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িদেয়েছন। িতিন আরo বেলন, e রায়িট গুরুতব্পূণ র্। e কারেণ েয, িদেন িদেন মুি েযা ার সং া পিরবত র্ন করেত থাকেল eমন 
eকিদন আসেব েযিদন মুি েযা ারা হেয় যােবন রাজাকার আর রাজাকাররা হেয় যােবন মুি েযা া। তাi আদালত বেলেছন, 
মুি েযা ােদর সং া পিরবত র্েনর েকােনা সুেযাগ েনi, eিট eেকবােরi aপিরবত র্নীয়। 
 
3127 সােল থেম েগেজট কাশ কের বলা হয়, 2৯82 সােলর 37 মাচ র্ পয র্  মুি েযা ার নূ্যনতম বয়স হেত হেব 24 বছর। 
eরপর গত বছেরর 28 জানুয়াির eকটা পিরপে র মা েম েস েগেজট সংেশাধন কের বলা হয়, 2৯82 সােলর 41 নেভমব্র পয র্  
মুি েযা ােদর নূ্যনতম বয়স হেত হেব 23 বছর ছয় মাস। পের oi পিরপ গুেলা চয্ােল  কের 3127 েথেক িবিভ  সময় বাংলােদশ 
ভূ-তাি ক জিরপ aিধদ েরর পিরচালক মাহমুদ হাসানসহ 27 মুি েযা া হাiেকােট র্ পৃথক িরট দােয়র কেরন। পের oi িরেটর 
শুনািন িনেয় হাiেকােট র্র কেয়কিট েব  পৃথক রুল জাির কেরন। eর মে  গত বছেরর 26 জুলাi মাহমুদ হাসােনর করা িরেট রুল 
জাির করা হয়। eরi ধারাবািহকতায় সব রুল eকi েবে  শুনািন িনেয় গতকাল রায় েদন হাiেকাট র্।  
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