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পৰৱত� পৃ�াত 

�কাশ েযাগয 

ভাৰতৰ উ�তম নযাাাাা 

েদৱানী আপীা অিধকাৰে�� 

েদৱানী আপীা ন�ৰ- ১২৬৪/২০১৯ চনৰ 

(িবেশষ অনুমিত আেৱদন (েদৱানী) ন�ৰঃ ১২৬২৪/২০১৮ পৰা উ�ৱ) 

ি�পুৰা উ� নযাাাাাৰ মহাপ�ীাকৰ জিৰােত 

--- আপীাকাৰী 

-বনাম- 

তীথর সাৰিথ মুখাজ� আৰ ুঅনযানয 

--- �িতবাদী 

 

ৰায় 

নযাাাধীশ েক. এম. েযােচফ 

১. গৱাহাা উ� নযাাাাো পুনৰী�ণ আেৱদন ন�ৰ ২১/২০১৮ চনৰ ওপৰত 

১৯/০৩/২০১৮ তািৰেখ জািৰ কৰা আেদশৰ িবৰুে� এই আপীা িবেশষ আেৱদন েযােগ অনুমিত 

�াি�েৰ দািখা কৰা ৈহেছ৷ এই িবেৰািধত আেদশৰ �াৰা ১ নং �িতবাদীো, োখ আেৱদন খািৰজ 

কৰাৰ িবপৰীেত দািখা কৰা পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন আদাােত �হণ কেৰ আৰ ুি�পুৰা নযািাক 

েসৱা, ে�ড-১ ৰ পৰী�াত েতওঁৰ উতৰবহীসমসহ পুনৰ মসাযাান কিৰবৈা িনেদরশ িদো৷ 
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২. ১৮/০১/২০১১ তািৰেখ �কািশত িব�াপনৰ জিৰােত ি�পুৰা নযািাক িবষাাৰ ে�ড-১ৰ 

৩টা পদত িনযুি�ৰ বােব কমরৰত অিধব�াৰ পৰা আেৱদন িবচৰা ৈহিছা৷ েসই িব�াপন 

অনুসিৰ ১ ন�ৰ �িতবাদীো ১২/০৬/২০১১ তািৰেখ েহাৱা �াৰি�ক পৰী�াত অৱতীণর ৈহিছা৷ 

েসই পৰী�াৰ ফাাফা ২৪/০৬/২০১১ তািৰেখ েঘাষণা কৰা হ’া৷ আেৱদনকাৰীৰ াগেত অনয 

১৬ জনক েযাগয েঘাষণা কৰা ৈহিছা৷ মুখয পৰী�া অনুি�ত ৈহিছা ৩০/০৭/২০১১ আৰ ু

৩১/০৭/২০১১ তািৰেখ৷ মুখয পৰী�া িতিনখন ��কাকত যু� আিছা৷ মুখয পৰী�াৰ ফাাফা 

২৯/০৯/২০১১ তািৰেখ েঘাষণা কৰা ৈহিছা, য’ত ১ ন�ৰ �িতবাদী েযাগয িবেবিচত নহ’া৷ 

েতওঁ তথয জনা অিধকাৰ আইন, ২০০৫ ৰ িভিতত েতওঁ াাভ কৰা ন�ৰসমসহ জািনবৈা 

িবচািৰো৷ ০১/১১/২০১১ তািৰেখ েতওঁক িনজৰ উতৰবহী চাবৈা িদাা ৈহিছা৷ ১ নং 

�িতবাদীো েতওঁৰ িকছুমান শ� উতৰ অশ� বুিা িচন িদাা েদখা পাইিছা৷ েতওঁ মুঠ ৩০০ 

ন�ৰৰ িভতৰত ১৭৫ ন�ৰ পাইিছা৷ অথরাৎ, েতওঁ সা�াৎকাৰত বিহবৈা �োাজন েহাৱা 

েযাগযতা অথরাৎ ৬০ শতাংশ ন�ৰৰ বােব ৫ ন�ৰ কম পাইিছা৷ েতওঁ িনজৰ ��কাকত ন�ৰ ১, 

২ আৰ ু৩ৰ উতৰবহীৰ পুনৰ মসাযাানৰ কাৰেণ আৰ ুেতওঁক সা�াৎকাৰৈা অেযাগয িবেবচনা কৰা 

িস�া� েব-আইনী েঘাষণা কিৰবৰ বােব েতওঁ এখন োখ আেৱদন দািখা কেৰ িযখন 

১৮০৯/২০১২ নং েযােগ প�ীভু� কৰা ৈহিছা৷ উ� োখ আেৱদনখন ১২/১২/২০১২ তািৰেখ 

খািৰজ কৰা হা৷ �িতবাদীো এই আদাাতত দািখা কৰা িবেশষ অনুমিত আেৱদন 

২৩/০৭/২০১৩ তািৰেখ খািৰজ কৰা হা৷ তাৰিপছত েতওঁ পুনৰ িবেবচনা আেৱদন দািখা 

কেৰ৷ পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখনত উ� নযাাাাো আিৱ�াৰ কেৰ েয িবিধ ২০০৩ অনুসিৰ 

পৰী�া অনুি�ত কৰা স�েকর  উে�খ থকা িনামাৱাীত উতৰবহী পুনৰ মসাযাানৰ িবষো েকােনা 

উে�খ নাই৷ িক� এইেটাও দিৃ�েগাচৰ ৈহিছা েয �কাশয ভুাৰ ে��ত পুনৰ মসাযাানত েকােনা 

বাধা নাই৷ শ� উতৰৰ বাবদ েকােনা ন�ৰ িনিদাা বা শ� উতৰ অশ� বুিা িবেবচনা কৰােটাও 

ইাাৰ অ�ভুর � হ’ব পােৰ৷ আদাােত িনঃসে�েহ এইেটা মনত ৰািখব াািগব েয ই েকিতাাও 

পৰী�কৰ দেৰ আচৰণ কিৰ উতম পৰী�কৰ ভস িমকা পাান কিৰব েনাৱােৰ৷ ইাাৰ িপছত �া� 

তথযসমসহ তাত উে�খ কৰা হ’া - 
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“২৫. আিম আেৱদনকাৰীৰ ১ নং ��কাকতৰ উতৰবহী আৰ ু২ নং ��কাকতৰ 

উতৰবহী চাোাঁ৷ আমাৰ মেত, ২ নং ��কাকতৰ উতৰবহীত ১৩ ন�ৰ ��ৰ 

উতৰ ৩, ১৮ ন�ৰ ��ৰ উতৰ ২ আৰ ু১৫ ন�ৰ ��ৰ উতৰ ৩ িদাা আেছ আৰ ু

েসইিবাাক অশ� বুিা দাগ মৰা আেছ৷ েসইদেৰ, ২ নং ��কাকতৰ উতৰবহীত 

১৪ ন�ৰ ��ৰ উতৰ ১ িদাা আেছ িক� তাৰ িবপৰীেত েকােনা ন�ৰ িদাা েহাৱা 

নাই- গিতেক এাা আেকৗ এবাৰ চাব াােগ৷ িক� আিম �� কিৰব িবচািৰেছা ঁ

েয, আিম এইে��ত েকােনা চসড়া� মতামত িদাা নাই।” 

৩. আেৱদনকাৰীো েতওঁৰ োখ আেৱদনখন খািৰজ েহাৱাৰ িপছত এই েগাচৰ তিৰেছ, এই 

েগাচৰ কাকত ন�ৰ ৩ ৰ ে��ত নযাা িবচািৰ কৰা ৈহেছ আৰ ুই ১ নং �িতবাদীৰ ১ নং আৰ ু২ নং 

��কাকতৰ েকােনা িবচাৰ নকেৰ৷ তদপুিৰ ১ নং �িতবাদীো িনেজও এই কথা �� কিৰ িদাা 

নাই৷ দীঘরসমা অিত�ম কৰা িবষােটাৈা চাই, আদাােত োখ আেৱদনখন �হণ কেৰ আৰ ুোখ 

আেৱদনখন খািৰজ কৰা ৰাােটা সংেশাধন কিৰ ি�পুৰা উ� নযাাাাাৰ মহা-প�ীাকক ২ ন�ৰ 

আৰ ু৩ ন�ৰ ��কাকতৰ আগেত মসাযাান কৰা উতৰবহী পুনৰ মসাযাান কিৰবৈা আেদশ িদো৷ 

এই উে�েশয গৱাহাা উ� নযাাাাাৰ ত�াৱধানত থকা উতৰবহীসমসহ ছীা কিৰ ি�পুৰা উ� 

নযাাাাাৰ মহা-প�ীাকৈা ে�ৰণ কিৰবৈা আেদশ িদো৷ 

৪. আিম আপীাকাৰী আৰ ু১ নং �িতবাদী দেুাা প�ৰ উকীাৰ যুি�সমসহ শিনোাঁ৷ 

৫. আপীা প�ৰ অি��াই ২০১১(৫) এছ.িচ.িচ.(৩৭) ত উে�খ থকা েক. ৰাজমাউাী 

বনাম এ.িভ.েক.এন. �ামী েগাচৰৰ ৰাােটাৰ স�েকর  উে�খ কিৰেছ৷ েসই িস�া�ত েকাৱা ৈহিছা 

েয এই েগাচৰৰ পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন �হণেযাগয নািছা৷ এই েগাচৰত পুনৰ িবেবচনা 

আেৱদনখন, িবেশষ অনুমিত আেৱদনখনতৈক আগেত িদাা েহাৱা নািছা৷ পুনৰ িবেবচনা 

আেৱদনখন িবেশষ অনুমিত আেৱদনখন দািখা কৰাৰ িপছতেহ দািখা কৰা ৈহিছা৷ তাৰিপছত 

েকৱা ইাাৰ িভিতেত উ� নযাাাাো পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন �হণ নকেৰ বুিা যুি� দািঙ 

ধেৰ৷ 



4 
 

পৰৱত� পৃ�াত 

৬. ি�তীােত, েতওঁ পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন দািখা কৰাত অ�াভািৱক িবা� েহাৱাৰ 

কথা দািঙ ধিৰেছ৷ আিম া�য কিৰিছোা ঁ েয িবেশষ অনুমিত আেৱদনখন ২০১৩ চনত খািৰজ 

কৰা ৈহিছা আৰ ুইাাৰ �াা ৫ বছৰ িপছত বতর মানৰ পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন দািখা কৰা 

ৈহিছা৷ িবিশ� অিধব�াই, োখ আেৱদনখনৰ চসড়া� ৰাা িদাাৰ িপছত বাছিন �ি�াাৰ িপছৰ 

পযরযাাৰ অ�গিতৰ িবষো উে�খ কিৰেছ৷ 

৭. তৃতীােত, আপীাকাৰীৰ িবিশ� অিধব�াই আঙুিাাাই িদো েয এই আদাােত িকছুমান 

এেন পিৰি�িতৰ কথা ৈকেছ িযেবােৰ পুনৰ মসাযাানৰ আেদশেটাৰ নযাযযতা �িতপাদন কেৰ৷ 

আটাইতৈক গৰুুপসণর িদশেটা হ’া, এজন পৰী�াথ�ক েতওঁৰ িনজৰ উতৰবহী পুনৰ মসাযাান 

িবচািৰবৈা অিধকাৰ িদাাৰ যিদ েকােনা উপব� নাথােক, েতে� েতওঁৰ পুনৰ মসাযাান কিৰবৈা 

দাবী কৰাৰ েকােনা অিধকাৰ নাথােক৷  এই কথা �ীকাযরয েয এই েগাচৰত েকােনা উপব� নাই 

িযো �াথ�গৰাকীক পুনৰ মসাযাান িবচািৰবৈা অিধকাৰ িদো৷ েতেন পিৰি�িতত উ� নযাাাাো 

পুনৰ িবচাৰ আেৱদনখন �হণ কৰা আৰ ু উতৰবহী পুনৰ মসাযাান কিৰবৈা িদাা আেদশেটা 

নযাাসংগত নহা৷ এইে��ত েতওঁ ২০০৪ চনৰ (৬) এছ.িচ.িচ. ৭১৪ ত থকা �েমাদ কমাৰ 

�বা�ৱ বনাম অধয�, িবহাৰ োাকেসৱা আোাগ, পাটনা আৰ ুঅনযানয েগাচৰেটাৈা আমাৰ দিৃ� 

আকষরণ কৰাইেছ৷ 

৮. অনযহােত, �থম �িতবাদীো উনুিকাাই িদেছ েয এইেটা এেন এটা েগাচৰ য’ত পৰী�েক 

েতওঁ িদাা শ� উতৰৰ বােব েকােনা ন�ৰ িদাা নাই আৰ ুফা�ৰসেপ উ� নযাাাাো এই অনযাা 

েদিখ হ�ে�প কিৰবাগীাা ৈহেছ৷ ১ নং �িতবাদীৰ িবিশ� অি��াই ২০১৮ চনৰ (২) এছ.িচ.িচ. 

৩৫৭ �কািশত ৰান িবজা িসং আৰ ুঅনযানয বনাম উতৰ �েদশ আৰ ুঅনযানয েগাচৰেটাৈা আমাৰ 

দিৃ� আকষরণ কৰাইেছ৷ ইাাত েকােনা সে�হ নাই েয এই েগাচৰৰ ৰাােটা দগুৰাকী িব� 

নযাাাধীেশ জািৰ কিৰিছা৷ তাত িদাা ধৰেণও এই ৰাােটাত েকাৱা ৈহেছ- 

“৩০.২ যিদ পৰী�া স�েকর  থকা েকােনা আইন, িবিধ বা িবিনমো উতৰবহী 

মসাযাান বা িনৰী�ণ কিৰবৈা অনুমিত িনিদো (�িতেৰাধ কৰাৰ পৰা পৃথক) 

েতিতাা আদাােত পুনৰ মসাযাান বা িনৰী�ণ কিৰবৈা অনুমিত িদব পােৰ, 
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যিদেহ এইেটা ��ভােৱ েদখা যাা েয এটা ভুা ৈহেছ আৰ ু ইাাক েকােনা যুি� 

�োাগ নকৰাৈক বুিজ েপাৱা যাা৷ িবৰা আৰ ুবযিত�মী েগাচৰত আদাােত এই 

কাম কিৰব পােৰ৷” 

৯. আচােত, আিম বযি�গতভােৱ উপি�ত থািক যুি� �দশরন কিৰবৈা অনুমিত িবচৰা, ১ 

নং �িতবাদীক আিম অনুমিত �দান কেৰাঁ৷ েতওঁ েজাৰ িদ ৈকেছ েয েতওঁ িদাা শ� উতৰৰ বাবদ 

পাবাগীাা ন�ৰ িনিদ েতওঁৰ �িত গৰুতৰ অনযাা কৰা ৈহেছ৷ 

১০. �থেম, আিম এইেটা িস�া� া’ব াািগব েয িযেহতু এই েগাচৰত িবেশষ অনুমিত 

আেৱদনখন নাকচ কৰাৰ িপছত পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন দািখা কৰা ৈহেছ, গিতেক আিম তাৰ 

িভিতেত আপীা আেৱদনখন �হণ কিৰম েনিক৷ িনঃসে�েহ আেৱদনকাৰীো েদখুৱাই িদাা ২০০১ 

চনৰ ৫ এছ.িচ.িচ. ৩৭ ত �কািশত েক. ৰাজমাউাী বনাম এ.িভ.েক.এন. �ামী েগাচৰত তাত 

উে�খ কৰা ধৰেণও েকাৱা ৈহেছ- 

“৪. ওপৰত উে�িখত েকানহাাােমদ আৰ ুঅনযানয েগাচৰেটা অনুসৰণ কিৰ 

আিম কওঁ েয উ� নযাাাাো িদাা ৰাাৰ িবপৰীেত দািখা কৰা িবেশষ অনুমিত 

আেৱদন খািৰজ হ’ো ইাাক আগেত িবচাৰ েহাৱা েগাচৰ বুিা গণয কিৰব 

েনাৱািৰ, যিদেহ পুনৰ িবেবচনা আেৱদন স�কর ত িদাা আেদশৰ িবৰুে� িবেশষ 

অনুমিত আেৱদন দািখা কৰা ৈহেছ৷ এেনকৱা এটা পিৰি�িতত যিদেহ এটা প�ই 

মসা ৰাাৰ িবৰুে� িবেশষ অনুমিত আেৱদনৰ েযােগিদ �িতকাৰ িবচািৰ নাপাই 

বহ পামৈক পুনৰ িবেবচনা আেৱদন দািখা কেৰ, েতেন পিৰি�িতত পুনৰ 

িবেবচনা আেৱদন দািখা কিৰো আইনী িবচাৰ �ি�াাৰ অপবযৱহাৰ কৰা 

হ’ব৷” 

১১. িয িক নহওঁক, ২০১১ চনৰ (৫) এছ.িচ.িচ. ৬০২ ত �কািশত গংগাধাৰা পাচাা বনাম 

সংম�া িবষাা আৰ ুঅনযানয েগাচৰত অনয এখন িবচাৰপীেঠ এটা েবোগ ধৰণৰ েটাকা িদিছা৷ 

উ� ৰাােটাত দজুনীাা খ� িবচাৰপীেঠ অনযানয কথাৰ াগেত তাত উে�খ কৰা ধৰেণও ৈকিছা- 
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“১০. আিম ইিতমেধয উে�খ কৰা এছ.িচ.িচ. ৪ নং অনুেছদত থকা ৰাােটা চািা-

জািৰ চাোাঁ কিৰোা ঁআৰ ুা�য কিৰোা ঁ েয যিদেহ িবেশষ অনুমিত আেৱদনখন 

খািৰজ কৰাৰ িপছত উ� নযাাাাাত পুনৰ িবেবচনা আেৱদন দািখা কৰা হা, 

েতেনহ’ো, ই উ�তম নযাাাাাৰ হকমক �কােশয অপমান কৰা বুিা গণয কৰা 

হ’ব৷ আমাৰ মেত, ওপৰত উে�িখত ম�বযসমসহ নিজৰ �ৰসেপ সমসিা �হণ কিৰব 

েনাৱািৰ৷ আিম অপমানৈা ভা কৰা নাই৷ মন কিৰবাগীাা িবষােটা ৈহেছ েয 

আইনমেত ৈহেছ েন নাই েসাা া�য কৰা৷ আিম অপমািনত ৈহেছা েন নাই েহাৱা 

েসইেটা অ�াসংিগক৷” 

১২. আইনী মতামতৰ পাথরকয েদিখ েগাচৰেটা ডাঙৰ িবচাৰপীঠৈা ে�ৰণ কৰা হ’া৷ এই 

অ�গিতৰ পিৰে�ি�তত আিম নাভােবা ঁ েয িযেহতু পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন, িবেশষ অনুমিত 

আেৱদনখন খািৰজ কৰাৰ িপছত দািখা কৰা ৈহেছ, গিতেক আপীাকাৰীো �িতকাৰ পাবৰ 

েযাগয৷ 

১৩. পৰৱত� িবেবচনা কিৰবাগীাা িবষােটা ৈহেছ আেদশেটাৰ যথাথরতা৷ ওপৰত উে�খ কৰা 

�েমাদ কমাৰ �বা�ৱ েগাচৰত িতিনজনীাা িবচাৰপীেঠ আগৰ দজুনীাা িবচাৰপীেঠ িদাা 

ৰাােটা, িযেটা ১৯৮৪ চনৰ ৪ এছ.িচ.িচ. ২৭ ত আেছ, উে�খ কিৰ তাত িদাা ধৰেণ ম�বয 

আগবঢ়াইিছা- 

“৭. আোাগৰ িবিধত এজন পৰী�াথ�ো িনজৰ উতৰবহী পুনৰ মসাযাান 

িবচািৰব পৰা েকােনা উপব� নথকা স�কর ত েকােনা িবতকর  নাই৷ েতেন 

পিৰি�িতত আপীাকাৰীো োখ আেৱদনত উে�খ কৰা �াথরনােটা অসমথরনীা 

আৰ ুিব� এজনীাা নযাাাধীেশ উতৰবহী পুনৰ মসাযাান কেৰাৱােটা ভুা৷ 

৮. এজনীাা িবচাৰপীেঠ িদাা পথেটা অনুসৰণ কিৰো বযৱহািৰক সমসযাৰ 

সৃি� কিৰব৷ বহেতা পৰী�াথ�ো েতওঁোাকৰ উতৰবহী পুনৰ মসাযাান কিৰবৈা 

�াথরনা জনাবৈা সুিবধা া’ব পােৰ৷ সাধাৰণেত, োখ আেৱদন দািখা কিৰো 
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আদাােত িবিভ� তািৰখত আেদশ িদো৷ েতিতাা আোােগ �াথ�গৰাকীৰ 

উতৰবহীসমসহ পুনৰ মসাযাান কিৰবৈা পিাাব াািগব আৰ ু ইাাৰ বােব বহ 

সমাৰ �োাজন হ’ব৷ িযেহতু আোােগ পতা পৰী�াসমসহ �িতেযািগতামসাক 

পৰী�া, েসো পৰী�াৰ ফাাফা েঘাষণা কৰাত িবা� হ’ব আৰ ুখাাী পদসমসহ 

দীঘর সমাৰ কাৰেণ পসৰণ েনােহাৱাৈক থািকব৷ যিদ েকােনা �াথ�ো পুনৰ 

মসাযাানত কম ন�ৰ পাা েতিতাা িক হ’ব? েতিতাা েতওঁ আেবদন জনাব েয 

েতওঁৰ আগৰ ন�ৰেবাৰ �হণ কিৰব াােগ৷ এই িবষােটাৰ ওপৰত িনিদর� িবিধ 

নথকাৰ বােব ই িবিভ� সমসযাৰ সৃি� কিৰব পােৰ আৰ ুবৃহতৰ �াথরত এইেবাৰ 

এিৰব াােগ৷” 

১৪. ২০১০ চনৰ (৬) এছ.িচ.িচ. ৭৫৯ ত �কািশত িহমাচা �েদশ োাকেসৱা আোাগ বনাম 

মুেকশ ঠাকৰ আৰ ুঅনযানয েগাচৰত দজুনীাা িবচাৰপীেঠ তাত িদাা ধৰেণ ৈকিছা- 

“২০. ওপৰত আোাচনা কৰা অনুসিৰ উ� নযাাাাো িনজাববীাাৈক ��কাকত 

আৰ ু উতৰবহীসমসহ পৰী�া কৰােটা উিচত নািছা, িবেশষৈক আোােগ িযেহতু 

েগােটই �াথ�সমসহৰ িভতৰত েযাগযতা িনৰসপণ কিৰ ৈথিছা৷ যিদ ��কাকত 

ৈতাাৰ কৰাত বা মসাযাান কৰাত েকােনা �ি আিছা বা ৈহিছা, তাৰবােব 

পৰী�াত অৱতীণর েহাৱা সকোা �াথ�োই ভু�েভাগী হ’ব, েকৱা ১ নং 

�িতবাদীৰ ে��েত নহ’ব৷ এইেটা এটা সুিবধাৰ কথা েয উ� নযাাাাো আইন 

িবষাৰ উতৰবহী পৰী�া কিৰিছা, এইে��ত যিদ পদাথর িব�ান, ৰাসাাণ 

িব�ান আৰ ুঅংক িবষাৰ দেৰ অনযানয িবষা িবাাক হ’ােহঁেতন েতিতাা উ� 

নযাাাাো িক প�া অৱা�ন কিৰোেহঁেতন ই আমাৰ েবাধগময নহা৷ গিতেক, 

আিম িবেবচনা কেৰা ঁেয উ� নযাাাাাক েতেন প�া অৱা�ন কিৰবৈা িদাােটা 

উিচত নহ’ব৷” 

(গৰুু �দান কৰা ৈহেছ) 
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ইাােৰাপিৰ তাত িদাা ধৰেণ গৰুুসহকােৰ িবেবচনা কৰা হ’া- 

“২৪. উতৰবহী পুনৰ মসাযাান িবষােটা পসেবর িবচাৰ েনােহাৱা িবষা নহা৷ এই 

িবষােটা এই আদাােত মহাৰা� ৰািজযক উ� মাধযিমক আৰ ুউ�তৰ মাধযিমক 

িশ�া পিৰষদ বনাম পিৰেতাষ ভস েপশ কমাৰ েশঠ (১৯৮৪) ৪ এছ.িচ.িচ. ২৭ 

েগাচৰত িবশদভােৱ িবেবিচত ৈহিছা, য’ত এই আদাােত এই যুি� অ�াহয 

কিৰিছা েয যিদ পুনৰ মসাযাানৰ কাৰেণ েকােনা উপব� নাথােক, েতিতাা 

আদাােত এইে��ত িনেদরশ জািৰ কিৰব পােৰ৷ আদাােত ইাাৰ িপছত আেকৗ 

ৈকিছা েয যিদও িবিধ বা িবিনমাৰ নীিতৰ িস�া�ত েকােনা পুনৰ িনৰী�ণ বা 

পৰী�া কৰা/পুনৰ মসাযাানৰ বযৱ�া নাথােক, েতিতাাও তাৰ িবৰুে� আপিত 

কিৰব েনাৱািৰ, যিদেহ েদখুৱাব পৰা নাযাা েয নীিতেটােৱ েকােনা আইনৰ 

িকছুমান উপব� উাংঘা কিৰেছ৷” 

১৫. ওপৰত উে�খ কৰা �েমাদ কমাৰ �বা�ৱৰ েগাচৰেটাৰ িবষো উে�খ কিৰ কা েয- 

“২৬. গিতেক এই িবষাত আইন এইেটােৱই হ’ব পােৰ েয যিদ সংিবিধত বা 

িবিধব� িনামত/িবিনামত েকােনা উপব� নাথােক, েতিতাা আদাােত 

সাধাৰণেত পুনৰ মসাযাানৰ আেদশ িদাা উিচত নহ’ব৷” 

১৬. ২০১৪ চনৰ (১৪) এছ.িচ.িচ. ৫২৩ ত �কািশত েক�ীা মাধযিমক িশ�া পিৰষদ 

স�াদকৰ েযােগিদ, সবরভাৰতীা �াক-িচিকৎসা/ দ� িচিকৎসা �েৱশ পৰী�া আৰ ুঅনযানয বনাম 

খুচব ু�বা�ৱ আৰ ুঅনযানয েগাচৰত পুনৰ এখন দজুনীাা িবচাৰপীেঠ পসবরৰ িস�া�সমসহ পুনৰ 

িবেবচনা কিৰ তাত িদাা ধৰেণেৰ মত আগবঢ়াইিছা- 

“৯. আিম েদিখোাঁ েয এইখন িবচাৰপীেঠ �েমাদ কমাৰ �বা�ৱ বনাম িবহাৰ 

োাকেসৱা আোাগ (২০০৪) ৬ এছ.িচ.িচ. ৭১৪ েগাচৰত মহাৰা� ৰািজযক উ� 

মাধযিমক আৰ ুউ�তৰ মাধযিমক িশ�া পিৰষদ বনাম পিৰেতাষ ভস েপশ কমাৰ 

েশঠ (১৯৮৪) ৪ এছ.িচ.িচ. ২৭ ৰ আাম ৈা কা েয েসই �সংগত থকা িবিধত 
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উতৰবহী পুনৰ মসাযাানৰ েকােনা উপব� নাথািকো, পৰী�াৰ েকােনা �াথ�ো 

িনজৰ উতৰবহী পুনৰ মসাযাানৰ বােব দাবী কিৰব পৰা অিধকাৰ নাই৷ এইখন 

নযাাাাােৰ অনয এখন িতিনজনীাা িবচাৰপীেঠ মাধযিমক িশ�া পিৰষদ বনাম 

�ভাস ৰ�ন প�া (২০০৪) ১৩ এছ.িচ.িচ. ৩৮৩ েগাচৰত �েমাদ কমাৰ �বা�ৱ 

বনাম িবহাৰ োাকেসৱা আোাগ (২০০৪) ৬ এছ.িচ.িচ. ৭১৪ েগাচৰৰ িস�া�েটা 

অনুসৰণ কিৰ ৈকিছা েয ৯০ শতাংশ বা তেতািধক ন�ৰ েপাৱা �াথ�ৰ উতৰবহী 

পুনৰ মসাযাান কিৰবৈা িদাা উ� নযাাাাাৰ আেদশেটা আইনত �হণেযাগয নহা, 

কাৰণ এই পৰী�া অনুি�ত কৰা ঊিৰষযা মাধযিমক িশ�া পিৰষেদ েতওঁোাকৰ 

িনামাৱাীত উতৰবহী পুনৰ মসাযাানৰ েকােনা উপব� ৰখা নািছা৷” 

১৭. অৱেশষত ২০১৮ চনৰ (২) এছ.িচ.িচ. ৩৫৭ ত �কািশত ৰণিবজা িসং আৰু অনযানয 

বনাম উতৰ �েদশ আৰ ুঅনযানয েগাচৰত আদাােত িস�া�সমসহ বািছ উিাাাইেছ, য’ত ৩০.২ 

অনুেছদেটা অ�ভুর �৷ আিম ৩০.৫ অনুেছদত থকা তাত িদাা ধৰণৰ িস�া�সমসেহা চাব পােৰা,ঁ  

“৩০.৫ যিদ েকিতাাবা েকােনা সে�হৰ উ�ৱ হা, েতিতাা তাৰ সুফা �াথ�তৈক 

পৰী�া পতা কতৃর প�ইেহ াাভ কিৰব ৷” 

১৮. আিম এই নযাাাাাৰ িস�া�সমসহত চক ফুৰাোাঁ৷ এখন িতিনজনীাা িবচাৰপীেঠ 

সে�হাতীতভােৱ মতামত আগবঢ়াইেছ েয যিদ পুনৰ মসাযাানৰ েকােনা উপব� নাথােক, েতিতাা 

পুনৰ মসাযাানৰ বােব দাবী জেনাৱাৰ েকােনা আইনী অিধকাৰ নাথােক৷ িনঃসে�েহ েকােনা 

উপব�ও নাই৷ কাযরতঃ উ� নযাাাাো আপিত কৰা ৰাােটা েসই এেক িভিতেত িদিছা৷ আিম 

উতৰ িদবাগীাা ��েটা হ’া, েকােনা উপব� নাথািকো, আদাােত ২২৬ অনুেছদ মেতও পুনৰ 

মসাযাানৰ আেদশ িদব পৰােটা েনােহাৱা ৈহ যাা েনিক? এইেটা সতয েয পৰমােদশ িবচািৰব পৰা 

অিধকাৰেটা আইনী অিধকাৰ আৰ ু উতৰ িদাা �িতবাদী প�ৰ পাান কিৰবাগীাা ৰাজহৱা 

কতর বযৰ ওপৰত িনভর ৰ কিৰব৷ এইেটা �� ৈহ পিৰা েয ১ম �িতবাদীো পুনৰ মসাযাানৰ কাৰেণ 

োখ আেৱদন বা পুনৰ িবেবচনা আেৱদন চাাই িনাাৰ েকােনা অিধকাৰ নাই৷ 
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১৯. এিতাা এটা ��ৰ উ�ৱ হা, যিদও পুনৰ মসাযাান অিধকাৰ িহচােপ িবচৰাৰ েকােনা 

আইনী অিধকাৰ নাই, এেনকৱা এটা পিৰি�িত উ�ৱ হ’ব পােৰ েনিক য’ত আদাােতা সে�হত 

থািক যাব? িবেশষ পিৰি�িতত োখ আেৱদনকাৰীক �িত গৰুতৰ অনযাা কৰা ৈহ যাব পােৰ৷ 

এেনকৱা পিৰি�িতৰ উ�ৱ হ’ব পােৰ যিদেহ শ� উতৰ িদাা সে�ও েকােনা ন�ৰ িদাা েহাৱা নাই 

অথচ পুনৰ মসাযাানেৰা েকােনা উপব� নাই৷ িনঃসে�েহ এইেটা এেনকৱা েগাচৰেত সীমাব� 

থািকব য’ত উতৰৰ শ� ৈা েকােনা িববাদ নাথািকব৷ ইাাৰ িপছেতা যিদ েকােনা সে�হ থােক 

েতিতাা েসই সে�হৰ সমাধান পৰী�া পতা কতৃর প�ৰ সপে�েহ ঘটাব াােগ৷ �াথ�ো িদাা শ� 

উতৰ, যাৰ ওপৰত অােপা সে�হ নাই আৰ ুয’ত পুনৰ মসাযাানৰ েকােনা উপব� নাই, েতিতাাও 

২২৬ অনুেছদত থকা �শ� �মতাসমসহ  বাহাা থািকব, িক� েতওঁৰ উতৰ ভুা বুিা ধৰা হ’ব 

আৰ ুেসইবােব ন�ৰ পাবৈা েযাগয নহা বুিা িবেবচনা কৰা হ’ব৷ 

২০. ি�তীা পিৰি�িতেটা োখ আেৱদন দািখা কৰা আদাাতত উপ�াপন কিৰব পৰা যাা 

েনিক, োখ আেৱদন �হণ কিৰব পৰা আদাাতৰ �শ� �মতা থকা সে�ও ই অসহাা েনিক? �থম 

কথা হ’া, পুনৰ মসাযাান স�কর ত েকােনা উপব� নাথািকো, এজন �াথ�ো  অিধকাৰ িহচােপ 

পুনৰ মসাযাান দাবী কিৰব েনাৱােৰ৷ ি�তীােত, িযেকােনা পিৰি�িতেত েযিতাা পুনৰ মসাযাানৰ 

েকােনা উপব� নাথািকব, েতেনে��ত োখ আেৱদন �হণ কৰা আদাােত সে�হাতীত 

সাংিবধািনক �মতা �োাগ কিৰব েনিক? আিম পুনৰ কওঁ েয এেন পিৰি�িত িবৰা আৰু 

বযিত�ম৷ 

২১. গিতেক আিম ২০১৮ চনৰ (২) এছ.িচ.িচ. ৩৫৭ ত থকা ৰণিবজা িসং আৰু অনযানয 

বনাম উতৰ �েদশ আৰ ুঅনযানয েগাচৰৰ ৰাাত ৩০.২ অনুেছদত থকা িস�া�েটা েকৱা ওপৰত 

উে�খ কৰা ে��তেহ বুিজম৷ আিম ইিতমেধয া�য কিৰেছা ঁেয ২০১০ চনৰ (৬) এছ.িচ.িচ. ৭৫৭ত 

�কািশত িভ.এছ. আচুথান বনাম মুেকশ ঠাকৰ েগাচৰত িদাা ৰাাৰ ২৬ নং অনুেছদত উে�খ 

কিৰেছ েয আদাােত সকোা িবচাৰিবিধ পযরযেব�ণ কিৰ িনামেটা এইবুিা বুিজিছা েয উপব�ৰ 

অনুপি�িতত আদাােত সাধাৰণেত পুনৰ মসাযাানৰ আেদশ িদব নাাােগ৷ 
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২২. এই েগাচৰত আিম ইিতমেধয উে�খ কিৰেছা ঁেয এই োখ আেৱদনখন পৰী�াৰ ফাাফাক 

�তযাহবান জনাই, পুনৰ মসাযাান িবচািৰ কৰা ৈহেছ৷ োখ আেৱদনখন ২০১২ চনত উ� 

নযাাাাো খািৰজ কিৰিছা৷ িবেশষ অনুমিত আেৱদনখন ২০১৩ চনত খািৰজ কিৰিছা৷ পুনৰ 

িবেবচনা আেৱদনখন �াা ৫ বছৰ িপছত দািখা কৰা ৈহিছা৷ এই মাজৰ সমােছাৱাত নতুন 

বাছিনও ৈহিছা৷ এইেটা সতয হ’ব পােৰ েয পুনৰ িবেবচনা আেৱদনখন দািখা কৰাৰ িবা�েটা 

মাফ কিৰ িদো, এইেটােৱই নুবুজাা েয আদাােত ২২৬ অনুেছদত থকা িবেবচনামসাক অিধকাৰ 

�োাগ কেৰােত অিত�ম কৰা সমা আৰ ুপৰৱত� সমাত েহাৱা অ�গিতসমসহ উেপ�া কিৰব৷ 

২০১৮ চনৰ (২) এছ.িচ.িচ. ৩৫৭ ত �কািশত উতৰ �েদশ োাকেসৱা আোাগ, অধয�ৰ েযােগিদ 

আৰ ুঅনযানয বনাম ৰাহা িসং আৰ ুঅনযানয েগাচৰৰ �থম �িতবাদকাৰীৰ মেত উ� নযাাাাাৰ 

হ�ে�পৰ িভিত আেছ যিদও েসইেটা �কাশয েহাৱা নাই৷ আদাােত এইেটা দািঙ ধিৰিছা েয 

অনযানয িবষাৰ াগেত আদাােত পুনৰ মসাযাানৰ িনেদরশ িদব পােৰ, যিদেহ এইেটা সা�ীৰ ওপৰত 

িভিত কিৰ উপনীত েহাৱা িস�া� বা �ি�াাৰ যুি�ৰ ওপৰত িভিত নকৰাৈক ��ভােৱ েদখুওৱা 

হা আৰ ু েকৱা িবৰা বা বযিত�মী ে��ত, য’ত ব�গত ভুা ৈহেছ৷ এই েগাচৰক িবৰা বা 

বযিত�মী েগাচৰ িহচােপ িচি�ত কৰােটা শ� নহ’ব, িযেহতু �থম �িতবাদীো িকছুমান পৰৱত� 

ঘটনা ঘিবৈা িদ ৫ বছৰৰ িপছত আদাাতৰ কাষ চািপেছ৷ আিম অনুভৱ কেৰাঁ েয এই 

দিৃ�ভংগীেটা উ� নযাাাাো স�সণরৰসেপ আঁেকাৱািা োাৱা নাই৷ এইেটা া�য কিৰব াািগব েয 

পুনৰ িবেবচনা মসা িবষােটাৰ পুনৰ শনািন নহা৷ পুনৰ িবেবচনা হ’ব পােৰ, যিদেহ েকােনা বাদ-

�িতবাদ েনােহাৱাৈক এটা �তীামান ভুা িচনা� কৰা যাা৷ এইেটা এটা েতেনকৱা েগাচৰ আিছা 

েনিক? এইিখিনেত আপীাকাৰীো আদাাতৰ দিৃ� আকষরণ কিৰ েকৱা পৰী�াৰ তৃতীা খ�ৰ 

��েবাৰৰ ে��ত িয যুি� আগবঢ়াইেছ আিম তাক চািা-জািৰ চাব াািগব, কাৰণ ১ম �িতবাদীো 

েকৱা এই িদশেটােহ উ� নযাাাাাত উপ�াপন কিৰিছা৷ উ� নযাাাাো এই োখ আেৱদন 

স�ভর ত িদাা ৰাাত এই যুি�েটা দািঙ ধিৰেছ৷ এই ৰাােটাত ৩ ন�ৰ ��কাকতৰ উতৰবহী 

মসাযাানত েহাৱা েখিা-েমিা স�কর ত িবতংভােৱ আোাচনা কৰা ৈহেছ৷ এই আদাােত উ� 

নযাাাাাৰ মতামতেটাৰ েকােনা পিৰৱতর ন কৰা নাই৷ তৎসে�ও উ� নযাাাাো িবেৰািধত ৰাাত 

�থম খ� আৰ ুি�তীা খ�ত থকা ��সমসহৰ আাম ৈা, পুনৰ িবচাৰ আেৱদনখন �হণ কিৰ ৫টা 
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বছৰ অিত�ম কৰাৰ িপছেতা সকাহ �দান কিৰিছা৷ এই আপীা �হণ কিৰবৰ বােব এো যেথ�৷ 

এইিবাাকৰ উপিৰও আিম িবষােটাৰ িকছুমান গণ চািা-জািৰ চাইেছাঁ৷ 

২৩. �থম �িতবাদীৰ ৫ ন�ৰ কিমা৷ িবেৰািধত ৰাাৰ ২৫ ন�ৰ অনুেছদত খ� িবচাৰপীেঠ 

চািৰটা ��ৰ কথা তুিা আিনেছ৷ আদাােত, �থম �িতবাদীো উ� ৪টা �� স�ভর ত িদাা উতৰৰ 

ওপৰত িভিত কিৰ হ�ে�প সসচনা কিৰিছা৷ যিদ আিম ৩ (xii) ��েটা াও,ঁ ই এেনধৰণৰ আিছা- 

“২ ন�ৰ ��কাকতৰ �� ন�ৰ ৩ (xii) 

এটা েগাচৰ চিা থকাৰ সমাত, িচ.িপ.িচ. আেদশ xvii িবিধ ৰ মেত, এটা প�ক 

িযেকােনা পিৰি�িতেত ৩ বাৰতৈক অিধক মসাতিব িদব েনাৱািৰ (ন�ৰ-১)” 

২৪. �থম �িতবাদীৰ উতৰ এো েয এইেটা অশ�, িক� েতওঁক েকােনা ন�ৰ িনিদ, ভুা উতৰ 

িদেছ বুিা পসৰণ িচন িদো৷ 

আেদশ xvii িবিধ ১ ত তাত িদাা ধৰেণ উে�খ আেছ- 

“১. আদাােত সমা িদ শনািন মসাতিব কিৰব পােৰ- 

(১) আদাােত পােৰ, যিদেহ উপযু� কাৰণ দেশরাৱা হা েতেনহ’ো আদাােত এটা 

েগাচৰত জিড়ত সকোা প�ক সমা িদব পােৰ আৰ ুসমো সমো শনািন মসাতিব 

ৰািখব পােৰ আৰ ুতাৰ কাৰণসমসহ িািখত আকােৰ িািপব� ৰািখব৷ উে�খেযাগয 

েয েগাচৰৰ শনািন পযরযাাত েকােনা এটা প�েক ৩ বাৰতৈক অিধকবাৰ এেন 

ধৰণৰ মসাতিব িদাা নহা৷” 

২৫. �থম �িতবাদীো ২০০৫ চনৰ চাোম উকীা স�া (৬) এছ.িচ.িচ. ৩৪৪ েগাচৰত িদাা 

ৰাােটাৰ ওপৰত িভিত কিৰ েগাচৰ তিৰেছ৷ েতওঁৰ মেত, যিদও আেদশ xvii িবিধ ১ অনুসিৰ, 

েগাচৰ চিা থকাৰ সমাত এটা প�ক িযেকােনা পিৰি�িতেত ৩ বাৰতৈক অিধক মসাতিব িদব 

েনাৱািৰ, এই আদাােত ওপৰত উে�খ কৰা ৰাাত এই বুিা মত েপাষণ কিৰিছা েয ৩ বাৰতৈক 

অিধক মসাতিব �দান কিৰব পৰা যাা৷ এইেটা �� ৈহ পিৰা েয আেদশ xvii িবিধ ১ মেত, �থম 
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পৰৱত� পৃ�াত 

�িতবাদীো িদাা উতৰেটা ভুা৷ আদাােত বযাখযা কেৰােতেহ ওাাইিছা েয ৩ বাৰতৈক অিধক 

মসাতিব �দান কিৰব পৰা যাা৷  যিদেহ পৰী�া কৰা সং�াই �কৃত  আেদশ xvii িবিধ ১, উপব� 

অনুসিৰ উতৰবহী মসাযাান কিৰবৈা িবচােৰ, েতিতাা পুনৰ মসাযাানৰ অিধকাৰ নথকােটা েকােনা 

িবষা নহা৷ আমাক হ�ে�প কিৰবৈা ৈসমান কৰা ৈহেছ৷ আিম পৰী�া কৰা সং�াই োাৱা 

মতেটা মসাতিব কিৰোােহঁেতন৷ 

২৬. পৰৱত� ��েটা হ’া �� ন�ৰ ২ (xviii), িযেটা তাত িদাা ধৰণৰ- 

“২ ন�ৰ ��কাকতৰ �� ন�ৰ ২ (xviii) 

বাদীো তামািদ আইনৰ ৫ নং ধাৰা অনুসিৰ আেৱদন কিৰব পৰা সমাসীমা বৃি� 

কিৰবৰ বােব আেৱদন জনাব পােৰ৷ (ন�ৰ-১) 

পছ�-িবক� সমসহ তাত িদাা ধৰণৰ- 

(ক) এটা েগাচৰ তিৰবৰ বােব 

(খ) এখন আপীা আেৱদন কিৰবৰ বােব 

(গ) আেদশ XXI িচ.িপ.িচ. মেত আেৱদন কিৰবৈা 

(ঘ) ওপৰৰ সকোােৰ বােব” 

২৭. �থম �িতবাদীৰ আপিত এো েয েতওঁ উতৰ নং (খ) শ� বুিা দাগ মািৰিছা, িক� তাত 

েতওঁক পসৰণ িচন িদাা ৈহেছ িযেটােৱ েতওঁৰ উতৰেটা ভুা বুিা বুজাইেছ৷ অনযহােত, েতওঁ দাবী 

কিৰেছ েয অনয উতৰ সমসহ- (ক), (গ) আৰ ু (ঘ) অশ� আৰ ু েকৱা (খ) উতৰেটা শ� হ’ব 

পােৰ৷ 

২৮. আিম ইাাৰ ওপৰত িভিত কিৰ আগবািঢ়ম েয �থম �িতপ�ৰ দাবীৰ েযাগযতা আেছ৷ 

পৰৱত� ��েটা হ’া ২ ন�ৰ ��কাকতত থকা �� নং ৩ (XV)৷ ��েটা আিছা- আপীা 

আদাােত এটা প�ক অিতিৰ� সা�য আগবঢ়াবৈা অনুমিত িদব েনাৱােৰ৷ �িতবাদীো ‘ভুা’ 
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বুিা িদাা উতৰেটাত পসৰণ িচন িদাা ৈহেছ আৰ ুতাত েকােনা ন�ৰ িদাা েহাৱা নাই৷ ইাােতা আিম 

ইাাৰ ওপৰত িভিত কিৰ আগবািঢ়ম েয �থম �িতপ�ৰ ৈবধ অিভেযাগ থািকব পােৰ৷ েশষৰ 

��েটা হ’া ২ ন�ৰ ��কাকতৰ �� ন�ৰ ১ (XIV), িযেটা তাত িদাা ধৰণৰ- 

“২ ন�ৰ ��কাকতৰ �� ন�ৰ ১ (XIV) 

বাদীো িববাদীৰ পৰা ১,০০,০০০ টকা উ�াৰ কিৰবৰ বােব েতওঁৰ ওপৰত 

েগাচৰ তিৰেছ আৰ ু এই েগাচৰেটা �মাণ কিৰবৰ বােব বাদীো েতওঁৰ িহচাপ 

বহীত থকা িাখিনসমসহ �মািণত কিৰ েদখুৱাইেছ েয িববাদীো েতওঁৰ ওচৰত 

উ� টকাৰ ধৰুৱা ৈহ আেছ (ন�ৰ-৩)৷” 

২৯. আেৱদনকাৰীো িদাা উতৰেটা এেনধৰণৰ- 

“েদৱানী েগাচৰ স�াৱনীা গভীৰতাৰ ওপৰত িভিত কিৰ �মাণ কৰা হা৷ িক� 

ওপৰত উে�িখত েগাচৰত িাখিনসমসেহই নহা, পইচাৰ ৰিচদিবাােকা �মাণ কৰা 

েহাৱা নািছা৷ গিতেক িহচাপ বহীৰ িাখিনসমসহ যেথাপযু� নহা৷” 

৩০. এইেটা া�ণীা েয এইেটা এটা ব�িন� �� নহা, সবরািধক ন�ৰ ৈহেছ ৩৷ এইেটা এটা 

েগাচৰ নহা যিদেহ আিম ইাাৰ ওপৰত িভিত কিৰ আগৱাও ঁ েয উতৰেটা শ� আৰ ুন�ৰ েসই 

ধৰেণই িদব াািগব৷ আিম া�য কিৰেছা ঁেয যিদও সবরািধক ন�ৰ ৩, ১ নং �িতবাদীক ৫টা ��ৰ 

িবপৰীেত ১ ন�ৰেহ িদাা ৈহেছ৷ েদখা েপাৱা যাা েয স�সণর ন�ৰ িদাােটা েকৱা শ� উতৰ 

িদাাৰ ওপৰত িনভর ৰ নকেৰ৷ 

৩১. িয িক নহওঁক, আিম পুনৰ মসাযাানৰ অিধকাৰ েপাৱা েকােনা উপব� নথকা, আিম 

েদখুৱাই িদাা তথযসমসহ আৰ ুআিম েদখুৱাই িদাা কাৰণেবাৰৰ ওপৰত িভিত কিৰ ভািবেছা ঁ েয 

উ� নযাাাাো পুনৰ িবচাৰ আেৱদনখন �হণ কিৰব নাাািগিছা৷ আকি�কভােৱ, আিম আৰু 

া�য কিৰেছা ঁ েয উ� নযাাাাো এহােত েদখুৱাইেছ েয ৩ ন�ৰ ��কাকতৰ ওপৰত কৰা 

অিভেযাগৰ ওপৰত িভিত কিৰ ৰাােটা িদাা ৈহিছা৷ তৎসে�ও, ২ আৰ ু ৩ নং ��কাকতৰ 
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মসাযাানৰ িনেদরশ িদাা ৈহিছা৷ এইেটা সতয হ’ব পােৰ েয ৩ ন�ৰ ��কাকত মসাযাান কিৰবৈা 

িদাােটা ভুা আিছা িক� ইাাক ��কাকত ১ আৰ ু২ বুিা ধৰা ৈহিছা৷ উ� নযাাাাো ২ ন�ৰ 

��কাকতৰ উতৰ িবচািৰ হ�ে�প সসচনা কিৰিছা৷ েতেন পিৰি�িতত, আিম আপীা �হণ কিৰ 

িবেৰািধত ৰাােটা খািৰজ কিৰেছাঁ৷ উ� নযাাাাাত দািখা কৰা পুনৰ িবচাৰ আেৱদনখন বখরা� 

ৈহ থািকা৷ খৰচৰ েকােনা আেদশ নাই৷ 

 

নযাাাধীশ অেশাক ভস ষণ 

নযাাাধীশ েক. এম. েযােছফ 

নতুন িদ�ী 

৬ েফ�ৱাৰী, ২০১৯ 

 

 

 

 

 
 
 
 

DISCLAIMER 

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the 
litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For 
all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic 
and shall hold the field for the purpose of execution and implementation". 

(�ানীা ভাষাৈা অনসিদত এই ৰাা েগাচৰত জিড়ত প�ই বিুজ েপাৱাৰ উে�েশয সীিমত বযৱহাৰৰ বােবেহ৷ ইাাৰ 
বােদ অনযে��ত অনসিদত ৰসপ বযৱৱত নহ’ব৷ সকোা বযৱহািৰক আৰ ুিবভাগীা কামৰ াগেত ৰাাৰ স�াদনা আৰ ু

কাযরযকৰীকৰণৰ ে��েতা এই ৰাাৰ ইংৰাজী সং�ৰণেটােৱই সিক বিুা িবেবিচত হ’ব৷) 


