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আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী, 

কম শকর্শাবৃন্দ,  

ও উপবির্ সুবধমন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুম। 

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সকল কম শকর্শা ও কম শচাবরদক আন্তবরক শুদেচ্ছা জানাবচ্ছ।  

মহান োষা আদন্দালদনর মাস শফব্রুয়াবর। আবম গেীর শ্রদ্ধার সাদে স্মরণ করবি সালাম, িরকর্, রবফক, জব্বার ও 

র্বফকসহ জানা-অজানা োষা র্হীদ এিং সকল োষাসংগ্রামীদক।  

গেীর শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ সি শকাদলর সি শদশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবর্র বপর্া িঙ্গিন্ধু শর্খ মুবজবুর রহমানদক। স্মরণ করবি জার্ীয় 

চার শনর্া, মুবিযুদদ্ধর ৩০ লাখ র্হীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-শিানদক এিং গণর্াবন্ত্রক আদন্দালদনর সকল র্হীদদক। 

সুবধ, 

সি শকাদলর সি শদশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবর্র বপর্া িঙ্গিন্ধু শর্খ মুবজবুর রহমাদনর আজীিন স্বপ্ন বিল একটি ক্ষুধা, দাবরদ্র্য ও 

শর্াষণমুি শসানার িাংলা প্রবর্ষ্ঠা করা। িঙ্গিন্ধু এমন একটি িাংলাদদদর্র স্বপ্ন শদদখবিদলন, শেখাদন শকান বিষম্য োকদি না। 

সিার শমৌবলক অবধকার সমুন্নর্ োকদি। ধনী-গবরি বনবি শদর্দষ সকল ধদম শর, িদণ শর মানুষ বমদলবমদর্ র্াবন্তদর্ িসিাস 

করদিন।  

 ১৯৭৫ সাদলর ১৫ আগস্ট জাবর্র বপর্াদক সপবরিাদর হর্যার মধ্য বদদয় িাংলাদদদর্র শস অগ্রোত্রা শেদম োয়। 

হর্যাকাবররা ইনদেমবনটি আইন কদর িঙ্গিন্ধুর হর্যার বিচাদরর পে িন্ধ কদর শদয়। শুধু র্াই নয়, স্বদ াবষর্ খুনীদদর বিদদদর্ 

দূর্ািাদস চাকুবর বদদয় পুরস্কৃর্ কদর। 

আমরা এ জ ন্য হর্যাকাদন্ডর বিচার প্রবিয়া সম্পন্ন কদর বিচারহীনর্ার সংস্কৃবর্ শেদক জাবর্দক কলঙ্কমুি কদরবি।  

 িাঙাবল জাবর্ দী শ আদন্দালন ও সংগ্রাদমর মধ্য বদদয় শোট ও োদর্র অবধকার বফদর পায়। আমরা সংবিধাদন 

পঞ্চদর্ সংদর্াধনীর মাধ্যদম জনগণদক শোদটর অবধকার বফবরদয় বদদয়বি।  

 জবঙ্গিাদ, মানির্াবিদরাধী অপরাধ ও সন্ত্রাসিাদদর বিরুদদ্ধ আমাদদর অিিান পবরস্কার। আমরা শকানোদিই িাংলার 

মাটিদর্ জবঙ্গ এিং সন্ত্রাসিাদদক প্রশ্রয় বদি না। 

১৯৭১ সাদল িাংলাদদদর্ মহান মুবিযুদ্ধ চলাকাদল সং টির্ গণহর্যা ও মানির্ার বিরুদদ্ধ সকল অপরাদধর, বিচাদরর 

জন্য The International Crimes (Tribunals) Act, ১৯৭৩ প্রণয়ন করা হয়।  

এই আইদনর আওর্ায় মানির্াবিদরাধী অপরাদধর বিচার কাে শিম পবরচালনা করা হদচ্ছ। এজন্য হাইদকাট শ বিোদগর 

বিচারপবর্র পদমে শাদার বর্ন জন কদর বিচারপবর্ সমন্বদয় দুইটি ট্রাইবুযনাল গঠন করা হদয়দি।  

চলমান বিচার কাে শিমদক আরও গবর্র্ীল ও সমদয়াপদোগী করদর্ আন্তজশাবর্ক ট্রাইবুযনাদলর কাে শপ্রণালী 

বিবধমালায় প্রদয়াজনীয় সংদর্াধন আনা হদয়দি।  

আন্তজশাবর্ক অপরাধ ট্রাইবুযনাদলর বিচারক, প্রবসবকউটর, কম শকর্শা/কম শচাবর বনদয়াগ ও র্াদদর শির্ন োর্াসহ 

োির্ীয় ব্যয় সরকার িহন করদি। ট্রাইবুযনাদলর সাবি শক বনরাপত্তার জন্য সরকার েোেে পদদেপ গ্রহণ কদরদি। আমরা 

আইদনর র্াসন প্রবর্ষ্ঠার মাধ্যদম শদর্দক বিচারহীনর্ার সংস্কৃবর্ (Culture of Immunity) হদর্ মুি করদর্ িদ্ধপবরকর।   

ঢাকার বপলখানায় সং টির্ বিবেআর বিদদ্র্াহ মামলার বিচার বিবজবি’র বনজস্ব আইদন ইদর্ামদধ্য সম্পন্ন হদয়দি। 

শদদর্র প্রচবলর্ আইদন গর্ ৫ নদেম্বর ২০১৩ সাদল বপলখানা হর্যা মামলার রায়ও শ াবষর্ হদয়দি।  



 
 

১০-ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচার কাে শিম শর্ষ কদর রায় প্রদান করা হদয়দি। ২১ শর্ আগদস্টর শগ্রদনে হামলা ও হর্যা 

মামলার বিচার কাে শিম চলদি। এই বিচার কাজ দ্রুর্ সম্পন্ন করার জন্য সকল ব্যিিা গ্রহণ করা হদয়দি।  

বপ্রয় কম শকর্শাবৃন্দ, 

‘বিচাদরর িাণী শেন বনভৃদর্ না কাঁদদ’ - বিচার কাদে শ র্ার প্রকার্ োকদর্ হদি। গবরি-দুুঃখী শমহনর্ী মানুদষর ন্যায্য 

অবধকার প্রবর্ষ্ঠায় বিচার বিোদগর প্রবর্টি সদস্যদক আন্তবরক হদর্ হদি।  

স্বাধীন বিচার ব্যিিার প্রবর্ আমরা শ্রদ্ধার্ীল। আমরা বনি শাহী বিোগ শেদক বিচার বিোগ আলাদা করার ব্যিিা 

কদরবি। বিচার বিোগ এখন সম্পূণ শ স্বাধীনোদি র্াদদর কাে শিম পবরচালনা করদর্ পারদি। 

র্থ্য ও প্রযুবির মাধ্যদম বিচার কাে শিমদক আরও স্বচ্ছ ও গবর্র্ীল কদর জনগদণর আকাঙ্ক্ষাদক িাস্তিায়ন করদর্ 

আমরা দৃঢ় প্রবর্জ্ঞ। দী শসূবত্রর্া পবরহার কদর দ্রুর্ বনষ্পবত্তর মাধ্যদম ন্যায়বিচার প্রবর্ষ্ঠা করাই আমাদদর উদেশ্য।  

আমরা িাংলায় আইন প্রণয়দনর কাে শিম শুরু কদরবি। বনপীবির্, বনে শাবর্র্, অসহায় মানুদষর শদারদগািায় সরকাবর 

খরদচ আইবন সহায়র্া শপৌৌঁদি বদবচ্ছ।  

আমরা বিচার বিোদগর অিকাঠাদমা বনম শাণ এিং প্রাবর্ষ্ঠাবনক সামথ্যশ বৃবদ্ধর জন্য বিবেন্ন উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন 

করবি।  

প্রায় ৮৭০ শকাটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যদয় ‘‘িাংলাদদদর্র ৬৪টি শজলা সদদর চীফ জুবেবসয়াল ম্যাবজদেট আদালর্ েিন 

বনম শাণ ১ম পে শায় (সংদর্াবধর্)’’ প্রকল্প িাস্তিায়ন করা হদচ্ছ।  

এর আওর্ায় ৩৪টি শজলায় আদালর্ েিন বনম শাণ এিং ৩০টি শজলায় আদালর্ েিদনর জন্য জবম অবধগ্রহণ/িরাদের 

কাে শিম অন্তর্ভ শি আদি।  

প্রকদল্পর আওর্ায় ৩১টি শজলায় িহুর্ল বিবর্ষ্ট চীফ জুবেবসয়াল ম্যাবজদেট আদালর্ েিদনর বনম শাণ কাজ চলদি। 

ইদর্ামদধ্য ৪টি চীফ জুবেবসয়াল ম্যাবজদেট আদালর্ েিদনর বনম শাণ কাজ সম্পন্ন হদয়দি।  

শজলাজজ েিদনর সংস্কার কাদজ প্রায় ১০০ শকাটি টাকা ব্যয় করা হদয়দি। ২৯ শকাটি টাকা ব্যদয় শজলা আইনজীিী 

েিদনর পুনুঃবনম শাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হদয়দি। 

আবে শকোদি অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এিং বিচার শপদর্ অসামথ্যশ বিচারপ্রােী জনগণদক আইনগর্ সহায়র্া প্রদাদনর 

জন্য আমরা ২০০১ সাদল জার্ীয় আইনগর্ সহায়র্া আইন পাস কবর। শজলা কবমটি িািাও উপদজলা ও ইউবনয়ন পে শাদয় 

বলগ্যাল এইে কবমটি গঠন করা হদয়দি।  

ির্শমান সরকাদরর ২০০৯ শেদক ২০১৪ পে শন্ত শমাট ১ লাখ ১৮ হাজার ১৮৮ জন গবরি ও অস্বচ্ছল ব্যবিদক আইনগর্ 

সহায়র্া শদওয়া হদয়দি।  

শদদর্র ৬৪টি শজলায় শজলা জজ আদালর্ েিদন শজলা আইনগর্ সহায়র্া কাে শালয় িাপন করা হদয়দি। এসি 

কাে শালদয় ১জন বসবনয়র সহকাবর জজ পদমে শাদার কম শকর্শাসহ প্রদর্যক শজলায় ৩ জন কদর ৬৪টি শজলার জন্য শমাট ১৯২টি 

পদ সৃবষ্ট করা হদয়দি।  

বিগর্ জামায়ার্-বিএনবপ’র র্াসন আমদল দী শকাল োির্ বিচার বিোদগ বনদয়াগ িন্ধ োদক। ফদল বিদ্যমান পদদ 

শূন্যর্া সৃবষ্ট হয়। বিদ্যমান শূন্য পদদ এিং নিসৃষ্ট ম্যাবজদেবসর জন্য ৯২৭ জন সহকাবর জজ/ম্যাবজদেট বনদয়াদগর মাধ্যদম 

দ্রুর্ বিচারক সঙ্কট বনরসন করা হদয়দি।  

এিািাও িাংলাদদর্ সুবপ্রম শকাদট শর আপীল বিোদগ ১৪ জন এিং হাইদকাট শ বিোদগ ৪৭ জন বিচারপবর্ বনদয়াগ 

শদওয়া হদয়দি।  

বিচার প্রর্াসদন দে জনিল সৃবষ্টর লদেয বিচার বিোদগর বিবেন্ন পে শাদয় ৩ হাজার ২৮৭ জন কম শকর্শাদক বিচার 

প্রর্াসন প্রবর্েণ ইনবস্টটিউদটর মাধ্যদম প্রবর্েণ প্রদান করা হদয়দি।  

বিচার প্রর্াসদন গবর্র্ীলর্া আনদর্ আপনারা সি সময় সদচষ্ট োকদিন এটা আমার প্রর্যার্া। আমরা বিচারকদদর 

মে শাদাপূণ শ  জীিনোপদনর জন্য  র্াঁদদর সম্মানজনক শির্ন কাঠাদমার ব্যিিা কদরবি। 

আবম আর্া কবর, রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিায়দনর মাধ্যদম আমরা িাংলাদদর্দক জাবর্র বপর্ার স্বদপ্নর 

শসানার িাংলায় পবরণর্ করদর্ সেম হি।  



 
 

বপ্রয় কম শকর্শাবৃন্দ, 

 আইদনর র্াসদনর অন্যর্ম র্র্শ হদচ্ছ বিচারপ্রােীরা োদর্ েোসমদয় সঠিক বিচার পায়। প্রকৃর্ অপরাধীরা োদর্ র্াবস্ত 

পায়। 

 দী শসূবত্রর্ার কারদণ অদনক সময় বিচারপ্রােীরা হর্ার্াগ্রস্ত হদয় পদিন। এদর্ আইদনর র্াসদনর ব্যর্যয়  দট। আিার 

আইদনর ফাঁকদফাকর গবলদয় অদনক অপরাধী শিবরদয় বগদয় পুনরায় অপরাধমূলক কাদজ বলপ্ত হয়। 

বিদর্ষ কদর সম্প্রবর্ একটি শগাবষ্ঠ শদদর্ জবঙ্গ এিং সন্ত্রাসী কায়দায় সাধারণ মানুষদক পুবিদয় মারদি। জানমাদলর 

অপূরণীয় েবর্সাধন করদি। োরা এসি অমানবিক কাজ করদি, র্ারা োদর্ শকানোদিই পার না পায়, শস ব্যাপাদর 

আপনাদদর সর্কশ োকার আহ্বান জানাবচ্ছ। 

এসি িদন্ধর জন্য প্রবসবকউর্ন এিং বিচার বিোদগর মদধ্য সমন্বয় সাধন করদর্ হদি। র্দি শকান বনরপরাধ ব্যবি 

োদর্ র্াবস্ত শোগ না কদর শস ব্যাপাদর সদি শাচ্চ সর্কশর্া অিলম্বন করদর্ হদি।  

সিদচদয় িি কো জনমদন শেন এমন ধারণা না জদে শে অপরাধ কদর পার পাওয়া োয়। সঠিক বিচাদরর মধ্য বদদয়ই 

একটি সুি সমাজ ব্যিিা গদি উঠদর্ পাদর।  

আসুন, সামাবজক ন্যায়বিচার প্রবর্ষ্ঠায়, প্রদর্যদক শে োর অিিান শেদক অপর্বির বিরুদদ্ধ শসাচ্চার হই। মহান 

মুবিযুদদ্ধর শচর্নায় উদ্বুদ্ধ হদয় আমরা শদর্দসিায় আত্মবনদয়াগ কবর।  

 

 শখাদা হাদফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাদদর্ বচরজীিী শহাক। 

... 


