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ল নািনকােল হাইেকাট

াফ িরেপাটার ॥ আগামী ১৬ িডেস র থেক রাে র সব ের ‘জয় বাংলা’ জাতীয় াগান িহেসেব ব বহাের হাইেকাট
অিভমত িদেয়েছ। জয় বাংলােক কন জাতীয় সø◌াগান িহেসেব ঘাষণা করা হেব না- এ ে  জাির করা ল

নািনকােল ম লবার আদালত এ অিভমত দয়। েলর নািনর পরবতী তািরখ ধায করা হেয়েছ ১৪ জা য়াির।
িবচারপিত এফ আর এম নাজমলু আহাসান ও িবচারপিত ক এম কাম ল কােদেরর সম েয় গিঠত একিট হাইেকাট
িডিভশন বে  নািনকােল আদালত এ মৗিখক অিভমত দন বেল জানান, ডপুিট এ াটিন জনােরল এিবএম
আ ু াহ আল মাহমদু বাশার। আদালেত আেবদেনর পে  িছেলন িরটকারী  আইনজীবী ীমেকাট  আইনজীবী
সিমিতর সােবক স াদক ড. বিশর আহেমদ। এছাড়াও ‘জয় বাংলা’ ক জাতীয় সø◌াগান িবষেয় আনা িরেটর পে
িছেলন  ীমেকাট  বার  সভাপিত  এ  এম  আিমন  উি ন,  বাংলােদশ  বার  কাউি েলর  সহ-সভাপিত  িসিনয়র
আইনজীবী ইউ ফ হােসন মায়ূন, িসিনয়র আইনজীবী ব াির ার শিফক আহেমদ ও এ াডেভােকট আ লু মিতন
খস ।

নািনর পর  ডপুিট  এ াটিন  জনােরল  এিবএম  আ ু াহ  আল মাহমদু  বাশার  সাংবািদকেদর বেলন,  আজেক
(ম লবার ) নািন কের আদালত বেলেছ, সামেন ১৬ িডেস র আেছ বা পরবতীেত যসব জাতীয় িদবস আেছ,

েত কিট িদবেস রা ীয় অ ােন রাে র শীষ পযায় থেক  কের সব েরর েত ক দািয় শীল ব ি েক ভাষণ
বা ব েব র  এবং শেষ জয় বাংলা সø◌াগান িদেত হেব। ২০১৭ সােলর ৪ িডেস র ওই িরেটর নািন িনেয়

ল জাির কেরিছল হাইেকাট। েলর িববাদীরা ( রসপনেড ট) হে ন মি পিরষদ সিচব, আইন সিচব ও িশ া
সিচব। ড. বিশর আহেমদ সাংবািদকেদর বেলন, ‘জয় বাংলা’  হে  আমােদর জাতীয় রণার তীক। পৃিথবীর
িবিভ  দেশ জাতীয় সø◌াগান আেছ। িক  বাংলােদেশর মা েষর ভাগ  য, আমরা আমােদর চতনার সই ‘জয়
বাংলা’ ক াধীনতার এতিদন পেরও জাতীয় সø◌াগান িহেসেব পাইিন। িতিন বেলন, ‘জয় বাংলা’  কান দেলর
সø◌াগান নয়, কান ব ি র সø◌াগান নয়, এটা হে  আমােদর াশনাল ইউিনিট। এই সø◌াগান িদেয় একিদন

জািতর িপতা  ব ব ু  শখ মিুজবরু  রহমান  বাঙালী  জািতেক  ঐক ব  কেরিছেলন।  বাঙালী  মিু যেু  ঝাঁিপেয়
পেড়িছেলন।
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