
ি ম কাট িদবেসর অ ােন রা পিত মা. আব ল হািমেদর
সে  ধান  িবচারপিত,  আইনম ীসহ  িবচারপিতরা  (খবর
পৃ া-২০) —ইে ফাক

মতা ভাব দখােনার জ  নয়
ি ম কাট িদবেসর অ ােন রা পিত
কাশ : ১৯ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সরকাির- বসরকাির  সব
িবভােগর  সংি েদর
জনকল ােণ  কাজ করার
তািগদ  িদেয়  রা পিত
মা.  আব ল  হািমদ

বেলেছন,  ‘ মতা
জনগেণর  খদমেতর
জ ,  ভাব  দখােনার
জ  নয়।’  বাংলােদশ

ি ম  কাট  িদবস
উপলে  বধুবার  এক
অ ােন  িতিন  বেলন,
‘আজ  আিম  রা পিত,
ময়াদ শষ  হেয় গেল

আিম  সাধারণ  মা ষ।
রা পিত  হেয়িছ
জনগেণর  কল ােণর
জ ।  আমােদর  একটা
পিজশেন  গেল  ভাব
চেল আেস। মতা হে
জনগেণর  কল ােণর

জ । তােদর ভােলা করার জ , ভাব দখােনার জ  নয়। যত িবভাগ আেছ সরকাির- বসরকাির সব জনগেণর পয়সা িদেয়
চেল। এটা মেন রাখেত পারেল বাংলােদশ আসেলই সানার বাংলা হেব।’

ি ম কাট জােজস লাউে  ঐ অ ােন রাজনীিতেত আইনজীবীেদর াধা  কেম ব বসায়ীেদর সামেন চেল আসা িনেয়
আে প কেরন আব ল হািমদ। িতিন বেলন, ব বসায়ীরা যিদ সব িকছ ুদখল কের িনেয় যায় তাহেল পিরেবশটা ভােলা হওয়ার
ল ণ মেন কির না। এ রকম কন হে , সটা ভেব দখেত হেব।’

ি ম কাট া েণ ওই অ ােন সভাপিত  কেরন ধান িবচারপিত সয়দ মাহমুদ হােসন। অ েদর মেধ  আেরা ব ব
রােখন আইনম ী আিন ল হক, অ াটিন  জনােরল মাহবেুব আলম, বাংলােদশ বার কাউি েলর ভাইস চয়ারম ান ইউ ফ
হােসন মায়নু ও ি ম কাট আইনজীবী সিমিতর সভাপিত এ এম আিমন উি ন।

অ ােন মামলার রায় হওয়ার পর িবচার াথীেদর রােয়র অ িলিপ পেত যন দির না হয় সিদেক িবচারকেদর ‘ খয়াল’
রাখেত বেলন রা পিত।  িতিন বেলন,  িবচার াথীেদর যন  আদালেতর বারা ায়  ঘারাঘুির করেত না হয়। মামলার ত
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িন ি েত িবচারকেদর িত আ ান জািনেয় িতিন বেলন,  িবচারকেদর আেরা বিশ কাজ করেত হেব। মামলার রাশ টেন
ধরেত িবক  িন ি র উেদ াগ িনেত হেব। রাে র িতনিট িবভােগর মেধ  যােত ভারসাম  বজায় থােক সিদেক খয়াল রাখেত
িবচার িবভােগর িত আ ান জািনেয়  রা পিত বেলন, ি ম কােটর রেয়েছ জুিডিশয়াল িরিভউেয়র মতা। তেব এই মতা
অত  সতকতার সে  েয়াগ করেত হেব যােত রাে র অ  িট অে র কায ম ও মযাদার হািন না হয়। দশ, জনগণ ও
সংিবধােনর িত দায়ব  থেক িবচারকগণ তােদর মধা ও মনন েয়ােগর মাধ েম আইেনর শাসন ও ায়িবচার িনি ত
করেবন,  দশবাসী তা ত াশা কের। অ ােন ি ম কােটর আিপল ও হাইেকাট িবভােগর িবচারক ও আইনজীবীগণ 
উপি ত িছেলন। এর আেগ র দান কমসূিচ ও কক কেট ি ম কাট িদবেসর উে াধন কেরন ধান িবচারপিত।
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