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জনাফ রফকা চন্দ্র াা, আইনজীফী 

                                                                               ......... অরবমুক্ত-আীরকাযীয ক্ষে 

জনাফ ফভাোঃ যীপুজ্জাভান ভজুভদায, আইনজীফী 

                                                                               ............ ২ নং প্ররতে এয ক্ষে।  

এরি আক্ষয অনভুরত ও আক্ষয ক্ষতে আরর রনষ্পরি কযায অনভুরত প্রাথেনা কক্ষয কযা একরি 

আক্ষফদন। 

অরবমুক্ত- আররকাযী ক্ষেয রফজ্ঞ আইনজীফী জনাফ রফকা চন্দ্র াা এফং অরবক্ষমাগকাযী-প্ররতে এয 

ক্ষে রফজ্ঞ আইনজীফী জনাফ ফভাোঃ যীপুজ্জাভান ভজুভদায রনক্ষফদন কক্ষযন ফম এই আরর রফচাযাধীন থাকাকাফর  

উবয় ক্ষেয ভক্ষধে আদারক্ষতয ফাইক্ষয রফক্ষযাধ ভীভাংা কযা ফয়ফে এফং তদনুাক্ষয ১৮.১১.২০১৮ তারযক্ষে 

তাক্ষদয ভক্ষধে একরি চরুক্ত স্বােরযত/ম্পারদত ফয়ফে এফং আক্ষয তোনুাক্ষয, অরবক্ষমাগকাযী-প্ররতে ফচক্ষক 

উরিরেত িাকায ৫০% নগদ গ্রণ কক্ষযক্ষেন এফং ফারক ৫০%, মা এই আরর দাফয়ফযয ভয় জভা কযা ফয়ফে, তা 

অরবক্ষমাগকাযী রনম্ন আদারত ফথক্ষক তুক্ষর রনক্ষফন এফং ফই অনমুামী নোয়রফচাক্ষযয স্বাক্ষথে আক্ষয অনভুরত ফদওয়ায 

এফং আক্ষয ক্ষতে আীরকাযীক্ষক োরা প্রদান কক্ষয আরররি রনষ্পরি কযায জনে রফজ্ঞ আইনজীফীযা রনক্ষফদন 

কক্ষযন।  

আরভ রফজ্ঞ আইনজীফীফদয ফক্তফে শুক্ষনরে এফং নরথত্র মোক্ষরাচনা কক্ষযরে। 

 আভাক্ষদয ফপৌজদরয রফচায প্রান রকেু রকেু রফক্ষযাক্ষধয আক্ষ ভীভাংাক্ষক উৎারত কক্ষয এফং  

ফপৌজদাযী কামেরফরধয ৩৪৫ ধাযায় ফরণেত রকেু অযাধ ভাভরায ফম ফকানও মোক্ষয় আক্ষয ভাধেক্ষভ ভীভাংা কযা 

মায়। ফপৌজদারয কামেরফরধয ৩৪৫ ধাযায উ-ধাযা (৫) এফং (৫এ) ফত আরর ও রযরবন মোক্ষয় আক্ষয 

অনভুরত প্রদান কযায জনে আদারতক্ষক েভতা অেণ কযা ক্ষয়ক্ষে। বীভ রং এফং অনোনে ফনাভ উিয প্রক্ষদ 

যাজে, এআইআয ১৯৭৪(এর) :ৃ১৭৪৪ ভাভরায় বাযক্ষতয ুপ্রীভ ফকািে আরর রফচাযাধীন অফিায় ফোর 

রীক্ষবয ভাধেক্ষভ অযাধ আক্ষ ভীভাংায অনভুরত প্রদান কক্ষযরের। 

অনরুু রযরিরতক্ষত ফভা: জয়নার এফং অনোনে ফনাভ ফভা: রুস্তভ আরী রভয়া, রফরআয (১৯৮৪)(এরি) 

২৯ এফং আব্দু োিায এফং অনোনে ফনাভ যাষ্ট্র, ৩৮ রিএরআয (এরি) ৩৮ ভাভরায় বাযক্ষতয ুপ্রীভ ফকাক্ষিেয 

উক্ত রদ্ধান্ত গ্রণ কক্ষয আভাক্ষদয আীর রফবাগ  আরর রফচাযাধীন থাকা অফিায় ংরিষ্ট অযাক্ষধয আ 

কযায অনভুরত প্রদান কক্ষযন এফং অরবমুক্তক্ষক োরা প্রদান কক্ষযন। এই আরক্ষর, অরবক্ষমাগকাযী-প্ররতে 

স্বীকৃতবাক্ষফই অরবমুক্ত- আররকাযীয রফযক্ষদ্ধ ফনক্ষগারফয়ফর ইন্সটু্রক্ষভন্ট অোক্ট, ১৮৮১ এয  ১৩৮ ধাযায অধীক্ষন 

ভূর ভাভরা দাক্ষয়য কক্ষযন এফং রফচায চরাকারীন ভক্ষয় রফচারযক আদারত উফযাক্ত ধাযায় আীরকাযীক্ষক ফদালী 

াফেস্ত কক্ষয ৫(াাঁচ) ভাক্ষয রফনাশ্রভ কাযাদণ্ড  ফচক্ষক উক্ষিরেত ২,৪২,৮০০/-  িাকা জরযভানা কক্ষযন।  এেন 

প্রশ্ন এই ফম, ফনক্ষগারফয়ফর ইন্সটু্রক্ষভন্ট অোক্ট, ১৮৮১ এয অধীক্ষন ফকানও অযাধ আ কযায অনভুরত ফদওয়া 

ফমক্ষত াক্ষয রকনা। 



ফনক্ষগারফয়ফর ইন্সটু্রক্ষভন্ট অোক্ট, ১৮৮১ (ংক্ষেক্ষ এনআই অোক্ট) এয অধীক্ষন অযাক্ষধয আ 

ম্পক্ষকে আইক্ষন রকেু ফরা য়রন। তক্ষফ আইনরিক্ষত এ জাতীয় আ রনক্ষলধ কক্ষয ফকানও রফধান ফনই। মাই ফাক না 

ফকন, ফমক্ষতু এন.আই অোক্ষক্টয কামেক্রভ আরথেক ফরনক্ষদন ফথক্ষক উদ্ভতূ এফং ভাভরায Kvh©µg একরি আংরক 

ফদওয়ানী এফং আংরক ফপৌজদাযী প্রকৃরতয এফং এ আইক্ষনয অধীক্ষন ক্ষফোচ্চ াজায ফভয়াদ এক ফেয এফং 

ফমক্ষতু  আভাক্ষদয ফপৌজদারয রফচায ফেফিায় ভাভরায ফমক্ষকাক্ষনা মোফয় এভনরক আরর এফং রযরবন মোক্ষয়ও 

আক্ষক উৎারত কক্ষয ফক্ষতু আরভ ভক্ষন করয ফম, এন.আই অোক্ষক্টয ভাভরায় েগক্ষণয ভক্ষধে রফক্ষযাধরি 

আদারক্ষতয ফাইক্ষয আ-ভীভাংায ভাধেক্ষভ ভাধান কযা ফমক্ষত াক্ষয এফং আদারত কতৃেক আরর এফং 

রযরবন মোক্ষয়ও ফই আফয অনভুরত ফদওয়া উরচত ৷  

ফমক্ষতু এই রফলয়রি এই আদারক্ষত আরর মোক্ষয় রফচাযাধীন অফিায় আক্ষে, ফক্ষতু আ কযায 

অনভুরত রদক্ষত আভায ফকানও রিধা ফনই এফং পরস্বরূ, এই আ অরবমুক্তক্ষদয োরা প্রদাক্ষনয অনভুরত 

রক্ষক্ষফ গণে ক্ষফ। 

তদনুাক্ষয আক্ষয আক্ষফদন ভঞু্জয কযা ফরা এফং আনাভায তোনুাক্ষয আরররি রনষ্পরি কযা 

ফরা। ২ নং প্ররতে অধস্তন আদারত ফথক্ষক ফচক্ষক উক্ষিরেত িাকায ৫০% তুক্ষর রনক্ষত াযক্ষফন।  

ভানগয দায়যা ভাভরা নং ৪০১৬/২০১৫ ফত রফজ্ঞ অরতরযক্ত দায়যা জজ, ৭ভ আদারত, ঢাকা কতৃেক 

২৬.০২.২০১৭ তারযক্ষে ফনক্ষগারফয়ফর ইনসু্ট্রক্ষভন্ট অোক্ষক্টয ১৩৮ ধাযায অধীক্ষন আররকাযীক্ষক ফদালী াফেস্ত 

কক্ষয ২,৪২,৮০০/- িাকা জরযভানা ৫ (াাঁচ) ভাক্ষয কাযাদণ্ড প্রদাক্ষনয যায় এফং দণ্ডাক্ষদরি ফারতর কযা ফরা। 

অরবমুক্ত আররকাযীক্ষক তায রফরুক্ষদ্ধ আক্ষযারত অরবক্ষমাগ ফথক্ষক োরা প্রদান কযা ফরা। 

এই আক্ষদক্ষয অনরুরর এররআয, মরদ থাক্ষক, রনম্ন আদারক্ষত ফপ্রযণ কযা ফাক। 

(রফচাযরত ফভা. ফদরুজ্জাভান)  
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Av`vjZ cÖKvwkZ Bs‡iRx ivqwU‡K h_v_© e‡j MY¨ Kiv n‡e Ges ivq ev¯Íevq‡bi Rb¨ Bs‡iRx fvlvq cÖ`Ë 
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