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উস্থিত 

স্থফচাযস্থত জনাফ জাপয আমভদ 

২০২০ ামরয ফপৌজদাস্থয আস্থর নং ১৫৩৫ মে 

স্থফচাযস্থত জনাফ জাপয আমভদ 

২০২০ ামরয ফপৌজদাস্থয আস্থর নং ১৫৩৫ মে 

ফপৌজদাস্থয আস্থর নং ১৫৩৬/২০২০ 

ফভা: এযাদ আরী @ ফভা: এযাদ উল্লা 

আীরযান্ট 

ফনাভ 

যাষ্ট্র এফং অনযানয 

ফযনমডন্টগণ 

জনাফ এ এভ স্থযপাজউস্থিন মে 

অযাডমবামেট জনাফ ফভা: জাােীয আরভ 

উবয় আস্থমরয অস্থবমুক্ত-আীরযামন্টয মে 

 

 জনাফ ফভা: এনাভুর ে ফভাল্লা, স্থডএস্থজ মে 

স্থভম ভারুপা আক্তায, এএস্থজ 

উবয় আস্থমরয ১নং আীরযামন্টয মে 

 অযাডমবামেট জনাফ এ এভ াজাান মে 

অযাডমবামেট জনাফ াভুর ইরাভ 

উবয় আস্থমরয ২নং আীরযামন্টয মে 

শুনাস্থনয তাস্থযখ: ১৯.০৮.২০২০,০২.০৯.২০২০,১০.০৯.২০২০ এফং ১৭.০৯.২০২০ 

যাময়য তাস্থযখ: ২২.০৯.২০২০ 

         উবয় আস্থমরয ফেমে, এেই েগমণয ভমধয, এেই ফরনমদমনয পরশ্রুস্থতমত স্থডজঅনায য়া ফচেগুস্থর 

ইুয েযা য় এফং উবয় আস্থমরয স্থদ্ধান্ত ফনয়ায ামথ এেই ঘটনায প্রশ্ন এফং অস্থবন্ন আইমনয স্থফলয় জস্থিত। 

অতএফ, উবয় আস্থর এেই ামথ শ্রফণ েযা র এফং এেই যায় দ্বাযা স্থনষ্পস্থি েযা র। ফভা: এযাদ আরী 

যমপ ফভা: এযাদ উল্লা (ফভাভ এযাদ ব্রাদাভ েমভামযমনয ফচয়াযভযান) মরন অস্থবমুক্ত-অযাীরযান্ট এফং 

াইমটে স্থির স্থয-ফযাস্থরং স্থভর স্থরস্থভমটমডয ফযফিানা স্থযচারে ফভা: আস্থতেুয যভান মরন অস্থবমমাগোযী-

ফযনফডন্ট।  

       ২০১৭ ামরয স্থ.আয ভাভরা নং ১১১৫ ফথমে উদ্ভতূ ফন ফে নং ৬৮১/২০১৮ এ স্থফগত 

১৫.১০.২০১৯ তাস্থযমখ স্থফজ্ঞ দায়যা জজ, নাযায়ণগঞ্জ েতৃভে আস্থরোযীমে প্রদি ১৮৮১ ামরয স্তান্তযমমাগয 

দস্থরর আইন এয ১৩৮ ধাযায় (এে) ফছমযয স্থফনাশ্রভ োযাদণ্ড  স্থডঅনায ফচমেয ভস্থযভাণ ৪৪,৭০,০০০/- 

টাো জস্থযভানায াজায যায়  আমদমে চযামরঞ্জ েময আস্থরোযী ে ফপৌজদাযী আস্থর নং ১৫৩৫/২০২০ 

দাময়য েমযন। 
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২০১৭ ামরয স্থ.আয ভাভরা নং-১১১৬ ফথমে উদ্ভতূ ফন ফে নং ৬৮২/২০১৮ এ স্থফগত 

০৯.১০.২০১৯ ইং তাস্থযমখ স্থফজ্ঞ দায়যা জজ, নাযায়ণগঞ্জ েতৃভে আস্থরোযীমে প্রদি ১৮৮১ ামরয 

স্তান্তযমমাগয দস্থরর আইন এয ১৩৮ ধাযায় (এে) ফছমযয স্থফনাশ্রভ োযাদণ্ড  স্থডঅনায ফচমেয ভস্থযভাণ 

৮৯,৪০,০০০/- টাো জস্থযভানায াজায যায়  আমদমে চযামরঞ্জ েময আস্থরোযী ে ফপৌজদাযী আস্থর নং 

১৫৩৬/২০২০ দাময়য েমযন।  

 

উবয় ভাভরায় অস্থবমমাগোযীয বালয: 

  েগণ মূফভ এমে অমযয ামথ স্থযস্থচত স্থছর এফং তামদয ভমধয বার ফযফাস্থয়ে ম্পেভ স্থছর। 

আস্থরোযী অস্থবমমাগোযীয ফোম্পাস্থন ফথমে প্রায়ই ফােীমত যড স্থেনমতন। এবামফ ফোম্পাস্থনয স্থনেট তায 

১,৩৪,১০,০০০/-টাো ফমেয়া ময়স্থছর।  

     ােীমদয উস্থিস্থতমত ম্পণূভ ফমেয়া ভন্বয় েযায জনয আীরোযী ১৬.০৭.২০১৭ তাস্থযমখ  

৪৪,৭০,০০০/ টাো এফং ২০.০৭.২০১৭ তাস্থযমখ ৮৯,৪০,০০০/- টাোয ফচে অস্থবমমাগোযী ফযাফয ইুয 

েমযন। ২৪.০৮.২০১৭ তাস্থযমখ ফচে দুস্থট নগদায়মনয জনয ফযাংমে জভা প্রদান েযা য়। ১৬.০৭.২০১৭ তাস্থযমখয 

৪৪,৭০,০০০/- টাোয ফচেস্থট 'ফমভন্ট ফন্ধ' থাোয োযমণ স্থডজঅনায য়। ২০.০৭.২০১৭ তাস্থযমখ 

৮৯,৪০,০০০/-টাোয ফচেস্থট,'তস্থফমরয অমভাপ্ততায' োযমণ স্থডজঅনায য়। ১২.০৯.২০১৭ তাস্থযমখ 

অস্থবমমাগোযী আইনগতবামফ আফযে থৃে থৃে স্থরগযার ফনাস্থট ফপ্রযণ েমযন, মা আস্থরোযী ১৮.০৯.২০১৭ 

তাস্থযমখ প্রাপ্ত ন। আস্থরোযী অস্থবমমাগোযীমে প্রদি ফচমেয ভস্থযভাণ অথভ প্রদান েমযনস্থন। 

  

দ্ধস্থতগত স্থফলয়: 

      উবয় ভাভরায় অস্থবমমাগোযীয মে স্থযেবাস্থয ভযামনজায ফভা: স্থফল্লার ফামন ৮.১১.২০১৭ তাস্থযমখ 

নাযায়ণগমঞ্জয স্থচপ জুস্থডস্থয়ার ভযাস্থজমেট এয আদারমত ফরটায অপ অথযাইমজন ভূমর (মস্থদ প্রায়ই তা 

ায়ায অফ অযাটস্থনভ  স্থমমফ গণয েযা য়) দাফয়য েমযন।স্থফজ্ঞ ভযাস্থজমেট উক্ত ফভাোঃ স্থফল্লার ফামনমে 

ফপৌজদাস্থয োমভস্থফস্থধ, ১৮৯৮ (ংমেম, 'স্থআযস্থস্থ) এয ধাযা ২০০ এয অধীমন যীো েমযন এফং 

আস্থরোযীয স্থফরুমদ্ধ স্তান্তযমমাগয দস্থরর আইন ১৮৮১ (ংমেম 'এনআই অযাক্ট') এয ধাযা ১৩৮ এয অধীন 

অযাধ আভমর ফনন এফং ভন জাস্থয েমযন। আস্থরোযী স্থফজ্ঞ ভযাস্থজমেমটয আদারমত উস্থিত  ময় জাস্থভন 

প্রাপ্ত ন। 

 

      উবয় ভাভরা স্থনষ্পস্থিয জনয স্থফজ্ঞ দায়যা জমজয আদারমত িানান্তয েযা য় এফং মথাক্রমভ ২০১৮ ামরয 

৬৮১ নং এফং ২০১৮ ামরয ৬৮২ নং ফন ফে স্থামফ তা নস্থথবূক্ত েযা য়। আীরোযীয স্থফরুমদ্ধ এন.আই. 

এযাক্ট এয ১৩৮ ধাযায় অস্থবমমাগ গঠন েযা য় এফং উবয় ভাভরামতই স্থতস্থন স্থনমজমে স্থনমদভাল দাস্থফ েমযন। স্থফজ্ঞ 

দায়যা জজ ভাভরাগুস্থরয স্থফচাযোমভ ম্পন্ন েমযন।  

 

অস্থবমমাগোযীয দ্বাযা অনমুভাস্থদত ফযস্থক্তয স্থযফতভন: 

 ৩১.১০.২০১৮ তাস্থযমখ অস্থবমমাগোযী উবয় ভাভরায় অস্থবমমাগোযীয মে ভাভরা স্থযচারনায জনয 

অনমুভাস্থদত ফযস্থক্ত স্থযফতভমনয থৃে আমফদন েমযন। এফায অনমুভাস্থদত ফযস্থক্ত ন অস্থবমমাগোযীয ফোম্পাস্থনয 
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স্থযেবাস্থয অস্থপায ফভা: আস্থযপ ফামন। স্থফজ্ঞ দায়যা জজ ২৪.০৩.২০১৯ তাস্থযমখয থৃে থৃে আমদময 

ভাধযমভ আমফদনগুস্থর ভঞু্জয েমযন। 

 

ােীগণ: 

      ৬৮১/২০১৮ নং ফন ভাভরায প্রস্থস্থেউন ফভা: আস্থযপ ফামনমে এেভাে ােী স্থামফ যীো েমযন 

এফং তামে ফজযা েযা য়। অস্থবমুক্তে ফোন ােীমে যীো েমযনস্থন। ৬৮২/২০১৮ নং ফন ভাভরায 

প্রস্থস্থেউন ফভা: আস্থযপ ফামনমে এেভাে ােী স্থামফ যীো েমযন এফং তামে ফজযা েযা য়। এই 

ভাভরায় অস্থবমুক্তে দুজন ােীমে যীো েমযন। এযাদ গ্রুফয ফযফিাে ফভা: জাস্থেয ফামন স্থফফাদী 

মেয ১নং ােী ন। স্থফফাদী মেয ২নং ােী মরন অে আীরযান্ট। উবয় ােীমে ফজযা েযা য়। 

যাষ্ট্রমেয ােয-প্রভাণাস্থদ নস্থথবুক্ত েযায ময উবয় ভাভরায় স্থআযস্থস্থয ধাযা ৩৪২ এয অধীমন 

আস্থরোযীমে যীো েযা য়। স্থতস্থন নুযায় স্থনমজমে স্থনমদভাল দাফী েমযন। 

 

দাস্থরস্থরে প্রভাণাস্থদ: 

     উবয় ভাভরায় ভূর ফচে, স্থডজঅনায স্থি, স্থরগযার ফনাস্থট, ডাে যস্থদ এফং প্রাস্থপ্তস্বীোয যস্থদ স্থডস্থিউ ১ 

এয ভাধযমভ প্রভাণাস্থদ স্থমমফ দাস্থখর েযা য়। এই প্রভাণাস্থদগুস্থর অস্থবমুক্তে চযামরঞ্জ েমযনস্থন অস্থবমুক্তে 

ফোন প্রভাণাস্থদ দাস্থখর েমযনস্থন।  

 

অস্থবমুক্তমেয ফক্তফয: 

     আীরযান্ট ফচেগুস্থরমত থাো স্বােযগুস্থর অস্বীোয েমযনস্থন। ৬৮২/২০১৮ নং ফন ভাভরায় স্থডডস্থিউ ২ 

স্থামফ অস্থবমুক্ত ফযস্থক্তয ফক্তফয এই ফম, অস্থবমমাগোযী তামে তায োযখানায ণয ফাজাযজাতেযণ েযমত 

ফমরস্থছমরন। আীরযান্ট তামে ফমরস্থছমরন ফম চসু্থক্তস্থফীন অফিায় স্থতস্থন ফোন ফযফা েযমফন না।এযময 

আীরযান্ট িাঙ্ক ফচমে অস্থিভ স্বােয েময স্থফমদম চমর মান। আস্থরযান্ট এস্থট জানমতন না ফম তাাঁয ফযফাস্থয়ে 

প্রস্থতষ্ঠামনয স্থজএভ অস্থবমমাগোযীয ামথ ফযফা েযমছন। উক্ত স্থজএভ অস্থবমমাগোযীমে ফচে স্থদফয়স্থছমরন। 

আীররযান্ট স্থজএভ-এয স্থফরুমদ্ধ ফপৌজদাস্থয ভাভরা দাফয়য েমযন। আীরযান্ট অস্থবমমাগোযীয ামথ ফোন ফযফা 

েমযনস্থন। 

ফে ানাদায-ফভাোঃ আস্থতেুয যভান নাস্থে স্থচ স্থির স্থয-ফযাস্থরং স্থভর স্থরস্থভমটড? 

 অস্থবমমাগোযী স্থনমজয ফণভনা ফদয়ায ভয় উবয় ভাভরায আস্থজভমত স্থনম্নরূ ফক্তফয প্রদান েমযফছন- 

                         ফভা: আস্থতেুয যভান 

                         ফযফিানা স্থযচারে 

                         াইমটে স্থির স্থয-ফযাস্থরং স্থভর স্থরস্থভমটড ....  

            তায মে 

                         ফভা: স্থফল্লার ফামন 

                  স্থযেবাস্থয ভযামনজায 

 

   উবয় আস্থজভয স্থনমফদমন ফরা ময়ফছ ফম, অস্থবমুক্ত-আস্থরোযী অস্থবমমাগোযীয ফযফাস্থয়ে প্রস্থতষ্ঠান ফথমে 

ফােীমত যড ক্রয় েযমতন এফং ফমেয়া স্থযমামধয জনয অস্থবমুক্ত ফযস্থক্ত ফচেস্থট অস্থবমমাগোযীমে প্রদান েমযন। 



4  
 

ভাভরায আস্থজভমত অস্থবমমাগোযীয ফযফাস্থয়ে প্রস্থতষ্ঠামনয নাভ  প্রেৃস্থত ফা অস্থবমমাগোযী এফং উস্থল্লস্থখত 

ফযফাস্থয়ে প্রস্থতষ্ঠামনয ভমধয ম্পেভ প্রো েযা য়স্থন। 

    ভাভরাগুস্থরয আনষু্ঠাস্থনে অস্থবমমামগ উমল্লখ েযা ময়ফছ ফম, অস্থবমুক্ত অস্থবমমাগোযীমে স্থডজঅনায য়া ফচে 

স্থদফয়স্থছর। এই মভাফয় ফদখা মামে ফম, াইমটে স্থির স্থয-ফযাস্থরং স্থভর স্থরস্থভমটমডয ফযফিানা স্থযচারে ফভা: 

আস্থতেুয  যভান মেন ফচমেয িীতা। 

    এখন, আভযা ভূর ফচেগুস্থরয স্থদমে নজয ফদই (উবয় ভাভরায় ংমুস্থক্ত-১)। িীতায নাভ, অংমে এফং েথায় 

টাোয স্থযভাণ, তাস্থযখ,উমিারনোযীয নাভ ফচেগুস্থরমত ভুস্থিত আমছ। দুস্থট ফচমেই িীতায নাভোঃ াইমটে ষ্টীর 

স্থয-ফযাস্থরং স্থভর স্থর.। ফোম্পাস্থনয ফযফিানা স্থযচারে ফভা: আস্থতেুয যভামনয নাভ ফচেগুস্থরয  ফোথা ফদখা 

মায় না। আস্থরোযীয মেয স্থফজ্ঞ আইনজীফী ফভা:নযূ হুমন ফনাভ ফভা: আরভগীয আরভ  ২০১৭ স্থফএরস্থড 

(এস্থড) ৩৭ ২০২ ভাভরায নস্থজয তুমর ধমযন এফং ফমরন ফম, অস্থবমমাগোযী ফভাোঃ আস্থতেুয যভান এনআই 

অযামক্টয ধাযা ৯ এয স্থফমেলমণ ফচমেয িীতা নন এফং মথামথবামফ ফচমেয ধাযে নন। আস্থজভয স্থনমফদমন 

অস্থবমমাগোযী েীবামফ ফচমেয ধাযে ময়স্থছমরন তা উমল্লখ নাই এফং তাই, এনআই অযামক্টয ধাযা ১৪১ 

অবফধবামফ রঙ্ঘন েময উক্ত আইমনয ধাযা ১৩৮ এয অধীমন অযাধ আভমর ফনয়া ময়ফছ। ফভাোঃ নযূ াান 

ভাভরায়, মফভাচ্চ আদারমতয ফগাচময আম ফম, অস্থবমমাগোযী ফোন স্থেছুয স্থফস্থনভময় ফচমেয ধাযে স্থছমরন না 

এফং ফচেস্থট তাাঁয োমছ স্তান্তয েযা য়স্থন। উক্ত স্থফচাযোমভস্থট খাস্থযজ েযা ময়স্থছর।  

 

    অনযস্থদমে, শুরুমতই অস্থবমমাগোযীয মেয স্থফজ্ঞ আইনজীফী স্পষ্টবামফ ফভমন ফনন ফম, অস্থবমমাগোযীয নাভ 

ফণভনায ফেমে আস্থজভয ফক্তফয ত্রুস্থটমুক্ত। ফোম্পাস্থন স্থনমজযই অস্থবমমাগোযী য়া উস্থচত স্থছর। স্থফজ্ঞ আইনজীফী এই 

তমথযয স্থদমে দসৃ্থষ্ট আেলভণ েমযন ফম, ফোম্পাস্থনয অনমুভাস্থদত ফযস্থক্তয ভাধযমভই আস্থজভগুস্থর দাফয়য েযা ময়স্থছর। 

 

     ফরটায অফ অমথাযাইমজন ফোম্পাস্থনয ভুস্থিত যামড ফদয়া ময়স্থছর এফং অনমুভাস্থদত ফযস্থক্তয স্বােয ফভাোঃ 

আস্থতেুয যভান ফোম্পাস্থনয ফযফিানা স্থযচারে স্থামফই মাচাই েমযস্থছমরন। ফরটায অফ অমথাযাইমজন 

আস্থরযান্ট েখন চযামরঞ্জ েমযস্থন। অনমুভাস্থদত ফযস্থক্তমে স্থআযস্থস্থয ২০০ ধাযা অনমুামী যীো েযায ভয় 

তায ফদয়া স্থফফৃস্থতমত স্থতস্থন ফমরস্থছমরন ফম, অস্থবমুক্ত ফযস্থক্ত ফোম্পাস্থনয স্থনেট ফচে স্থদফয়ফছন। স্থফজ্ঞ আইনজীফী 

ফমরন ফম, ভাভরায আস্থজভয স্থমযানামভয এই ত্রুস্থট এেস্থট স্থযবালাগত ত্রুস্থট ভাে এফং এ ত্রুস্থট ভাভরা  ভাভরায 

আস্থজভমে আইনগতবামফ অবফধ েময ফপমর না। 

     এটা স্পষ্ট ফম, ফচমেয িীতা ফা মথামথ ধাযে ফা অনমুভাদমনয স্থচস্থঠয স্থফলয় ভূর ভাভরায োমভক্রমভয ফোন 

মভাফয় আীরযান্ট েখন উত্থান েমযনস্থন।আীমর প্রথভফামযয ভমতা স্থফলয়স্থট উত্থান েযা ময়ফছ। নস্থথমত 

থাো োগজোস্থদ মভামরাচনা েযায ময অস্থবমমাগোযী মেয স্থফজ্ঞ আইনজীফীয এই স্থনমফদন আদারমতয 

স্থনেট মুস্থক্তমুক্ত প্রতীয়ভান য় ফম, ফোম্পাস্থনই ফচমেয িীতা এফং ভাভরায আস্থজভয এেস্থট প্রাময়াস্থগে ত্রুস্থট 

ভাভরাস্থটমে আইনগতবামফ অবফধ েময ফপমর না। 

 

ায়ায অফ অযাটস্থনভ/অনমুভাস্থদত ফযস্থক্তয ভাধযমভ ফোম্পাস্থনয অস্থবমমাগ দাস্থখর: 

      এনআই অযামক্টয অধীন উদ্ভতূ দুজন ফযস্থক্তয ভমধযোয স্থফমযাধ স্থফলয়ে াস্থফুর ফাায ফনাভ গুরজায যভান 

এফং অনযানয, ৫৬ স্থডএরআয (এস্থড) ১৭ ভাভরায় স্থদ্ধান্ত য় ফম, স্থআযস্থস্থয ধাযা ২০০ এয অধীমন 
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মথামথবামফ যীোয ময প্রস্থতস্থনস্থধ েতৃভে দাফয়য েযা ভাভরা আভমর িণ মুযাসু্থয বফধ এফং উমুক্ত। এেই  

ভত প্রো েযা ময়স্থছর নাযায়ণ এফং অনযানয ফনাভ ভাযাষ্ট্র  অনযানয 

এভএএনইউ/এস্থ/০৯৩৪/২০১৩=এআইআয ২০১৪ এস্থ ৬৩০ ভাভরায স্থদ্ধামন্ত, ফমখামন অস্থবমমাগোযী স্থছর 

এেস্থট ফোম্পাস্থন এফং ায়ায অফ অযাটস্থনভ দ্বাযা উক্ত ভাভরা দাফয়য েযা ময়স্থছর। 

 

    অযামাস্থফয়ফটড স্থমভন্ট ফোং স্থরস্থভমটড ফনাভ ফোয়ানন্দ, (১৯৯৮) ১ এস্থস্থ ৬৮৭ ভাভরায় এই স্থদ্ধান্ত 

আম ফম, অস্থবমমাগোযী মখন এেস্থট েমভামযট ংিা য় তখন এস্থট স্থডজুময অস্থবমমাগোযী য় এফং অফযই 

আদারমতয োমভক্রমভ ংিাস্থটয প্রস্থতস্থনস্থধত্ব েযায জনয এেজন ভানলুমে স্থডপযামক্টা অস্থবমমাগোযী স্থামফ 

ভাভরাস্থটয ামথ মুক্ত মত মফ। স্থদ্ধাফন্ত আয ফরা ময়ফছ ফম, ফোন ভযাস্থজমেট এস্থট েখন ফজায স্থদফয় 

ফরমফন না ফম, স্থনস্থদভষ্ট ফযস্থক্ত, মায ফক্তফয প্রথভ দপায় থ ফনয়ায ভয় ফনয়া ময়স্থছর, ফেফর স্থতস্থনই 

প্রস্থক্রয়া ফল না য়া মভন্ত ফোম্পাস্থনয প্রস্থতস্থনস্থধত্ব অফযাত যাখমত াযমফন। আদারমত ফোম্পাস্থনয প্রস্থতস্থনস্থধত্ব 

েযায জনয অনয ফোন ফযস্থক্তমে ফপ্রযমণয জনয আদারমতয অনভুস্থত ফনয়ায ুমমাগ স্থডজুময অস্থবমমাগোযী 

ফোম্পাস্থনয জনয উন্মকু্ত। অে ভাভরাগুস্থরয ফেমে, অস্থবমমাগোযী ফোম্পাস্থন তামে প্রস্থতস্থনস্থধত্ব েযায জনয 

অনমুভাস্থদত ফযস্থক্তমে আদারমতয অনভুস্থতক্রমভ স্থযফতভন েমযস্থছর। স্থফস্থনভময়য অনভুান এফং মুস্থক্তখণ্ডন আইন 

অনভুান েময ফম, স্থফযীত প্রভাস্থণত না য়া মভন্ত প্রস্থতস্থট ফচে স্থফস্থনভময়য জনযই প্রদান েযা য় (এনআই 

আইমনয ধাযা ১১৮ (ে))। স্থফস্থনভয় ছাডা ফদয়া এেস্থট ফচে টাো স্থযমামধয ফোন ফাধযফাধেতা বতস্থয েময না 

(ধাযা  ৪৩)। 

 এস্থট অস্থবমুমক্তয জনয এেস্থট উমুক্ত মুস্থক্ত ফম, ফচেস্থট স্থফস্থনভয় ছািাই প্রদান েযা ময়স্থছর। স্থফলয়স্থট 

এখন আয ফয ইমন্টিা ফনই। ুতযাং, ধাযা ১১৮ (ে) এয অধীন অনভুানস্থট খণ্ডনমমাগয। 

 আাস্থভ-আস্থরোযীয মে স্থফজ্ঞ আইনজীফী ফমরন ফম, অে ভাভরাগুস্থরয ফেমে, অস্থবমুক্তে 

পরবামফ উক্ত অনভুানস্থট প্রতযাখযান েমযফছ। অস্থবমমাগোযী-ফযনমডন্ট মেয স্থফজ্ঞ আইনজীফী এই ফক্তমফযয 

তীব্র স্থফমযাস্থধতা েমযন। শুনাস্থন চরাোরীন উবয় মেয স্থফজ্ঞ আইনজীফী স্থেছু স্থদ্ধামন্তয েথা উমল্লখ েমযন। 

     ইস্থতভমধয এস্থট রেয েযা ফগমছ ফম, স্থফচায শুরুয আমগ অস্থবমমাগোযী ফোম্পাস্থন আদারমতয অনভুস্থত স্থনফয়ই 

উবয় ভাভরায় অনমুভাস্থদত ফযস্থক্তমে স্থযফতভন েমযস্থছর। 

    ৬৮১/২০১৮ নং ফন ভাভরায় ফোম্পাস্থনয স্থযেবাস্থয অস্থপায ফভাোঃ আস্থযপ ফামন স্থডস্থিউ ১ স্থামফ 

অস্থবমমাগোযী েদ্বাযা যীস্থেত ন। স্থডস্থিউ ১ তায জফানফন্দীমত জানান ফম, “ফাদী এফং আাভীয ভমধয 

ফযফাস্থয়ে ফরনমদন স্থছর। ফাদীয ানা য় আাভীয স্থনেট ১,৩৪,১০,০০০/-টাো। আাভী ১৬/৭/২০১৭ 

তাস্থযমখ ৪৪,৭০,০০০/-টাোয এেস্থট ফচে ফদয়। ফযাংমে উিান েমযস্থছ স্থেন্তু ফচেস্থট স্থডজঅনায য় 

২৪/৮/২০১৭ তাস্থযমখ।” ফজযায় স্থডস্থিউ ১ জানান, “আাভীয মে আভামদয ফোনস্থদন  ফযফাস্থয়ে চসু্থক্ত নাই 

ইা তয নয়। ভারাভামরয ফোমনা যস্থদ এফং বাউচায নাই ইা তয নয়। আাভীয েভভচাযী ভাাভুদ াামনয 

মে ফাদীয ম্পেভ স্থছর। ইা তয নয়, আভযা আাভীয স্থনেট ফোন টাো ামফা না।” 

৬৮১/২০১৮ নং ফন ভাভরায় অস্থবমুক্তে ফোন ােী যীো েমযস্থন।  

 

 ৬৮২/২০১৮ নং ফমনয ভাভরায় স্থডস্থিউ ১ ফভা: আস্থযপ ফামন তায জফানফন্দীমত ফমরন ফম, “ভূর 

ফাদী আস্থতেুয যভামনয মে আাভীয ফযফাস্থয়ে ফরনমদন স্থছর। ফাদী স্থয-ফযাস্থরং স্থভর ফথমে আাভীয 
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ফযফাস্থয়ে স্থযচয়। তামত আাভীয স্থনেট ফাদীয এে ফোস্থট ফচৌস্থে রে দ াজায টাো ানা য়। আাভী 

স্থফগত ২০/৭/২০১৭ ইং তাস্থযমখ ফচে ফদয়। উননব্বই রে চস্থল্ল াজায টাোয। ফাদী নগদায়মনয জনয ঐ ফচে 

ফযাংমে উিান েময ২৪/৮/২০১৭ ইং তাস্থযমখ ফচেস্থট স্থডঅনায য়।” 

 ফজযায় স্থডস্থিউ ১ জানান ফম, “আাভীমে স্থচস্থন না। এখন ফোমটভ স্থচস্থন। আাভীয ামথ ফযফাস্থয়ে 

ম্পেভ। আাভীয স্থনেট যড স্থফস্থক্র েমযস্থছ। বাউচায ফা োগমজ আাভীয স্বােয নাই। ফোন তাস্থযমখ যড স্থফস্থক্র 

ময়ফছ এফং েমতা টন স্থফস্থক্র ময়ফছ জাস্থননা। ফোন ভয় ফথমে ফযফা জাস্থন না। ফাদী এেভয় আাভীয েভভচাযী 

স্থছর ইা তয নয়। ফাদী ঐ ফচমে স্বােয আাভীয স্থনেট ফথমে স্থনময় এই ভাভরা েমযফছ ইা তয নয়। ফচে 

স্থজ,এভ স্থদফয়মছ ইা তয নয়। ইা তয নয়, অবফধ ফরনমদন েমযস্থছ।” 

    ৬৮২/২০১৮ নং ফন ভাভরায় অস্থবমুক্তে ২জন ােীমে যীো েমযন। অস্থবমুমক্তয ভাস্থরোনাধীন ফযফা 

প্রস্থতষ্ঠামনয ফযফিাে ফভা: জাস্থেয ফামন মরন স্থডডস্থিউ ১। অস্থবমুক্ত স্থনমজ মরন স্থডডস্থিউ ২।  

 স্থডডস্থিউ ১ তায জফানফন্দীমত জানান ফম,“আস্থভ এযাদ গ্রুময ভযামনজায। ফাদী ে আভামদয ামথ 

ফযফা েযমত চায়। আভযা ফযাংে গযাযাস্থন্টয ফাইময ফযফা েযমফা না ফমর ফদই। আভামদয ফোম্পানীয স্থজ,এভ 

ভাভুদ াান ফচে ফদয় ফাদীেমে এফং স্থনমজই ফযফা েময। এই স্থফলময় আভযা জাস্থন না। আভযা ফাদীমেয 

স্থনেট ফথমে ফোন ভারাভার স্থনময়স্থছ তন্মমধয ফোমনা ডেুমভন্ট নাই। স্থজ,এভ ভাভুদ াামনয স্থফরুমদ্ধ এজমনয 

ভাভরায় ফ ফজর াজমত আমছ।” ফজযায় স্থডডস্থিউ ১ ফমরন,“ফাদীে েমফ ফযফা েযমত স্থগময়মছ তাস্থযখ 

জাস্থননা। স্থজ,এভ ামফ থাোোমর এই ঘটনা ময়ফছ।”   

 স্থডডস্থিউ ২ তায জফানফন্দীমত ফমরমছন, “আস্থভ এই ভাভরায  আাভী। ফাদী তায পযাক্টযীয ভামেভস্থটং 

েযায জনয ফরায় আস্থভ ফমরস্থছ এস্থিমভন্ট না েযমর ফযফা মফ না। আস্থভ অস্থিভ ফচমে স্বােয স্থদময় যাস্থখ এফং 

স্থফমদম মাই। আভায  স্থজ,এভ ফাদীয মে ফযফা েমযফছ ইা আস্থভ জানতাভ না। স্থজ,এভ ামমফয স্থফরুমদ্ধ  

ভাভরা েমযস্থছ। ফ ফজর াজমত আমছ। স্থজ,এভ আভায নাভীয় ফচে স্থদময়মছ। আস্থভ ফাদীয মে ফোন ফযফা 

েস্থযস্থন।"ফজযায় স্থডডস্থিউ ২ ফমরন,"াপাই ােী নং-১, আভায প্রস্থতষ্ঠামনয ভযামনজায। তস্থেভত ফচেস্থট আভায ইা 

তয। ইা তয নয়, আস্থভ এফং আভায স্থজ,এভ স্বােয েময ভারাভার ফযমখস্থছ। তস্থেভত ফচেস্থট আভায। ফচমে 

আভায স্বােয আমছ।" 

    ফভাোঃ আফুর োময াস্থন ফনাভ এভযান যস্থদ এফং অনযানয ভাভরায় ২০১৭ ামরয ফপৌজদাস্থয আীর নং 

৬৩-৬৬ -এ (যাফয়য তাস্থযখ; ১৮.০২.২০২০, ফাংরামদ ুস্থপ্রভ ফোমটভয ফয়ফাইমট প্রোস্থত), গুরুত্বণূভ প্রশ্নস্থট 

স্থছর এনআই আইমনয ধাযা ১৩৮ এয অধীমন আনা অস্থবমমাগ স্থফমফচনা েযায ভয়,  আদারত অস্থবমুক্তেমে 

যীো েযায েভতাপ্রাপ্ত স্থেনা। অনয েথায়, আদারত  স্থে ফেফর ফচমেয তযতা মাচাই েযমফন নাস্থে, 

অস্থবমমাগোযী এফং আাস্থভয ভাভরায দাস্থফয স্থফশ্বামমাগযতা নস্থথমত অন্তবূভক্ত উেযণ যীো  স্থফমফচনা েময 

স্থনধভাযণ েযমফন। আীর স্থফবামগ স্থদ্ধান্ত য় ফম, "অস্থবমুক্ত ফযস্থক্ত এেস্থট ম্ভাফয মুস্থক্ত উত্থামনয  ভাধযমভ 

স্থফস্থনভময়য অস্থস্তত্বীনতা প্রভাণ েযমত ামযন। অস্থবমুক্তে মস্থদ প্রাথস্থভেবামফ বায স্থফস্থনভময়য  অস্থস্তত্ব অম্ভফ ফা 

মন্দজনে স্থছর অথফা এস্থট অবফধ স্থছর তা পরবামফ প্রভাণ েযমত াময, তামর প্রভামণয বায 

অস্থবমমাগোযীয উয ফতভায়। স্থতস্থন এস্থটমে তয ঘটনা স্থামফ প্রভাণ েযমত ফাধয থােমফন এফং প্রভাণ েযমত 

ফযথভ মর স্থতস্থন স্তান্তযমমাগয দস্থরর আইন এয স্থবস্থিমত ফোন প্রস্থতোয ামফন না। ফমখামন অস্থবমুক্ত ফযস্থক্ত 
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স্থফস্থনভময়য অস্থস্তত্বীনতা ফদস্থখময় তা প্রভামণয প্রাথস্থভে বায ফন েযমত অভথভ ন, ফমেমে অস্থবমমাগোযী 

অফযই উক্ত আইমনয ধাযা ১১৮ (ে) অনুাময উদ্ভতূ অনভুামনয ুপর তায স্থনজ মে ফমত েদায মফন। এই 

অনভুানমে অস্বীোয েযমত মর অস্থবমুক্ত ফযস্থক্তমে এ জাতীয় তথয  স্থফলয়াস্থদ ভাভরায নস্থথমত অন্তবুভক্ত েযমত 

মফ মা স্থফমফচনা েময আদারত য় স্থফশ্বা েযমত াময ফম ফোন স্থফস্থনভময়য অস্থস্তত্ব স্থছর না, অথফা এয 

অস্থস্তত্বীনতা এতটাই ম্ভাফয স্থছর ফম ফোন স্থফচেণ ফযস্থক্ত এই স্থযস্থিস্থতমত ফোন স্থফস্থনভময়য অস্থস্তত্ব স্থছর না 

এভন আমফদমনয স্থবস্থিমত ফোন দমে স্থনমফ না।  

    উমযাক্ত ভাভরায় আয স্থদ্ধান্ত য় ফম,"তমফ, প্রতযে ােয স্থদফয়ই ফম অস্থবমুক্তমে স্থফস্থনভয় ফা ঋমণয 

অস্থস্তত্ব অপ্রভাণ েযমত মফ তা নয়, োযণ ফনস্থতফাচে প্রভাণ থাো ম্ভফ নয় এফং তা স্থফমফচনা েযা মায় না।” 

    এেই ামথ, এস্থট স্পষ্ট ফম,শুধভুাে স্থফস্থনভয় অস্বীোয েময অস্থবমুমক্তয উমিয যূণ মফ না। প্রভামণয বায 

অস্থবমমাগোযীয উয নযস্ত েযায জনয মা স্থেছু ফযেমডভ আনা ম্ভফ তা ফযেমডভ আনমত মফ। উক্ত আইমনয ধাযা 

১১৮ এফং ১৩৮ এয অধীমন অনভুানমে অস্বীোয েযায জনয ফম প্রভামণয বায যময়ফছ তা অস্থবমুমক্তয জনয 

গুরুবায নয়। প্রতযে ফা াযগবভ প্রভামণয ভাধযমভ ম্ভাফনায বাযাভয ঝুাঁস্থেময় ফদয়াই অস্থবমমাগোযীয োমছ 

প্রভামণয বায নযস্ত েযায জনয মমথষ্ট। ম্ভাফনায বাযাভয ঝুাঁস্থেময় ফদয়ায স্থফলয়স্থট ফযেমডভ থাো প্রভাণাস্থদ এফং 

েগণ ফম স্থযস্থিস্থতমত যময়ফছ তা উমল্লমখয ভাধযমভ স্থফমফচনায় আনা মায়। 

     এনআই অযামক্টয ১১৮ ধাযা এেস্থট প্রভামণয বায ফদরামনায ধাযা। ফভা: আফুর োময াস্থন ফনাভ এভযান 

যস্থদ (ুপ্রা) ভাভরায় উচ্চ আদারত এই নীস্থতস্থট স্থনধভাযণ েমযফছন ফম, আইনী অনভুানমে অস্বীোয েযায জনয, 

ফোন অস্থবমুক্তমে 'ম্ভাফনায অিগস্থত' প্রস্থতষ্ঠা েযা ফা 'ম্ভাফয প্রস্থতযো' উত্থান েযমত মফ ফম, ফোন 

স্থফস্থনভময়য অস্থস্তত্ব অম্ভফ ফা মন্দজনে স্থছর ফা এস্থট অবফধ স্থছর। এইবামফ, ফযেমডভ থাো প্রভাণাস্থদ োগজে 

এফং স্থযস্থিস্থতয উয স্থনবভয েযা ফমমত াফয। 

    এটা জরুযী না ফম, প্রভামণয বায ফন েযায জনয অস্থবমুক্তমে অফযই ােী মত মফ (ফে প্রোন ফনাভ স্থ 

ফে ুমযন্দ্রন, ২০০৮ স্থট স্থক্রস্থভনার (এস্থ) ১৩৮) অথফা স্থনমজমেই প্রভাণাস্থদ াস্থজয েযমত মফ (যাোপ্পা ফনাভ 

ফভান, ভান/ুএস্থ/০৩৭৬/২০১০ = এআইআয ২০১০ এস্থ ১৮৯৮)। মস্থদ প্রস্থস্থেউন ভমন েময ফম, 

অস্থবমুক্ত আইনত অনভুানমে খণ্ডন েযমত পর ময়ফছ এফং/অথফা ভাভরাস্থট তায াত ফথমে পমে মামে, 

তামর ভাভরা মুস্থক্তেত মন্দময ফাইময প্রভাণ েযায জনয অফিা অনমুায়ী তায ােীমদয নুযায় ডাোয 

এফং/অথফা স্থআয.স্থ.স্থ. -এয ৫৪০ ধাযায আশ্রয় িমণয স্বাধীনতা প্রস্থস্থেউমনয যময়ফছ। স্থডস্থিউ ১ 

(অস্থবমমাগোযী ংিায অনমুভাস্থদত এমজন্ট) আদারমতই প্রথভফায অস্থবমুক্তমে ফদমখ। স্থতস্থন েগুস্থরয ভমধয 

ফযফাস্থয়ে ফরনমদন ম্পমেভ স্থেছুই জামনন না, মা প্রস্থস্থেউন ভাভরায স্থবস্থি। স্থডস্থিউ ১, প্রেৃতমে, 

অস্থবমমাগেৃত ফযফাফয়য ফরনমদন ম্পমেভ ফোন জ্ঞানই যামখন না, মথামথ জ্ঞান ফতা নয়ই। 

    অনযস্থদমে, স্থডডস্থিউ ১ এফং স্থডডস্থিউ ২ দ্বাযা ফস্থণভত ময়ফছ  ফম, আাস্থভ চসু্থক্ত ছাডা অস্থবমমাগোযীয ামথ 

ফযফা েযমত যাজী স্থছমরন না, স্থতস্থন অস্থিভ ফচে স্বােয েমযন এফং স্থফমদম চমর মান, তায ফযফাস্থয়ে 

প্রস্থতষ্ঠাফনয ফজনামযর ভযামনজায (স্থজএভ) উক্ত ফচেগুস্থর ফযফায েমযন এফং অস্থবমমাগোযীয ামথ ফযফা েমযন 
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ফ স্থফলময় অস্থবমুক্ত জ্ঞাত স্থছমরন না, অস্থবমুক্ত উক্ত স্থজএমভয স্থফরুমদ্ধ ফপৌজদাস্থয ভাভরা দাফয়য েমযন এফং উক্ত 

ভাভরায় স্থতস্থন োযাগাময যময়ফছন। অস্থবমুক্তমেয এই ফক্তফয  যাষ্ট্রে অপ্রভাণ েযমত ামযস্থন। 

     'ম্ভাফনায ফঝাাঁে' অথফা 'ম্ভাফয ফদালখণ্ডন' যীোয প্রমমাগ েময, এই আদারমতয দসৃ্থষ্টবস্থে এই ফম, 

অস্থবমুক্তে াপমরযয ামথ স্থফস্থনভময়য আইনত অনভুানমে অপ্রভাণ েযমত েভ ময়ফছন। ুতযাং, ফচেগুস্থর ফম 

স্থফস্থনভময়য ভাধযমভ প্রদান েযা ময়স্থছর-তা 'মুস্থক্তেত মন্দময ফাইমযয' ভানদমণ্ড প্রভাণ েযায বায 

প্রস্থস্থেউমনয উয চমর আম। স্থেন্তু, প্রস্থস্থেউন ফই বায ফমন ফযথভ য় এফং ভাভরায ভূর স্থবস্থি (ফযফাস্থয়ে 

ফরনমদন এফং স্থফস্থনভয় আদান-প্রদান) নষ্ট ময় মায়। ুতযাং অস্থনফামভ উংায র, আাভী েতৃভে প্রশ্নস্থফদ্ধ 

ফচেগুমরা স্বােস্থযত য়া মে এফং অস্থবমমাগোযী ংিা িীতা য়া মে, ফোমনা স্থফস্থনভয় ছািাই 

ফচেগুমরা উমিারন েযা ময়স্থছর। এই ভুহুমতভ, অস্থবমমাগোযীয মে স্থফজ্ঞ অযাডমবামেট যাোপ্পা (ুপ্রা) ফেস্থট 

উমল্লখ েমযন এফং ফক্তফয ফ েমযন ফম, অস্থবমুক্তযা আইনী ফনাস্থট ফফয় ফস্থটয জফাফ ফদয়স্থন মায পমর 

অস্থবমমাগোযীয ভাভরায গুণাগুণ অেুন্ন যময়ফছ। মুস্থক্তস্থট বুর। আইনী ফনাস্থটময জফাফ না ফদয়া স্থফস্থনভময়য 

অনভুামনয পর খণ্ডনমে অিাময েময না। স্থফচাস্থযে আদরত উক্ত যায় দায়াযাবামফ প্রদান েমযফছন এফং উক্ত 

ফচেগুস্থর ফম স্থফস্থনভয় ছািাই প্রদান েযা ময়ফছ তা স্থফমফচনায় আনমত ফযথভ ময়ফছন। প্রস্থস্থেউন ভাভরা দাফয়য 

েযা ফথমে শুরু েময স্থফচাস্থযে োমভ ফল না য়া মভন্ত ফামজ  আনাস্থডবামফ ভাভরা স্থযচারনা েমযন। উময 

ফস্থণভত োযমণ াজায যায় ফার থােমত াময না।  

     পরস্বরূ, উবয় আীর ভঞু্জয েযা মরা। ২০১৭ ামরয স্থ.আয ভাভরা নং- ১১১৫ ফথমে উদ্ভতূ 

ফন ফে নং ৬৮১/২০১৮ এ স্থফগত ১৫.১০.২০১৯ তাস্থযমখ স্থফজ্ঞ দায়যা জজ, নাযায়ণগঞ্জ েতৃভে 

আস্থরোযীমে প্রদি ১৮৮১ ামরয স্তান্তযমমাগয দস্থরর আইন এয ১৩৮ ধাযায় াজায যায়  আমদ এফং 

২০১৭ াফরয স্থ.আয ভাভরা নং-১১১৬ ফথমে উদ্ভতূ ফন ফে নং ৬৮২/২০১৮ এ স্থফগত ০৯.১০.২০১৯ 

তাস্থযমখ স্থফজ্ঞ দায়যা জজ, নাযায়ণগঞ্জ েতৃভে আস্থরোযীমে প্রদি ১৮৮১ ামরয স্তান্তযমমাগয দস্থরর আইন এয 

১৩৮ ধাযায় াজায যায়  আমদ ফাস্থতর েযা মরা। আস্থরোযীমে অস্থবমমামগয দায় ফথমে খারা  প্রদান েযা 

র। তামে জাস্থভমনয ফন্ড ফথমে ভুস্থক্ত ফদয়া র। আস্থর দাফয়ফযয মূফভ স্থফচাস্থযে আদারমত আস্থরোযী ফম 

স্থযভাণ অথভ জভা প্রদান েমযস্থছমরন তা তায স্থনেট ফপযত ফদয়ায জনয স্থনম্ন আদারতমে স্থনমদভ প্রদান েযা র। 

     স্থনম্ন আদারমতয নস্থথে অনস্থতস্থফরমে ফপযত াঠামনা ফাে। যায় এফং আমদ ংস্থেষ্ট আদারমত ফপ্রযণ েযা 

ফাে। 

দায়ফজভন স্থফফৃস্থত (DISCLAIMER) 

শুধুভাত্র gvgjvi দুই ক্ষেয এফং জনাধাযক্ষেয বফাঝায myweav‡_© ÔAvgvi fvlvÕ পটওয়্যায ব্যফায কক্ষয ফাংরায়্ 

এই যায়্টি  Abyev` Kiv n‡q‡Q| ফাংরায়্ অনূদদত এ যায়্ক্ষক  Ab¨ †KvbI D‡Ï‡k¨ ব্যফায কযা মাক্ষফ না। 

ব্যফাদযক ও যকাদয কাক্ষজ শুধুভাত্র ভাননীয়্ Av`vj‡Zi প্রকাদত ইংক্ষযদজ যায়্টিক্ষক মথাথ থ ফক্ষর গণ্য কযা ক্ষফ 

এফং যায়্ ফাস্তফায়্ক্ষনয জন্য ইংক্ষযজী বালায়্ প্রদত্ত যায়্টিক্ষকই অনুযে কযক্ষত ক্ষফ।  

 


