
 

রা প
সমকাল েড

রা পিত েম
িতিনিধ দ
িতিনিধ দ

আiিসিসর
রা পিতেক
 
সা ােতর 
eেদেশর 
নতুন uে
জানান। স
বাংলােদেশ
িনব র্াহী পষ
আতাuর র
আবদুল হা
িবভােগর ন
িবচার িবভ
কম। তাi 

পিতর সে
ড  

মা. আবদুল হা
দল। িতিনিধ
দল রা পিতেক
র শতবষ র্ eবং 
ক e aনু ােন আ

সময় রা পিত
বসা-বািণেজয্
া া ƣতির eব

সা াৎ েশেষ রা
শর িনব র্াহী পষ র্ে
ষ র্দ সদ  আফ
রহমান। মামলা
ািমদ মামলা 
নবিনযু  নয়জ
ভাগ সাধারণ জন
িবচারকেদর দ

ে  আi

ািমেদর সে  স
ধ দেলর েনতৃতব্
ক আiিসিস বাং
বাংলােদশ চয্া
আম ণ জানান

ত বেলন, বািণজ
জয্র u য়েন আ
বং বািণজয্-িবিন
া পিতর ে স 

ষ র্েদর সদ  o 
ফতাব uল iসল
া ত িন ি ে
ত িন ি েত 

জন িবচারপিত ব
জনগেণর িবচার 
দ তা o তত

iিসিস 

সা াৎ কেরেছন
তব্ েদন আiিসিস
ংলােদেশর কায
া ােরর 36 বছ
ন বেল জানায় ি

জয্-িবিনেয়াগ হ
আiিসিসসহ িবিভ
িনেয়ােগর নতুন
সিচব জয়নাল
eফিবিসিসআi
লাম, ফজলুল হ
েত uে াগ িন
িবচারকেদর u
ব ভবেন সা
পাoয়ার েশষ 
তার সে  মামল

িতিনি

ন i ার াশনা
িস বাংলােদেশর
য র্ ম স েক র্ 
ছর পূিত র্ uৎসব
িবিডিনuজ। 

হে  েদেশর আ
িভ  েচমব্ােরর ভূ
ন খাত uে াচেন
ল আেবদীন ি ফ
আiর সােবক সভ
হক, আেনায়ার
নেত নতুন িবচা
uে াগ িনেত আ
াৎ করেত েগে
আ য় ল। ব
লা িন ি েত 

/39 নেভ

িধ দেলর

নাল েচমব্ার aব 
র সভাপিত মাহ
র্ aবিহত কেরন
ব সাড়মব্ের পাল

আথ র্সামািজক u
ভূিমকা খুবi গু
েন েচমব্ার েনতা
ফ কেরন। িত
ভাপিত e. েক
র-uল আলম েচ
ারপিতেদর িত
আহব্ান জািনেয়
েল e আহব্ান জ
বাংলােদেশ জন
uে াগ িনেত 

ভমব্র 312৯ 

র সা া

ব কমােস র্র (আi
হবুবুর রহমান
ন। িতিনিধ দ
লন করা হেব

u য়েনর ধান
গুরুতব্পূণ র্। আব
তােদর uে াগ 
িতিনিধ দেল িছে
ক. আজাদ o মী
চৗধুরী পারেভজ
িত রা পিতর আ
য়েছন। গতকাল
জানান িতিন। 
নসংখয্ার তুলনা
হেব। আবদুল

াৎ 

 
আiিসিস) eকিট
। সা ােতর সম
দল জানান, e 
। িতিনিধ দল

ন হািতয়ার। 
বদুল হািমদ েদ
েনoয়ার আহব্ান

ছেলন আiিসিস
মীর নািসর েহাে
জ eবং মহাসিচ
আহব্ান : রা পি
ল হাiেকাট র্ 
রা পিত বেলন

নায় িবচারেকর 
ল হািমদ আশা

িট 
সময় 
 বছর 
ল 

দেশ 
ান 
স 
েসন, 
িচব 
িত 

ন, 
সংখয্া 
া 



কাশ কেরন, আiনজীবী, িবচারপিত o সংি  সবার সহেযািগতায় িবচারকাজ তব্রািনব্ত হেব। িবচারকােজ 
ত যুি র বহার বাড়ােত িবচারপিতেদর িত আহব্ান জািনেয় রা পিত বেলন, eেত মামলার শুনািন ততার 
সে  স  হoয়ার পাশাপািশ িবচারকােজ আরo গিতশীলতা আসেব। রা ধান e সময় নবিনযু  
িবচারপিতেদর সফলতা কামনা কেরন। সা ােতর সময় িবচারপিতরা বেলন, তােদর oপর aিপ র্ত দািয়তব্ সততা, 
িন া o িনরেপ তার সে  পালেন সেচ  থাকেবন। সা াৎ করেত আসা নয় িবচারপিত হেলন- িবচারপিত মুহ দ 
মাহবুব-uল iসলাম, িবচারপিত শােহদ নূরuি ন, িবচারপিত জািকর েহােসন, িবচারপিত েমা. আখতারু ামান, 
িবচারপিত মাহমুদ হাসান তালুকদার, িবচারপিত কাজী iবাদত েহােসন, িবচারপিত েক eম জািহদ সারoয়ার, 
িবচারপিত e েক eম জিহরুল হক o িবচারপিত কাজী িজনাত হক। 
 
 


