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       ফাাংরাদদ ুপ্রীভ ক ার্ট  

 াাআদ ার্ট বফবাগ 

     উবিত: 

বফচাযবত জনাফ এ. ক . এভ. াঅফদুর াব ভ 

এফাং 

বফচাযবত পাদতভা নবজফ 

প্রথভ াঅীর নাং ৪৪৩/২০১২ দে  

বববর রুর নাং ৯৮৮(এপ)/২০১২       

বপদযাজা কফগভ এফাং ানযানয 

      ........ ফাদী-াঅীর াযীগণ 

-ফনাভ- 

কভাাঃ নান্নু কভাল্লা এফাং ানযানয 

      .... বফফাদী-কযনদেন্টগণ       

জনাফ  াভরুর   ববি ী, দে 

জনাফ যনবজৎ ক  ফভটন,াঅাআনজীফী 

      ...ফাদী-াঅীর াযীগদণয ক্ষে 

জনাফ কভাস্তপা বনয়াজ মভাাম্মদ, দে 

জনাফ কভাাঃ কগারাভ নযূ, াঅাআনজীফী 

     .... বফফাদী-কযনদেন্টগদণয দে। 

শুনানীয তাবযখ: 

১১.১২.২০১৮, ১৩.১২.২০১৮, ১৭.১২.২০১৮, ০৩.০১.২০১৯, ০৯.০১.২০১৯, 

১০.০১.২০১৯, ১৭.০১.২০১৯, ৩০.০১.২০১৯, ১৩.০২.২০১৯, ১৭.০২.২০১৯, 

২০.০২.২০১৯ 

এফাং  

যাদয তাবযখ: ১২.০৩.২০১৯ 

যা 

বফচাযবত এ. ক . এভ. াঅফদুর াব ভ 

১. এাআ াঅীরবর্ ২০১২ াদরয ৪৭ নাং স্বত্ব মঘালণায ভাভরায় বফজ্ঞ মুগ্ম কজরা জজ, ২ াঅদারত, চাাঁদযু প্রদত্ত 

১৬.১০.২১০২ বি: তাবযদখয যায় এফাং বেবিয বফরুদে দাদয  যা ক্ষয়ছির। উক্ত যায় ও ছিছি দ্বাযা ভাভরাছি 

ছিছভ/খাছযজ কযা য়। 

২. াঅীর াযীযা ফাদী বাদফ চাাঁদদুযয মুগ্ম কজরা জজ, প্রথভ াঅদারদত ২০১১ াদরয ১৫ নাং স্বত্ব ভাভরা দাদয 

 দযবিদরন মা যফতটী াদর ২০১২ াদরয ৪৭ নাং স্বত্ব ভাভরা বাদফ ুনঃনম্বয  যা ক্ষয়ছির। ভাভরায় ১নাং 
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কযদনদেন্ট ক  ভূর বফফাদী এফাং ১-৩নাং কযনদেন্ট ক  বফফাদী বদদফ এফাং ভাভরায় ০৯.০২.২০১১ বি: 

তাবযদখয ১২০৬ নাং বফি দবরর বভথযা, জাবরয়াবতণূট, লড়মন্ত্রণূট এফাং ফাদীয উয ফাধয য নয় ভক্ষভে কঘালণায 

জনয প্রাথটনা  যা । াঅীর বফচাযধীন াফিা ২নাং ফাদী-াঅীর াযী কভাাঃ াবফফুয যভান তায াঅাআনী 

উত্তযাবধ াযী বাদফ ২( )-২(গ) নাং াঅীর াযীদ  কযদখ ভাযা মান এফাং ত্র াঅদারদতয গত ১০.০৫.২০১৮ 

বি: তাবযখ অক্ষদক্ষ তাদদযদ  ভাভরা কায়ক্ষভাকাভ  যা কবির। 

৩. াংদেদ ফাদীয ভাভরাবর্য বফফযণ এাআ কম, অন াঅরী নাদভ এ জন ফযছক্ত  ১৬৩নাং কবর্ (বএ) 

খবতয়াক্ষনয
3620

290
দাদগয ২৪ তাাং জবভয এ ভাত্র ভাবর  বিদরন। ১৪২৭ নাং এফাং ১৬৪২ নাং এ এ খবতয়াক্ষনয 

১০৬২ দাদগয ২৩ তাাং এফাং ১০৬২ দাদগয ০১ তাাং কভার্ ২৪ তাাং  ১.৫৩ তাাং জবভ াঅন াঅরী 

এফাং ানযানযদদয নাদভ চড়ূান্তবাদফ কয েট  যা কবির; মখন অন াঅরী 
3620

290
 নাং দাদগয২৪ তাাং জবভয 

স্বত্ত্বাবধ াযী  দখর ায বিদরন তখন বতবন াআয়াবন ভাতফদযয  াদি উক্ত ম্পবত্ত ফন্ধ  বদদ ৮০০/-র্া ায ঋণ 

( র্জ) বনকবিদরন এফাং ১১.১০.১৯৬৩ বি: তাবযদখ ৭৫৩৪ নাং বফি দবরর ম্পাদন  দযন এফাং ঐ এ াআ 

বদদন াআাবিন ভাতফয ৭৫৩৫ নাং কযবজস্টােট চবুক্তনাভা ম্পাদন  দযন এফাং এাআ চবুক্তদত উবল্লবখত বির কম াঅন 

াঅরী ৮(অি) ফিদযয ভদধয (ভাঘ, ১৩৭০ ফোব্দ- কৌল, ১৩৭৮ ফোব্দ) ৮০০/০০ র্া া কপযত বদদফ, কদেদত্র 

াআাবিন ভাতফয াঅন াঅরীয দে ভাভরায ‛ ’ তপবর ম্পবত্তয ুনঃস্তান্তয দবরর ম্পাদন  দয বদদফন, 

তঃয াঅন াঅরী উক্ত ০.২৪ তাাং  ানয জবভ ফাদীয উত্তযাবধ াযী রুস্তভ াঅরীয বন র্ ১৯.০১.১৯৬৫ 

বি: তাবযদখয কযবজস্টােট ৬৬৮ নাং কফা-বফর-এাজ দবরকরয ভাধযদভ স্তান্তয  দযন ব ন্তু বুরিদভ কফা দবরদর 

খবতান নাং ১৬৩ এয িদর ১৩৬ নাং বরবফে  যা দবির, যফতটীদত াঅন াঅরী  াআাবিন ভাতফয ভাযা 

মান, াআয়াবন ভাতফকযয ভৃতুযয দূফট তায প্রথভ স্ত্রী াঅবভরুদন্নচ্ছা এফাং তু্র পজর দ য ফযাফক্ষয এক ওিছয়তনাভা 

ম্পাদন কক্ষয ঙ্গীকায কক্ষয কম মবদ াঅন াঅরীয তু্র রুস্তভ াঅরী ঋদণয র্া া কপযত কদ, তখন তাযা তাদদয 

ফন্ধ ী ম্পবত্ত কপযত াদফ। ফাদীয উত্তযাবধ াযী াআাবিন ভাতফকযয স্ত্রী এফাং দুত্রয  াদি রুস্তভ াঅরীয ৮০০/= 

র্া া কপযত বনদ জবভ নুঃকপযদতয দবররবর্ ম্পাদদনয জনয ানদুযাধ  দযন। াঅবভরুদন্নচ্ছা বনদজ এফাং তায 

নাফার  তু্র  নযা এফাং পজর দ য দে ০৮.০১.১৯৬৯ বি: তাবযদখ ৩৮১ নাং কযবজস্টােট াপ  ফরা দবরর 

ম্পাদন  দযন। বফ.এ এফাং বে.ব খবতান নাং ৪৭৩৬ রুস্তভ াঅরীয নাদভ প্রস্তুত   যা দবির, তঃয রুস্তভ 

অরী ১-১০ নং ফাদী মথা তায স্ত্রী, ুত্র এফং কনযা মযক্ষখ ভাযা মগক্ষর তাযা ‛ ’ তপবর ম্পবত্ত উত্তযাবধ ায ূদত্র 

প্রাপ্ত ন এফাং ফাদীগণ থৃ  খবতান নাং ১০৪১১৩ এয ভাধযদভ নাভজাযী  দযন   র প্র ায খাজনা বযদাধ 

 দয উক্ত ম্পবত্ত মবাগ দখক্ষর াঅদিন। মবদ ভৃত াআাবন ভাতফদযয উত্তযাবধ াযী ১-৪ নাং বফফাদীয নাবরী 

তপবর ফবণটত ম্পবত্তদত ক ান াবধ ায, স্বত্ত্ব, স্বাথট কনাআ তফু ১-৪ নাং বফফাদী বফদিতা বদদফ াঅযবজয 

তপবদর ফবণটত ম্পবত্ত ১নাং বফফাদী নান্ন ু বভায দে ০৯.০২.২০১১ বি: তাবযদখ ১২০৬ নাং কযবজস্টােট বফি 

দবরর ম্পাদন  দয কদন, ১নাং বফফাদী ফাদীগণদ  ছফগত ১০.০২.২০১১ বি: তাবযদখ এাআ ফদর হুভব  কদন কম, 

বতবন ফাদীগণদ  নাবরী ম্পবত্ত দত উদচ্ছদ  যদফন। ফাদীগণ উক্ত বফি দবরদরয জাদফদা ন র াায য 
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এফাং নাবরী ম্পবত্ত বফি ম্পদ ট বনবিত দ উমুটক্ত প্রবত ায প্রাবপ্তয জনয এাআ ভাভরা দাদয  যদত ফাধয 

দদিন।   

৪. ১নাং বফফাদী কভাাঃ নান্ন ুকভাল্লা বরবখত জফাফ দাবখর  দয ানযানয ঘর্নায াদথ এাআ উদল্লদখ ভাভরাবর্য প্রবতদ্ববিতা 

 দযবিদরন কম, াঅযবজদত ফবণটত ঘর্না বি  নয়। বফফাদী াঅয উদল্লখ  দযদিন কম, াঅন াঅরী দখরী ০.২৪ 

তাাং জবভয ভাবর  দখরকায  এফাং ৭৫৩৪-৭৫৩৫/৬৩ নাং চবুক্তয দবরদরয ভাধযকভ, উব দবরদরয তাবযখ 

১১.১০.১৯৬৩ বি:, াআয়াবন ভাতফদযয  াদি ৮ ফিদযয জনয জবভ ফন্ধ  বির মা েগণ  তৃট  স্বী ৃত; ৮ ফিদযয 

ভয়ীভা কল য়ায দূফটাআ কিতা এফাং বফকিতা উবয়াআ ভাযা বগকবিদরন এফাং ভৃতুযয ভয় াআয়াবন ভাতফয ২ 

স্ত্রী, ৩ তু্র এফাং ৩  নযাদ  াঅাআনানগু উত্তযাবধ াযী বাদফ কযদখ মান। বফফাদীযা াঅয ফদরন কম াআয়াবন 

ভাতফয ১৫.০৫.১৯৬৪ বি: তাবযদখ ভাযা বগকবিদরন এফাং দবরদরয তট ানুাদয াঅন াঅরী াআয়াবন 

ভাতফদযয  াি কথদ  জবভ ুনঃস্তান্তয  দবরর গ্রণ  দযনবন, ুতযাাং ০.২৪ এ য জবভ াআয়াবন ভাতফদযয 

ভাবর ানা থাদ  এফাং তায ভৃতুযয দয তায উত্তযাবধ াযীযা তাদদয কয়ায ানুাদয ম্পবত্তবর্ উত্তযাবধ ায ূদত্র 

প্রাপ্ত ন; াঅন াঅরী ২ কিদর রুস্তভ াঅরী, ভভতাজ গাজী এফাং াাঁচ কভকক  কযদখ ভাযা মান। ১নাং বফফাদী 

াঅয ফদরন, াআয়াবন ভাতফদযয ২ কিদর এফাং ২  নযা ০.২৪ এ য জবভদত নাভজাযী  দযন এফাং উক্ত নাভজাযী 

ফক্ষর তাযা ০.১৩৩৪ এ য জবভ ০৯.০২.২০১১ বি: তাবযদখয ১২০৬ নাং কযবজস্টােট দবরদরয ভাধযদভ ১নাং বফফাদীয 

বন র্ স্তান্তয  দয দখর ফুবিদ কদন; াআয়াবন ভাতফদযয বদ্বতী স্ত্রী দেয  নযা ভাবপয়া কফগভ এফাং াআয়াবন 

ভাতফদযয প্রথভ স্ত্রী দেয  নযা নযুী কফগদভয তু্র জাভার গাজী বফদিতা বদদফ বফএ দাগ নাং ১০৫১ কথদ  

০.০৪২১ এ য জবভ ০৪.০২.২০১১ বি: তাবযদখয ১৩৬৭ নাং  ফরা ভূদর ১নাং বফফাদীয বন র্ বফি  দযন, বমবন 

২০১০-১১ াদরয বফবফধ ভাভরা নাং ৩০৭৯ ভূক্ষর তায নাভজাযী  দযবিদরন; ১নাং বফফাদী (০.১৩৩৪+ ০.০৪২১) 

= ০.১৭৫৫ এ য জবভয ভাবর  থা া াফিায় ০.০৫৫০ এ য জবভ ১১.০৪.২০১১ বি: তাবযদখ ৩৩০৮ নাং 

 ফরা ভূদর কভাাঃ হুভামনু  বফয কচৌধযুীয বন র্ এফাং ১২.০৪.২০১১ বি: তাবযদখ ৩৩০৯ নাং  ফরা ভূদর ০.৫০০ 

এ য জবভ কভাাঃ াঅফদুর ফাদত য ায এয বন র্ বফবি  দযন; বতবন কভাাঃ খযুবদ াঅরভ কভাল্লায  াদি 

২৪.০৫.২০১১ বি: তাবযদখ ৪৫৬৯ নাং  ফরা ভূদর ০.০২০২ এ য জবভ বফবি  দযন, ারুন-ায-যবদ  কভাাঃ 

জাােীয াঅরভ খান এয বন র্ ২৪.০৫.২০১১ বি: তাবযদখ ৪৫৬৮ নাং ফরা ভূদর ভাফুফ াঅরভ এফাং কাদরী 

ুরতানায বন র্ ০.০২৫০ এ য জবভ বফি  দযন এফাং কূফটাক্ত স্তান্তদযয দয ১নাং বফফাদীয াঅয ক ান জবভ 

ফছষ্ট বির না। কিতাযা ফাদীয জ্ঞাতাদয া া বফন  ীভানা বনভটান  দযবিদরন; পজরুর   এফাং 

াঅবভরুদন্নচ্ছা  খন নাবরী জবভদত স্বত্ব  দখর ানবন এফাং ০৮.০১.১৯৬৯ বি: তাবযদখয বফিয় দবরর 

ম্পাদন  যায ক ান াবধ ায তাদদয বির না।  

৫. াঅীর বফচাযাধীন ভদ াঅীর াযীযা ০৭.০৫.২০১৮ বি: তাবযদখ াঅযবজ াংদাধদনয াঅদফদন  দযবিদরন। 

মাদত উদল্লখ  যা য় কম নাবরী জবভদত ফাদীয স্বত্ব কঘালণায জনয প্রাথটনা  যা উবচত বির এফাং স্বত্ব কঘালণায 

জনয মবদ তাযা প্রাথটনা না  দযন তদফ ভাভরা ফাদীয দে নযাময প্রবত ায াা ম্ভফ দফ না। াঅয ফরা 

ময়বির কম ফাদীযা াঅাআন ম্পদ ট দচতন নয় এফাং তাযা জাদনন না কম াঅদারদতয  াদি  ীবাদফ এফাং  ী 

প্রবত ায চাাআদত দফ। াঅয ফরা ময়বির কম ফাদী মবদ স্বত্ব কঘালণায জনয প্রাথটনা  যদতন তদফ কদেদত্র 
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বফচাবয  াঅদারদতয ভাভরাবর্দত বেবি প্রদাদনয ুদমাগ বির। কমদতু ফাদী তাদদয ভাভরা প্রভাণ  যদত েভ 

ময়কিন। াঅীর াযীদদয দে বফজ্ঞ াঅাআনজীফী ফদরন কম াংদাধনীবর্ াতযন্ত প্রক্ষয়াজনীয় এফাং এবর্ ভাভরাবর্য 

প্র ৃবত এফাং বফবষ্ট্যগত ক ান বযফতটন  যদফ না। তদানুাদয, দযখাস্তবর্ ভঞু্জয দবির এফাং ক ফরভাত্র াঅযবজয 

প্রাথটনায াাংবর্ ২৮.০৬.২০১৮বি: তাবযদখয াঅদদদয ভাধযদভ াংদাধন  যা কবির। 

৬. ভাভরা ফাদী ৪ (চায) জন ােীদ  যীো  দযদিন এফাং ানযবদদ  বফফাদী তায ভাভরা প্রভাদণয জনয ৩ (বতন) 

জন ােীদ  যীো  দযদিন।      

৭. ফাদীয ে কথদ  াদন গুদরা দছররাছদ দাবখর  যা দবির এফাং মা প্রদটনী-১-৯ নং বাদফ বচবিত  যা য় 

এফাং বফফাদীয দছররাছদভূ প্রদটনী-  কথদ  জ(১)-জ(৫) মটন্ত বচবিত  যা য়।  

৮. ােয প্রভাণাদী এফাং নবথদত থা া ানযানয বফলাদী বফদফচনা  দয বফজ্ঞ মুগ্ম কজরা জজ এাআ ভক্ষভে ভাভরাবর্ খাছযজ 

 দযন কম নাবরী জবভদত ফাদীয স্বত্ব াফযস্ত িাড়া াধাযণ কঘালণা ভূর  ভাভরা যেণী নয়। বফচাবয  াঅদারত 

যাক্ষয় াঅয ফক্ষরন কম, ফাদী ফন্ধক নুরুোয (redemption) এফাং ুনঃস্তান্তয  (reconveyance) প্রভাণ 

 যদত ফযথট কবিদরন। 

৯. ফাদী ১৬.১০.২০১২ বি: তাবযদখয যায় এফাং বেবিয দ্বাযা ান্তুষ্ট্ এফাং াংেুব্ধ ক্ষয় এাআ াঅদারদত এাআ াঅীর 

দাদয  দযন।  

১০. জনাফ  াভরুর   ববি ী, বফজ্ঞ ববনয াঅাআনজীফীয াদথ জনাফ যণবজৎ ক . ফভটন, ফাদী-াঅীর াযী দেয 

বফজ্ঞ াঅাআনজীফী ছনক্ষফদন কক্ষযন  কম, াআয়াবন ভাতফদযয উত্তযাবধ াযীযা ৮০০/- র্া া প্রদান  দযবিদরন এফাং 

তাযা ০৮.০১.১৯৬৯ বি: তাবযদখয  ফরায ভাধযদভ (প্রদটনী-৯) াঅন াঅরী গাজীয কিদর কভাাঃ রুস্তভ াঅরীয 

 াদি এাআ জবভ নুযায় কপযত বদকবিদরন। বতবন াঅয ছনক্ষফদন কক্ষযন কম, বফিয় চবুক্তকত ভ ভুখয বফল নয় 

তদফ ুনঃস্তান্তয চবুক্তদত ভাআ ভুখয বফল। বতবন যফতটীদত ফদরন কম, বফচাবয  াঅদারত এাআ ভদভট বুর  দযদি 

কম, াআয়াবন ভাতফদযয উত্তযাবধ াযীযা নাফার  বিদরন ব ন্তু প্র ৃতদে াআয়াবন ভাতফদযয উত্তযাবধ াযীযা 

াফার ত্ব াজটদনয য ০৯.০২.২০১১ তাবযদখয  ফারা (প্রদটনী-২) দ্বাযা জবভবর্ ১নাং বফফাদী নান্নু কভাল্লায বন র্ 

বফবি  দযন। বতবন াঅয ফদরন কম, াআয়াবন ভাতফদযয উত্তযাবধ াযীযা ০৮.০১.১৯৬৯ বি: তাবযদখ জবভ 

নুাঃকপযদতয ভয় াঅন াঅরীয উত্তযাবধ াযীয  াদি ১১.১০.১৯৬৩ বি: তাবযদখয ভূর বফিয় দবরর (প্রদটনী-

৩) বপবযক বদকবিদরন এফাং দখর প্রদান  দযবিদরন। যফতটী াদর, নাবরী জবভবর্ বে.ব খবতয়াক্ষন (প্রদটনী-৫) 

কয েট  যা কবির এফাং ভাভরা বফচাযাধীন াফিা বফএ খবতয়ান চড়ূান্তবাদফ রুস্তভ াঅরীয নাদভ প্র াবত 

দবির এফাং বতবন বনবভত খাজনা প্রদান  দযবিকরন। ফটদল বতবন বনদফদন  দযন কম, ১৯৬৯ াক্ষর মখন 

াআয়াবন ভাতফয রুস্তভ াঅরীয ফযাফক্ষয স্তান্তয দবরর ম্পাদন  দযন তখন াঅন াঅরী জীবফত বিদরন। 

াঅীর াযী দেয বফজ্ঞ াঅাআনজীফী তায মুছক্তয  ভথটদন ১১ বেএরাঅয ১৬৯-এ বযদার্ট ৃত বোদন্তয উেবৃত 

বদকবিদরন। 
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১১. ানযবদদ , জনাফ কভাস্তপা বনয়াজ কভাাম্মদ, ববনয়য াঅাআনজীফী দে জনাফ কভাাঃ কগারাভ নযূ, ভূরবফফাদী-

কযনদেণ্ট নাং-১ এয দে বফজ্ঞ াঅাআনজীফী বনদফদন  দযন কম, াঅীর াযীয  ফরা বভথযা, জাবরয়াবতণূট ভদভট 

ফাদী ভূরত াধাযণ কঘালণাভূর  কভা িভাবর্ দাকয  দযবিদরন এফাং নাবরী জবভদত তায স্বত্ব াফযস্ত প্রাথেনা না 

চাওয়ায় ফতটভান ভাভরাবর্ যেণী নয় এফাং তদানুাদয বফচাবয  াঅদারত ৬১ বেএরাঅয (এবে) ১১৬ এ 

বযদার্ট ৃত বোদন্তয উয বনবটয  দয ভাভরাবর্ মথামথবাদফ খাবযজ  দযন। াঅীদর ফাদী াঅযবজ াংদাধদনয 

জনয াঅদফদন  দযবিদরন এফাং তা ভঞু্জয  যা দবির, উবল্লবখত াংদাধনীয ভাধযদভ ফাদী ক ফরভাত্র াঅবজটয 

প্রাথটনায াাং াংদাধন  দযবিদরন। এাআ বফলক বফজ্ঞ াঅাআনজীফী দঢ়ৃতায াদথ মুবক্ত কদখান কম,াঅযবজয ফণটনা 

াংদাধন না কযায কাযক্ষন  উদযাক্ত ত্রুবর্ কথদ  মা এফাং এরূ অযছজয প্রাথেনা  াংদাধন াঅাআন ানুাদয 

নাবরী জবভদত ফাদীগণ তাদদয স্বত্ব কঘালণায মেক্ষত্র ুবফধা কদত াক্ষয না। 

১২. বতবন াঅয ছনক্ষফদন কক্ষযন  কম,২-৪ নাং বফফাদী  তৃট  ম্পাবদত ১নাং বফফাদীয নাদভয ১২০৬ নাং বফি দবরর 

(প্রদটনী-৮) ফাছতক্ষরয  জনয ফাদী এাআ ভাভরা দাদয  দযবিদরন। ব ন্তু ১নাং বফফাদী াআয়াবন ভাতফকযয 

উত্তযাবধ াযীদদয  াি কথদ  নাবরী খবতয়াক্ষনয জবভ ১৪.০২.২০১১ বি: তাবযদখয ১৩৬৭ নাং বফিয় দবরর 

(প্রদটনী-খ) এয ভাধযদভ ি  দযবিদরন। ব ন্তু এাআ ভাভরা ফাদী ক ফর ১২০৬ নাং দবরর (প্রদটনী-৮) 

ফাছতক্ষরযপ্রাথটনা  দযবিকরন। তাাআ ক ফর ১২০৬ নাং দবরর ফাবতর  যদণয াঅাংব  দাবফয  াযদণ ভাভরাবর্ 

যেণী নয়। বফজ্ঞ াঅাআনজীফী যফতটীদত ফদরন কম,নাবরী জবভ ক নায দয ১নাং বফফাদী তায িয় ৃত ভস্ত 

জবভ ৫বর্ (াাঁচ)ছি কযবজস্টােট  ফারা মথা, প্রদটনী-জ(১) কথদ  জ(৫) দ্বাযা মথািদভ কভাাঃ হুভায়নূ  বফয কচৌধযুী, 

াঅফদুর ফাদত য ায, কভাাঃ খযুবদ াঅরভ কভাল্লা, কভাাঃ ারুন-ায-যবদ এফাং কভাাম্মদ জাােীয াঅরভ, 

ভাফুফ াঅরভ এফাং কাদবর ুরতানা ফযাফয স্তান্তয  দযন এফাং উক্ত কিতাযা তাদদয স্ব-স্ব জবভয দখদর 

থা দর ফাদী তাদদযক  এাআ ভাভরা েবুক্ত  দযনবন। ুতযাাং, দূফটাক্ত প্রক্ষয়াজনীয়েগণদ  েবূক্ত না 

 যা এাআ ভাভরাবর্ েদদাদল দুষ্ট্। 

১৩. বতবন াঅয ফদরন কম, ফাদীয দাদা াঅন াঅরী ১১.১০.১৯৬৩ বি: তাবযদখয কযবজস্টােট াপ- ফরা নাং ৭৫৩৪ 

(প্রদটনী-৩) এয ভাধযদভ ২-৪ নাং বফফাদীয ফূটূযী াআয়াবন াঅরীয বন র্ ০.২৪ তাাং জবভ বফবি  দযবিদরন 

এফাং উক্ত দবরদরয ফণটনা কথদ  এবর্ স্পষ্ট্বাদফ প্রভাবণত য়কম এবর্ ম্পণূটরূদ এ বর্ বফিয় দবররবিদরা। 

এযদয, ফাদীয দাদা াঅন াঅরী ফাদীয বতা রুস্তভ াঅরী গাজীয দে ১৯.০১.১৯৬৫ বি: তাবযকখ ৬৬৮ নাং 

কফা-বফর-এাজ দবরর (প্রদটনী-৪) ম্পাদন  দযন এফাং উবল্লবখত দবরদরয ২ তপবদরয ভাধযদভ নাবরী 

জবভ স্তান্তয  দযন ব ন্তু াআয়াবন ভাতফদযয দে ১১.১০.১৯৬৩ বি: তাবযদখয ফূটফতটী বফিয় দবরর (প্রদটনী-

৩) ম্পাদন  যায দয বফদিতা াঅন াঅরীয নাবরী জবভয উয ক ান াবধ ায, স্বাথট, স্বত্ব এফাং দখর বির না 

এফাং উবল্লবখত কফা-বফর-এাজ দবররবর্ া ামট য এফাং াঅাআদনয দবৃষ্ট্দত এয ক ান ভূরয কনাআ। বেবিউ -১ 

এয কজযায  থা উদল্লখ  দয বফজ্ঞ াঅাআনজীফী দঢ়ৃতায াদথ ফদরন কম, রুস্তভ াঅরীয তু্র বেবিউ -১ াবফফুয 

যভাদনয জফানফবি কথদ  এবর্ স্পষ্ট্ কম, াআয়াবন ভাতফকযয ২ (দুাআ) স্ত্রী বিদরন এফাং তাাঁয ভৃতুযয ভয় বতবন 

উত্তযাবধ াযী বদদফ দুাআ স্ত্রী, ৩ তু্র  ৩  নযা কযদখ মান এফাং বেবিউ -১ এয ফাফা রুস্তভ াঅরী ২০০৭ াদর 

ভাযা মান এফাং তাাঁয দাদা, াঅন াঅরী ২ তু্র এফাং ৫  নযাদ  কযদখ স্বাধীনতায দয ভাযা মান। ০৮.০১.১৯৬৯ 
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বি: তাবযদখয ৩৮১ নাং নুাঃকপযদতয দবরর (প্রদটনী-৯) রুস্তভ াঅরীয দে ভৃত াআাবন ভাতফদযয াবয 

তাযপ্রথভ স্ত্রী াঅবভরুদন্না এফাং ন্তান পজর  তৃট  ম্পাবদত দবির ব ন্তু বেবিউ -১ স্বী ায  দযদিন কম, 

ভৃতুযয ভয় াআয়াবন ভাতফয তায াঅাআনগত উত্তযাবধ াযী বাদফ ২ স্ত্রী, ৩ তু্র এফাং ৩  নযাদ  কযদখ কগদিন। 

ুতযাাং, াআয়াবন ভাতফকযয দূফটাক্ত দুজন াঅাআনগত উত্তযাবধ াযীয রুস্তভ াঅরীয দে তাদদয ফূটূযীয ভস্ত 

ম্পবত্ত ুনঃস্তান্তয দবরর ম্পাদন  যায মকানরূ াবধ ায বির না, তাযা দফটাচ্চ তাদদয াাংদয জনয 

ুনঃস্তান্তয দবরর ম্পাদন  যদত াদযন। 

১৪. বেবিউ -১ এয কজযা কথদ  এবর্ াঅয স্পষ্ট্ প্রভাছণত ক্ষয় বির াঅন াঅরী স্বাধীনতায দয ভাযা বগকবিদরন 

এফাং ুনঃস্তান্তয  দবরর (প্রদটনী-৯) ম্পাদন  যায ভয় ভূর বফিয় দবরদরয বফদিতা তখন কফাঁদচ বিদরন 

এফাং াআয়াবন ভাতফকযয দুাআ উত্তযাবধ াযীয  াি কথদ  ুনঃস্তান্তয দবরর কনায ক ান াবধ ায রুস্তভ 

াঅরীয বির না, ুতযাাং ভস্ত করনদদন াবফধ এফাং া ামট য। বতবন াঅয ফদরন কম, বেবিউ -১ এয 

জফানফবিদত বতবন স্বী ায  দযদিন কম াআয়াবন ভাতফয বরবখত বিয়তনাভা ম্পাদন  দযনবন এভনব  ফাদী 

বিয়তনাভায াবস্তত্ব প্রভাণ  যায জনয ক ান ােী যীো  যদত ফযথট ন। 

১৫. বযদকল, বফজ্ঞ াঅাআনজীফী বনদফদন  দযন কম, ১১.১০.১৯৬৩ বি: তাবযদখয ৭৫৩৫ নাং ুনঃস্তান্তয চবুক্তয দবরর 

(প্রদটনী-৩( )) মা ভাঘ, ১৩৭০ ফোব্দ কথক  কৌল, ১৩৭৮ ফোব্দ মটন্ত ৮(াঅর্) ফিদযয জনয  যা দবির এফাং 

১০.১০.১৯৭১ বি: তাবযদখ মায কভাদ কল ককি এফাং মভয়াদ উত্তীক্ষনেয কাযক্ষণ  করনদদনবর্ াস্ট এযান্ড কলাজে 

(তীত ও ম্পূনে) ক কগদি। ুতযাাং ফাদীযা ১৯৭২বি: াদরয যাষ্ট্রবতয াঅদদ নাং ৮৮ এয ুবফধা বনদত াদযন 

না। কমদতু যাষ্ট্রী াবধগ্রণ এফাং প্রজাস্বত্ব াঅাআন ১৯৫১ াংদাধন  যা কবির এফাং  ১৯৭২ াদর যাষ্ট্রবতয 

াঅদদ নাং ১৩৬ এয ভাধযদভ ৯৫ ধাযা ান্তবূটক্ত  যা দদি মা ০৩.০৮.১৯৭২ বি: তাবযখ কথদ  কামেকযী ককি। 

কমদতু াংবিষ্ট্ ভককরনদদন  ামট য বিদরা না, তাাআ ফাদী প্রবত ায ায়ায াবধ াযী নয়। এ ছফলক্ষয় বফজ্ঞ 

াঅাআনজীফী ৩২ বেএরাঅয (এবে) ২৩৩ এফাং ১৬ বফএরবর্ (এবে) ৫৫-এ বযদার্ট ৃত বোন্তগুবর উদল্লখ  দযন।  

১৬. উবয় দেয বফজ্ঞ াঅাআনজীফীয ফক্তফয শ্রফণ  দযবি, প্রদটনীগুবর এফাং াঅাআদনয াংবিষ্ট্ বফধানাফরী মটাদরাচনা 

 দযবি।       

১৭.  এাআ ভাভরা প্রথভতঃ াঅভাদদয কদখদত দফ কম, ুনঃস্তান্তক্ষযয  জনয চবুক্তদত বনধটাবযত ভীভা কল ায 

দয করনদদনবর্ াস্ট এযান্ড কলাজে (তীত ও ম্পূনে) দ কগদি ব না াথফা যাষ্ট্রী াবধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব াঅাআন, 

১৯৫১ এয ৯৫  ধাযা ানমুাী ০৮.০১.১৯৬৯ বি: তাবযদখ নুাঃদপযত দবরর (প্রদেনী-৯) ম্পাদদনয ভ 

করনদদনবর্  ামে য বিদরা ব না।  

১৮.  প্রাথছভকবাক্ষফ, বফজ্ঞ াঅাআনজীফী জনাফ  াভরুর   ববি  ফদরন কম, এাআ ভাভরা যাষ্ট্রী াবধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব 

াঅাআদনয ৯৫  ধাযা ানমুাী বফিবর্ এ বর্ খাাআ-খারাী ফন্ধদ  বযণত দদি তদফ বফফাদী-কযনদেন্টগণ 

দেয বফজ্ঞ াঅাআনজীফীয বনদফদদনয দয বভাঃ ববি  এ ফযাাদয যফতেীক্ষত অয ব িু ফদরনবন। জফাদফ বফজ্ঞ 

াঅাআনজীফী জনাফ বনাজ, কযনদেন্টগদণয দে ফদরন কম, ফাদীয বতা রুস্তভ াঅরী গাজীদ  তায বতা াঅন 
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াঅরী নাবরী ম্পবত্ত ১৯.০১.১৯৬৫ বি: তাবযদখ কফা-বফর-এাজ দবরর (প্রদটনী-৪) ম্পাদন  দয 

বদদবিদরন। ব ন্তু ১১.১০.১৯৬৩ বি:তাবযদখয াপ  ফরা (প্রদটনী-৩) কথদ  কদদখ মা কম উক্ত ম্পবত্তবর্ 

াআাবন ভাতফদযয  াদি ফাদীয দাদা াঅন াঅরী দূফটাআ বফবি  দযবিদরন। তাাআ াঅন াঅরীয দে, তায কিদর, 

ফাদীয বতা রুস্তভ াঅরীয ফযাফক্ষয কফা-বফর-এাজ দবরর ম্পাদন  দয কদায ক ান স্বত্বস্বাথেআ াফবষ্ট্ 

বিদরানা।  

১৯.  এ ভাভরা ফাদীয দাদা ১১.১০.১৯৬৩ বি: তাবযদখয কযবজস্টােট াপ- ফরা দবরর (প্রদটনী-৩) দ্বাযা নাবরী 

ম্পবত্ত বফবি  দযবিদরন এফাং কাআ তাবযদখ াঅর্ ফিদযয ভদধয তথা ১০.১০.১৯৭১ বি: তাবযদখয ভদধয িদয তে 

 এ বর্ ুনঃস্তান্তয দবরর ম্পাদন  দযবিদরন। ০৩.০৮.১৯৭২ বি: তাবযদখ ১৯৭২ াদরয যাষ্ট্রবতয ৮৮ নাং 

াঅদদ  ামে য দবির এফাং ১৯৭২ াদরয ১৩৬ নাং যাষ্ট্রবত াঅদদ এয ব িু াংদাধনী দ্বাযা এফাং নুাঃিদয 

াবধ াদযয তেবর্য ভ মল  দ মাা বফি/করনদদনবর্ াস্ট এযান্ড কলাজে (তীত ও ম্পূনে ) দ মা 

এফাং ম্পবত্তবর্ ফন্ধ ী ম্পবত্ত বিদরা এাআ মুবক্তদত ফাদী তায প্রবত ায াায াবধ াযী বির না।  

২০.  এাআ ভাভরা াঅয কদখা মা কম, মখন ০৮.০১.১৯৬৯ বি: তাবযদখ ুনঃস্তান্তয  দবরর (প্রদেনী-৯) ম্পাদন 

 যা দবির এফাং মখন ১৯৭২ াদরয যাষ্ট্রবতয ৮৮ নাং াঅদদ ০৩.০৮.১৯৭২ বি: তাবযদখ  ামে য দবির 

(১৯৭২ এয ১৩৬ নাং যাষ্ট্রবত াঅদদ) তখন করনদদন ফার বির না। ুনঃস্তান্তয  চবুক্ত াংফবরত ম্পূণেরূদ 

বফি করনদদন মা যাষ্ট্রী াবধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব াঅাআন, ১৯৫১ এয ৯৫  ধাযায াধীদন ফন্ধ  বদদফ বফদফবচত 

এফাং মা ০৩.০৮.১৯৭২ বি: তাবযখ ১৯৭২ াদরয যাষ্ট্রবতয াঅদদ নাং ৮৮  ামে য ফায তাবযকখ ফার বির না- 

এদেদত্র াস্ট এযান্ড কলাজে (তীত ও ম্পূনে) নীবতবর্ প্রদাগদমাগয ।  

২১.  এদেদত্র াঅভযা ৩২ বেএরাঅয(এবে) -২৩৩এ বযদািে  ৃত বোন্তছিয উয বনবেয  যদত াবয মা যফতটী াদর 

৪৪ বেএরাঅয (এবে)-৮৩,১৬ বফএরবে (এবে) - ২১০ = ১ বফএরব (এবে)-৯০ এ বযকািে ৃত বোন্তগুবরদত 

ানুযণ  যা দবির। 

২২.  াঅীর াযী দেয বফজ্ঞ াঅাআনজীফী মুবক্ত কদখান কম, নুাঃবফিদয চবুক্তয কেদত্র ভ এ বর্ ভূখয বফল বির। 

তায মুবক্তয ভথেক্ষন বতবন ১১ বেএরাঅয (১৯৫৯) ১৬৯-এ বযদািে ৃত বোদন্তয উেবৃত বদদবিদরন কমখাদন এবর্ 

ফরা  মম Time, when essence of the contract Conveyance and re-conveyance, 

distinction between. াঅভযা ম্পূণেবাদফ াঅীর াযী দেয বফজ্ঞ াঅাআনজীফী  তৃট  উেতৃ উক্ষযাক্ত 

বোদন্তয ভথটন  যবি। তদফ এাআ ভাভরায ঘর্না  বযবিবত বফদফচনা উেতৃ বোন্ত মকান বাক্ষফআ প্রকমাজয ন। 

২৩.  উব দেয বফজ্ঞ াঅাআনজীফীয ফক্তফয বফদফচনা  দয াঅভযা কদখদত াাআ কম, নবথদত থা া বফলাদী এফাং ােয 

প্রভাণাবদ মটাদরাচনা  দয এফাং াঅভাদদয উচ্চ াঅদারদতয ৬১ বেএরাঅয (এবে) ১ কত বযদািে ৃত বোদন্তয উয 

বনবটয  দয বফচাবয  াঅদারত ভাভরাবর্ মথামথবাদফ খাছযজ দযদিন। ুনঃস্তান্তক্ষযয  দবরর (প্রদেনী-৯) কথদ  

এবর্ স্পষ্ট্  কম, ১৯৭২ াদরয যাষ্ট্রবতয াঅদদ নাং ৮৮ যফতটীদত ১৯৭২ াদরয যাষ্ট্রবতয াঅদদ নাং ১৩৬ 

মা ০৩.০৮.১৯৭২ বি: তাবযখ  ামে য  এফাং মায দ্বাযা যাষ্ট্রী াবধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব াঅাআন, ১৯৫১ কত ৯৫  
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ধাযা ান্তবুেক্ত  যা  ক ভ করনদদনবর্  ামে য বিদরানা। কমদতু ফতেভান করনদদনবর্ াস্ট এযান্ড কলাজে  

করনদদন দ বগদবিদরা তাাআ ম্পবত্তবর্ ফন্ধ ী ম্পবত্ত বির এাআ মুবক্তদত ফাদীগণ ক ান প্রবত ায াায 

াবধ াযী ন।  

২৪.  তদানুাদয, াঅভযা াঅীদরয ক ান গুণাগুণ াাআ না। পরস্বরূ, বফনা খযচা াঅীর খাবযজ  যা দরা এফাং 

াংমুক্ত রুরবর্ তথা ২০১২ াদরয বববর রুর নাং ৯৮৮(এপ) বনষ্পবত্ত  যা দরা।  

২৫.  বনম্ন াঅদারদতয নবথগুদরা ত্বয কপ্রযণ  রুন এফাং ানবতবফরদম্ব এ যাবর্য ানবুরব াংবিষ্ট্ াঅদারদত কপ্রযণ  যা 

কা । 

দায়ফজেন ছফফৃছত (DISCLAIMER) 

শুধুভাত্র ভাভরায দুআ ক্ষেয এফং জনাধাযক্ষণয মফাঝায  ছুফধাক্ষথে ‘অভায বালা’ পিওয়যায ফযফায কক্ষয ফাংরায় এআ 

যায়ছি নুফাদ কযা ক্ষয়ক্ষি। ফাংরায় নূছদত এ যায়ক্ষক নয মকানও উক্ষেক্ষয ফযফায কযা মাক্ষফ না। ফযফাছযক ও যকাছয 

কাক্ষজ শুধুভাত্র ভাননীয় অদারক্ষতয প্রকাছত আংক্ষযছজ যায়ছিক্ষক মথাথে ফক্ষর গণয কযা ক্ষফ এফং যায় ফাস্তফায়ক্ষনয জনয 

আংক্ষযছজ বালায় প্রদত্ত যায়ছিক্ষকআ নুযণ কযক্ষত ক্ষফ। 

 


