
িপতার সে  মােয়র নাম সংযু  থাকার িনেদশনা কন বা বায়ন হেব
না ॥ জানেত চায় হাইেকাট

কািশত: ২১ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াফ িরেপাটার ॥ দেশর সকল নাগিরকেদর পিরিচিতর ে  সরকারী াপন অ যায়ী িপতার নােমর সে  মােয়র
নাম সংযু  থাকার িনেদশনা কন বা বায়ন করা হেব না, তা জানেত চেয় ল জাির কেরেছ হাইেকাট। সামবার
িবচারপিত শখ হাসান আিরফ এবং িবচারপিত রািজক আল জিলেলর সম েয় গিঠত হাইেকাট ব  এই ল জাির
কেরন। আগামী চার স ােহর মেধ  রা  ও আইন ম ণালয় সিচব, বাংলােদশ জুিডিসয়াল সািভস কিমশন ও
বাংলােদশ ীমেকােটর রিজ ার জনােরলেক এ েলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। আদালেত িরেটর পে  নািন
কেরন আইনজীবী রাইয়া বগম। রা পে  িছেলন সহকারী এ াটিন জনােরল সািমরা তারা মু রােবয়া।

এর আেগ গত ২৩ ম আইনজীবী জাবায়দা পারভীন বাদী হেয় িরটিট দােয়র কেরন। পের িরটকারী আইনজীবী
বেলন, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় থেক রা পিতর আেদশ েম ২০০০ সােলর ২৭ আগ  াপন জাির করা
হয়। াপেন বলা হয়, এখন থেক বাংলােদেশ স ােনর পিরিচিত উে খ করেত সবে ে  বাবার নােমর পাশাপািশ
বাধ তামলূকভােব মােয়র নাম উে খ করেত হেব। তেব ওই াপন এখনও যথাযথভােব কাযকর হয়িন। সবে ে
মােয়র নাম ব বহার করা হয় না। তাই ওই াপন যথাযথভােব কাযকর করার িনেদশনা চেয় িরটিট দােয়র কির।
িরেটর নািন িনেয় আদালত সামবার এ ল জাির কেরন।
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