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চাকিরজীবী মুি েযা ােদর অবসেরর বয়সসীমা ৬১ বছর করাসং া  হাইেকােটর রায় বািতল কের আিপল
িবভােগর  দওয়া  পূণা  রায়  স িত  কািশত  হেয়েছ।  তােত  বলা  হেয়েছ,  চাকিরজীবী  মুি েযা ােদর
অবসেরর বয়সসীমা ৬১ বছর করার জ  আইন করেত জাতীয় সংসদেক আেদশ িদেত পােরন না হাইেকাট।
এ ে  হাইেকাট সীমা অিত ম কেরেছন।

এ রােয়র িবষেয় রা পে র আইনজীবী  অিতির  অ াটিন জনােরল মমতাজউি ন ফিকর কােলর ক েক
বেলন, সরকার মুি েযা া চাকিরজীবীেদর অবসেরর বয়স ৬০ বছর িনধারণ কের য আইন কের তা বধ
বেল রায় দন আিপল িবভাগ। িতিন বেলন, ফেল মুি েযা া  চাকিরজীবীেদর অবসেরর বয়স ৬০ বছরই
থাকেছ।

হাইেকাট ২০১৭ সােলর ২৮ নেভ র এক রােয় সরকাির চাকির থেক
মুি েযা ােদর অবসেরর বয়সসীমা ৬০ বছর থেক এক বছর বািড়েয়
৬১  বছর  করার  জ  আইন  করার  িনেদশ  িদেয়িছেলন।  ওই  রােয়র
িব ে  আিপল কের সরকার। আিপেলর ওপর নািন শেষ গত বছর
১৮ নেভ র রায় দন আিপল িবভাগ। রােয় হাইেকােটর রায় বািতল করা
হয়। স িত আিপল িবভােগর ওই রায় কািশত হেয়েছ।

আিপল  িবভােগর  রােয়  বলা  হেয়েছ,  এখােন   হেলা  মুি েযা া
চাকিরজীবীেদর অবসেরর বয়সসীমা ৬১ বছর থাকেব িক না? এ ে
হাইেকাট রায় িদেয় তাঁেদর অবসেরর বয়স বাড়ােত বেলেছন। রােয় বলা

হয়,  ‘আইন  সংেশাধেনর  েয়াজন  হেল  জাতীয়  সংসদ  সটা  করেত  পাের।  িক  এ  ে  হাইেকাট
পেরা ভােব জাতীয় সংসদেক আইন সংেশাধন করেত িনেদশ িদেয়েছন। িক  হাইেকাট সংিবধােনর ১০২
ন র অ ে েদর মতাবেল এটা বলেত পােরন না। আইন ণয়েন আইনসভার (জাতীয় সংসদ) মতাই
সেবা , তা সংিবধােন বলা হেয়েছ। হাইেকাট জাতীয় সংসদ ও িনবাহী িবভাগেক তােদর সাংিবধািনক মতা

েয়াগ করার িনেদশ িদেত পােরন না। এ ে  হাইেকাট তাঁর সীমা অিত ম কেরেছন।’ 
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ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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