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মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

সম্মামনি সভাপমি,  

সহকিীবৃন্দ,  

সম্মামনি মবিারকগণ,  

আইনজীবীগণ,  

উপমস্থি সুমধিন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুি।  

ঢাকা আইনজীবী সমিমির নবমনমি িি ভবননর উনবাধন এবং ঢাকা মিফ জুমিমসয়াল ম্যামজনেট আদালি ভবননর 

মভমিপ্রস্ত্ির স্থাপন অনুষ্ঠানন উপমস্থি সবাইনক আমি আন্তমরক শুনভচ্ছা জানামচ্ছ।  

মনপীমিি-বমিি িানুষ িাঁনদর অমধকার প্রমিষ্ঠার শিষ আশ্রয়স্থল মহনসনব আদালনির িরণাপন্ন হন। আর আদালনি 

প্রজ্ঞা ও মনষ্ঠার সনঙ্গ ন্যায়মবিার প্রমিষ্ঠার িি গুরুদাময়ত্ব পালন কনর থানকন মবিারকবৃন্দ। মবিার প্রমিয়া একটি সুসি এবং 

সিমিি প্রমিয়া শেখানন বার ও শবি উভনয়র গুরুত্ব অপমরসীি।  

আিানদর জািীয় জীবনন আইননর িাসন ও িানবামধকার প্রমিষ্ঠার শেনে শদনির মবিারক ও আইনজীবীগনণর 

িাৎপে িপূণ ি অবদান রনয়নে। আপনারা মনরলস কাজ কনর োনচ্ছন। আপনানদর জন্য এভবন সমূনহর উনবাধন ও মভমিপ্রস্তর 

স্থাপন করনি শপনর সমিিই আমি আনমন্দি।  

সুমধিন্ডলী,  

সব িকানলর সব িনশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শিখ মুমজবুর রহিান গণিনন্ত্রর জন্য দীর্ ি ২৩ বের আনন্দালন-

সংগ্রাি কনরনেন। মিমন জাননিন, স্বাধীনিা োিা বাঙামল জামি গণিন্ত্র পানব না। জামির মপিার শনতৃনত্ব ১৯৭২ সানল 

মুমিযুনের শিিনানক সমুন্নি শরনখ বাংলানদনির িহান সংমবধান প্রণীি হয়। শেখানন গণিন্ত্র ও আইননর িাসননক সনব িাচ্চ 

অগ্রামধকার শদওয়া হনয়নে। সংমবধাননর ২৭ অনুনচ্ছনদ রনয়নে, ‘‘সকল নাগমরক আইননর দৃমষ্টনি সিান এবং আইননর সিান 

আশ্রয় লানভর অমধকারী।''  

জামির মপিা এই অনন্য সংমবধাননর িাধ্যনি, শদনির প্রমিটি িানুনষর মবিার পাওয়ার অমধকার মনমিি কনরন। 

এজন্য মিমন একটি স্বাধীন ও মনরনপে মবিার মবভাগ প্রমিষ্ঠা কনরন। পািাপামি মিমন একটা ধ্বংসস্ত্িপ শথনক শদিনক গনি 

শিানলন। ১৯৭৫ সানলর ১৫ই আগস্ট গণিন্ত্র মবনরাধীরা জামির মপিানক সপমরবানর মনি িিভানব হিিা কনর। এর িধ্য মদনয় 

হিিাকারী এবং িানদর শদাসররা শদনির গণিন্ত্র, মবিার মবভাগ সবই ধ্বংস করনি শিনয়মেল। মকন্তু পানরমন। জনগনণর িমির 

কানে এই অপিমিনক হার িাননি হনয়নে।  

সুমধবৃন্দ,  

আওয়ািী লীগ সরকানরর মনব িািনী অমঙ্গকার মেল মবিার মবভাগ পৃথকীকরনণর িাধ্যনি শদনি মনরনপে ও স্বাধীন 

মবিার ব্যবস্থা প্রমিষ্ঠা করা। আওয়ািী লীগ সরকানরর দাময়ত্ব গ্রহনণর পর পরই মবিার মবভাগ পৃথকীকরণ মবল পানির িাধ্যনি 

জনগনণর দীর্ িমদননর শসই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হনয়নে।  

এরই ধারাবামহকিায় আিরা শদনির ৬৪ শজলা সদনর মিফ জুমিমসয়াল ম্যামজনেট ভবন মনি িাণ প্রকল্প একননক 

সভায় অনুনিাদন কমর। এ প্রকনল্পর ব্যয় ধরা হয় ৮িি ৭০শকাটি ৩৭লে টাকা ো সম্পূণ িভানব বাংলানদি সরকানরর। এর 

আওিায় ৩৪টি শজলায় বহুিল ভবন মনি িাণ কাজ, ৩০টি শজলায় ভূমি অমধগ্রহণ এবং বরানের কাজ ইনিািনধ্য শুরু হনয়নে। 

টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবামিয়া ও মিনাইদহ শজলায় ভবন মনি িাণ কাজ শিষ হনয়নে। বাকীগুনলা েথাসিনয় শিষ হনব বনল আিা কমর।  



আজ ঢাকা মিফ জুমিমসয়াল ম্যামজনেট আদালি ভবননর মভমি প্রস্তর স্থাপন করা হনলা। এখানন ১৮টি এজলাসসহ 

িমহলা পুরুষনদর পৃথক হাজিখানা পুমলি ও প্রমসমকউিননর জন্য স্থান, অস্ত্রগার এবং কিানফনটমরয়াসহ ৪টি সুপমরসর মলফট 

রাখা হনয়নে। আিার প্রিিািা এ সকল ভবন মনি িানণর িধ্য মদনয় মবিার মবভাগ পৃথক করার সুফল জনগনণর শদারনগািায় 

শপ ৌঁনে োনব।  

মবজ্ঞ আইনজীবীগণ,  

আপনানদরনক প্রমিশ্রুমি মদনয়মেলাি এ উপিহানদনির বৃহিি বার ‘ঢাকা আইনজীবী সমিমি'র ভবন মনি িানণর জন্য 

আমি ব্যবস্থা মনব। আিরা আিানদর প্রমিশ্রুমি শরনখমে। এ ভবন মনি িানণর জন্য আিরা ২০ শকাটি টাকা বরাে মদনয়মে। এ 

নতুন ভবন মনি িানণর ফনল প্রায় ২০ হাজার আইনজীবী ভাই-শবাননরা উপযুি কানজর পমরনবি পানবন। মবিার প্রাথীগণও স্বমস্ত 

পানবন।  

সুমধিন্ডলী,  

আিরা আইননর িাসনন মবশ্বাস কমর। শসজন্য ২১ বের পর বঙ্গবন্ধু হিিার মবিার শকান মবনিষ ট্রাইবুনানল না কনর 

প্রিমলি আদালনিই করা হনয়নে। িখন অনননকই মবনিষ ট্রাইবুনাল গঠননর পরািি ি মদনয়মেনলন। আিার শোট শবান শিখ 

শরহানা এবং আমি শদনির আর দিটা মবিার প্রাথীর িিই মপিার হিিার মবিার প্রিমলি আদালনিই শিনয়মে। হিিাকারীনদর 

মবিার হনয়নে। শদি কলঙ্কমুি মুি হনয়নে। '৭১ এর যুোপরাধী ও িানবিা মবনরাধীনদর মবিানরর রায় শদওয়া হনয়নে। 

ইনিাআল্লাহ্ শকান অশুভ  িমি এই মবিার প্রমিয়া নস্যাৎ করনি পারনব না।  

আিরা মবিারকনদর শবিন ভািা ও আনুষমঙ্গক সুনোগ সুমবধা বৃমে কনরমে। সরকামর কি িিারীনদর জন্য ২০% িহার্ ি 

ভািা প্রদান করা হনয়নে। মবিারকগণ োনি এ িহার্ ি ভািা পান শসজন্য পৃথক শগনজট প্রকাি করা হনয়নে। এ পে িন্ত প্রায় ৬ 

িি সহকামর জজ মননয়াগ শদওয়া হনয়নে।  

শুধুিাে মিফ জুমিমসয়াল ম্যামজনেট আদালি ভবন নয় শদনির সকল পে িানয়র আদালি ভবননর অবকাঠানিা 

উন্নয়ননর জন্য আিরা প্রনয়াজনীয় অথ ি বরাে মদনয়মে। ইনিািনধ্য সুপ্রীি শকানট ির এননক্স ভবনসহ ওভার মব্রজ মনি িাণ করা 

হনয়নে। পুরননা ভবন শিরািনির কাজ সম্পন্ন হনয়নে।  

আিরা সকল শেনে মিমজটাল বাংলানদি বাস্তবায়ন করমে। মবিার প্রমিয়ায়ও মিমজটাল পেমি শুরু হনয়নে। এখন 

সুপ্রীি শকানট ির কজমলস্ট ওনয়ব সাইনট পাওয়া োনচ্ছ। ঢাকা শজলা জজ আদালি, িহানগর দায়রা জজ আদালি, মসএিএি ও 

মসনজএি শকাট ি সমূনহর কজমলস্ট মিমজটাল মিসনে এর িাধ্যনি প্রদমি িি হনচ্ছ। শদনির মবদ্যিান আইনসমূহ শে শকান ব্যমি 

ওনয়ব সাইনটর িাধ্যনি পানচ্ছন। শজলা পে িানয় ২০০টি আদালনিও মিমজটাইজি ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হনয়নে। পে িায়িনি 

শদনির প্রমিটি আদালনির কাে িিিই মিমজটাল ব্যবস্থার প্রবিিন করা হনব।  

সুমধবৃন্দ,  

আিরা প্রমিটি শেনে সািননর মদনক এমগনয় োমচ্ছ। মবশ্ব িন্দা সনেও আিরা প্রবৃমের হার ৬ িিাংনির উপনর ধনর 

রাখনি সেি হনয়মে। সরকামর-শবসরকামর খাি মিমলনয় শদনি ৮০ লানখরও শবিী িানুনষর কি িসংস্থান হনয়নে। িানুনষর িয় 

েিিা শবনিনে। িাথামপছু আয় ২০০৮ সানল মেল ৬৩০ িলার। এখন িা শবনি ১,০৪৪ িলানর উন্নীি হনয়নে। িখন মরজাভ ি ৩ 

মবমলয়ন িলারও মেল না। আর এখন মরজাভ ি ১৭ মবমলয়ন িলার োমিনয় শগনে। সরকামর খানি মবমননয়ানগর পািাপামি শদিী-

মবনদিী মবমননয়াগও শবনিনে। গি অথ িবেনর আিরা ২৭ মবমলয়ন িলানরর শবিী রপ্তামন কনরমে। আিরা আজ কৃমষনি প্রায় 

স্বয়ংসম্পূণ ি।  

সািামজক খািগুনলানিও এই পাঁি বেনর শদি অভূিপূব ি অগ্রগমি সাধন কনরনে। স্বাস্থিনসবা জনগনণর শদারনগািায় 

শপ ৌঁনে শদওয়া হনয়নে। মিোখানি নীরব মবেব সামধি হনয়নে। নারীর সামব িক েিিায়ন হনয়নে। শবকার যুব জননগাষ্ঠীর জন্য 

প্রমিেণ ও মূলধননর ব্যবস্থা কনরমে। ২০০৫ সানল শদনির ৪০ িিাংি িানুষ দামরদ্র্িসীিার মননি বসবাস করি। এখন িা ২৬ 

িিাংনি শননি এনসনে। ৫ শকাটি দমরদ্র্ িানুষ িধ্যমবি শশ্রণীনি উন্নীি হনয়নে।  

আিানদর মবদ্যিৎ উৎপাদন েিিা ১০,০০০ শিগাওয়াট অমিিি কনরনে। শিাবাইল শফান ও ইন্টারননট সহজলভি 

কনরমে। গ্রাি পে িন্ত শপ ৌঁনে মদনয়মে।  

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেিগুনলা পূরণ কনরমে। জামিসংর্সহ আন্তজিামিক সংস্থাগুনলা আিানদর পুরস্কার মদনচ্ছ। সারামবশ্ব 

আিানদর উন্নয়ননর ভূয়সী প্রিংসা করনে। মবনশ্বর বুনক বাংলানদি আজ শরাল িনিল।  



বিিিান সরকানরর সিয় ৫ হাজার ৮০৩টি মনব িািন-উপমনব িািন অনুমষ্ঠি হনয়নে। ৬৪ হাজার ২৩ জন জনপ্রমিমনমধ 

মনব িামিি হনয়নেন। শকাথাও শকাননা অমভনোগ উনঠমন। আিরা গণিন্ত্র ও জনগনণর অমধকারনক স্থায়ী রূপ মদনয়মে। 

সংমবধাননক সমুন্নি শরনখমে।  

সম্মামনি মবিারক ও আইনজীবীবৃন্দ,  

আিরা জামন ‘Justice delayed; justice denied'. বিিিানন মনিণ আদালি শথনক শুরু কনর সনব িাচ্চ 

আদালি পে িন্ত অসংখ্য িািলা মবিারাধীন রনয়নে। এ িািলাগুনলার সানথ শদনির সাধারণ িানুনষর ভাগ্য জমিি। সম্মামনি 

মবিারক এবং মবজ্ঞ আইনজীবীগণ এ সকল িািলা জট শথনক মবিার প্রাথীনদর মুমি মদনি পানরন। আপনানদর প্রমি আিার 

আহ্বান মবিার প্রাথী জনগনণর জন্য আপনারা সনব িাচ্চ শিধা ও শ্রি প্রদান করনবন। মবিানরর বাণী শেন মনরনব, মনভৃনি না 

কাঁনদ।  

একটি স্বচ্ছ ও জবাবমদমহিামূলক কল্যাণধিী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রমিষ্ঠা করনি িাই। আিরা এিন একটা সিাজ ব্যবস্থা 

গনি তুলনি িাই, শেখানন সকল নাগমরক িাঁনদর শি মলক অমধকার শভাগ করনি পারনব। মননজরা মননজনদর ভানগ্যান্নয়ন 

করনি পারনব।  

২০২১ সাল আিানদর স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী। স্বাধীনিার পমরপূণ ি মনে িাসনক ধারণ কনর জামির মপিার স্বনের 

‘শসানার বাংলা' প্রমিষ্ঠা করনি িাই। আইননর িাসন ও ন্যায়মবিার প্রমিষ্ঠা কনর িহান মুমিযুনের সুফল বাংলার প্রমিটি 

িানুনষর র্নর র্নর শপ ৌঁনে মদনি িাই।  

আিানদর এ িহান লেি অজিনন আমি সব িস্তনরর মবিারকবৃন্দ ও আইনজীবীসহ সকনলর সামব িক সহায়িা কািনা 

করমে। শদনির দমরদ্র্, মনে িামিি ও মনপীিন ও মনপীিন জননগাষ্ঠীনক শপিী ও অববধ অথ িিমির রাহুগ্রাস শথনক মুি করার 

অঙ্গীকার মননয় আপনানদর এমগনয় আসনি হনব। আইননর সুষ্ঠু, সুন্দর ও সাবলীল ব্যাখ্যার িাধ্যনি জনগননর কল্যাণ মনমিি 

করনি হনব। আসুন, জািীয় স্বানথ ি, মুমিযুনের শিিনায় ঐকিবে হনয় ইমিি লেি অজিন কমর। সবাইনক আবারও ধন্যবাদ।  

শখাদা হানফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলানদি মিরজীবী শহাক। 


