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াফ িরেপাটার ॥ ধান িবচারপিতর এজলােস জািতর িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর িতকিৃত টানােনা
হেয়েছ। ম লবার বলা সােড় ১১টার িদেক ধান িবচারপিত সয়দ মাহমদু হােসেনর উপি িতেত আপীল িবভােগ
জািতর িপতার িতকিৃত টানােনা হয়। এ সময় ীমেকােটর রিজ ার জনােরল ড. মাঃ জািকর হােসন, আপীল
িবভােগর  রিজ ার  বদ ল  আলম ভূঁইয়া,  হাইেকােটর  রিজ ার গালাম  রা ানী  ও  ীমেকােটর  শাল
অিফসার মাঃ সাইফুর রহমানসহ অ  কমকতারা উপি ত িছেলন।

পের ীমেকােটর শাল  অিফসার মাহা দ সাইফুর রহমান  বেলন,  ধান  িবচারপিত  বলা  সােড়  ১১টায়
এজলাস  কে  জািতর িপতা  ব ব ু  শখ মুিজবুর  রহমােনর  িতকিৃত  াপন  কেরন।  এর  আেগ হাইেকােটর
আেদেশর পর সারােদেশর িতিট আদালত ক /এজলােস জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর িতকিৃত
সংর ণ ও দশন বা বায়েনর ি য়া  হয়। হাইেকােটর আেদেশর পর সারােদেশর অধঃ ন আদালত েলােত
ব ব রু িতকিৃত টা ােনা হয়। ২৯ আগ  ই মােসর মেধ  সারােদেশর িতিট আদালত কে /এজলােস জািতর
জনক ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর িতকিৃত সংর ণ ও দশেনর িনেদশ দান কের হাইেকাট। একইসে
একিট  ল  জাির  কের আদালত। আদালত কে  জািতর জনেকর িতকিৃত  সংর ণ  ও  দশেন  িববাদীেদর
িনি য়তা কন বআইনী এবং আইনগত কতৃ  বিহভূত ঘাষণা করা হেব না- তা জানেত চাওয়া হেয়েছ ওই েল।
আইনসিচব,  গৃহায়ন  ও  গণপতূসিচব,  অথসিচব,  ীমেকােটর  রিজ ার  জনােরল  এবং  হাইেকাট  িবভােগর
রিজ ারেক এর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। আদালত কে  ব ব রু িতকিৃত টা ােনার িনেদশনা বা বায়েন কতটা

অ গিত হেলা, তাও ওই ই মােসর মেধ  জানােত বেলেছ হাইেকাট। িবচারপিত এফ আর এম নাজমলু আহাসান ও
িবচারপিত ক. এম কাম ল কােদর সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত ব  এক িরেটর ওপর াথিমক নািন িনেয় এ
আেদশ দান কেরেছন।
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