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  বাাংাদেল পু্রীম ক ার্ট 

  াাআদ ার্ট ববভাগ 

   (ক ৌজোরী াঅপী এখবিয়ার) 

 ক ৌজোবর াঅপী নাং ৬১৪০/২০১৯ 

     উপবিি: 

ববচারপবি জনাব কমাাঃ বেরুজ্জামান 

ক ৌজোবর  াযটবববির ৪১০ িারার ািীদন এ বর্ াঅপী। 

এবাং 

কমাাম্মে াঅবদু  াদের রদ   বরম............ েবিি-াঅপীযাণ্ট 

 

- বনাম - 

 

রাষ্ট্র                                            .................... াপবজর্ পাবর্ট 

জনাব. এদ  জুব  ার বুবু কচৌিুরী, াঅাআনজীবী  

                      ....... েবিি-াঅপীযাদণ্টর পদে  

জনাব কমাাঃ াঅবি ু   (কবম), এ.এ.বজ 

               .........................রাষ্ট্র পদে 

রাদয়র িাবরখ: ১৩াআ জুন, ২০১৯ 

রায় 

ববচারপবি জনাব কমাাঃ বেরুজ্জামান 

াত্র াঅপীবর্ াজাপ্রাপ্ত াঅপীযাণ্ট  িৃট  ব. াঅর মামা নাং ৮৪/২০১৮ (রাঙ্গুবনয়া) দি উদ্ভূি 

োয়রা মামা নাং ১৬৯১/২০১৮ কি াবিবরক্ত োয়রা জজ, ৩য় াঅোি, চট্টগ্রাম  িৃট  ২৫/১১/২০১৮ বি. 

িাবরদখ কোী াবযস্ত  দর স্তান্তরদযাগয েব াঅাআন, ১৮৮১ এর ১৩৮ িারায় াঅপীযাণ্টদ  ১৫,০০,০০০/- 

র্া া জবরমানা  ০৪ মাদর শ্রম  ারােদে েবিি  রার রায়  াঅদেদলর ববরুদে ক ৌজোবর  াযটবববি 

৪১০ িারার াঅদাদ  োদয়র  রা দয়দে।                  

মামার ারাংদেপ এাআ কয, মামার ২নাং করপনদেন্ট াবভদযাগ ারী বাদব েবিি াঅপীযাদণ্টর 

ববরুদে াংবিষ্ট মযাবজদের্ াঅোদি ১৮৮১ াদর স্তান্তরদযাগয েব াঅাআদনর ১৩৮ িারায় এাআ মদমট 

াবভদযাগ োদয়র   দরন কয, েবেি বযবক্ত ১২.১১.২০১৭ িাবরদখ াবভদযাগ ারীর পদে ১২,০০,০০০/-র্া া 

ঋদের ববপরীদি এ বর্ কচ  াআুয  দরবেদন যা নগেী রদের জনয পাঠাদনার পর যখন িা ২৩.১.২০১৮ 
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িাবরদখ এন যালদমদন্টর জনয পাঠাদনা য় িখন িা িববদর াপযটাপ্তিার জনয প্রিযাখযাি য়। পরবিটীদি, 

াবভদযাগ ারী ১৪.২.২০১৮ িাবরদখ ‘দেবন  াংগ্রাম’ পবত্র ায় এ বর্ কনাবর্ল প্র াল  দর াঅপীযাণ্টদ  

উবিবখি পবরমাে র্া া পবরদলাদির  থা বদ বিবন িা পবরদলাদি বযথট ন এবাং িাাআ াত্র মামাবর্ োদয়র 

 দরন। 

ববজ্ঞ মযাবজদের্ প্রাথবম ভাদব পূদবটাক্ত াঅাআদনর াঅিায় াঅপীযাদণ্টর ববরুদে াবভদযাগ াঅমদ 

কনন এবাং িার প্রবি মন জাবর  দরন। াঅবপ ারী কেচ্ছায় ববজ্ঞ মযাবজদের্ াঅোদি াঅত্মমপটে  দর 

জাবমদন মুবক্ত পান। পরবিটীদি, মামাবর্ োয়রা জজ এর বন র্ িানান্তবরি য় এবাং বিবন মামাবর্ াঅমদ 

কনন। াবদলদ, াবভযুক্তদের ানুপবিবিদি ববচার াযট ম্পন্ন য় এবাং ববচাবর  াঅোি াঅপীযাণ্টদ  

উপবরউক্তভাদব কোী াবযস্ত  দর লাবস্ত প্রোন  দরন। পরবিটী াদ, াঅপীযাণ্টদ  ববগি ২৭.৩.২০১৯ 

িাবরখ কগ্রপ্তার  রা য় এবাং িাদ  াজদি কপ্ররে  রা য়।  

াঅপী াঅদবেদন বা দয়দে কয, কগ্রপ্তাদরর পদর াঅপীযাণ্ট এবাং ২নাং করপনদেন্ট এর মদিয ার 

ববদরািবর্ াঅোদির বাাআদর বনষ্পবি  রা দয়দে এবাং বনষ্পবি ানুাদর াঅপীযাণ্ট াবভদযাগ ারীদ  মস্ত 

পানা প্রোন  দরদেন এবাং াবভদযাগ ারী ১৬.৫.২০১৯ িাবরদখ ববচাবর  াঅোদির  াদে এাআ বদ েরখাস্ত 

 দরবেদন কয, াঅপীযাণ্ট  জাবমদন মুবক্ত কপদ াবভদযাগ ারীর ক ান াঅপবি থা দব না। িোনুাদর, 

াঅপীযাণ্ট ঐ এ াআ িাবরদখ াথটাৎ ১৬.৫.২০১৯ এ জাবমদন মুবক্তর জনয াঅদবেন  দরবেদন যা ববচাবর  

াঅোি নামঞ্জুর  দরবে এাআ বভবিদি কয, াঅপী োদয়দরর জনয াঅপীযাণ্ট কচদ র পবরমাদের ৫০% াথট 

জমা প্রোন  দরন বন।                

পরবিটীদি, কচদ র পবরমাদের ৫০% াথট জমা প্রোন না  দর এবাং ১২৩ বেন ববদে এাআ াঅপীবর্ 

োদয়র  রা য়। িদব, াঅপীযাণ্ট পদের ববজ্ঞ াঅাআনজীবীর প্রাথটনায় এাআ কবঞ্চ ২৭.৫.২০১৯ িাবরদখর 

াঅদেদলর মািযদম  ািায়ী ভাদব  াঅপী োদয়র  রার ানুমবি প্রোন  দরন এবাং ১২.৬.১৯ িাবরদখর 

াঅদেদলর মািযদম ববে ম ু   দর াঅপীবর্ বনবন্ধন  রার জনয াব দ  বনদেটলনা প্রোন  দরন এবাং 

িোনুাদর িা বনবন্ধন  রা দয়দে। এখন এাআ ববয়বর্ গ্রেদযাগযিার শুনানীর জনয এাআ াঅোদির ামদন 

উপিাপন  রা দয়দে।  

াঅপী গ্রে ববয়  শুনানীর মথটদন ববজ্ঞ াঅাআনজীবী জনাব কলখ জুব  ার বুবু কচৌিুরী েবিি-

াঅপীযাদণ্টর পদে বদন কয, িব টি রায় কঘাোর পর এবাং েবিি াঅপীযাণ্টদ  কগ্রপ্তাদরর পর 

াবভদযাগ ারী  াঅপীযাদণ্টর মিয ার ববদরাি াঅোদির বাাআদর বনষ্পবি দয়দে এবাং ক ানুাদর 

াঅপীযাণ্ট াবভদযাগ ারীর মুেয় বদ য়া প্রোন  দরদেন, াবভদযাগ ারী াঅোদি াঅদবেন  রার পদর 

কাআ াথট গ্রে  দরন এবাং িোনুাদর, ১৮৮১ াদর স্তান্তরদযাগয েব াঅাআদনর িারা ১৩৮  এর ািীদন 
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াঅপী োদয়দরর জনয কচদ র পবরমাদের ৫০% াথট জমা প্রোদনর বািযবাি িা পূরে দয়দে এবাং িুরাাং, 

এাআ াঅপীবর্ কচদ র পবরমাদের ৫০% াথট জমা প্রোন না  দরাআ গ্রে  রা উবচি। িাাঁর যুবক্তর মথটদন ববজ্ঞ 

াঅাআনজীবী ৩৮ বেএাঅর (এবে) ৩৮ এ ববেটি াঅবদু ািার এবাং ানযানয বনাম রাষ্ট্র এবাং াপর এ জন 

মামাবর্র উদিখ  দরন এবাং বদন কয উবিবখি মামার কেদত্র াঅপী ববভাগ াঅদপাদর ানুমবি 

বেদয়বেদন এবাং উক্ত পযটদবেে ববদবচনা  দর এাআ াঅোদির এাআ মামার কেদত্র াঅদপা  রার ানুমবি 

কেয়া উবচি।  

াঅবম ববজ্ঞ াঅাআনজীবীর বক্তবয শুদনবে এবাং নবথ পযটাদাচনা  দরবে।  

মামার ঘর্নায় যায়ার াঅদগ এাআ ববদয় াঅাআদনর প্রাবঙ্গ  িারাগুদা কেখা ের ার। ১৩৮ িারার 

উপ-িারা (১) এর ািীদন প্রেি কয ক ান াজার াঅদেদলর ববরুদে াঅপীদর কেদত্র স্তান্তরদযাগয েব 

াঅাআদনর ১৩৮কি এ বর্ বববিবনদি াঅদরাপ  রা দয়দে, যা বনম্নরূপ: 

‘‘১৩৮  ১৯১৮ াদর ক ৌজোবর  াযটবববিদি এ যাা ব েুাআ থা ু  না ক ন, ১৩৮ এর উপ-িারা 

(১) এর াঅিায় প্রেি রাদয় ববপরীদি াঅপী  রার পূদবট প্রিযাখযাি কচদ র পবরমাদের ৫০% াথট েিাদেল 

প্রোন ারী াঅোদির বন র্ জমা প্রোন  রদি দব।’’  

স্তান্তরদযাগয েব (াংদলাবিি) াঅাআন, ২০০৬ (২০০৬ াদর ৩নাং াঅাআন) এর ৩ িারা দ্বারা 

স্তান্তরদযাগয েব াঅাআন, ১৮৮১ এ ১৩৮  িারাবর্ ান্তভুটক্ত  রা দয়দে। ১৩৮এ িারার ববিান স্পষ্ট এবাং 

দ্বযথটীন। ১৮৮১ াদর মূ এনাঅাআ এযাক্ট এ ১৩৮  িারাবর্ ান্তভুটক্ত  দর াংে াআচ্ছা ৃিভাদব ১৩৮ িারার 

উপ-িারা (১) এর ািীদন াজার কয ক ান াঅদেদলর ববরুদে াঅপী োদয়দরর কেদত্র এ বর্ প্রবিবন্ধ িা 

বৃষ্ট  দরদে। ‘‘১৮৯৮ াদর ক ৌজোবর  াযটবববিদি যাা ব েুাআ থা ু  না ক ন’’ এবাং ‘‘াঅপী  রার পূদবট 

প্রিযাখযাি কচদ র পবরমাদের ৫০% াথট েিাদেল প্রোন ারী াঅোদদির বন র্ জমা প্রোন’’ এাআ লব্দগুব 

বযবার বনদেটল  দর কয, এনাঅাআ এযাদক্টর ািীদন াঅপী োদয়দরর াঅদগ প্রিযাখযাি কচদ র ৫০% াথট 

েিাদেল প্রোন ারী াঅোদির বন র্ জমা প্রোন  রদি দব। (গুরুত্ব বেদি াঅোরাাআন  রা দয়দে)।’’ কয 

াঅোি এ লাবস্ত প্রোন  দর এ বা যাাংল বুনবেটষ্টভাদব বনদেটল  দর কয, ববেটি াথট েিাদেল প্রোন ারী 

াঅোদিাআ জমা প্রোন  রদি দব, এর বাাআদর ক াথা না। এমনব  ১৩৮ িারার ১ উপ-িারার ািীদন 

েিাদেল প্রোদনর পর াবভদযাগ ারী  িৃট  েবিি বযবক্তর বন র্ ম্পূেট াথট গৃীি দ ১৩৮  িারার 

লিটাবী পূরে দব না।  

কযদিু, ১৮৮১ াদর স্তান্তরদযাগয েব াঅাআন এ বর্ ববদল াঅাআন, উক্ত াঅাআদনর ববিান 

ক ৌজোবর  াযটবববির মদিা ানযানয ািারে াঅাআদনর উপর প্রািানয পাদব এবাং কযদিু এনাঅাআ এযাক্ট, ১৮৮১ 

এর িারা ১৩৮  এর ািীদন প্রেি রাদয়র ববপরীদি াঅবপ ারীর পূদবট প্রিযাখযাি কচদ র ৫০% াথট রায় 
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প্রোন ারী াঅোদি জমা প্রোদনর পূবটলিট াঅদরাপ  রা দয়দে এবাং ক পবরমাে াথট জমা প্রোন বযিীি এাআ 

াঅোদি ক ান াঅপী দব না, কদিু, াঅোি এাআ াবভমি কপান  দর কয, ক ান াঅপী াঅোদির 

এ জািীয় পূবটলিট ম ু   রার বা এাআ জািীয় ক ান াঅপী গ্রে  রার এবাং/াথবা াঅপী োদয়দরর 

াঅদগর ক াদনা াঅদপা গ্রে  রার এখবিয়ার কনাআ।  

াঅবম ৩৮ বেএাঅর (এবে) ৩৮-এ উবিবখি াঅবপ ববভাদগর রায়বর্ ি টিার াদথ পযটাদাচনা 

 দরবে। উক্ত মামায় াঅবপ ারীর ববদরুদে প্রাথবম ভাদব ববচাবর  াঅোি  িট  েিবববির ৩৭৯ িারায় 

কোী াবযস্ত  দর রায় প্রোন  রা দয়বেদা। াঅপী াঅোি  িৃট  াঅপীবর্ খাবরজ  রা দয়বে। োয়রা 

জদজর বন র্ ক ৌজোবর  াযটবববির ৪৩৯ িারায় াবভযুক্ত বযবক্ত বরবভলন োদয়র  দরন যা খাবরজ  রা য় 

এবাং িারপর াবভযুক্ত ক ৌজোবর  াযটবববির ৫৬১  িারায় মামার পুদরা  াযটক্রম বাবিদর াঅদবেন  দরন 

যা াাআদ ার্ট ববভাগ খাবরজ  দর বেদয়বে। এরপর, াবভযুক্ত বযবক্ত াঅপী ববভাদগর বন র্ ক ৌজোবর 

 াযটবববির ৩৪৫ িারার ািীদন াঅদপাদর েরখাদস্তর াদথ বক্রবমনা বপবর্লন  র ীভ রু্ াঅপী োবখ 

 দরন এবাং াঅবপবর্ বনববন্ধি দয়বে। উক্ত মামায় াঅপী ববভাগ কমাাঃ জয়না  ানযানয বনাম কমাাঃ 

রুস্তম াঅী বময়া এবাং ানযানযরা বাাংাদেল, ১৯৮৪এবে ২৯ এ উদিবখি মামার  বোদন্তর উপর বনভটর 

 দরবেদন কযখাদন বা দয়দে ‘াঅমাদের ববচার বযবিা বনবেটষ্ট ব ে ুবববাদের ববদয় াঅদপাদ উদ্বুে  দরদে 

এবাং ক ৌজোবর  াযটবববির ৩৪৫ িারার ববিান ানুযায়ী  ব েু মামা াঅদপা  রা যায়।’ এ াআ মিামি 

মথটন  দর াঅপী ববভাগ বনম্নরূপ াবভযুক্ত বযবক্তদেরদ  খাা বেদয় াঅদপা  রার ানুমবি বেদয় বদন,  

‘েেবববির ৩৭৯ িারার াপরািবর্ চুবর য়া ম্পবির মাবদ র মািযদম াঅদপাদযাগয। এখাদন 

বমদ কজাদবো খািুন াবভদযাগ ারী এবাং বিবন ববেটি ম্পবির মাব । পেরা পরস্পদরর াদথ ম্পব টি 

য়ায় বিবন  নামা োবখ  দর এাআ াপরাি াঅদপাদর জনয প্রাথটনা  দরদেন। কযদিু াঅমরা েয 

 দরবে কয, াঅাআনবর্ উক্ত াপরাদির াঅদপাদর ববদয় উদ্বুে  দর এবাং কযদিু এাআ ববয়বর্ এাআ াঅোদির 

বন র্ কথদ  ববদল ানুমবির মািযদম ববচারািীন রদয়দে, িাাআ মীমাাংার (Composition) ববদয় ানুমবি 

বেদি াঅমাদের ক ান বদ্বিা কনাআ এবাং  েরূপ এাআ মীমাাংা াবভযুদক্তর খাা বদদব গেয দব।’ 

এখন এর্া প্রিীয়মান য় কয, উক্ত মামাবর্ েিবববির াঅিায়  রা দয়বে এবাং াঅপী াঅোদি 

াঅপী োদয়দরর জনয ক ান পবরমাে াথট জমা কেয়ার াঅবলয  লিট বে না। াবি ন্তু, এদেদত্র াঅদপা 

 রার ানুমবি কেয়া দয়বে ক ৌজোবর  াযটবববির ৩৪৫ িারার ববিান ানুাদর যা াঅোিদ  ব েু 

ববদরাদির ববদয় াঅদপা গ্রে  রার েমিা প্রোন  দর। িদব স্তান্তরদযাগয েব াঅাআন, ১৮৮১-এ ক াদনা 

ববদরাদির াঅদপাদর জনয এ জািীয়  ক াদনা ববিান বন্নদববলি  রা য়বন। কযদিু স্তান্তরদযাগয েব 

াঅাআনবর্ এ বর্ ববদল াঅাআন, যাদি াঅপী  রার জনয ক ৌজােবর  াযটবববির ববিানাবীদ  াগ্রায  দর ঐ 
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াঅাআদনর ১৩৮  িারায় ববদল পেবির ববিান রাখা দয়দে, কদিু এ াঅোদির াবভমি দা ৩৮ 

বেএাঅর (এবে) ৩৮ মামায় প্র াবলি বোন্ত বিটমান মামায় প্রদযাজয নয়।  

এাআ মামায় স্তান্তরদযাগয েব াঅাআন, ১৮৮১ এর িারা ১৩৮  এর ববিান ানুাদর প্রিযাখযাি 

কচদ র পবরমাদের ৫০% াথট াজা প্রোন ারী াঅোদি জমা প্রোন না  দরাআ এাআ াঅপী োদয়র  রা 

দয়দে। উবিবখি াঅাআনী াবিাদনর পবরদপ্রবেদি এ াঅপীবর্ গ্রে  রার মি যথাদযাগয  ারে কনাআ এবাং িা 

খাবরজদযাগয।  

িোনুাদর, াঅপীবর্ রাবর খাবরজ  রা দা। 

োয়বজটন বববৃবি (DISCLAIMER) 

শুিুমাত্র মামার দুাআ পদের এবাং জনািারদের কবাঝার  বুবিাদথট ‘াঅমার ভাা’  র্য়যার বযবার  দর 

বাাংায় এাআ রায়বর্ ানুবাে  রা দয়দে। বাাংায় ানূবেি এ রায়দ  ানয ক ান উদেদলয বযবার  রা যাদব 

না। বযবাবর   র াবর  াদজ শুিুমাত্র মাননীয় াঅোদির প্র াবলি াআাংদরবজ রায়বর্দ  যথাথট বদ গেয 

 রা দব এবাং রায় বাস্তবায়দনর জনয াআাংদরবজ ভাায় প্রেি রায়বর্দ াআ ানুরে  রদি দব। 

  


