
আদালেত ছুির িনেয় যায় কীভােব
পুিলশ কী কের? িবচারকেদর িনরাপ ায় কী ব ব া জানেত চায় হাই কাট

আদালেত আইনজীবী, িবচারক ও কমকতােদর িনরাপ ায় কী ব ব া নওয়া হেয়েছ, তা জানেত চেয়েছ
হাই কাট। একই সে  িম ায় িবচারেকর খাসকামরায় এক আসািমেক িপেয় হত ার ঘটনায় পুিলেশরই
গািফলিত দখেছ উ  আদালত। িবচারকেদর িনরাপ া  চেয় দােয়র করা  এক িরট আেবদেনর ি েত
িবচারপিত এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও িবচারপিত ক এম কাম ল কােদেরর সম েয় গিঠত হাই
কাট গতকাল ব  এ আেদশ দয়। িম ার ঘটনার পর ম লবার ি ম কােটর আইনজীবী  ইশরাত

হাসান িবচার িবভাগ, িবচারা ন ও িবচারকেদর িনরাপ া চেয় এই িরট আেবদন কেরন। িতিন িনেজ একজন
িবচারেকর ী। গতকাল আদালেত িরেটর ওপর নািনেত ইশরাত িনেজই নািন কেরন। রা পে  িছেলন
ডপুিট অ াটিন জনােরল এ িব এম আ ু াহ আল মাহমুদ বাশার।

এিদেক ম লবার ি ম কাট আইনজীবী সিমিত ভবেন হত া মামলার এক আসািম জািমন নওয়ার পর তার
ওপর বাদীপে র লাকজন হামলা কের। আসািমর আইনজীবীও সখােন আ া  হন। ওই িট ঘটনার স
টেন বে র জ  িবচারক নািনেত বেলন, িম ার পর ি ম কাট বােরও ঘটনা ঘেটেছ। এ অব ায়
কােট  আইনজীবী,  জাজ  ও  কমকতােদর  িসিকউিরিটর  জ  কী  পদে প  নওয়া  হেয়েছ।  রা পে র

আইনজীবী বাশার তখন বেলন, িম া এবং ি ম কাট বােরর িট ঘটনাই ব ি গত। এ সময় িবচারক
বেলন,  ব ি গত  হাক আর  যাই  হাক,  কােটর  িভতের  ছিুর  িনেয়  কীভােব  যায়?  পুিলশ  কী  কের?
ডিফেনটিল এটা  পুিলেশর গািফলিত। িরট আেবদনকারী  আইনজীবী  ইশরাত তখন বেলন, িনরাপ া তা

সবার জ । উিনও (রা পে র আইনজীবী) এমন পিরি িতেত পড়েত পােরন। তাই আইনজীবী, িবচারকসহ
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সবার  িনরাপ া  িনি ত  করেত  হেব।  এরপর  আদালত  ৩০  জলুাইেয়র  মেধ  দেশর  আদালত েলােত
আইনজীবী, িবচারক ও কমকতােদর িনরাপ ায় কী ব ব া নওয়া হেয়েছ এবং িম ার আদালেত ঘটনার
িদন ওই সখােন যারা িনরাপ ার দািয়ে  িছেলন তােদর িব ে  কী ব ব া নওয়া হেয়েছ, তা জানােত
ডপুিট অ াটিন জনােরলেক িনেদশ দয়।
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