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ফাাংরাদদ ুপ্রীভ ক ার্ট 

াাআদ ার্ট বফবাগ 

(বববর বযববন জুবযবি ন)  

উবিত: 

                                       বফচাযবত জনাফ জাাঙ্গীয কাদন  

                                           বববর বযববন নাং- ৩৬৪১/২০০৮  

                                          এ কেদে: 

                                          কদওমানী  ামটবফবধয ধাযা ১১৫ (৪) এয াধীদন এ বর্ াঅদফদন 

এফাং 

                                          এ কেদে: 

                                         সমদ কভাাঃ নরুুর াআরাভ বভমাবজ এফাং ানযানয 

                                                                             -------------`iLv¯ÍKvixM‡Yi দে 

-ফনাভ- 

                                          তাজর াআরাভ ও ানযানয  

                                                                             -------------- cÖwZcÿM‡Yi দে  

                                          ক উ উবিত নবন 

                                                                               -------------`iLv¯ÍKvixM‡Yi দে  

                                         জনাফ বভনাজুর   কচৌধযুী, াযািদবাদ র্ 

                                                                         --------১ এফাং ২ নাং cÖwZcÿM‡Yi দে 

যাম: ০৫.১১.২০২০ 

            এাআ রুরবর্ ববনয়য  াযী জজ,াবতবযক্ত াঅদারত রেীযু  তৃট প্রদত্ত  ৭৪/১৯৯০ নাং স্বত্ত্ব ভাভরায় 

১৫.০৫.২০০৬ তাবযখ াঅদদ ফার কযদখ ২০০৮ াদরয ২৯ নাং বববর বযববন-এ াবতবযক্ত কজরা 

াঅদারত,রেীযু   তৃট  প্রদত্ত ২২.০৬.২০০৮ তাবযদখয তব টত যাম ও াঅদদ ক ন ফাবতর  যা দফ না 

cÖwZcÿMY‡K তায  াযণ দটাদনায জনয এফাং/াথফা এাআ াঅদারত  তৃট  উমুক্ত এফাং মথামথ ফদর ভদন য় 

এরূ ানযানয যফতটী াঅদদ প্রদাদনয জনয  জাবয  যা দয়বির।  

এাআ রুদরয াযাংদে এাআ কম, `iLv¯ÍKvixMY ববনময  াযী জজ, াবতবযক্ত াঅদারত, রক্ষ্মীদুয 

,১-৫ বফফাদীয বফরুদে  ১৯৯০ াদরয ৭৪ নাং স্বত্ব ভাভরা দাদময  দযবিদরন এফাং কমখাদন াঅযবজয তপবদর 

উবিবখত নন্দনযু কভৌজায বি এ খবতয়ান নাং ৩৫ এয ৩৮৫নাং দাদগয ৬৬ ত  এফাং  বি এ দাগ-৩৮৬ এয 

বিভ াাংদ ২৮ ত  জবভদত বচযিায়ী বনদলধাজ্ঞা  বি এ দাগ-৩৮৬ এয ফূট াাংদয ৪৮ ত  জবভদত  

স্বত্ব কঘালণা দখর নুরুোদযয জনয  প্রাথটনা  দযন।  
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ev`xMY তাদদয াঅযবজদত দাবফ  দযন কম তাদদয ফূটূযীযা দুবর্ কযবজবি ৃত  ফুবরমাত মথা   

০৯.০৪.১৮৯২ তাবযদখয ১৪৭৮ এফাং ১১.০৪.১৮৯৩ তাবযদখয ১২৬৩ নাং  ফুবরমাদতয ভাধযদভ নাবরী জবভ  

ব িু ানযানয জবভয ফদন্দাফস্ত বনদয়বির। ১ এফাং ২নাং cÖwZcÿ, ৩ এফাং ৪ নাং বফফাদী বাদফ তাদদয জফাদফ  

নাবরী জবভ এফাং দূফটাক্ত  ফুবরয়াদত উবিবখত জবভয াববন্নতায  থা াস্বী ায  দযদিন।  

ভাভরা চরা ারীন ভদয়, বফজ্ঞ বফচায   ফুবরয়াদত উবিবখত জবভয কচৌদ্দীদত নাবরী ম্পবত্ত ান্তবূটক্ত 

ব না তা বনধটাযণ  যায জনয িানীম তদন্ত  যায জনয ১৯.০৪.১৯৯২ তাবযদখ এ বর্ স্ব-প্রদণাবদত াঅদদ প্রদান 

 দযবিদরন এফাং এাআ উদদ্দদয াদবট  াদজ AwfÁ াযািদবাদ র্ - বভনায, জনাফ ভাখন রার াাদ  

াযািদবাদ র্ - বভনায বাদফ বনমুক্ত  যা দয়বির।  িানীম তদন্ত কদল বফজ্ঞ াযািদবাদ র্  বভনায 

১৭.০১.১৯৯৩ তাবযদখ প্রবতদফদন জভা বদদমদিন মাদত বতবন ভতাভত প্রদান  দযন কম নাবরী জবভবর্ 

 ফুবরয়াত ৃত ম্পবত্তয ান্তবূটক্ত। 

প্রবতদফদনবর্ বফদফচনা  দয এফাং শুনাবন কদল বফচাবয  াঅদারদতয বফজ্ঞ বফচায  তাাঁয ১৫.০৫.২০০৬ 

তাবযদখয যাম ও াঅদদদয ভাধযদভ াযািদবাদ র্  বভনাদযয জভা কদওমা প্রবতদফদন বযর্ ানুাদয নম ভদভট 

প্রবতদফদনবর্ ফাবতর  দযন। 

            উক্ত াঅদদদ াংেুব্ধ ও ান্তুষ্ট দম ফাদীযা কজরা জজ, রক্ষ্মীযু াঅদারদত ২০০৬ াদরয ২৯ নাং 

বববর বযববন দাদময  দযন। এযদয, উক্ত বববর বযববদনয শুনানী য় াবতবযক্ত কজরা জজ, রক্ষ্মীদুয, 

বমবন ২২.০৬.২০০৮ তাবযদখয যাম ও াঅদদদয ভাধযদভ তা খাবযজ  দয কদন। 

  ক ানও বফ ল্প ন্থা না থা াম ফাদী-`iLv¯ÍKvixগণ কদওয়ানী  ামটবফবধয ধাযা ১১৫ (৪) এয াধীদন এাআ 

াঅদারদত াঅদফদন  দযন  এফাং ১৯.১০.২০০৮ তাবযদখয াঅদদদয ভাধযদভ ০২ (দুাআ) ভাদয িবগতাদদ  

ফতটভান রুরবর্ প্রাপ্ত ন। িবগতাদদবর্ ভদম ভদম াঅযও ফািাদনা দমবির। 

বফলমবর্ শুনাবনয জনয উত্থাবত দর রুদরয দে ক উ e³e¨ যাদখনবন। তদফ, বফজ্ঞ াযািদবাদ র্  জনাফ 

বভনাজুর   কচৌধযুী, cÖwZcÿ নাং-০১ এয দে াল্টা-রপনাভা (C o u n t e r -

a f f i d a v i t ) দাদময  দয ফদরন কম, বফচাবয  াঅদারত স্ব-প্রদণাবদত দয় নাবরী জবভয প্র ৃত 

ীভানা জানদত িানীম তদন্ত  যায জনয এ বর্ াঅদদ বদদয়বিদরন।  ব ন্তু াযািদবাদ র্  বভনায িানীম তদন্ত 

 যায াঅদগ বফফাদী- cÖwZcÿMণ ক  ক ানও কনাবর্ কদনবন ফযাং বতবন তদন্ত প্রবতদফদন জভা বদদম ফদরদিন কম 

তব টত জবভয ভাবর ানা  এফাং নাবরী জবভবর্ এ াআ  ফুবরয়াত এয ান্তবুটক্ত। বযদদল, বফজ্ঞ াযািদবাদ র্ 

বনদফদন  দযন কম, উবম বনম্ন াঅদারত  বভনাদযয িানীম তদন্ত প্রবতদফদন মথামথবাদফ ফাবতর  দযদিন এফাং 

ফাদী-`iLv¯ÍKvixগণ তাদদয াঅদফদদন কদওয়ানী  ামটবফবধয ধাযা ১১৫ (৪) এয াধীন াঅাআদনয গুরুত্বণূট প্রশ্নবর্ 

উিান  যদত ফযথট দয়দিন। ুতযাাং, এাআ াঅদারত  তৃট  জাবয  যা রুরবর্ খাবযজ  যা কমদত াদয। 

  cÖwZcÿ নাং- ০১ এয দে বফজ্ঞ  াযািদবাদ দর্য ফক্তফয শ্রফণ  যরাভ, তব টত যায় ও াঅদদ, বফচাবয  

াঅদারদতয াঅদদ এফাং কয দিট থা া ানযানয াংমুক্ত ানযানয  াগজাদী মটাদরাচনা  দয কদখা মায় কম ফাদী-

`iLv¯ÍKvixগণ ববনময  াযী জজ াঅদারত,রেীদুয বচযিায়ী বনদলধাজ্ঞায জনয৭৪/১৯৯০ নাং ¯^Z¡  ভাভরা 

দাদময  দযবিদরন। ভাভরাবর্ বফচাযাধীন াফিায়, বফজ্ঞ বফচাবয  াঅদারত  ফুবরয়াদত উবিবখত জবভয কচৌদ্দীদত 

নাবরী ম্পবত্ত ান্তবূটক্ত ব না তা বনধটাযদণয j‡ÿ¨ ১৯.০৪.১৯৯২ তাবযদখ এ বর্ স্ব-প্রদণাবদত াঅদদ প্রদান 
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 দযবিদরন িানীম তদকন্তয জনয । দূফটাক্ত াঅদদ ানুাদয বফচাবি্  াঅদারত বফজ্ঞ াযািদবাদ র্ জনাফ ভাখন 

রার াা ক  বযর্ ানুাদয িানীম তদকন্তয জনয বনদমাগ  দযবিদরন । কয িটগুবর মটাদরাচনা  দয এবর্ কদখা 

মায় কম িানীম তদন্ত  যায াঅদগ বফফাদী- cÖwZcÿক  ফাদীয ভাধযদভ কনাবর্ কদওমা দমবির। ব ন্তু াঅাআদন এ 

েবতদত কনাবর্ কদওমায ক ানও ুদমাগ কনাআ। িানীম তদন্ত প্রবতদফদদন বফজ্ঞ াযািদবদ র্  বভনায তব টত 

জবভয স্বত্ব ম্পদ ট ভন্তফয  দযদিন মা তায এখবতয়াযফববূটত । াবধ ন্তু, কজযায় বতবন স্পষ্টবাদফ স্বী ায  দযদিন 

কম, “বযদর্ ২বর্  ফুবরয়ত বাড়াদনায বনদদট বির। প্রবতদফদদন  ফুবরয়ত দুাআবর্ থৃ  থৃ  বাদফ বচবিত  বযবন। 

কমদতু দুবর্  ফুবরয়দতয কচৌবদ্দ এ াআ কদতু াঅরাদা াঅরাদা াঅয প্রবতদফদদন উদিখ  বয নাাআ। উবয়াআ 

 ফুবরয়দতয জবভ এ াআ ব  না ফরদত াবয না। উবয়  ফুবরয়দতয ভবনদফয  থা প্রবতদফদদন উদিখ  বয নাাআ।” 

            তদফ, ফাদী-`iLv¯ÍKvixMণ কদওয়ানী  ামটবফবধয ধাযা ১১৫ (৪) এয াধীদন বিতীম 

নুযীেণ(r e v i s i o n ) বাদফ াঅদফদন  দয এাআ রুর কদমবিদরন কমখাদন এাআ াঅদারত ক ফর 

াঅাআনগত প্রদশ্ন বুর াঅদদ প্রদান  যায পদরাশ্রুবতদত বোদন্তয ভ্রাবন্ত নযায়বফচায যাত  দযদি  ব না তা 

কদখদত াযদফ । 

 কদওমানী  ামটবফবধয ধাযা ১১৫ (৪) এয াধীন দাদময  যা াঅদফদন মটাদরাচনা  দয  এাআ াঅদারত 

উবম বনম্ন  াঅদারত  তৃট  প্রদত্ত তব টত যায় ও াঅদদদ াঅাআদনয গুরুত্বণূট প্রদশ্ন ক ানও ক্রবর্  খাুঁদজ ায়বন। 

ুতযাাং, এাআ াঅদারত রুরবর্দত ক াদনা কভবযর্ খাুঁদজ াম না। 

            তদনুাদয, রুরবর্ খাবযজ  যা দরা এফাং এাআ াঅদারত  তৃট  দূফট প্রদত্ত িবগতাদদ ফাবতর  যা 

দরা। 

            এাআ যাম ও াঅদদদয এ বর্ ানবুরব ত্ত্বয বনম্ন াঅদারদত কপ্রযণ  যা কা । 

                                                                                          

                                                                                                [বফচাযবত জাাঙ্গীয কাদন] 
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