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ফাাংরাদদ ুপ্রীভ ক ার্ট 

    াইদ ার্ট বফবাগ 

     (কপৌজদাযী বফবফধ এখবতয়ায) 

কপৌজদাযী বফবফধ ভাভরা নাং ২৩৭৪৪/২০১৭ 

কপৌজদাযী  ামটবফবধয ধাযা ৫৬১এ এয অধীদন এ বর্ দযখাস্ত 

-দে- 

জাানাযা কফগভ-------------------- পবযয়াদী-দযখাস্ত াযী 

-ফনাভ- 

যাষ্ট্র এফাং অনযানয------------------------------ প্রবতক্ষ 

জনাফ ুব্রত ক ৌধযুী, আইনজীফী----------দযখাস্ত াযী দক্ষ 

বভদ ুবপয়া আদভদ, আইনজীফী----০২-০৬ নাং প্রবতদক্ষ 

জনাফ ারুনযু যবদ, বি.এ.বজ দে 

জনাফ কভাাম্মদ াীন ভৃধা, এ.এ.বজ 

জনাফ কভাোঃ ফাায উবিন আর-যাবজ, এ.এ.বজ.  

জনাফ বজু  ুভায যায় এ. এ. বজ----------- যাদষ্ট্রয দক্ষ 

উবিত: 

বফ াযবত জনাফ জাােীয কাদন  

এফাং 

বফ াযবত জনাফ কভাোঃ বযয়াজ উবিন খান 

যাদয়য তাবযখ : ১২ নদবম্বয, ২০১৯ 

বফ াযবত জাােীয কাদন 

এই রুরবর্ ২৮.০৫.২০১৯ বি: তাবযদখয আদদদয ভাধযদভ কপৌজদাবয  ামটবফবধ, 

১৮৯৮ এয ধাযা ৫৬১এ এয অধীদন এ বর্ আদফদদনয কপ্রবক্ষদত প্রবতক্ষগণদ  এই ভদভট  াযণ 

দটাদনায জনয জাবয  যা কয়বির কম, কপৌজদাযী  ামটবফবধয ধাযা ৪৩৯এ এয অধীদন দাদয়য ৃত 

এ বর্ আদফদন নাভঞু্জয  দয ২০১৫ াদরয ১২০নাং কভদরা বযববন ক দয ভাধযদভ ২০১৪ 

াদরয ব. আয ৪১৭ ভাভরায় া ৃত ৩১.১২.২০১৪ বি: তাবযদখয এ বর্ আদদ বনবিত 

 দয উক্ত আদফদন খাবযজ  দয ঢা ায ৩য় আদারদতয দায়যা জজ  তৃট  গৃীত 
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১১.০৭.২০১৬বি: তাবযদখয কম তব টত যায় ও আদদ গৃীত কয়কি তা ক ন ফাবতর  যা উব ত 

নয় এফাং/অথফা এই আদারদতয  াদি মা উমুক্ত এফাং মথামথ ফদর ভদন দত াদয এভন 

আদদ ক ন প্রদান  যা দফ না।  

াংবক্ষপ্তবাদফ প্রবব উদনয ভাভরাবর্ র, ববর্নায অববদমাগ াযী দয় ২২.৪.২০১৪ 

বি: তাবযদখ ঢা ায  ীপ কভদরাবরর্ন ভযাবজদের্-এয  াদি অববদমাগ দাদয়য  দযবিদরন মাদত 

অববদমাগ  যা য় কম, তায কিদর ভাফুফ কাদন @ কদাদুরদ  ফূটবয বিতবাদফ 

২৮.০১.২০১৪ বি: তাবযখ ন্ধ্যা ০৭:০০ র্া কথদ  ২৯.০১.২০১৪ বি: তাবযখ যাত ০২:০০ র্ায 

ভদধয প্রবতক্ষ নম্বয ০২ কথদ  ০৬ তযা  দয। অববদমাদগয আদফদদন আযও অববদমাগ  যা 

কয়কি কম, দূফটাক্ত প্রবতক্ষগণ তাদ  তায কিদরয অুিতা ম্পদ ট অফবত  দযবন এফাং তাযা 

ইচ্ছা ৃতবাদফ তায কিদরদ  াাতাদর বনকয় কমদত কদবয  দযবির। কপৌজদাযী  ামটবফবধয 

(াংদক্ষদ ব আয.ব.ব) ২০০ ধাযায় অববদমাগ াযীদ  যীক্ষা  যায দয বফজ্ঞ কভদরাবরর্ন 

ভযাবজদের্ তদদেয জনয কপৌজদাযী তদে বফবাদগ অববদমাদগয ববর্ন কপ্রযণ  দযন। এযদয, 

তদে  ভট তটা বযদার্ট জভা বদকয় ফদরবিদরন কম, প্রবতক্ষ নাং ০২ কথদ  ০৬ এয বফরুদে 

অববদমাদগয ক ানও প্র ায প্রাথবভ  তযতা কনই। মায বফরুদে অববদমাগ াযী বনম্ন আদারদত 

এ বর্ ববর্ন দাবখর  দযবিদরন তদফ ২১.১২.২০১৪ বি: তাবযদখয আদদদ তা নাভঞু্জয  যা 

কয়বির। 

উক্ত আদদদ কু্ষে ও অন্তুষ্ট কয় অববদমাগ াযী-ববর্নায ঢা ায ভানগয দায়যা 

জজ আদারদত বআয.ব.বয ৪৩৯এ ধাযায় এ বর্ বযববন আদফদন দাবখর  দযন। ফদদল 

ঢা ায ৩য় আদারদতয অবতবযক্ত কভদরাবরর্ন দায়যা জজ এবর্য শুনাবন  দযন। বযববন 

আদফদনবর্ও নাভঞু্জয  যা কয়বির। কপৌজদাবয আদারদতয অেবনটবত এখবতয়াকযয যণান্ন 

ওয়া ফযতীত প্রবত াদযয জনয অনয ক ানও বফ ি কপাযাভ না থা ায় ববর্নায 

বআয.ব.বয ৫৬১এ ধাযায় দাকয়য ৃত আদফদনবর্ ফাদ বদদয় এই রুর ককয়বিদরন।  
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ববনয়য আইনজীফী জনাফ ুব্রত ক ৌধযুী ববর্নাদযয দক্ষ ফদরন কম, তদে  ভট তটা 

ক্ষাতদুষ্ট কয় বভথযা প্রবতদফদন বফজ্ঞ আদারদতয াভদন উিান  দযন এফাং উবয় 

আদারতই বফ াবয  ভদনয াদথ নাযাবজ ববর্দনয ফক্তফয রক্ষয  দযনবন এফাং যায় এফাং 

অধস্তন আদারদতয আদদগুবর আদারদতয প্রবিয়ায এভনই বনখুুঁত অফযফায কম 

বআয.ব.বয ৫৬১এ ধাযায অধীদন ক ফর এই আদারত দ্বাযা তা কযাধ  যা কমদত াদয। 

আযও দাবফ  যা য় কম, এ ফায নাযাবজ ববর্ন দাবখর  যা দর তা নাভঞু্জয  যায ক ানও 

উায় কনই ফযাং এবর্ ঘর্নায প্রভাণ াদদক্ষ নতুন অববদমাগ বাদফ গ্রণ  যদত দফ। 

এই মুবক্তগুবরয ভথটদন বতবন ৫১ বিএরআয-৪০৮, ৬১ বিএরআয-৩৯৩ এফাং ৮ 

বফএরব (এবি) ১৬৬ এফাং ৪৮ বিএরআয (১৯৯৬)৩২৭ এ প্রবতদফবদত নরুুর   ফনাভ ফজর 

আদভদ এফাং অনযানযদদয ভাভরায বোেগুবর উদেখ  দযন।  

অনযবদদ , আইনজীফী বভদ ুবপয়া আদভদ ০২ কথদ  ০৬ নাং প্রবতদক্ষয দক্ষ 

এ বর্ াল্টা-রপনাভা দাবখর  দয ফদরন কম, অববদমাগ াযী-ববর্নায  ািবন  দবৃষ্টববেয 

বববিদত অববদমাগ  দযন। অববদমাগ দাকয়কযয দয কভদরাবরর্ন ভযাবজদের্ তদদেয জনয কই 

ফযবক্তয  াদি অববদমাদগয আদফদনবর্ কপ্রযণ  দযবিদরন, বমবন কপৌজদাবয তদে বফবাদগয 

বযদট  বিদরন। তদে াযী  ভট তটা দুযা ঘর্না তদে  দযবিদরন এফাং ০২ কথদ  ০৬ নম্বয  

প্রবতদক্ষয বফরুদে ক ানও প্রাথবভ  প্রভাণাবদ খুুঁদজ ানবন। 

আযও ফরা কয়কি কম, এবর্ আইদনয অবধবিত নীবত কম, ক ানও ক্ষ কপৌজদাযী 

 ামটবফবধয ৪৩৯এ ধাযায় বযববদন ফযথট দর াইদ ার্ট বফবাদগয অেবনটবত ক্ষভতা প্রাথটনা 

 যদত াদয না। কপৌজদাযী  ামটবফবধয ৫৬১এ ধাযায় বদ্বতীয় বযববন গ্রণদমাগয নয়। এখাদন 

আযও ফরা কয়কি কম কপৌজদাযী  ামটবফবধয ৫৬১এ ধাযায় াইদ ার্ট বফবাদগয অবতবযক্ত 

ক্ষভতায ফদর াংদাধনী আদারত  তৃট  কয িট ৃত ফা আদদ প্রাবপ্তয বি তা ফা স্বী ৃবত মা াই 

 যায জনয কপৌজদাযী  ামটবফবধয ৪৩৫/৪৩৯/৪৩৯এ এয অধীদন আদফদন  যা মাদফ না।  
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ফক্তদফযয বফলয়বর্ বফদফ না  যায জনয বতবন ২৪বফএরবি (এবি) ২৩৩, ৪৫ বিএরআয 

(এবি) ৯ এফাং ৭০ বিএরআয (এই ব) ৭৪৪ নাদভ বোেগুবর উদেখ  দযদিন।  

আভযা উবয় দক্ষয বফজ্ঞ আইনজীফীগদণয বফত ট ফক্তফয শুদনবি, বনম্ন আদারদতয যায় 

ও আদদ মটাদরা না  দযবি, াল্টা-রপনাভা এফাং তায জফাফ এফাং নবথবুক্ত অনযানয াংমুক্ত 

 াগজত্র, মায ভধয কথদ  আভযা জানদত কদযবি কম ববর্নায,  ভৃদতয ভা, অববদমাগ াযী 

বাদফ ২২.০৪.২০১৪ তাবযদখ ঢা ায  ীপ কভদরাবরর্ন ভযাবজদেদর্য  াদি অববদমাদগয 

এ বর্ ববর্ন দাদয়য  দযবিদরন এই অববদমাগ  দয কম তায কিদর ার্ট অযার্াদ য  াযদণ 

ভাযা মায় বন ফযাং তাদ  ২৮.০১.২০১৪ বি: তাবযদখ যাত ০৭:০০ এফাং ২৯.০৪.২০১৪ বি: 

তাবযদখ বফ ার ০২.০০ এয ভদধয ০২-০৬নাং অবজর্ াবর্টয ভাধযদভ ফূটবয বিতবাদফ তযা 

 যা কয়বির। অববদমাগ াযী-ববর্নায আযও অববদমাগ  দযদিন কম অববমুক্ত-অবজর্াবর্ট 

গণ মথামথ ব ব ৎায জনয ভয় ভত বব বর্ভদ  াাতাদর বনকয় কগদর ভৃত ফযবক্ত কফুঁদ  

থা দত াযত। 

তদফ অববদমাদগয এই ববর্ন তদদেয জনয কপৌজদাবয তদে বফবাদগ কপ্রযণ  যা য়। 

তদে  ভট তটা, বআইবি-য এ জন বযদট  তদে প্রবতদফদন জভা বদকয় ফদরদিন কম ০২-০৬ 

নাং অবজর্ াবর্টগণ ভৃতদ  তযা  দযবন ফযাং ভৃত ফযবক্ত তায ফাবিদত কমখাদন ক তায স্ত্রী, ০২ 

নাং অবজর্ াবর্ট এয াদথ দীঘট ার ফফা  দযবিদরন কখাদন অুিয ওয়ায দয তাদদয 

ভদধয ক উ ইউনাইদর্ি াাতার এ াবধ  াাতাদর বনকয় তায জীফন ফাুঁ াদনায ক ষ্টা 

 দযবির।  

নবথ কথদ  জানা কগদি কম  বথত ঘর্নায প্রায় বতন ভা দয এই অববমুক্ত ভাভরা 

দাকয়য  যা কয়বির এফাং এই অববদমাগবর্ কপৌজদাবয তদে াযী বফবাদগয এ জন বযদট  

তদে  দযবিদরন। 

তদে প্রবতদফদন অনুাদয, বুক্তদবাগী তায স্ত্রী ০২ নম্বয অবজর্ াবর্টয াদথ গাজীযু 

কজরায় ফফা  যবিদরন কমখাদন ০৩ নাং অবজর্ াবর্ট অববমুক্ত ঘর্নায ভয় বির। 
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অববদমাগ াযী-ববর্নায ও তাুঁয কভকয় াানাজ াযববন ও তায জাভাই ঢা া থা দতন। 

অববদমাগ াযী দীঘটবদন ধদয হৃদদযাদগ বুগবিদরন এফাং বতবন বতবন কদভ াদয জীফনমান 

 দযন। অববদমাগ াযীয কিদর বুক্তদবাগী ০৭.০৯.১৯৯৮ তাবযদখ জাতীয় বফশ্ববফদযারকয়য 

 াযী বয ার  বাদফ কমাগদান  দযন এফাং যফতটীদত জাতীয় বফশ্ববফদযারয় তায বক্ষাগত 

াবর্টবপদ র্ জার াওয়া মাওয়ায় তায বফরুদে  াযণ দটাদনায কনাবর্ জাবয  দযন। তদদেয 

দয জাতীয় বফশ্ববফদযারকয়য  তৃটক্ষ  তৃট  গবিত বতন দদযয এ বর্  বভবর্ অববদমাগবর্ তয 

ফদর প্রভাবণত কয়বির এফাং কল মটে তাদ  তায  া বয কথদ  ফযখাস্ত  যা কয়বির 

১৯.০২.২০১৩ ার কথদ  তদফ যফতটী াদর এবর্ বুক্তদবাগীয দাকয়য  যা এ বর্ বযর্ ববর্দন 

বতন ভা িবগত  যা কয়বির। তদে প্রবতদফদন কথদ  এবর্ও প্রতীয়ভান য় কম বুক্তদবাগী 

হৃদদযাদগয কযাগী বিদরন। 

অববদমাগ াযী তায অববদমাদগয ববর্দন দাবফ  দযদিন কম ০২ নাং অবজর্ াবর্টয 

 া য আকয়া এফাং বুক্তদবাগী তাদ  জাবনকয়বিদরন ২ ও ৩ নাং অবজর্ াবর্টয উবিবতদত 

বব বর্দভয দেজন  যদয গ্লা বির মখন বতবন ফুদ  ফযথা বনকয় অুি কফাধ  দযন তাদ  

াাতাদর কনওয়া য়বন। তদফ আয়া তদে  ভট তটায কদওয়া বফফৃবতদত ফণটনা  দযদিন কম 

বুক্তদবাগী মখন যাত ০১:০০/০১:১৫ র্ায় ঢা ায় মাবচ্ছদরন তখন ফুদ  ফযথা অনবূুত কয়বির 

এফাং তায াশুবি আদয়া  তৃট  আনীত এ  গ্লা াবন কনওয়ায দয তায বনদজয ফযাগ কথদ  

যাযাবর্াভর র্যাফদরর্ এফাং এ বর্ ওলধু বনকয়বিদরন। এরা ায এ জন পাভটাব িাক্তায তাদ  

কদদখবিদরন। প্রাবে  ভকয় ০২ নাং অবজর্ াবর্ট তায  ভটিদর বির এফাং বতবন বব বর্ভদ  

াাতাদর বনকয় মাওয়ায জনয কর্বরদপাদন যাভট বদকয়বিদরন। কই অনমুামী দাদযায়ান 

বগয়া উবিদনয ায়তায় তাদ   ন্দ্রায় 'কভবিথ াাতাদর' কনওয়া কয়বির। 

অববদমাগ াযীয কভকয় ানাজ াযববন তায  া য কখা দনয  াি কথদ  বব বর্দভয অুিতায 

খফয ককয়বিদরন মাদ  কর্বরদপাদন জানাদনা কয়বির। ব ন্তু বুক্তদবাগীয ভা াানাজ ফা তাুঁয 

স্বাভী আউরাদ কাদন তাুঁদ  জানানবন,  াযণ বতবন তাুঁয হৃৎবদেয ভযায় বুগবিকরন। অনয 
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াক্ষী অববদমাগ াযীয জাভাতা আউরাদ কাদন ইউনাইদর্ি াাতাদর বগদয় ০২ নাং অবজর্ 

াবর্টদ  কদদখবিদরন। বব বর্ভ তখন অাদযন বথকয়র্ায বির। ব িুক্ষণ দয, িাক্তায 

ফদরবিদরন বুক্তদবাগীয কদদ বতনবর্ বযাং িান  যা কয়বির। তায াশুবি াদর্টয কযাগী ওয়ায় 

বতবন তাদ  অফবত  দযনবন। যফতটীদত তাযা জানদত কদযবির কম বুক্তদবাগী াাতাদর 

তায কল বনোঃশ্বা তযাগ  দযদি। 

বুক্তদবাগী অুি ওয়ায দয কমখাদন তাদ  কনওয়া দয়বির তদে াযী  ভট তটা ফ 

াাতার বযদটন  দযবিদরন এফাং বতবন াাতাদর াংযবক্ষত কভবিদ র নবথত্র যীক্ষা 

 দযদিন। বতবন াংবিষ্ট াাতাদরয াংবিষ্ট  তৃটদক্ষয াদথও  থা ফদরবিদরন এফাং 

াাতাদর ব ব ৎ দদয বুক্তদবাগীয ব ব ৎা বনকয় বতবন ক ানও ত্রুবর্ ানবন। ইউনাইদর্ি 

াাতাদরয কভবিদ র নবথত্র কথদ  জানা মায়, আিাে ফযবক্ত ২৮.০১.২০১৪ তাবযখ কফরা 

০৯:২২ র্ায় হৃদদযাদগ আিাে কয় ভাযা মান। এই ঘর্নাবর্ অথটাৎ ফযা  ার্ট অযার্াদ য 

ভাধযদভ ভৃতুয ক ানওবাদফই অববদমাগ াযীয দ্বাযা  যাদরঞ্জ জানাদনা য়বন, এবর্ ওয়ায যযই 

এফাং বব বর্দভয ভৃতদদও মথা ভকয় অববদমাগ াযী দদরয প্রাথটনায় বৃথফী কথদ  ৎ ায  যা 

য়বন এই জনয কম ব ব ৎায ভয় ০২-০৬ নাং অবজর্ াবর্টয  াজ বনকয় ক ানও দে বির 

ব না। তদে প্রবতদফদন কথদ  এর্াও কদখা মায় কম বব বর্ভদ  ভয়ভদতা াাতাদর বনকয় 

মাওয়া কয়বির। বুক্তদবাগীয স্ত্রী ০২ নম্বয অবজর্ াবর্ট াাতাদরয িাক্তাযদদয ভাধযদভ 

বুক্তদবাগীদ  মথামথ ব ব ৎায জনয এদ য য এ  াাতাদর কমদয় মথাাধয ক ষ্টা 

 দযবির। 

অববদমাগ াযীয অববদমাগ অনুাদয জাতীয় বফশ্ববফদযারয় কথদ  অববদমাগ াযীয ৫০ 

রক্ষ র্া ায অথট ফাদজয়াপ্ত  যায জনয এবর্ অদমৌবক্ত   াযণ বুক্তদবাগী ৭.০৯.২০১৩ বি: 

তাবযদখ জাতীয় বফশ্ববফদযারকয়য বফবাগীয়  ভট তটা [ াযী বয ার ] বাদফ কমাগদান 

 দযবিদরন এফাং অফদদল ১৯.০২.২০১৩ বি: তাবযদখ  া বয কথদ  ফযখাস্ত ন। ুতযাাং, 

উবেবখত ফিদযয বযদলফায ভদধয ক্ষবতগ্রদিয দ্বাযা জাতীয় বফশ্ববফদযারকয়য  তৃটক্ষ কথদ  ৫০ 
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রক্ষ র্া া াওয়ায ুদমাগ কনই। ুতযাাং, এই জাতীয় অববদমাগ ইবেত কদয় কম ০২-০৬ অবজর্ 

াবর্টয ক ানও অথট  বুযয জনয বব বর্ভদ  তযা  যায ক ানও আগ্র এফাং উদিয বির না। 

নাযাবজ ববর্দনয বফলয়বর্ এ বর্ নতুন অববদমাগ দত াদয এফাং বুর বযদার্ট 

দাবখর  যায দয নাযাবজ ববর্দনয বববিদত ভযাবজদের্  তৃট  বফদফ না  যায় ক ানও ফাধা 

কনই তদফ অববমুক্ত-ফযবক্তদদয বফরুদে মবদ প্রাথবভ  মটাদয় ভাভরা না থাদ  তদফ ভযাবজদের্ 

নাযাবজ ববর্নবর্ নাভঞু্জয  যদত াদযন এফাং অববমুক্ত ফযবক্তদদয বফরুদে আনা অববদমাগ 

কথদ  অফযাবত বদদত াদযন। এই ভাভরায় ভযাবজদের্ তদে প্রবতদফদন, নাযাবজ ববর্ন এফাং 

নবথদত থা া প্রাবে   াগজত্র মা াই-ফািাই  দয অববমুক্ত ০২-০৬ নাং অবজর্ াবর্টয 

বফরুদে অববদমাগ আভদর কনওয়ায বফলয়বর্ অস্বী ায  দযদিন এফাং বফজ্ঞ দায়যা জজও কমাগযতা, 

তযতা এফাং ভাভরায বযবিবতয উয বববি  দয কপৌজদাবয াংদাধনী  নাভঞু্জয  দযবিদরন। 

কমদতু বতবন বুক্তদবাগীয ভা তাই অববমুক্ত ফযবক্তদদয বফরুদে অববদমাগ াযীয অফদরায 

অববদমাগ আনা এদ ফাদযই স্বাবাবফ ।  াযণ বতবন তায কিদরয িাৎ অুিতায  থা না কজদন 

বতবন তায কিদরদ  াবযকয়কি। তদফ তায বনদজয হৃদদযাদগয অুিতায  াযদণ তাদ  এভনব  

তায কভকয় এফাং জাভাইও অফবত  দযনবন। 

ববর্নাদযয দক্ষ বফজ্ঞ আইনজীফীয ফক্তফয র কম, অববদমাগ াযীয দাবফ অনুাদয 

আযও কফব তদে  যাদত ক ানও আবি কনই। ৩৮ বফএরবি (এবি) ২০১৮, ১৪৪ এফাং ১২ 

এভএরআয (এবি)৩০ এয ভাভরাগুবর উদেখ  দয আভযা আদক্স ক াদর্টয দূফটাক্ত বোদেয 

ভতাভদতয াদথ এ ভত ই কম ণুযায় তদে, অবতবযক্ত াক্ষয প্রভাণ াংগ্রদয উয ম্পযূ  

অববদমাগত্র দাবখর এভনব  কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৭৩(১) ধাযায় অববদমাগত্র ফা বুর 

বযদার্ট দাবখর  যাদত ক ান আইনী ফাধা কনই   কপৌজদাবয  ামটবফবধয ১৭৩ (৩খ) ধাযায়  িূাে 

প্রবতদফদন দাবখদরয দযও আদারত ণুযায় তদে শুরু  যদত াদয। তদফ এই ভাভরায কক্ষত্র 

বফদল ও বযবিবতদত অবতবযক্ত আয ক ান প্রভাণ াওয়া মায়বন। ভাভরায াংবিষ্ট  তৃটদক্ষয 

ভয় ও অথট গ্রদণয জনয আয ক ান তদে ফা তদদেয প্রকয়া জন কনই।  
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আয এ বর্ বফলয় র কন ক ার্ট  তৃট  কপৌজদাবয  ামটবফবধয ৪৩৯  ধাযা ফাবতর 

 যায দয কপৌজদাবয  াবমবটবধয ৫৬১  ধাযায় ২য় াংদাধন ফা আদফদদনয জনয ক ানও ক্ষ 

াইদ ার্ট বফবাদগ আদফদন  যদত াযদফন ব না। উিযবর্ ইবতফা   এফাং কনবতফা   উবয় 

কক্ষদত্রই দফ। নযায়বফ াদযয কক্ষদত্র  দিায বফবধ বনদলধ প্রকয়া গ  যা উব ত নয়। দায়যা জজ 

 তৃট  কপৌজদাবয  ামটবফবধয ৪৩৫/৪৩৯/৪৩৯এ ধাযায় আদফদন  যায দয ক ানও এ বর্ 

ভাভরা কপৌজদাবয  ামটবফবধয ৫৬১এ ধাযায় আদফদদনয ভাধযদভ উচ্চ আদারদত কমদত াদযন 

মবদ অফযফায কযাধ  যায জনয এ বর্ উমুক্ত কক্ষত্র থাদ  আদারত ফা াইদ ার্ট বফবাগ তায 

অেবনটবত এখবতয়ায প্রকয়া কগয কক্ষদত্র ক ফর কপৌজদাবয  ামটবফবধয ৫৬১এ ধাযায় স্তদক্ষ 

 যদত াদয তদফ এবর্ ভাভরায় নবথদত াওয়া উদেখদমাগয উ যদণয উয বনবটয  দয। 

আভযা এই ভাভরায় এই জাতীয় উ যণগুবর াই না। 

তাদদয বফরুদে প্রবব উন  তৃট  অববদমাদগয মটাপ্ত উাদান না কযদখ খদুনয 

অববদমাদগয এই কপৌজদাবয  ামটিদভয  াযদণ ০২-০৬ নম্বয অবজর্ াবর্ট বীলন মন্ত্রণায ভুদখ 

দিদি। 

বনম্ন আদারদতয উবয় বফ ায ই অববদমাগ ও তদে বযদাদর্টয আদফদদনয তদদেয 

উয বফদবাদফ আদরা না  দযদিন এফাং নাযাবজ আদফদন এফাং বযববন আদফদদনয 

বফস্ততৃবাদফ আদরা না  দযদিন এফাং ০২-০৬ নাং অবজর্ াবর্টয বফরুদে অযাধভূর  তথয 

খুুঁদজ না কদয় ক ানবদ  বফদফ নায  াযদণ তাযা নাযাবজ ববর্নবর্ নাভঞু্জয  দযদিন।   

ুতযাাং, আভাদদয বফদফব ত বফলয় র বনম্ন আদারদতয স্তদক্ষদয জনয যাষ্ট্রদক্ষয ক্ষ 

কথদ  মটাপ্ত উাদান কনই। 

উদযাক্ত উবেবখত উবয় দক্ষয ঘর্না, বযবিবত এফাং ত ট-বফত ট বফদফ না  দয 

আভযা ফরদত ফাধয কম এই ভাভরায় ক ানও কমাগযতা কনই। 

পরস্বরূ, এই আদারত  তৃট  জাবয ৃত রুরবর্ খাবযজ  যা র। ভঞু্জয ৃত 

িবগতাকদবর্ ফাবতর  যা দয়দি এফাং খয ায বফলকয় ক ানও আদদ কনই। 
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যায় এফাং আদদদয এ বর্  ব অবতত্বয কপ্রযণ  রুন।  

বফ াযবত কভাোঃ বযয়াজ উবিন খান, আবভ এ ভত। 

দায়ফজটন বফফৃবত (DISCLAIMER) 

শুধভুাত্র ভাভরায দুই দক্ষয এফাং জনাধাযদণয কফাঝায ুবফধাদথট ‘আভায বালা’ পর্ওয়যায 

ফযফায  দয ফাাংরায় এই যায়বর্ অনফুাদ  যা দয়দি। ফাাংরায় অনবূদত এ যায়দ  অনয ক ানও 

উদিদয ফযফায  যা মাদফ না। ফযফাবয  ও য াবয  াদজ শুধভুাত্র ভাননীয় আদারদতয 

প্র াবত ইাংদযবজ যায়বর্দ  মথাথট ফদর গণয  যা দফ এফাং যায় ফাস্তফায়দনয জনয ইাংদযবজ 

বালায় প্রদি যায়বর্দ ই অনুযণ  যদত দফ। 


