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aনু ােন uপি ত িবচারপিত eবং িবচারকেদর uে েশ ধানম ী বেলন, 'আমােদর iসলাম ধম র্ বা মুসিলম আiন (শিরয়া আiন) 
মানেত হেব, eটা িঠক। তেব েকবল শিরয়া আiেনর েদাহাi িদেয় মা-েমেয়েক বি ত কের বাবার স দ তােদর কাছ েথেক েকেড় 
েনoয়ার েকােনা সুরাহা করা যায় িক-না আপনারা eকটু েদখেবন। eটা করা দরকার।' 
 
ধানম ী বেলন, eমনo ঘটনা রেয়েছ েয ভাi ভাiেক খুন কেরেছ বা আ ীয়সব্জনরা খুন কের স ি  দখল কের িনেয় ভাiেয়র 

েছেলেমেয়, ীসহ তােদর বািড় েথেক েবর কের িদেয়েছ। তােদর ান হেয়েছ বি েত। েছেলেমেয়রা হেয় েগেছ েটাকাi আর মিহলা 
হয়েতা বািড় বািড় কাজ কের খাে  বা তার ঠাঁi হেয়েছ েকােনা পিততালেয়। 
 
েশখ হািসনা বেলন, খুন, aি  স াস, আগুন িদেয় পুিড়েয় হতয্া করা, ধষ র্ণ o নানা ধরেনর সামািজক aনাচার চলেছ- eগুেলার 
িবচার েযন খুব ত হয়, eেদর কেঠার শাি  হয়। যােত eর কবল েথেক েদশ o জািত র া েপেত পাের। 
 
িতিন বেলন, 'আমরা সব র্ ের সব্ তা o জবাবিদিহতা িনি ত কের eকিট uদার গণতাি ক রা ব া িত া করেত চাi। eমন 
eকিট সমাজ িবিনম র্াণ করেত চাi েযখােন ধনী-দিরে র েকােনা ƣবষ  থাকেব না। জনগণ েমৗিলক aিধকারগুেলা েভাগ কের িনেজরা 
িনেজেদর ভােগয্া য়ন করেত পারেব।' 
 
িতিন বেলন, বাংলােদশ সুি ম েকােট র্ আiনগত সহায়তা কিমিট গিঠত হেয়েছ eবং সুি ম েকােট র্o aসহায়, দু  িবচার াথ রা 
সরকাির আiিন েসবা পাে । ধানম ী জানান, গত দশ বছের িতন লাখ ৯4 হাজার 8৯1 জনেক সরকাির খরেচ আiনগত সহায়তা 
েদoয়া হেয়েছ। eকi সমেয় e কায র্ েমর আoতায় েমাট eক লাখ 779িট মামলা িন ি  হেয়েছ। 
 
মামলা দীঘ র্সূ তা o জট কমােত aধ ন আদালেত িবচারক িনেয়াগ, নতুন নতুন আদালত, াiবুয্নাল াপনসহ েয়াজনীয় পদ সৃি  
o িনেয়াগ, u তর িশ ণসহ সরকােরর িবিভ  uে ােগর কথা তুেল ধেরন ধানম ী। িবচার িবভােগর সব্ তা, জবাবিদিহতা 
িনি ত করেত ত যুি র বহার িনি েত সরকােরর uে াগ eবং i-জুিডিশয়াির কে র কথাo বেলন িতিন। 
 
aনু ােন আiনম ী আিনসুল হক, আiন ম ণালেয়র আiন o িবচার িবভােগর সিচব eeসeসeম জহুরুল হক, জাতীয় আiনগত 
সহায়তা দানকারী সং ার পিরচালক আিমনুল iসলাম মুখ aনু ােন ব ৃতা কেরন। 
 
ধানম ীর কােছ িনরাপদ সড়ক কিমিটর িরেপাট র্ েপশ :সড়ক দুঘ র্টনা িতেরােধ eবং সড়ক o জনপেথ শৃ লা আনেত গিঠত কিমিট 
ধানম ী েশখ হািসনার কােছ িরেপাট র্ েপশ কেরেছ। 

 
কিমিটর েচয়ার ান o সােবক েনৗ-পিরবহনম ী শাজাহান খান গতকাল দুপুের গণভবেন ধানম ীর কােছ e িরেপাট র্ হ া র কেরন। 
জাতীয় সড়ক পিরবহন মািলক সিমিতর সভাপিত o জাতীয় পািট র্র মহাসিচব মিসuর রহমান রা াঁ, কলািম  ƣসয়দ আবুল মকসুদ o 
িনরাপদ সড়ক চাiর েচয়ার ান aিভেনতা iিলয়াস কা ন e সময় uপি ত িছেলন। গত 23 েফ য়াির 26 সদ  িবিশ  ei কিমিট 
গঠন করা হয়।  
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