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aয্াটিনর্  েজনােরল  aয্াডেভােকট মাহবুেব  আলম বেলেছন,  িবচার
িবভাগ েযভােব চলেছ, eভােব চলেত থাকেল রা  aকাযর্কর হেয়
যােব। িবচার িবভাগ হেলা রাে র িতনিট sেmর eকিট। তাi িবচার
িবভাগ যিদ দনুর্ীিতgs হেয় যায়, তাহেল েকানo িকছুi আর িটকেব
না।  তার  মেত,  ‘সবেচেয়  বড়  িবষয়  হেলা  িবচার  িবভাগেক
দনুর্ীিতমুk করা। িবচার িবভােগ দনুর্ীিতর সে  যারা যুk আেছন,
তােদরেক aনিতিবলেm েবর কের িদেত হেব।’ aয্াটিনর্ েজনােরল
িহেসেব  দািয়t  পালেনর  দশ  বছর  পূিতর্ েত  গতকাল  েসামবার
aনলাiন সংবাদ মাধয্ম বাংলা ি িবuনেক েদoয়া eক সাkাtকাের
eসব কথা বেলন মাহবুেব আলম।

aয্াটিনর্  েজনােরল  বেলন,  গত  েফbয়াির  মােস  বতর্ মান  pধান
িবচারপিত  ৈসয়দ  মাহমুদ  েহােসেনর  সংবধর্না  aনু ােন  আদালেতর  দনুর্ীিত,  aিনয়ম  o
aবয্বsাপনার িচt তুেল ধের বয্বsা িনেত বেলিছলাম। আমার oi বkবয্টা িছল eকিট
েমেসজ। oi বkেবয্র পিরেpিkেত pধান িবচারপিত েবশ িকছু uেদয্াগ িনেয়েছন।  তেব eসব
পদেkেপ সবিকছু হেব না, eর েথেকo কিঠন পদেkপ িনেত হেব। aয্াটিনর্ েজনােরল বেলন,
ব বnু েশখ মুিজবুর রহমানেক সপিরবাের হতয্া o েজলহতয্া মামলা পিরচালনার সুেযাগ
েপেয়িছলাম। eছাড়া eকাtেরর মানবতািবেরাধীেদর মামলা,  িবeনিপ েচয়ারপারসন খােলদা
িজয়া o বয্ািরsার মoদদু আহমেদর দখেল থাকা বািড় udােরর মামলা পিরচালনা কেরিছ।
পাশাপািশ সরকােরর েবহাত হoয়া ব  সmিt udােরর মামলা eবং মামলা কের চাকির িফের
পাoয়ার িব েdo pচুর মামলা পিরচালনা কেরিছ। িতিন বেলন, আমার মেন হয়, e ধরেনর
জায়গায় (aয্াটিনর্ েজনােরেলর পেদর pিত iি ত কের) থাকেল মিক আসেবi। তাছাড়া,
মানেুষর মতুৃয্ েতা হঠাt সড়ক দঘুর্টনা, ভূিমকm বা ল  ডুিবেতo হেত পাের। তাi মৃতুয্
ভেয় সবসময় আতি ত থাকেল কখনo েতা কাজi করা যােব না। তেব eসব মিকর ফেল
আমার িনেজর sাধীনতা aেনকটা খবর্ হেয় েগেছ। রমনা পােকর্ র কােছi  থািক। aথচ
সntাসীেদর ভেয় জীবেনর িনরাপtার জনয্ আিম eকিট িদনo রমনা পােকর্  হাঁটেত পারলাম না।
eত বছর ধের রমনা পােকর্ র পােশ েথেকo হাঁটেত পারলাম না। েকানo েহােটেল বা েকানo
aনু ােন েযেত পাির না। েকননা, সntাসীরা কখন েকাথায় oঁত েপেত থােক, তার েকানo
িঠক েনi।

aয্াটিনর্ েজনােরল বেলন, eকবার eকজন জজ নানা রকম মামলা কের তার চাkির েফরত
েপেত েচেয়িছেলন। oi জজ মntণালয় েথেকo আেদশ eেনিছেলন েযন তার িব েd চলমান
মামলািট তুেল েনoয়া হয়। তবoু  মামলািট pতয্াহার কিরিন। বরং েসi মামলায় আিম

  iেtফাক েডs
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

জয়লাভ কেরিছ।

মাহবেুব আলম বেলন, জামায়াত েনতা েদলাoয়ার েহােসiন সাঈদীর ফাঁিস হoয়া uিচt িছল,
িকn েসটা হয়িন। e মামলায় াiবযু্নােলর pিসিকuশন েথেক িকছু কাগজ দািখল করা uিচt
িছল, িকn তা তারা েদয়িন। েসi কাগজ েলা েজাগাড় করার জনয্ আিম িনেজi বিরশাল o
িপেরাজপুর িগেয়িছলাম। তবুo েস েলার সnান পাoয়া যায়িন।

aয্াটিনর্ েজনােরল বেলন, নানারকম আiিন কারণ েদিখেয় দ’ুিট িমল (মসিলন কটন িমল
eবং আিলম জটু িমল) সরকােরর হাত ছাড়া হেয় যায়। eেত কের হাজার হাজার েকািট
টাকার সmিt পািনর দােম িবিk হেয় েগেছ।

মাহবেুব আলম বেলন, ‘aয্াটিনর্ েজনােরল িহেসেব pথম িদেনর aিভjতা িছল শ ার। কারণ,
aয্াটিনর্ েজনােরল মাহমদুলু iসলােমর সময় আিম িছলাম aিতিরk aয্াটিনর্ েজনােরল। তাi
aয্াটিনর্ েজনােরল িহেসেব িনেয়াগ পাoয়ার পর িচnা কেরিছ, মাহমুদলু iসলােমর মেতা িবj,
pাj, সt eবং কতর্ বয্িন  eকজন বয্িk aয্াটিনর্ েজনােরেলর পদিট েয পযর্ােয় িনেয়
িগেয়িছেলন, েসখােন আিম হয়েতা সt o কতর্ বয্িন  হেত পারলাম, িকn তার মেতা jান
েতা আমার েনi। eক সময় inারিমিডেয়ট (eiচeসিস) পরীkায় মাহমদুলু iসলাম তৃতীয়
sান aজর্ ন কেরিছেলন। আর  pথম হেয়িছেলন ড. কামাল েহােসন eবং িdতীয় হেয়িছেলন
েমাকােmল হক। তাi ভাবতাম, মাহমুদলু iসলােমর মেতা eকজন েমধাবীর কােছ আিম িকছুi
না। aেনক িবচারকেকo বেলিছ, aয্াটিনর্ েজনােরল থাকাবsায় মাহমুদলু iসলাম আপনােদর
েযভােব সহেযািগতা কেরেছন, আমার েkেt েস ধরেনর আশা করেল আপনারা আশাহত হেবন।
েকননা মাহমুদলু iসলােমর মেতা aয্াটিনর্ েজনােরল আেগ আিম েকােটর্  েদিখিন।

aয্াটিনর্ েজনােরল বেলন, আমার জnsান মিুnগ । oi eলাকার জনগেণর ভােলা করার জনয্
আিম যিদ িকছুi না করেত পাির, তাহেল আমার eত পড়ােশানা আর eত uc পেদ েথেক
কী লাভ হেলা? তােদর েসবা করেত পারেলi আমার জীবেন পূণর্তা আসেব। পরবতর্ী সমেয়
সুেযাগ eেল eমিপ pাথর্ী িহেসেব আবারo মেনানয়ন চাiব।

িতিন বেলন,  আiেনর a েন আমার েথেক যারা জিুনয়র আেছন,  তােদরo েতা আশা
আকাkা রেয়েছ aয্াটিনর্ েজনােরল হoয়ার। আিম মেন কির, e পেদর জনয্ eখনo aেনক
েযাগয্ বয্িk আেছন।

pস ত aয্াটিনর্ েজনােরল মাহবুেব আলম 1968 সােল ঢাকা িব িবদয্ালয় েথেক রা িবjােন
sাতক সmান সmn কেরন। 1969 সােল েলাক pশাসন িবভাগ েথেক eমe পাস কেরন।
eরপর 1972 সােলর িসিট ল’ কেলজ েথেক eলeলিব সmn কেরন িতিন। 1973 সােল িতিন
আiনজীবী িহেসেব আদালেত pাকিটস (eনেরালেমn)  কেরন। 1975 সােলর জানয়ুাির
েথেক হাiেকােটর্ র আiনজীবী িহেসেব মামলা পিরচালনা (eনেরালেমn) কেরন। 1998 সােল
িতিন aিতিরk aয্াটিনর্ েজনােরল িহেসেব িনযুk হন। আর সবর্েশষ 2009 সােলর 13
জানুয়াির aয্াটিনর্ েজনােরল িহেসেব িনেয়াগ পান িতিন।
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