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নানা apািpর েবদনা িনm আদালেতর িবচারকেদর। জাতীয় িবচার িবভাগীয় সেmলেন pধান িবচারপিত
ৈসয়দ  মাহমুদ  েহােসনেক  কােছ  েপেয়  েসi  েবদনার  কথা  তুেল  ধরেলন  তারা।  pধান  িবচারপিত  ৈধযর্
সহকাের িবচারকেদর নানা apািpর েবদনার কথা নেলন eবং সাধয্মেতা তা পূরেণর আ াস িদেলন।
eকi সে  মামলা জট িনরসেন ৈদনিnন িবচািরক কমর্ঘ ার পূণর্ বাsবায়নসহ সুিpম েকাটর্  কতৃর্ ক েদoয়া
িনেদর্শনাসমহূ  aমানয্  করা  হেল  কেঠার  বয্বsা  েনoয়ার  ঁিশয়াির  িদেয়েছন  pধান  িবচারপিত।  িতিন
বেলেছন, eক িমিনটo সময় ন  না কের আমরা আিপল িবভােগর িবচারকরা সকাল নয়টায় eজলােস
বিস।  pধান  িবচারপিত  o  আিপল  িবভােগর  িবচারকরা  িবচারকাজ  পিরচালনার  জনয্  যিদ  সময়মেতা
eজলােস বসেত o নামেত পােরন তাহেল aনয্ েকােটর্ র িবচারকরা েকন সময়মেতা েকােটর্  uঠেব বা নামেব
না। pধান িবচারপিতর কথাo যিদ আপনারা না েশােনন, আিম কেঠার বয্বsা েনব, েকােনা ছাড় েদব না।
েকােটর্ র সমেয়র সে  েনা কমেpামাiজ। েকােটর্  থাকেলi কাজ হেব, মামলা িন িtর হার বাড়েব।
eিদেক িনm আদালেতর িবচারকেদর uেdেশ আিপল িবভােগর িবচারপিত েমা. নূ jামান বেলন, িবচার
িবভাগেক িক আমরা sাধীন রাখেত চাi, না িক aেনয্র িনেদর্ েশ আমরা চালােত চাi? সংিবধান aনযুায়ী
আমরা pেতয্েক sাধীন। েহাক েস সহকারী জজ বা ময্ািজেsট। িবচার েদoয়ার েkেt িবচারকরা sাধীন,
েকu হsেkপ করেত পারেব না। আমরা কােরা হsেkপ চাi না। হsেkপমুk িবচার িবভাগ আমরা pিত া
করেত চাi। আপনােদর pিত eটাi আমার আhান।
ব বnু আnজর্ ািতক সেmলন েকেnd গতকাল শিনবার aনুি ত িবচার িবভাগীয় সেmলেন িনm আদালেতর
িবিভn পযর্ােয়র 1 হাজার 500 িবচারক aংশ েনন। েসখােন িdতীয় পেবর্ কমর্ aিধেবশেন ঢাকার েজলা o
দায়রা  জজ  েমা.  েহলাল  েচৗধুরীসহ  িবিভn  পযর্ােয়র  সাত  জন  িবচারক  তােদর  বkেবয্  নানা  apািpর
েবদনা  তুেল  ধেরন।  িবচারকরা  বেলন,  িবিভn  সরকাির  aিফেস  uপসিচব  পযর্ােয়র  কমর্কতর্ ারা  গািড়
kেয়র  েkেt  সরকাির  aথর্  নগদায়েনর  সুিবধা  পান।  aথচ  সমপযর্ােয়র  বা  তদূ র্  িবচার  িবভাগীয়
কমর্কতর্ ারা uk প সুিবধা হেত বি ত। eছাড়া িবচািরক  ভাতা বতর্ মান মলূ েবতন েsেলর 30 ভাগ
unীতকরণ,  িচিকtসা  সহায়তা  ফাn  সৃি ,  pিত  েজলায়  জিুডিশয়াল  ডরিমটির  িনমর্ােণর  দািব  জানান
তারা।
pধান িবচারপিত বেলন, আপনােদর দািব েলা নয্াযয্। যথাসmব e েলা পূরেণর েচ া করব। 30 শতাংশ
ভাতার  কথা  বেলেছন।  িকn  e  িবষেয়  pধানমntী  বেলেছন েবতন  েবেড়েছ  aেনক,  ভাতা  েদoয়া  eখন
সmব নয়।
সভাপিতর বkেবয্ আিপল িবভােগর েজয্  িবচারপিত েমা. iমান আলী বেলন, েদেশ 1 লাখ মানুেষর জনয্
eকজন িবচারক। pিত িবচারেকর oপর েবাঝা িহেসেব আেছ 2 হাজার 58 মামলা। আমরা ডুেব যািc।
ei ডুবn aবsায় হাত িটেয় থাকা যােব না। িবচারpাথর্ী জনগণেক dত িবচার িদেত হেব।
aনু ােন িবচারপিত  হাসান ফেয়জ িসিdকী, িবচারপিত িজনাত  আরা, িবচারপিত আবু বকর  িসিdকী,
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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হাiেকােটর্ র িবচারপিত তািরক-uল হািকম বkবয্ রােখন।
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