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াইক ার্ট বফবাগ 

বববর বযববন নং ৩৭৪/২০০৯  

 াজী ানাউর  বযভ ওযকপ নাবদভ 

                            .......ববর্নায  

-ফনাভ- 

আইনজীফী মভাোঃ মভাজাকের   ও অনযানয 

                  ....অবজর্ াবর্টগণ 

 

 

জনাফ মগারাভ আকভদ, আইনজীফী 

                               ......ববর্নাকযয কে 

 

জনাফ মভাােদ আরী আ ন্দ, আইনজীফী কে 

জনাফ মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী, আইনজীফী 

                     ...১-৮নং অবজর্ াবর্টয কে 

 

শুনানীয তাবযখ: ২৭.০২.২০, ০৫.০৩.২০ এফং 

০৮.০৯.২০২০ 

যাকেয তাবযখ: ১০.০৯.২০২০ 

উবিত: 

বফচাযবত জনাফ এ এভ  ুদু্দ জাভান 

যাে 

বফচাযবত এ এভ  ুদু্দ জাভান 

১. ২০০৩ াকরয ১৩নং এ. ব. ব. ভাভরাে বফজ্ঞ ববনেয  াযী জজ, দয, ভেভনবং  তৃট  

২০.০১.২০০৯ তাবযকখয তব টত যাে ও বিবি ম ন ফাবতর  যা কফ না অবজর্ াবর্টগণক  তায  াযণ দটাকনায জনয 

এফং/অথফা এই আদারত  তৃট  উমুক্ত এফং মথামথ ফকর ভকন ে এরূ অনযানয এফং যফতটী আকদ প্রদাকনয জনয 

এই রুরবর্ জাবয  যা কেবছর।  

২. ংকেক ঘর্নাগুবর র অবজর্ াবর্টগকণয ফূটূযীযা বফফাদীক  উকেকদয উকদ্দকয  ভেভনবংকয বফজ্ঞ 

ববনেয  াযী জজ, দয আদারকত ২০০৩ াকরয ১৩ নং এ.ব.ব ভাভরাবর্ দাকেয  কযবছকরন এই দাবফ  কয মম 

বফফাদী ফাদীয অধীকন এ জন ভাব  বাড়াকর্। তকফ ১৪০৭ বি. এয চচত্র ভা কত বফফাদী নাবরী জােগায বািা এফং 

মৌযবায  য বযকাকধ ফযথট মেবছর। নাবরী জােগাবর্ যুাকনা এফং জযাজীণট অফিাে বযণত মেমছ মা অবফরকে 

ংস্কায  যা প্রমোজন। মভাোঃ আজারুর   নাকভ ফাদীয  বনষ্ঠ তু্র অুি ও মফ ায। ফাদীয তায উকযাক্ত তু্রক  বদকে 

ফযফা শুরু  যায জনয নাবরী খাবর জােগায দখর মনো প্রকোজন। ফাদী বফফাদী ফযাফয ম্পবি স্তান্তয আইন, ১৮৮২ 

এয ১০৬ ধাযায অধীকন মনাবর্ বদমেবছর তকফ বফফাদী খাবর জােগা স্তান্তয  কযবন।  
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৩. ১নং বফফাদী এ বর্ বরবখত বফফৃবত দাবখর  কয ভাভরাবর্কত প্রবতদ্ববন্ধতা  কযবছর মমখাকন বতবন ফাদীয ভস্ত 

দাবফ এফং অববকমাগ অস্বী ায  কযবছকরন। আযও অববকমাগ  যা মেবছর মম ফাদী ১৪০৭ বি. এয  াবতট  ভাকয বািা 

গ্রণ  কযবছর, ব ন্তু ফাদী ১৪০৭ বি. এয চচÎ ভাকয বািা বনকত অস্বী ায  কযবছর। বফফাদী ০১.০৫.২০০১ বি. তাবযকখ 

ভাবন অিটায এয ভাধযকভ বািা মপ্রযণ  কযবছর মা ০৯.০৫.২০০১ বি. তাবযকখ মপযত একবছর । এভতাফিাে, ভাবন অিটায 

মপযত মদওোয তাবযখ কত ১৫ বদকনয ভকধয বফফাদী বািা বনেন্ত্রক য  াকছ বািা জভা মদে। নাবরী জােগাবর্ মকথষ্ট 

ভজফুত এফং বার অফিাে আকছ মায ম ান ংস্কাকযয প্রমোজন মনই। ফাদীয  বনষ্ঠ তু্র মভাোঃ আজারুর ক য ফাদীয অনয 

এ বর্ মদা াকন ফযফা বছর। তকফ বতবন উকযাক্ত ফযফা ফন্ধ  কয বদকে উক্ত মদা ানবর্ বািা বদমেমছন। ফাদীয বভথযা 

ভাভরা খাবযজ  যা আফয । 

৪. বফচাবয  ভাভরাে ফাদী ৫ জন ােীক  যীো  কযকছন এফং বফফাদী এ জনক  যীো  কযকছন। ফাদী 

 তৃট  দাবখর ৃত ও প্রভাবণত নবথত্রগুবরক  মথািকভ প্রদটনী নেয ১, ২-২ ( ), ৩-৩ ( ), ৪-৪ ( ), ৫-৫ ( ), ৬-৭, 

৮-৮ ( ), ৯-১১ বাকফ বচবিত  যা মেবছর এফং বফফাদীগণ  তৃট  দাবখর ৃত ও প্রভাবনত নবথত্রগুবরক  মথািকভ 

প্রদটনী নেয,  , খ ও গ বাকফ বচবিত  যা মেবছর। 

৫. ভাভরায ঘর্না এফং বযবিবত এফং ময কিট থা া উাদানগুবর মটাকরাচনা  কয বফজ্ঞ ববনেয  াযী জজ 

ভাভরায যাে মদন মম ফাদী বািা বযকাকধ অবযাগত মখরা াযী এফং ফাদীয ফযফাকযয জনয বফকযাধণূট জােগাবর্ 

প্রমোজন।  

৬. উকযাক্ত যাে ও বিবি দ্বাযা ংেুব্ধ মে বফফাদী এই বববর বযববন মভা দ্দভাবর্ দাকেয   কয ফতটভান রুরবর্ 

প্রাপ্ত কেকছন।       

৭. শুনাবনয জনয ভাভরাবর্ মনওো কর ববর্নাকযয কে ম উ উবিত েবন। 

৮. বফফাদী কে বফজ্ঞ আইনজীফী জনাফ মভাোঃ মগারাভ যব্বানী মুবক্ত প্রদটন  কযন মম বািা বযকাকধয মেকত্র 

বফফাদী অবযাগত মখরাব এফং এই তযবর্ বফফাদী তায মজযাকত বি িাব্লুউ-১ বাকফ স্বী ায  কযকছ। বফজ্ঞ আইনজীফী 

আযও ফকরন মম বরবখত বফফৃবতয গ অনকুেকদ বফফাদী স্বী ায  কযকছন মম বতবন বািা চবুক্তয তটানমুামী ১৪০৭ বি. এয 

চচত্র ভাকয বািা যফতটী ভাকয ৭ বদকনয ভকধয প্রদান  কযনবন, তকফ এ ই বযভাণ র্া া ২৪ চফাখ, ১৪০৮ বি. 

তাবযকখ ভাবন অিটাকযয ভাধযকভ মপ্রযণ  কযবছকরন। ুতযাং, উক্ত বফফাদী বািা প্রদাকনয মেকত্র স্বী ৃতবাকফ মখরাী এফং 



 
 
 

3 

 

উকেদ কত ফাধয। উকযাক্ত দাবখকরয ভথটকন বফজ্ঞ আইনজীফী ৬৩ বিএরআয (এবি) ৮৪-এ বযকার্ট ৃত ভাভরায উকেখ 

 কযকছন।  

৯. বফজ্ঞ আইনজীফী ফকরন মম, নাবরী বূবভবর্ ফাদীয  বনষ্ঠ কুত্রয ফযফাকযয জনয প্রমোজন, ম ফর এই  াযকণয 

উয বববি  কয বফফাদী উমেদকমাগয। উকযাক্ত দাবখর ৃত  াগজকত্রয ভথটকন বফজ্ঞ আইনজীফী ৫৯ বিএরআয (এবি) 

৬৫-এ বযকার্ট ৃত ভাভরায  থা উকেখ  কযকছন।  

১০. অবজর্ াবর্টয কে বফজ্ঞ আইনজীফী  তৃট  প্রদি মুবক্তত ট বফকফচনা এফং তব টত যাে ও আকদ এফং 

নবথকত থা া অনযানয উ যণ মটাকরাচনা  যা কেকছ।  

১১. এবর্ স্বী ৃত মম ফাদী নাবরী বূবভয ভাবর  এফং বফফাদী তায ভাব  বািাকর্। 

১২. উকয উবেবখত এই ভাভরাে ফাদী ৫ জন ােী যীো  কযকছন। ফাদী বনকজই বিবিউ ১ বাকফ ােয 

বদমেমছন। জফানফন্দী প্রদাকনয ভে বিবিউ ১ ফকরন মম বফফাদীক  নাবরী বূবভ কত উকেকদয জনয বতবন এই ভাভরাবর্ 

 কযকছন। বিবিউ ১ অববকমাকগ  যা দাবফগুবরক  ভথটন  কয এভন ম াকনা ােয প্রদান  কযনবন মায ভাধযকভ প্রভাবণত 

ে মম বফফাদী এ জন অবযাগত মখরাব ফা নাবরী জবভবর্ জযাজীণট অফিাে যমেমছ এফং এবর্ অবফরকে ংস্কায ফা 

নুর্গঠন  যা প্রমোজন ফা নাবরী জােগাবর্ তায বনকজয ফা এভন ফযবক্তয ফযফাকযয জনয প্রমোজন মায ুবফধায জনয 

জােগাবর্ ধকয যাখা মেমছ। মমকতু ফাদী বফফাদীকেয বফরুকে তায দাবফ ফা অববকমাগ ভথটন  কয উমুক্ত ােয প্রদান 

 কযনবন, মকতু মুযা আবজটই অপ্রভাবণত মথক  মাে এফং ভাভরাবর্ প্রভাকণ ফাদীয মম প্রাথবভ  দাবেত্ব তাও অম্পণূট 

মথক  মাে। 

১৩. বিবিউ ২ বককফ মভাোঃ মভাজাকের  , ফাদীয মছকর, ােয প্রদান  কযকছন এফং বতবন বিবিউ ১, 

জাানাযা মফগভ এয প্রভাকণয ঘার্বতগুবর যূণ  যায মচষ্টা  কযকছন মা আইনগতবাকফ অনকুভাবদত নে। তকফ বতবন শুধভুাত্র 

ফকরবছকরন মম বফফাদী বনেবভত নাবরী জােগায বািা এফং ভাব   য প্রদান  কযনবন এফং বফফাদী এ জন অবযাগত 

মখরাব। বফফাদী  ীবাকফ বািা বযকাকধ মখরাী মে উকঠকছন ফা ম ান ভা এফং ফছকয বতবন বািা বযকাকধ ফযথট ন 

ম ম্পক ট ােী ম াকনা ুবনবদটষ্ট অববমমাগ  কযনবন। ফাদী মৌযবায  য প্রদাকন ফযথট মেমছন, ােীয এরূ 

অববকমাগও অস্পষ্ট এফং ম ানও দবররগত ফা মভৌবখ  ােয দ্বাযা ভবথটত নে। 
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      ১৪. শুরুকত এবর্ উকেখ  যা মমকত াকয মম ফাবি বািা বনেন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এয অধীকন ভাবরক য মছকরয 

ফযফাকযয জনয জােগাবর্য প্রমোজনীেতায  াযকণ বািাকর্ক  উকেকদয ম াকনা বফধান মনই। উকযাক্ত আইকনয ১৮(১) 

(ঙ) ধাযা অনমুামী ম ান বািাবর্ো বনম্নবরবখত  াযকণয বববিকত উকেকদয জনয দামী মফ:  

(ঙ) ফাড়ীয বনভটাণ ফা নুোঃবনভটাকনয জনয অথফা বনজ দখকরয জন্ম অথফা মাায উ াযাকথট ফাড়ীবর্ যাখা ইোকছ 

তাায দখকরয জনয ফাড়ীবর্ ফাড়ী-ভাবরক য প্র ৃতই প্রকোজন ে অথফা ফাড়ী-ভাবর  এভন ম ান  াযণ দটাইকত াকযন 

মাা আদারকতয বন র্ কন্তালজন  ফবরো গনয ে; 

         ১৫. ফাদী দাবফ  কযনবন মম নাবরী জােগাবর্ তায বনজস্ব ফযফাকযয জনয প্রমোজন। ফাদীয বতন তু্র যমেমছ এফং 

বফলেবর্ এভন নে মম বফতব টত জােগাবর্ তায  বনষ্ঠ কুত্রয  ুবফধায জনয ধকয যাখা মেকছ এফং তায ফযফাকযয জনয 

প্রমোজন। ফাদী প্রভাণ  যকত ফযথট মেমছ মম তায বনকজয ফযফাকযয জনয নাবরী জবভবর্ প্রমোজন। ুতযাং, এই মেকত্র 

অবজর্ াবর্টয কে বফজ্ঞ আইনজীফী  তৃট  উকেবখত ভাভরাবর্য ফতটভান ভাভরাে ম ানও প্রাবে তা মনই।   

১৬.ফাদী তায প্রভাকণ বিবিউ ১ বাকফ নাবরী জবভবর্য জযাজীণট অফিায বফলমেয দাবফবর্ প্রভাণ  কযবন। বিিাব্লু 

১  াজী ানাউর  বযভ বমবন নাবরী জবভয বািাবর্ো বছকরন বতবন ফকরবছকরন মম এই নাবরী জবভবর্ ভজফুত এফং বার 

অফিাে আকছ, জযাজীণট অফিাে নে। বিবিউ ২ মভাোঃ মভাজাকের   বফফাদী কেয উকযাক্ত দাবফক  ভথটন  কয 

ফকরকছন মম ফাদী নাবরী জবভকত ফহুতর বফবষ্ট ফাবণবজয  বফন বনভটাণ  যকত চাে। তদুবয, মবদ নাবরী জবভবর্ 

জযাজীর্ণ অফিাে থাক  তকফ ফাদী  ীবাকফ তায  বনষ্ঠ তু্রক  বদকে ফযফা শুরু  যকত চাে? ুতযাং, ফাদী প্রভাণ  যকত 

ফযথট মেমছ মম এই নাবরী জােগাবর্ জযাজীণট অফিাে যমেমছ এফং অবফরকে জােগাবর্য নুবনটভটাণ ফা নুগটঠন প্রমোজন।  

১৭. বফজ্ঞ আইনজীফীয দাবখরভূ কত জানা মাে মম বফফাদী এ জন স্বী াকযাবক্তভূর  মখরাব, বফফাদী এ জন 

ােীক  মজযা  কযকছন।  াজী ানাউর  বযভ বিিাব্লু ১ বাকফ ফকরকছন মম ফাদী ১৪০৭ ফোকেয বািা বনকত অস্বী ায 

 কযকছন এফং বতবন ৭.০৫.২০০১ তাবযকখ ভাবন অিটাকযয ভাধযকভ এ ই বযভাণ অথট াবঠমেবছকরন। উকযয ভাবন 

অিটাযবর্ ০৯.০৫.২০০১ তাবযকখ অেত অফিাে মপযত একবছর এফং তাযকয বািা বনেন্ত্রক য  াকছ জভা মদওো 

কেবছর। উকযাক্ত প্রভাকণয বববিকত ােীক  মজযা  যা েবন ফা বািা চবুক্তয তট অনমুােী বাড়া প্রদাকনয তাবযকখয 

মভোদ মল ওোয কয বতবন উকযাক্ত বাড়া মপ্রযণ  কযবছমরন, এভন ম াকনাও ইবেতও তাক  মদো েবন।  
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১৮. স্বী াকযাবক্ত করা অবজর্ াবর্টয এভন এ বর্ দাবফ অথফা বফফৃবতয ভথটন ফা অনকুভাদন মা স্বী াকযাবক্ত 

প্রদান াযী ফযবক্তয স্বাকথটয বযন্থী। স্বী াকযাবক্ত এ বর্ গুরুত্বণূট আইনী প্রভাণ মা আযও প্রভাকণয প্রমোজন ে না এফং 

এবর্ স্বী াকযাবক্ত াযীয বফরুকে ফযফায  যা মমকত াকয। তকফ স্বী াকযাবক্ত অফযই স্পষ্ট, াভঞ্জযণূট এফং দ্বযথটীন কত 

কফ। স্বী াকযাবক্তয জনয অবজর্ াবর্টয এ বর্ বনবদটষ্ট দাবফ ফা বফফৃবত থা কত কফ মা স্বী ায  যা মাে। উকযাক্ত ভত 

অনমুােী, ফাদী বফফাদীয বফরুকে ম ানও বনবদটষ্ট দাবফ  কযবন মম বফফাদী বািা বযকাকধ ফযথট মেমছ। 

১৯. বফজ্ঞ আইনজীফী আযও ফকরবছকরন মম বিবিউ ২ মভাোঃ মভাজাকের   ফাদীয তু্র এফং ফাদীয অনকুভাবদত 

অযার্বনট এফং বতবন ফাদীয কে ােযও প্রদান  কযকছন। মমকতু ফাদী বনকজই এই ভাভরাে বিাব্লু ১ বাকফ ােয প্রদান 

 কযকছন, তায কে তায অযার্বনটয ােয প্রদাকনয ম ানও ুকমাগ মনই। অবধ ন্তু, উকয ফবণটত মভাজাকের   বিাব্লু  ২ 

বাকফ ােয প্রদান  কযকছন এফং বতবন দাবফ  কযনবন মম বতবন ফাদীয কে ােয বদকেন।  

২০. তদুবয, বিবিউ ১-২ ফাদী এফং বফফাদীয ভকধয ম াকনা বািাবর্ো চবুক্ত প্রদান ফা প্রভাণ  যকত াকযবন। 

তকফ বিিাব্লু ৩ ভাপুজ তায াকেয েগুকরায ভকধয দুবর্ বাড়া চবুক্তয  থা উমেখ  কযকছন। প্রথভ চবুক্তবর্ ১৩.০৬.১৯৮৮ 

বি. তাবযকখ এফং যফতটীবর্ ১১.০৯.১৯৯৩ বি. তাবযকখ  যা মেবছর। উকযাক্ত ােী উকয উবেবখত দুবর্ বাড়া চবুক্ত 

আদারকত ম ও প্রভাণ  কযকছন এফং মগুকরা মথািকভ প্রদটনী-৪ এফং ৪ ( ) বাকফ বচবিত  যা মেবছর। বিবিউ 

২ মভাোঃ মভাজাকের   এফং বিবিউ ৩ ভাভুন ভাপুজ ফটেতবাকফ ফকরকছন মম যফতটী চবুক্তত্রবর্ উবে কেয 

েবতয বববিকত প্রস্তুত  যা মেবছর, ব ন্তু বফফাদী তা  ামট য  যা কত বফযত থাক । বিবিউ ২-৩ এয উকযাক্ত দাবফবর্ 

মদখাে মম ফাদী প্রদটনী-৪ বযতযাগ  কযমছ এফং বফফাদী প্রদটনী-৪ ( ) ম  অফযাবত প্রদান  কযবন এফং উবে কেয 

ভকধয প্রজাস্বকত্বয ম ান েত দবরর মনই। 

২১. তদুবয, বফফাদী এই দাবফ  কয ভাভরাবর্য প্রবতদ্ববন্ধতা  কয মম বতবন বািা মদওোয মেকত্র মখরাী নন।       

২২. ুতযাং, বফফাদী বািাবর্ো চবুক্তয েত তাবযকখয ফাইকয ভাবন অিটাকযয ভাধযকভ বািা াঠাকনায  থা স্বী ায 

 কযকছন, বফজ্ঞ আইনজীফীয এরূ দাবফয ম াকনা তযতা মনই। এই ভাভরায ঘর্না ও বযবিবত ৬৩ বিএরআয (এবি) 

৮৫-মত উকেবখত ভাভরা কত ৃথ , ুতযাং  উকযাক্ত ভাভরাবর্ ফতটভান ভাভরাে প্রাবে  নে। 
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২৩. বফজ্ঞ ববনেয  াযী জজ বিিাব্লু ১ এয মজযাে এ বর্ বফ ৃত প্রকেয জফাকফয বববিকত, মা মভা দ্দভায 

ফাইকযয বছর, বফফাদীক  ভ্রান্তবাকফ বািা প্রদাকনয মেকত্র মখরাব  কয ভাভরাবর্য যাে প্রদান  কযবছকরন মা আইন অনমুামী 

বঠ  নে। 

২৪. পরস্বরূ, রুরবর্ ম ানও খযচা ছািাই চড়ূান্ত  যা ে। 

২৫. বফজ্ঞ ববনেয  াযী জজ, দয, ভেভনবং  তৃট  ২০০৩ াকরয ১৩নং এ. ব. ব ভাভরাে প্রদি 

২০.০১.২০০৯ তাবযকখয তব টত যাে এফং বিবি ফাবতর  যা করা।  

২৬. রুর জাবয  যায ভে া ৃত অন্তফটতটী ারীন আকদ ফাবতর  যা করা।  

২৭. এই যামেয এ বর্ অনবুরব অবফরকে ংবিষ্ট আদারকত মপ্রযণ  যা মা । 

দােফজটন বফফৃবত (DISCLAIMER) 

শুধভুাত্র ভাভরায দুই কেয এফং জনাধাযকণয মফাঝায ুবফধাকথট ‘আভায বালা’ পর্ওেযায ফযফায  কয ফাংরাে এই 

যােবর্ অনফুাদ  যা কেকছ। ফাংরাে অনবূদত এ যােক  অনয ম ানও উকদ্দকয ফযফায  যা মাকফ না। ফযফাবয  ও 

য াবয  াকজ শুধভুাত্র ভাননীে আদারকতয প্র াবত ইংকযবজ যােবর্ক  মথাথট ফকর গণয  যা কফ এফং যাে ফাস্তফােকনয 

জনয ইংকযবজ বালাে প্রদি যােবর্ক ই অনুযণ  যকত কফ। 


