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সংবাদ সম্মেলম্মে অভিম্ম াগ 

অর্প িত সম্পর্ি প্রতযপ িণ নয়, ‘প্রর্তবন্ধকতা সৃষ্টি 

করাতত’ই বযস্ত মন্ত্রী-আমলারা 
  ভেজস্ব প্রভিম্মবদক,  ২০ মে ২০১৮, ১৯:০২ | অেলাইে সংস্করণ 

 

‘অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু কা িকর করার দাভব’ শীষ িক এক সংবাদ 

সম্মেলম্মে উৃভিি বক্তারা। ছভব : আোম্মদর সেে 

হাইম্মকাম্মটির মদওো ভেম্মদিশো ও আইে েন্ত্রণালম্মের ভিঠির ৃম্মরও েন্ত্রী-আেলারা অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ প্রক্রিো কা িকর ো কম্মর উম্মটা প্রভিবন্ধকিা সষ্ঠি কম্মর প্রক্রিো দীর্ িাভেি করম্মছ বম্মল 

অভিম্ম াগ কম্মরম্মছ অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ জািীে োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত সংগিেগুম্মলা।   

আজ মরাববার সকাম্মল রাজধােীর জািীে মপ্রসক্লাম্মবর কেফাম্মরন্স লাউম্মে ‘অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ আইে ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু কা িকর করার দাভব’ শীষ িক এক সংবাদ 

সম্মেলম্মে এই অভিম্ম াগ কম্মরে বক্তারা। 



সংবাদ সম্মেলম্মে বক্তারা বম্মলে, উচ্চ আদালম্মির রাে ও আইে েন্ত্রণালম্মের ভিঠির ৃম্মরও 

েন্ত্রীৃভরষদ সভিব মসই ভিঠিম্মক মরফার কম্মর িূভে েন্ত্রণালেম্মক বম্মলম্মছ ম , আইে েন্ত্রণালম্মের 

ভিঠির আইেগি ভদক ৃরীক্ষা-ভেরীক্ষা কম্মর ম ে বাস্তবােে করা হে। এটা েন্ত্রী-আেলাম্মদর 

প্রিযৃ িণ প্রক্রিোম্মক দীর্ িাভেি করার েক্রজর ছাড়া আর ভকছুই ো। 

আইে েন্ত্রণালম্মের ভিঠির আইেগি ভদক ৃরীক্ষা-ভেরীক্ষা করাম্মক অেলূক ও ভিভিহীে উম্মেখ 

কম্মর বাংলাম্মদশ ভহন্দ ু মবৌদ্ধ ভিস্টাে ঐকয ৃভরষম্মদর মপ্রভসভিোে সদসয ও বাংলাম্মদশ ৃূজা 

উদ াৃে ৃভরষম্মদর উৃম্মদিা কাজল মদবোথ বম্মলে, ‘প্রশ্ন হম্মলা আইে েন্ত্রণালে ভক িাহম্মল 

আইেগি ভদক ৃরীক্ষা ভেরীক্ষা ো কম্মরই ভিঠি ইসুয কম্মর? ওই অবিাে মথম্মক ভিভে (েন্ত্রীৃভরষদ 

সভিব) ভক এই ভিঠি ভলখম্মি ৃাম্মরে? আেরা েন্ত্রী-সভিবম্মদর এই ভিঠিিাভলর েম্মধয আভছ। এ 

অবিাে অভৃ িি সম্পভির প্রিযৃম্মে ি প্রধােেন্ত্রীর সভদচ্ছা বাস্তবােে হম্মব বম্মল আেরা ভবশ্বাস কভর 

ো।’ 

েন্ত্রণালে মথম্মক ৃািাম্মো ভিঠির আইেগি ভদক ৃরীক্ষা-ভেরীক্ষা করাম্মক ভিভিহীে উম্মেখ কম্মর 

োেবাভধকার কেী ও িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর সাম্মবক উৃম্মদিা অযািম্মিাম্মকট সুলিাো কাোল 

বম্মলে, ‘ভবভিন্ন সেম্মে ভবভিন্ন কারম্মে অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ প্রক্রিো দীর্ িাভেি হম্মেম্মছ। এবার 

েন্ত্রীৃভরষদ সভিব আইে েন্ত্রোলম্মের ভিঠির ভেম্মে ভিঠি িালািাভলর োধযম্মেয িা আরও দীর্ িাভেি 

করম্মছে। এটা মোম্মটই কােয েে। আেরা িাইব, দ্রিু হাইম্মকাম্মটির ভেম্মদিশো মোিাম্মবক অভৃ িি 

সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে কা িকর করা মহাক।’ 

সাংবাভদকম্মদর প্রম্মশ্নর জবাম্মব অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালম্মের সাধারণ সম্পাদক 

অযািম্মিাম্মকট সুব্রি মিৌধুরী বম্মলে, ‘আইেম্মক কা িকভর করার মক্ষম্মে সুম্মকৌশম্মল সরকাম্মরর 

ভবভিন্ন ৃ িাম্মে এেেভক েন্ত্রী ৃ িাম্মেও বাধা সষ্ঠি করা হম্মচ্ছ ম ঠট সমূ্পণ িিাম্মব আইে ও উচ্চ 

আদালম্মির রাম্মের ৃভরৃন্থী। আদালম্মির রাম্মের ৃম্মরও োো অ ুহাম্মি িা কা িকর করা হম্মচ্ছ 

ো। এম্মক্ষম্মে  ভদ রাে োো ো হে িাহম্মল আদালি অবোেোর োেলা করা হম্মব আোম্মদর 

িরফ মথম্মক।’ 

সংবাদ সম্মেলম্মে আরও বক্তবয মদে- সক্রেভলি সাোক্রজক আম্মন্দালম্মের অযািম্মিাম্মকট িবারক 

মহাম্মসইে, এএলআরভির ভেব িাহী ৃভরিালক শােসলু হুদা, বাংলাম্মদশ ভলগযাল এইি এন্ড সাভিিম্মসস 

ট্রাম্মস্টর এস. এে. মরজাউল কভরে প্রেুখ। 
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অর্প িত সম্পর্ি 

উচ্চ আদালততর র্নতদিশনা দ্রতু বাস্তবায়ন দার্ব 

প্রকাশ : ২১ মে ২০১৮, ০০:০০ | ভপ্রন্ট সংস্করণ 

   ুগান্তর ভরম্মৃাট 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে ভেম্মে হাইম্মকাম্মটির মদো ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভব 

জাভেম্মেম্মছ অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ জািীে োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত সংগিেগুম্মলার শীষ ি 

প্রভিভেভধরা। িারা বম্মলে, বাস্তবােে প্রক্রিো আটম্মক থাকার কারম্মণ অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ 

আইম্মের সুফল এখেও োেুষ ৃাম্মচ্ছ ো। মরাববার সকাম্মল জািীে মপ্রস ক্লাম্মবর কেফাম্মরন্স 

লাউম্মে অেুঠঠি এক সংবাদ সম্মেলম্মে িারা এ দাভব কম্মরে। সেন্বে মসলিুক্ত সংগিে বাংলাম্মদশ 

ভহন্দ ু মবৌদ্ধ ভিস্টাে ঐকয ৃভরষদ, এএলআরভি, অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালে, 

ভেম্মজরা কভর, ব্লাস্ট, সক্রেভলি সাোক্রজক আম্মন্দালেসহ ৯ঠট সংগিে এর আম্মোজে কম্মর। ভবভশি 

োেবাভধকার কেী ও িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর সাম্মবক উৃম্মদিা অযািম্মিাম্মকট সুলিাো কাোম্মলর 

সিাৃভিম্মে অেুঠঠি সম্মেলম্মে আম্মোজক সংগিেগুম্মলার ৃম্মক্ষ ভলভখি বক্তবয ৃাি কম্মরে 

অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালম্মের সাধারণ সম্পাদক অযািম্মিাম্মকট সুব্রি মিৌধুরী। 

ভলভখি বক্তম্মবয ভিভে বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি সংিান্ত আইে ভবষম্মে উচ্চ আদালি একঠট 

ঐভিহাভসক ও  ুগান্তকারী রাে প্রদাে কম্মরম্মছে। ভবিারৃভি ওবােদুল হাসাে ও ভবিারৃভি কষ্ ষ্ণা 

মদবোম্মথর সেন্বম্মে গঠিি হাইম্মকাটি মবঞ্চ একঠট ভরট আম্মবদম্মের ভেষ্পভি মশম্মষ মদো রাম্মে ৫ঠট 

ৃ িম্মবক্ষণসহ ৯ দফা ভেম্মদিশো মদে। অভবলম্মে এ ভেম্মদিশোগুম্মলা দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভবসহ 

সরকাম্মরর কাম্মছ ৭ দফা দাভব িুম্মল ধম্মরে ভিভে। 

দাভবগুম্মলা হল : ১. উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশোগুম্মলা দ্রিু বাস্তবােে করম্মি হম্মব। ২. আভৃল 

ট্রাইবুযোম্মলর রাে ও ভিক্রির ভবরুম্মদ্ধ মজলা প্রশাসকম্মদর ভরট ো করার ভেম্মদিশো ভদম্মে েভন্ত্রৃভরষদ 

ভবিাগ ও িূভে েন্ত্রণালে মথম্মক দ্রিু ৃভরৃে জাভর করম্মি হম্মব। ৩. মবআইভেিাম্মব অভৃ িি সম্পভি 

িাভলকািুক্রক্তর সম্মে জভড়ি কে িকিিাম্মদর ভিভিি কম্মর ভবিাম্মর মসাৃদি করা। ৪. বাভিলকষ্ ি ‘খ’ 

িফভসলিুক্ত সম্পভির মক্ষম্মে খাজো গ্রহণ ও োেজাভরম্মি হেরাভে ও দুেীভি বন্ধ করম্মি হম্মব। ৫. 
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ট্রাইবুযোম্মল সরকাভর মকৌৌঁসুভলম্মদর অম্মহিুক সেে িাওো বম্মন্ধ আইে েন্ত্রণালে মথম্মক 

ভেম্মদিশোেূলক ৃভরৃে জাভর করম্মি হম্মব। ৬. মজলা জজ ও অভিভরক্ত মজলা জজ সেে িাদা 

সম্পন্ন ট্রাইবুযোম্মলর মদো রাম্মের ভবরুম্মদ্ধ করা আভৃল ভেষ্পভির জেয ভবম্মশষ আভৃল ট্রাইবুযোল 

দ্রিু গিে করম্মি হম্মব। ৭. জািীে ও মজলা ৃ িাম্মে অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে বাস্তবােে 

প্রক্রিো ভেেভেি ৃভরবীক্ষম্মণ অংশগ্রহণেূলক কভেঠট গিে। সাংবাভদকম্মদর এক প্রম্মশ্নর উিম্মর 

ভিভে বম্মলে, আইে কা িকরী করার মক্ষম্মে সুম্মকৌশম্মল সরকাম্মরর ভবভিন্ন ৃ িাম্মে এেেভক েন্ত্রী 

ৃ িাম্মেও বাধা সষ্ঠি করা হম্মচ্ছ, ম ঠট সমূ্পণ িিাম্মব আইে ও উচ্চ আদালম্মির রাম্মের ৃভরৃন্থী। 

ভবম্মশষ মক্ষম্মে  ভদ রাে োো ো হে িাহম্মল আদালি অবোেোর োেলা করা হম্মব। উচ্চ 

আদালম্মির ভেম্মদিশোম্মি বলা হম্মেম্মছ, আইম্মের ভেধ িাভরি সেে ৃার হম্মে  াওোর ৃরও ম সব 

িুক্তম্মিাগী োেলা করম্মি ৃাম্মরেভে িারা িাোভদ আইে, ১৯০৮-এর ১০ ধারা অেু ােী োেলা 

করম্মি ৃারম্মবে। সিাৃভির বক্তম্মবয সুলিাো কাোল বম্মলে, আইে েন্ত্রণালে মথম্মক ম  ৃভরৃে 

মদো হম্মেম্মছ েভন্ত্রৃভরষদ সভিব মকাে ক্ষেিাবম্মল মসঠটম্মক আটম্মক মরম্মখ ভদম্মলে মসঠট আোম্মদর 

একঠট প্রশ্ন। আেরা স্পি বলম্মি িাই, এই (অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ) আইেটা  াম্মি কা িকর ো 

হে মসজেয ভিভে এ কূটম্মকৌশলঠট অবলেে কম্মরম্মছে। ভিভে বম্মলে, আেরা িাই এ ধরম্মের 

কূটম্মকৌশল বাদ ভদম্মে  াম্মদর সম্পভি এিভদে ধম্মর মবআইভেিাম্মব দখম্মল রাখা হম্মেম্মছ আইে ও 

আদালম্মির রাে অেু ােী িাম্মদর মসই সম্পভি ম ে অভবলম্মে মফরি মদো হে। 

https://www.jugantor.com/todays-paper/news/51004/উচ্চ-আদালম্মির-ভেম্মদিশো-দ্রিু-

বাস্তবােে-দাভব/print  

 

 

অভৃ িি সম্পভি 

আদালততর র্নতদিশনা বাস্তবায়তনর দার্ব 

র্নজস্ব প্রর্ততবদক    

২১ মে, ২০১৮ ০০:০০ 

অভৃ িি সম্পভির ভবষম্মে আদালম্মির ভেম্মদিশো বাস্তবােম্মের দাভব কম্মরম্মছ অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ জািীে োগভরক সেন্বে মসল। গিকাল শভেবার মপ্রস ক্লাম্মব অেুঠঠি সংবাদ 

সম্মেলম্মে এ দাভব জাোম্মো হে। 

https://www.jugantor.com/todays-paper/news/51004/উচ্চ-আদালতের-নির্দেশনা-দ্রুত-বাস্তবায়ন-দাবি/print
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সংবাদ সম্মেলম্মে জাোম্মো হে, গি ১ এভপ্রল সুভপ্রে মকাম্মটির ওম্মেবসাইম্মট অভৃ িি 

সম্পভির ভবষম্মে ৯০ ৃষ্ঠার একঠট ৃূণ িাে রাে প্রকাভশি হে। রাম্মে ৃা াঁিঠট ৃ িম্মবক্ষণসহ ৯ 

দফা ভেম্মদিশো মদওো হে। ৃ িম্মবক্ষম্মণ বলা হম্মেম্মছ, ৃাভকস্তাম্মে শােভরক শাসম্মের অধীম্মে 

প্রণীি হে েিুে সংভবধাে। এই সংভবধাম্মের অধীম্মেই প্রণেে করা হে ১৯৬৯ সাম্মলর শিররু 

সম্পভি অধযাম্মদশ। শােভরক সরকার অববধ হওোে িাম্মদর প্রণীি অধযাম্মদশও অববধ। 

ৃ িম্মবক্ষম্মণ আম্মরা বলা হে, ১৯৭৪ সাম্মলর ২৩ োম্মিির ৃর মকাম্মো সম্পভি শ্রুি সম্পভি বা 

অভৃ িি সম্পভি ভহম্মসম্মব িাভলকািুক্ত করার ভসদ্ধান্ত মবআইভে।  া াঁরা এ কাজ কম্মরম্মছে 

িা াঁরা এ মবআইভে কাম্মজর জেয দােবদ্ধ হম্মি ৃাম্মরে। অৃর এক ভেম্মদিশোে বলা হম্মেম্মছ, 

িভবষযম্মি আর মকাম্মো সম্পভি অভৃ িি সম্পভি ভহম্মসম্মব সরকাভর মগম্মজম্মট িাভলকািুক্ত 

করম্মি ৃারম্মব ো। 

সংবাদ সম্মেলম্মে বলা হে, অভৃ িি সম্পভির ভবষম্মে আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রােই িূড়ান্ত। 

ট্রাইবুযোম্মলর রাে বাস্তবােম্মের দাভেে মজলা প্রশাসম্মকর (ভিভস)। অথি কম্মেকঠট মজলার 

ভিভস আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রাম্মের ভবরুম্মদ্ধ হাইম্মকাম্মটি ভরট করার জেয আইে েন্ত্রণালম্মের 

সভলভসটর অেুভবিাম্মগ প্রস্তাব ৃাঠিম্মেম্মছে। 

http://kalerkantho.com/online/news/2018/05/21/638608  

 

অভৃ িি সম্পভি: উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু 

বাস্তবােম্মের দাভব 
 া াভদ ভরম্মৃাটি মসােবার, মে ২১, ২০১৮ 

সাম্মবক িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর উৃম্মদিা 

ও োেবাভধকার কেী অযািম্মিাম্মকট 

সুলিাো কাোল অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িম্মণ উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু 

বাস্তবােম্মের দাভব জাভেম্মেম্মছে। ভিভে 

অভিম্ম াগ কম্মরম্মছে, প্রধােেন্ত্রীর সভদচ্ছা 

থাকা সম্মত্ত্বও েভন্ত্রৃভরষদ ভবিাম্মগর 

অসহম্ম াভগিাে অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ 

http://kalerkantho.com/online/news/2018/05/21/638608


আইে বাস্তবােে হম্মচ্ছ ো। 

মরাববার জািীে মপ্রসক্লাব ভেলোেিম্মে এক সংবাদ সম্মেলম্মে এেে অভিম্ম াগ কম্মরে ভিভে।  
 

'অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইম্মের ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রম্নি বাস্তবােম্মের 

দাভবম্মি এই সংবাদ সম্মেলম্মের আম্মোজে করা হে। অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ জািীে োগভরক 

সেন্বে মসলিুক্ত ৯ঠট সংিার ৃক্ষ মথম্মক এই সংবাদ সম্মেলম্মের আম্মোজে করা হে।  

সংবাদ সম্মেলম্মে সুলিাো কাোল বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে করা হম্মেভছল 

অভৃ িি সম্পভির োম্মে জািীেকরণ করা সম্পভি আসল োভলম্মকর কাম্মছ মফরি মদো হম্মব। 

এ জেয লক্ষাভধক োেলা এখে ভেষ্পভির অম্মৃক্ষাে রম্মেম্মছ। 

ভিভে বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মণর ভবষম্মে আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রাে িূড়ান্ত। একই সম্মে 

এই রাে ও ভিক্রি বাস্তবােম্মের দাভেে মজলা প্রশাসম্মকর (ভিভস)। মজলা প্রশাসকম্মদর মকউ 

মকউ মসই আইে োেম্মছে ো। 

সংবাদ সম্মেলম্মে ৭ দফা দাভব সংবভলি এক ভলভখি বক্তবয উৃিাৃে করা হে। 

এ সেে বলা হে, এ আইে বাস্তবােম্মে আইে ও িূভে েন্ত্রণালম্মের সহম্ম াভগিা প্রম্মোজে। 

িুক্তম্মিাগীম্মদর মিাগাভন্ত ও দুদিশা লার্ম্মব িাম্মদর সহম্ম াভগিা কােো করা হে। 

সংবাদ সম্মেলম্মে বাংলাম্মদশ ভহন্দ ুমবৌদ্ধ ভিস্টাে ঐকয ৃভরষম্মদর সাধারণ সম্পাদক 

আইেজীবী রাো দাশগুপ্ত, মবসরকাভর সংগিে 'ভেম্মজরা কভরর সেন্বেকারী খুশী কভবর, 

অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালম্মের সুব্রি মিৌধুরী, অযাম্মসাভসম্মেশে ফর লযান্ড 

ভরফে ি অযান্ড মিম্মিলৃম্মেম্মন্টর (এএলআরভি) ভেব িাহী ৃভরিালক শােসুল হুদা প্রেুখ উৃভিি 

ভছম্মলে। 

http://www.jaijaidinbd.com/?view=details&archiev=yes&arch_date=21-05-

2018&type=single&pub_no=2260&cat_id=1&menu_id=38&news_type_id=1&index=3  
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উচ্চ আদালততর র্নতদিশনা দ্রতু বাস্তবায়তনর 

দার্ব 
 ভেজস্ব বািিা ৃভরম্মবশক | ঢাকা , মসােবার, ২১ মে ২০১৮ 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভব 

জাভেম্মেম্মছ জািীে োগভরক সেেরবে মসলিুক্ত েেঠট সংিা। গিকাল জািীে মপ্রসক্লাম্মব এ েে 

সংিা আম্মোক্রজি সংবাদ সম্মেলম্মে এসব দাভব জাোম্মো হে। অভৃ িি সম্পভি আইে বাস্তবােে 

দাভবম্মি জািীে োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত এ সংিাগুম্মলার মেিারা বলম্মছে, অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ আইেম্মক কা িকর করার মক্ষম্মে সুম্মকৌশম্মল সরকাম্মরর ভবভিন্ন ৃ িাম্মে এেেভক েন্ত্রী 

ৃ িাম্মেও বাধা সষ্ঠি করা হম্মচ্ছ, ম ঠট সমূ্পণ িিাম্মব আইে ও উচ্চ আদালম্মির রাম্মের ৃভরৃন্থী। 

সংবাদ সম্মেলম্মে োেবাভধকার কেী ও িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর সাম্মবক উৃম্মদিা অযািম্মিাম্মকট 

সুলিাো কাোল বম্মলে, হাইম্মকাম্মটির রাম্মের ৃর অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ ভবষম্মে আইে েন্ত্রণালে 

মথম্মক ম  ৃভরৃে মদো হম্মেম্মছ েভন্ত্রৃভরষদ সভিব মকাে ক্ষেিাবম্মল মসঠটম্মক আটম্মক মরম্মখ 

ভদম্মলে মসঠট আোম্মদর একঠট প্রশ্ন। অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইেঠট কা িকর ো করম্মি ভিভে 

এই কূটম্মকৌশলঠট অবলেে কম্মরম্মছে বম্মলও অভিম্ম াগ কম্মরে ভিভে। ভিভে এর িীব্র প্রভিবাদ 

জাভেম্মে বম্মলে, এ ধরম্মের কূটম্মকৌশল বাদ ভদম্মে  াম্মদর সম্পভি এিভদে ধম্মর মবআইভেিাম্মব 

দখম্মল রাখা হম্মেম্মছ আইে ও আদালম্মির রাে অেু ােী িাম্মদর মসই সম্পভি ম ে অভবলম্মে মফরি 

মদো হে। 

ভলভখি বক্তম্মবয সেন্বেক মেিা অযািম্মিাম্মকট সুব্রি মিৌধুরী বম্মলে, উচ্চ আদালি রাম্মে স্পি কম্মর 

ভেম্মদিশো ভদম্মেম্মছে ম , িভবষযম্মি আর মকাে সম্পভিম্মক অভৃ িি সম্পভি ভহম্মসম্মব মর্াষণা করা 

 াম্মব ো। ৃাশাৃাভশ এসব সম্পভির দ্রিু ভেষ্পভিম্মি মজলাে মজলাে একঠট ট্রাইবুযোল িাৃম্মের 

কথা রম্মেম্মছ। ভিভে অভিম্ম াগ কম্মর বম্মলে, এ ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো সম্মত্ত্বও প্রশাসে 

এবং েন্ত্রণালম্মের এ বযাৃাম্মর ৃ িাপ্ত আগ্রম্মহর অিাম্মব অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে আম্মলার 

েুখ মদম্মখভে। 

ভিভে বম্মলে, আইে েন্ত্রণালম্মের ভেম্মদিশো থাকার ৃরও ভকছু ভকছু মজলা প্রশাসক সঠিক 

োভলকম্মদর সম্পভি হস্তান্তম্মরর বযাৃাম্মর ৃদম্মক্ষৃ মেেভে। কারণ ভহম্মসম্মব িারা েন্ত্রণালে মথম্মক 

ভেম্মদিশো ৃােভে বম্মল জাভেম্মেম্মছে। 

সাংবাভদকম্মদর এক প্রম্মশ্নর জবাম্মব ভিভে বম্মলে, আইে কা িকর করার মক্ষম্মে সুম্মকৌশম্মল 

সরকাম্মরর ভবভিন্ন ৃ িাম্মে এেেভক েন্ত্রী ৃ িাম্মেও বাধা সষ্ঠি করা হম্মচ্ছ ম ঠট সমূ্পণ িিাম্মব আইে ও 

উচ্চ আদালম্মির রাম্মের ৃভরৃন্থী। ভবম্মশষ মক্ষম্মে  ভদ রাে োো ো হে িাহম্মল আদালি 

অবোেোর োেলা করা হম্মব। 

ৃূজা উদ াৃে ৃভরষম্মদর মেিা কাজল মদবোথ বম্মলে, উচ্চ আদালি মথম্মক ভেম্মদিশো থাকা 

সম্মত্ত্বও আইে প্রম্মোগকারী সংিাগুম্মলা অপ্রম্মোজেীে কালম্মক্ষৃণ করম্মছ। ভিভে বম্মলে, 



হাইম্মকাম্মটির রাম্মের ৃর আইে েন্ত্রণালে মথম্মক ৩ এভপ্রল বলা হম্মলা ভরম্মটর কথা বম্মল জেগণম্মক 

ভবভ্রান্ত ো কম্মর ভিভসরা ম ে আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রাে বাস্তবােে কম্মর। মসই ৃভরৃম্মে 

েভন্ত্রৃভরষদ সভিবম্মক অেুম্মরাধ কম্মর বলা হম্মেম্মছ এই ভিঠিঠট ম ে মজলা প্রশাসকম্মদর প্রদাে করা 

হে। েভন্ত্রৃভরষদ সভিব আইে েন্ত্রণালম্মের ভিঠিম্মক মরফার কম্মর িূভে েন্ত্রণালেম্মক বম্মলম্মছ ম , 

আইে েন্ত্রণালম্মের ভিঠির আইেগি ভদক ৃরীক্ষা-ভেরীক্ষা কম্মর ম ে বাস্তবােে করা হে। এ 

ভবষেম্মক েন্ত্রী-আেলাম্মদর প্রিযৃ িণ প্রক্রিোম্মক দীর্ িাভেি করার সব িম্মশষ েক্রজর ভহম্মসম্মব উম্মেখ 

কম্মর ভিভে বম্মলে, িাহম্মল প্রশ্ন হম্মলা আইে েন্ত্রণালে ভক আইেগি ভদক ৃরীক্ষা-ভেরীক্ষা ো কম্মরই 

ভিঠি ইসুয কম্মর? এসব আেলািাভন্ত্রক জঠটলিা দরূ করম্মি প্রধােেন্ত্রীর হস্তম্মক্ষৃ দাভব জাোে 

ভিভে। 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইম্মের সুফল এখেও োেুষ ৃাম্মচ্ছ ো উম্মেখ কম্মর ব্লাম্মস্টর আইে 

উৃম্মদিা মরজাউল কভরে বম্মলে, িুক্তম্মিাগীম্মদর এখে দুইঠটই প্রধাে দাভব, প্রথেঠট হম্মলা 

ট্রাইবুযোল ও আভৃল ট্রাইবুযোম্মল আম্মবদে দ্রিু ভেষ্পভি আর ভিিীেঠট ট্রাইবুযোম্মলর রাে 

বাস্তবােে। 

আেলার আইম্মের বাস্তবােে দীর্ িাভেি করার জেয ভবভিন্ন সেম্মে ভবভিন্ন ৃন্থা অবলেে কম্মরম্মছে 

উম্মেখ কম্মর সক্রেভলি সাোক্রজক আম্মন্দালে মেিা িবারক মহাম্মসইে বম্মলে, প্রধােেন্ত্রী বম্মলে এক 

আর উোর েন্ত্রী-সভিব কম্মরে আম্মরক। উচ্চ আদালি রাম্মে ৃভরষ্কার বম্মল ভদম্মেম্মছ সরকার  াম্মি 

ভরট ো কম্মর। সরকাম্মরর কাজ হম্মলা রােঠট বাস্তবােে করা, এখাম্মে ভিরুক্রক্ত করার মকাে সুম্ম াগ 

মেই। সংবাদ সম্মেলম্মে সংগিেগুম্মলার অেযােয মেিাকেীরা উৃভিি ভছম্মলে। 

 

ভলংক:http://print.thesangbad.net/news/frontpage/উচ্চ%2Bআদালম্মির%2Bভেম্মদিশো%2Bদ্রিু%

2Bবাস্তবােম্মের%2Bদাভব-26425/  

 

 

 

কযাৃসে ভেউজ 

২১ মে, ২০১৮ ইং  

http://print.thesangbad.net/news/frontpage/উচ্চ%2Bআদালতের%2Bনির্দেশনা%2Bদ্রুত%2Bবাস্তবায়নের%2Bদাবি-26425/
http://print.thesangbad.net/news/frontpage/উচ্চ%2Bআদালতের%2Bনির্দেশনা%2Bদ্রুত%2Bবাস্তবায়নের%2Bদাবি-26425/


 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযাৃ িণ আইে ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু কা িকর করার দাভবম্মি গিকাল 

জািীে মপ্রসক্লাম্মব বাংলাম্মদশ ৃূজা উদ াৃে ৃভরষদসহ কম্মেকঠট সংগিে ম ৌথিাম্মব সংবাদ সম্মেলম্মের 

আম্মোজে কম্মর    —মফাকাস বাংলা 

 

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2018/05/21/278531.html 

 

প্রকাশ : মসােবার, ২১ মে, ২০১৮ ০০:০০ টা   আৃম্মলাি : ২১ মে, ২০১৮ ০১:০৯ 

‘অসহম্ম াভগিাে বাস্তবােে হম্মচ্ছ ো অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ আইে’ 
র্নজস্ব প্রর্ততবদক 

 

প্রধােেন্ত্রীর সভদচ্ছা থাকা সম্মত্ত্বও েভন্ত্রৃভরষদ ভবিাম্মগর অসহম্ম াভগিাে অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ আইে বাস্তবােে হম্মচ্ছ ো বম্মল অভিম্ম াগ কম্মরম্মছে সাম্মবক িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর 

উৃম্মদিা ও োেবাভধকার মেেী অযািম্মিাম্মকট সুলিাো কাোল। অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মণ 

উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভব জাোে ভিভে। গিকাল জািীে মপ্রস ক্লাম্মবর 

ভিআইভৃ লাউম্মে ‘অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে’ ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু 

কা িকর করার দাভবম্মি অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ জািীে োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত ৯ঠট সংিা 

আম্মোক্রজি সংবাদ সম্মেলম্মে এ অভিম্ম াগ কম্মরে ভিভে। এ সেে বাংলাম্মদশ ভহন্দ ু মবৌদ্ধ 

ভিস্টাে ঐকয ৃভরষম্মদর সাধারণ সম্পাদক আইেজীবী রাো দাশগুপ্ত, মবসরকাভর সংগিে 

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2018/05/21/278531.html


‘ভেম্মজরা কভর’র সেন্বেকারী খুশী কভবর, অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালম্মের সুব্রি 

মিৌধুরী, অযাম্মসাভসম্মেশে ফর লযান্ড ভরফররে অযান্ড মিম্মিলৃম্মেম্মন্টর (এএলআরভি) ভেব িাহী 

ৃভরিালক শােসুল হুদা প্রেুখ উৃভিি ভছম্মলে। 

সুলিাো কাোল বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে করা হম্মেভছল অভৃ িি সম্পভির োম্মে 

জািীেকরণ করা সম্পভি আসল োভলম্মকর কাম্মছ মফরি ভদম্মি। এ জেয লক্ষাভধক োেলা 

এখে ভেষ্পভির অম্মৃক্ষাে রম্মেম্মছ। ভিভে বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মণর ভবষম্মে আভৃল 

ট্রাইবুযোম্মলর রাে িূড়ান্ত। একই সম্মে এই রাে ও ভিক্রি বাস্তবােম্মের দাভেে মজলা প্রশাসম্মকর 

(ভিভস)। মজলা প্রশাসকম্মদর মকউ মকউ মসই আইে োেম্মছে ো। 

আইেজীবী রাো দাশগুপ্ত বম্মলে, এই আইে কা িকর করার মক্ষম্মে েন্ত্রী ৃ িাম্মে বাধার সষ্ঠি 

করম্মছ। ভিভে বম্মলে, ইভিৃূম্মব ি মজলা জজ ও অভিভরক্ত মজলা জজ সেে িাদাসম্পন্ন 

ট্রাইবুযোম্মলর মদওো রাম্মের ভবরুম্মদ্ধ আভৃল ভেষ্পভির জেয আভৃল ট্রাইবুযোল দ্রিু গিে 

করম্মি হম্মব। জািীে ৃ িাম্মে এবং প্রভিঠট মজলাে িূভে প্রশাসে, সরকাভর আইেজীবী, 

িুক্তম্মিাগী জেপ্রভিভেভধ ও োেবাভধকার সংগিম্মের প্রভিভেভধ সেন্বম্মে েভেটভরং মসল গির 

কম্মর অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইম্মের বাস্তবােে এবং এ সংিান্ত অভেেে-দুেীভির 

অভিম্ম াগ ভেেভেি ৃভরবীক্ষম্মণর বযবিা করম্মি হম্মব। এম্মি িুক্তম্মিাগীম্মদর মিাগাভন্ত ও দুদিশা 

লার্ব হম্মব।  

http://www.bd-pratidin.com/city/2018/05/21/331787 

 

 

 

অর্প িত সম্পর্ি প্রতযপ িণ আইন: উচ্চ আদালততর 

র্নতদিশ দ্রতু কার্ িকর করার দার্ব 

মসােবার, ২১ মে ২০১৮ 

http://www.bd-pratidin.com/city/2018/05/21/331787


কাগজ প্রভিম্মবদক : অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির মদো 

ভেম্মদিশো দ্রিু কা িকরসহ ৭ দফা দাভব বাস্তবােম্মে সরকাম্মরর প্রভি আহ্বাে জাভেম্মেম্মছ 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ জািীে োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত ৯ঠট সংিা। গিকাল রভববার 

সকাম্মল জািীে মপ্রসক্লাম্মবর কেফাম্মরন্স লাউম্মে আম্মোক্রজি এক সংবাদ সম্মেলম্মে িারা 

এই দাভব জাোে। 

 

সংবাদ সম্মেলম্মে ভলভখি বক্তবয উৃিাৃে কম্মরে অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ 

আম্মন্দালম্মের সাধারণ সম্পাদক এিম্মিাম্মকট সুব্রি মিৌধুরী। অেুঠাম্মে অেযম্মদর েম্মধয 

বক্তবয রাম্মখে সাম্মবক িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর উৃম্মদিা ও োেবাভধকারকেী এিম্মিাম্মকট 

সুলিাো কাোল, এএলআরভির ভেব িাহী ৃভরিালক শােসুল হুদা, সক্রেভলি সাোক্রজক 

আম্মন্দালম্মের সহসিাৃভি এিম্মিাম্মকট িবারক মহাসাইে, বাংলাম্মদশ ৃূজা উদ াৃে 

ৃভরষম্মদর সিাৃভি কাজল মদবোথ ও বাংলাম্মদশ ভলগযাল এইি এন্ড সাভিিম্মসস ট্রাম্মস্টও 

(বরলুাস্ট) আইে উৃম্মদিা এিম্মিাম্মকট এস এে মরজাউল কভরে। 

 

ভলভখি বক্তম্মবয এিম্মিাম্মকট সুব্রি মিৌধুরী বম্মলে, ১৯৮৪ সাম্মলর ৩১ জলুাই রাষ্ট্রৃভির 

ভেব িাহী আম্মদম্মশ বলা হে, ‘এরৃর আর মকাম্মো সম্পভি অভৃ িি ভহম্মসম্মব মর্াষণা করা  াম্মব 

ো।’ ভকন্তু এরৃম্মরও সংখযালর্ু সম্প্রদাম্মের হাজার হাজার ৃভরবাম্মরর সম্পভি অভৃ িি 

ভহম্মসম্মব িাভলকািুক্ত করা হম্মেম্মছ। আদালম্মির রােম্মক উম্মৃক্ষা কম্মর সরকাভর িূভে 

প্রশাসম্মের এক মেভণর সাম্প্রদাভেক, স্বাথ িম্মন্বষী ও দুেীভিবাজ কে িকিিা েিুে েিুে 

সম্পভিম্মক অভৃ িি সম্পভির িাভলকািুক্ত কম্মর মগম্মছ। ২০০১ সাম্মল অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ আইে সংসম্মদ ৃাস হে। ভকন্তু আইম্মের বাস্তবােে প্রক্রিোে োো প্রভিবন্ধকিার 

কারম্মণ িুক্তম্মিাগীরা সুফল ৃােভে। এ অবিাে ভবিারৃভি ওবােদুল হাসাে ও ভবিারৃভি 

কষ্ ষ্ণা মদবোম্মথর সেন্বম্মে গঠিি হাইম্মকাটি ভবিাম্মগর দ্বিি মবঞ্চ একঠট ভরট আম্মবদম্মের 

ভেষ্পভি মশম্মষ মদো রাম্মে ৫ঠট ৃ িম্মবক্ষণসহ ৯ দফা ভেম্মদিশো ভদম্মেম্মছে। ভকন্তু উচ্চ 

আদালম্মির মদো ভেম্মদিশো বাস্তবােে হম্মচ্ছ ো। 

 

সংবাদ সম্মেলম্মে বক্তারা বম্মলে, উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােে, আইে 

েন্ত্রণালম্মের গি ৩ এভপ্রম্মলর ৃভরৃে মোিাম্মবক আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রাে ও ভিক্রির 

ভবরুম্মদ্ধ ভরট ো করার ভবষম্মে েন্ত্রী ৃভরষদ ভবিাগ ও িূভে েন্ত্রণালে মথম্মক ৃভরৃে জাভর 

করা, মবআইভেিাম্মব অভৃ িি সম্পভি িাভলকািুক্রক্তর সম্মে জভড়িম্মদর ভিভিি কম্মর ভবিাম্মর 

মসাৃদি করা, ‘খ’ িফভসলিুক্ত সম্পভির খাজো মেোর মক্ষম্মে দুেীভিগ্রস্ত িহভসল 

অভফম্মসর গভড়েভস ও দুেীভি বন্ধ করা, ‘ক’ িফভসলিুক্ত সম্পভির আম্মবদে দ্রিু 

ভেষ্পভির স্বাম্মথ ি ট্রাইবুযোম্মলর ভলভখি জবাব ও অেযােয অজহুাম্মি সরকাভর মকৌশলীম্মদর 

সেেম্মক্ষৃণ বন্ধ করা, মজলা জজ ও অভিভরক্ত মজলা জজ সেে িাদার ট্রাইবুযোম্মলর 

রাম্মের ভবরুম্মদ্ধ করা আভৃল ভেষ্পভির জেয ভবম্মশষ আভৃল ট্রাইবুযোল দ্রিু গিে করা এবং 

প্রভিঠট মজলাে িূভে প্রশাসে, সরকাভর আইেজীবী, িুক্তম্মিাগী জেপ্রভিভেভধ এবং োগভরক 



ও োেবাভধকার সংগিম্মের প্রভিভেভধ সেন্বম্মে েভেটভরং মসল গিে কম্মর সব অভেেে 

ভেেভেি ৃভরবীক্ষম্মণর বযবিাসহ ৭ দফা বাস্তবােম্মের দাভব জাোম্মো হে। 

ভলংক: http://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2018/05/21/192923.php 
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ঢাকা, ২০ মে (ইউএেভব)- অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু 

বাস্তবােম্মের দাভব জাভেম্মেম্মছে আম্মলািম্মকরা। 

রভববার জািীে মপ্রসক্লাম্মব অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে বাস্তবােে োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত 

ভবভিন্ন সংগিে এক সংবাদ সম্মেলম্মের োধযম্মে এ দাভব জাোে। 

ভলভখি বক্তম্মবয সেন্বেক মেিা সুব্রি মিৌধুরী বম্মলে, উচ্চ আদালি িার রাম্মে স্পি কম্মর ভেম্মদিশো 

ভদম্মেম্মছে ম  িভবষযম্মি আর মকাম্মো সম্পভিম্মক অভৃ িি সম্পভি ভহম্মসম্মব মর্াষণা করা  াম্মব ো। 

ৃাশাৃাভশ এসব সম্পভির দ্রিু ভেষ্পভিম্মি মজলাে মজলাে একঠট ট্রাইবুযোল িাৃম্মের কথা 

রম্মেম্মছ। 

ভিভে অভিম্ম াগ কম্মর বম্মলে, ভকন্তু উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো সম্মত্ত্বও প্রশাসে এবং েন্ত্রণালম্মের 

এবযাৃাম্মর ৃ িাপ্ত আগ্রম্মহর অিাম্মব অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে আম্মলার েুখ মদম্মখভে। 

সুব্রি আম্মরা দাভব কম্মরে, আইে েন্ত্রণালম্মের ভেম্মদিশো থাকার ৃরও ভকছু ভকছু মজলা প্রশাসক 

সঠিক োভলকম্মদর সম্পভি হস্তান্তম্মরর বযাৃাম্মর ৃদম্মক্ষৃ মেেভে। কারণ ভহম্মসম্মব িারা েন্ত্রণালে 

মথম্মক ভেম্মদিশো ৃােভে বম্মল জাভেম্মেম্মছে। 

সভপ্রে মকাম্মটির এ আইেজীবী বম্মলে, শিররু সম্পভি আইে এবং অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ 

আইম্মের কারম্মণ ১৯৬৫ সাল মথম্মক ২০০৬ সাল ৃ িন্ত সংখযালর্ু ৃভরবারগুম্মলা ক্ষভিগ্রি হম্মেম্মছ 

এবং িার কুফল মিাগ করম্মছ। 



বাংলাম্মদশ ৃূজা উদ াৃে ৃভরষম্মদর মেিা কাজল মদবোথ বম্মলে, উচ্চ আদালি মথম্মক ভেম্মদিশো 

থাকা সম্মত্ত্বও আইে প্রম্মোগকারী সংিাগুম্মলা অপ্রম্মোজেীে কালম্মক্ষৃণ করম্মছ।  

সংবাদ সম্মেলম্মে সংগিেগুম্মলার অেযােয মেিাকেীরা উৃভিি ভছম্মলে। 
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সাম্মবক িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর উৃম্মদিা ও োেবাভধকার কেী অযািম্মিাম্মকট সুলিাো 

কাোল অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মণ উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভব 

জাভেম্মেম্মছে। ভিভে অভিম্ম াগ কম্মরম্মছে, প্রধােেন্ত্রীর সভদচ্ছা থাকা সম্মত্ত্বও েভন্ত্রৃভরষদ 

ভবিাম্মগর অসহম্ম াভগিাে অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে বাস্তবােে হম্মচ্ছ ো।  

গিকাল মরাববার জািীে মপ্রসক্লাব ভেলোেিম্মে এক সংবাদ সম্মেলম্মে এেে অভিম্ম াগ 

কম্মরে ভিভে। সংবাদ সম্মেলম্মে অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালম্মের সুব্রি 

মিৌধুরী, অযাম্মসাভসম্মেশে ফর লযান্ড ভরফে ি অযান্ড মিম্মিলৃম্মেম্মন্টর (এএলআরভি) ভেব িাহী 

ৃভরিালক শােসুল হুদা প্রেুখ উৃভিি ভছম্মলে। 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইম্মের ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের 

দাভবম্মি এই সংবাদ সম্মেলম্মের আম্মোজে করা হে। অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ জািীে 

োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত ৯ঠট সংিার ৃক্ষ মথম্মক এই সংবাদ সম্মেলম্মের আম্মোজে করা 

হে।  

সংবাদ সম্মেলম্মে সুলিাো কাোল বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে করা হম্মেভছল 

অভৃ িি সম্পভির োম্মে জািীেকরণ করা সম্পভি আসল োভলম্মকর কাম্মছ মফরি মদো 

হম্মব। এ জেয লক্ষাভধক োেলা এখে ভেষ্পভির অম্মৃক্ষাে রম্মেম্মছ। 

ভিভে বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মণর ভবষম্মে আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রাে িূড়ান্ত। একই 

সম্মে এই রাে ও ভিক্রি বাস্তবােম্মের দাভেে মজলা প্রশাসম্মকর (ভিভস)। মজলা প্রশাসকম্মদর 

মকউ মকউ মসই আইে োেম্মছে ো।  সংবাদ সম্মেলম্মে ৭ দফা দাভব সংবভলি এক ভলভখি 

বক্তবয উৃিাৃে করা হে। এ সেে বলা হে, এ আইে বাস্তবােম্মে আইে ও িূভে 
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েন্ত্রণালম্মের সহম্ম াভগিা প্রম্মোজে। িুক্তম্মিাগীম্মদর মিাগাভন্ত ও দুদিশা লার্ম্মব িাম্মদর 

সহম্ম াভগিা কােো করা হে। 

http://www.dainik-destiny.com/details.php?id=95309 
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অভৃ িি সম্পভি প্রিযাৃ িণ আইে : উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো 

বাস্তবােে হম্মচ্ছ ভক? 
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ভেজস্ব প্রভিম্মবদক 
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জাতীয় প্রপ্রসক্লাতব আজ প্ররাববার সকাতল প্রবসরকার্র সংগঠনগুতলা সংবাদ সতেলতনর আতয়াজন 

কতর। ছর্ব : এনষ্টির্ি 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযাৃ িণ আইে ভেম্মে গি ১ এভপ্রল উচ্চ আদালম্মির মদওো ভেম্মদিশোগুম্মলা 

অম্মেক মজলা প্রশাসক মেম্মে িলম্মছে ো বম্মল অভিম্ম াগ কম্মরম্মছ মবশ কম্মেকঠট মবসরকাভর 

প্রভিঠাে। িারা অভবলম্মে এ আইে বাস্তবােম্মের দাভব জাোে। 

আজ মরাববার সকাম্মল জািীে মপ্রসক্লাম্মব আম্মোক্রজি সংবাদ সম্মেলম্মে এ দাভব জাোম্মো হে। 

ভবিারৃভি ওবােদুল হাসাে ও কষ্ ষ্ণ মদবোম্মথর সেন্বম্মে গঠিি হাইম্মকাম্মটির মবম্মঞ্চর মদওো রাম্মের 

ৃ িম্মবক্ষম্মণ সংভিি েন্ত্রণালেম্মক মজলা প্রশাসম্মের সহােিাে অভৃ িি সম্পভি অবেুক্ত করার 

ভেম্মদিশো মদওো হে। িারৃরও অম্মেক মজলা প্রশাসক োো অজহুাম্মি এ ভবষম্মে প্রম্মোজেীে 

ৃদম্মক্ষৃ গ্রহণ ো কম্মর আদালি অবোেো করম্মছে বম্মল অভিম্ম াগ কম্মরে িা াঁরা। 

১৯৬৫ সাম্মল ৃাভকস্তাে-িারি  ুম্মদ্ধর সেে ভকছু োগভরক িৎকালীে ৃূব ি ৃাভকস্তাে বা বাংলাম্মদশ 

মছম্মড় িম্মল  াে। ভকন্তু িাম্মদর সম্পভি বাংলাম্মদম্মশই মথম্মক  াে। এ সব সম্পভি ভেম্মে ৃরবিীম্মি 

রাষ্ট্রৃক্ষ ও জেগম্মণর েম্মধয িন্দ্ব শুরু হে। মকউ মকউ এগুম্মলাম্মক ভেম্মজর সম্পভি বম্মল মিাগ 

দখল করম্মি থাম্মক। অেযভদম্মক, রাষ্ট্রৃক্ষ এসব সম্পভি সরকাভর োভলকাোধীে করার মিিা কম্মর। 

মস সেে এ সম্পভিম্মক ‘শিররু সম্পভি’ বলা হম্মিা। 

ৃম্মর বাংলাম্মদম্মশর স্বাধীেিা  ুম্মদ্ধর ৃম্মর শিররু সম্পভি মথম্মক ‘অভৃ িি সম্পভি প্রিযাৃ িণ আইে ’ 

োেকরণ করা হে। এই আইে অেু ােী মকাম্মো সম্পভি অভৃ িি সম্পভি বম্মল প্রোভণি হম্মল িা 

সরকাভর োভলকাোে িম্মল  াম্মব। 



ভকন্তু এই বছম্মরর ১ এভপ্রল এই আইে ভেম্মে েিুে ভেম্মদিশো মদে উচ্চ আদালি। এই ভেম্মদিশো 

মোিাম্মবক অভৃ িি সম্পভি সরকাভর োভলকাোে মেওোর মিিা করা হম্মব ো। একাভধক বযক্রক্ত 

সম্পভিঠট দাভব করম্মল িা আদালম্মি গড়াম্মব। আর িা ো হম্মল ম  বযক্রক্ত জােগাঠট মিাগ দখল 

করম্মছ িার োভলকাোে থাকম্মব। 

এ ছাড়া উচ্চ আদালি এ ভবষম্মে আম্মরা আটঠট ভেম্মদিশো মদে। ভেম্মদিশোগুম্মলা হম্মলা : 

১. ২০০১ সাম্মলর অভৃ িি সম্পভি প্রিযাৃ িণ আইম্মের ১০ ধারা অেু ােী করা আম্মবদম্মের ভেষ্পভির 

জেয প্রম্মিযক মজলাে একঠট কম্মর ভবম্মশষ ক্ষেিা সম্পন্ন ট্রাইবুযোল িাৃম্মে সরকাম্মরর প্রভি 

ভেম্মদিশ। ম  ট্রাইবুযোম্মলর অভৃ িি সম্পভি আইম্মের অধীম্মে করা আম্মবদে ছাড়া অেয মকাম্মো 

আম্মবদে ভেষ্পভির এখভিোর থাকম্মব ো। এ ছাড়া ম সব মজলাে এ আইম্মের অধীম্মে আম্মবদম্মের 

সংখযা অম্মেক মবভশ, মসসব মজলাে একাভধক ট্রাইবুযোল গিম্মের কথা বলা হম্মেম্মছ। 

২. ২০০১ সাম্মলর অভৃ িি সম্পভি প্রিযাৃ িণ আইম্মের অধীম্মে ম সব মজলাে ট্রাইবুযোল িাৃে করা 

হম্মেম্মছ, মস সব ট্রাইবুযোলম্মক আম্মবদেগুম্মলা ভেষ্পভির জেয ওই আইম্মে উম্মেভখি সেেসীো 

কম্মিারিাম্মব ৃালম্মের ভেম্মদিশ। 

৩. ২০০১ সাম্মলর অভৃ িি সম্পভি প্রিযাৃ িণ আইম্মের ১০ (১) ধারার অধীম্মে আম্মবদে দাম্মেম্মরর 

মক্ষম্মে ভলভেম্মটশে অযাক্ট প্রম্ম াজয হম্মব। 

৪. আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর ভসদ্ধান্ত অথবা ম ম্মক্ষম্মে ট্রাইবুযোম্মলর রাম্মের ভবরুম্মদ্ধ ভেধ িাভরি 

সেেসীোর েম্মধয আভৃল করা হেভে, মসম্মক্ষম্মে ট্রাইবুযোম্মলর ভসদ্ধান্ত বাস্তবােম্মের জেয 

সংভিিম্মদর ভেম্মদিশ মদওো হম্মেম্মছ। ম ম্মহিু সরকার অভৃ িি সম্পভি আইে দ্বিভর কম্মর স্বল্প সেম্মের 

েম্মধয েূল োভলক বা উিরাভধকারীম্মদরম্মক সম্পভি ভফভরম্মে মদওোর ভসদ্ধান্ত ভেম্মেম্মছ, মসম্মহিু ভরট 

আম্মবদে দাভখল বা অেয মকাম্মো আম্মবদম্মের অ ুহাম্মি ট্রাইবুযোম্মলর ভিক্রি বাস্তবােম্মে মকাম্মো 

ভবলে ো করম্মি সরকাভর কে িকিিাম্মদর প্রভি ভেম্মদিশ। 

৫. ম ম্মহিু আইম্মে ট্রাইবুযোম্মলর রাম্মের ভবরুম্মদ্ধ করা আভৃল ভেষ্পভির জেয আভৃল ট্রাইবুযোল 

িাৃম্মের কথা বলা হম্মেম্মছ, মসম্মহিু প্রভিঠট মজলাে একঠট কম্মর ভবম্মশষ আভৃল ট্রাইবুযোল িাৃে 

করম্মি হম্মব। 

৬. সরকাম্মরর অধীম্মে থাকা অভৃ িি সম্পভির েম্মধয ম সব সম্পভির আইেগি দাভবদার মেই, 

মসসব সম্পভি সরকার শুধু োেভবক উন্নেম্মের (ভহউেযাে মিিলৃম্মেম্মন্টর) কাম্মজ বযবহার 

করম্মি ৃারম্মব। 

৭. সরকাম্মরর অধীম্মে থাকা অভৃ িি সম্পভির েম্মধয এরই েম্মধয মদম্মশর উন্নেম্মে ম সব সম্পভিম্মি 

মকাম্মো প্রভিঠাে গম্মড় মিালা হম্মেম্মছ, মসই প্রভিঠাম্মের োেকরণ সম্পভিঠটর েূল োভলম্মকর োম্মে 

করার জেয সরকার আইে প্রণেম্মে ৃদম্মক্ষৃ ভেম্মি ৃাম্মর। 

৮. ৬ ধারা অেু ােী ম সব সম্পভি এরই েম্মধয অম্মফরিম্ম াগয বলা হম্মেম্মছ, মসগুম্মলা মফরম্মির 

ৃভরবম্মিি মকাম্মো আইেগি দাভবদারম্মক ৃ িাপ্ত ক্ষভিৃূরম্মণর জেয সংসদ আইে প্রণেে করম্মি 

ৃাম্মর। 

https://ntvbd.com/bangladesh/196757/অভৃ িি-সম্পভি-প্রিযাৃ িণ-আইে--উচ্চ-আদালম্মির-

ভেম্মদিশো-বাস্তবােে-হম্মচ্ছ-ভক 

https://ntvbd.com/bangladesh/196757/অর্পিত-সম্পত্তি-প্রত্যার্পণ-আইন--উচ্চ-আদালতের-নির্দেশনা-বাস্তবায়ন-হচ্ছে-কি
https://ntvbd.com/bangladesh/196757/অর্পিত-সম্পত্তি-প্রত্যার্পণ-আইন--উচ্চ-আদালতের-নির্দেশনা-বাস্তবায়ন-হচ্ছে-কি


 

 

অভৃ িি সম্পভি : উচ্চ আদালম্মির 

ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভব 

 

 ভেজস্ব প্রভিম্মবদক  

 প্রকাভশি: ০৩:১৫ ভৃএে, ২০ মে ২০১৮ |  আৃম্মিট: ০৩:২০ ভৃএে, ২০ মে ২০১৮ 

 

সাম্মবক িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর উৃম্মদিা ও োেবাভধকার কেী অযািম্মিাম্মকট সুলিাো কাোল 

অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভব জাভেম্মেম্মছে। 

ভিভে অভিম্ম াগ কম্মরম্মছে, প্রধােেন্ত্রীর সভদচ্ছা থাকা সম্মেও েন্ত্রীৃভরষদ ভবিাম্মগর 

অসহম্ম াভগিাে অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে বাস্তবােে হম্মচ্ছ ো।  

 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter


মরাববার জািীে মপ্রস ক্লাব ভেলোেিম্মে এক সংবাদ সম্মেলম্মে এেে অভিম্ম াগ কম্মরে 

ভিভে।  

‘অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইম্মের ভবষম্মে উচ্চ আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের 

দাভবম্মি এই সংবাদ সম্মেলম্মের আম্মোজে করা হে। অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ জািীে োগভরক 

সেন্বে মসলিুক্ত ৯ঠট সংিার ৃক্ষ মথম্মক এই সংবাদ সম্মেলম্মের আম্মোজে করা হে।  

সংবাদ সম্মেলম্মে সুলিাো কাোল বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে করা হম্মেভছল 

অভৃ িি সম্পভির োম্মে জািীেকরণ করা সম্পভি আসল োভলম্মকর কাম্মছ মফরি মদো হম্মব। 

এ জেয লক্ষাভধক োেলা এখে ভেষ্পভির অম্মৃক্ষাে রম্মেম্মছ। 

ভিভে বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মের ভবষম্মে আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রাে িূড়ান্ত। একই সম্মে 

এই রাে ও ভিক্রি বাস্তবােম্মের দাভেে মজলা প্রশাসম্মকর (ভিভস)। মজলা প্রশাসকম্মদর মকউ 

মকউ মসই আইে োেম্মছে ো।  

সংবাদ সম্মেলম্মে ৭ দফা দাভব সংবভলি এক ভলভখি বক্তবয উৃিাৃে করা হে।  

এ সেে বলা হে, এ আইে বাস্তবােম্মে আইে ও িূভে েন্ত্রণালম্মের সহম্ম াভগিা প্রম্মোজে। 

িুক্তম্মিাগীম্মদর মিাগাভন্ত ও দুদিশা লার্ম্মব িাম্মদর সহম্ম াভগিা কােো করা হে। 

সংবাদ সম্মেলম্মে বাংলাম্মদশ ভহন্দ ুমবৌদ্ধ ভিস্টাে ঐকয ৃভরষম্মদর সাধারণ সম্পাদক 

আইেজীবী রাো দাশগুপ্ত, মবসরকাভর সংগিে ‘ভেম্মজরা কভরর সেন্বেকারী খুশী কভবর, 

অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালম্মের সুব্রি মিৌধুরী, অযাম্মসাভসম্মেশে ফর লযান্ড 

ভরফে ি অযান্ড মিম্মিলৃম্মেম্মন্টর (এএলআরভি) ভেব িাহী ৃভরিালক শােসুল হুদা প্রেুখ উৃভিি 

ভছম্মলে। 

https://www.jagonews24.com/national/news/428460 

 

 



অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িম্মণর ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের 

দাভব 
নার্সর উদ্দিন : রাইক্রজংভবভি িট কে 
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র্নজস্ব প্রর্ততবদক : অভৃ িি 

সম্পভি প্রিযৃ িম্মণ উচ্চ 

আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু 

বাস্তবােম্মের দাভব জাভেম্মেম্মছে 

িত্ত্বাবধােক সরকাম্মরর প্রাক্তে 

উৃম্মদিা ও োেবাভধকারকেী 

অযািম্মিাম্মকট সুলিাো কাোল। 

 

মরাববার জািীে মপ্রসক্লাব 

ভেলোেিম্মে অভৃ িি সম্পভি 

প্রিযৃ িণ আইম্মের ভবষম্মে উচ্চ 

আদালম্মির ভেম্মদিশো দ্রিু বাস্তবােম্মের দাভবম্মি জািীে োগভরক সেন্বে মসলিুক্ত েেঠট 

সংিা আম্মোক্রজি এক সংবাদ সম্মেলম্মে এ দাভব জাোে ভিভে। 

 

সুলিাো কাোল বম্মলে, প্রধােেন্ত্রীর সভদচ্ছা থাকা সম্মেও েভন্ত্রৃভরষদ ভবিাম্মগর 

অসহম্ম াভগিাে অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে বাস্তবােে হম্মচ্ছ ো। এছাড়া অভৃ িি 

সম্পভি প্রিযৃ িম্মণর ভবষম্মে আভৃল ট্রাইবুযোম্মলর রাে িূড়ান্ত। একই সম্মে এই রাে ও ভিক্রি 

বাস্তবােম্মের দাভেে মজলা প্রশাসম্মকর (ভিভস)। মজলা প্রশাসকম্মদর মকউ মকউ মসই আইে 

োেম্মছে ো। 

 

ভিভে বম্মলে, অভৃ িি সম্পভি প্রিযৃ িণ আইে করা হম্মেভছল অভৃ িি সম্পভির োম্মে 

জািীেকরণ করা সম্পভি আসল োভলম্মকর কাম্মছ মফরি মদওোর জেয। এ ভবষম্মে 

লক্ষাভধক োেলা এখে ভেষ্পভির অম্মৃক্ষাে রম্মেম্মছ। 
 

এ সেে সাি দফা দাভব সংবভলি ভলভখি বক্তবয উৃিাৃে কম্মর বলা হে, এ আইে 

বাস্তবােম্মে আইে ও িূভে েন্ত্রণালম্মের সহম্ম াভগিা প্রম্মোজে। িুক্তম্মিাগীম্মদর মিাগাভন্ত ও 

দুদিশা লার্ম্মব িাম্মদর সহম্ম াভগিা কােো করা হে। 
 

সংবাদ সম্মেলম্মে আম্মরা উৃভিি ভছম্মলে- বাংলাম্মদশ ভহন্দ ুমবৌদ্ধ ভিস্টাে ঐকয ৃভরষম্মদর 

সাধারণ সম্পাদক আইেজীবী রাো দাশগুপ্ত, মবসরকাভর সংগিে ভেম্মজরা কভরর 

সেন্বেকারী খুশী কভবর, অভৃ িি সম্পভি আইে প্রভিম্মরাধ আম্মন্দালম্মের সুব্রি মিৌধুরী 

প্রেুখ। 
 

http://www.risingbd.com/bywriter/writerID/33
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