবেদরয যও অবধ তয তদদন্তয আদদ প্রদান  যদত াদয।         

আইদনয উদযাক্ত ফযােযায উয বববি  দয, আভাদদয ভতাভত এই কম, 

অযাদধয তদন্ত বযচাবরত দয়দে কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৫৪-১৭৩ ধাযায 

বফধানভূদ  উদো  দয এফাং ১৭৩ (৩বফ) ধাযায অধীদন  অবধ তয তদন্ত বযচারনা 

 যা তদন্ত াযী াংিায এ বর্ াংবফবধফে অবধ ায। াইদ ার্ট বফবাগ মথামথবাদফই 

বুর বযদটার্ দাবের এফাং কবর্ গ্রদণয যও তদন্ত াযী াংিাদ  অবধ তয তদদন্তয 

অনুভবত প্রদান  দযকে।  

প্রাবি  ঘর্না, বযবিবত এফাং আইন বফদফচনা  দয আভযা াইদ াদর্টয বোদন্ত 

ক ানও বুর েুুঁদজ াই না মা এই বফবাগ  তৃট  স্তদেদয প্রদয়াজনীয়তা বৃষ্ট  দয।  

 সুতযাাং, বরব ববর্নবর্ োবযজ  যা দরা। 
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                     দায়ফজটন বফফবৃত (DISCLAIMER) 

শুধভুাে ভাভরায দুই দেয এফাং জনাধাযদণয কফাঝায সুবফধাদথট „আভায বালা‟ 

পর্ওয়যায ফযফায  দয ফাাংরায় এই যায়বর্ অনুফাদ  যা দয়দে। ফাাংরায় অনবূদত এ 

যায়দ  অন্য ক ানও উদিদয ফযফায  যা মাদফ না। ফযফাবয  ও য াবয  াদজ 

শুধভুাে ভাননীয় আদারদতয প্র াবত ইাংদযবজ যায়বর্দ  মথাথট ফদর গণয  যা দফ এফাং 

যায় ফাস্তফায়দনয জন্য ইাংদযবজ বালায় প্রদি যায়বর্দ ই অনুযণ  যদত দফ। 

 

  

 
 


