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ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

িহকমীবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ জুডিডিয়াল িাডভ িি এদিাডিদয়শদনর িেস্যবৃন্দ,  

সুডধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

            বাাংলাদেশ জুডিডিয়াল িাডভ িি এদিাডিদয়শদনর ৫৮তম বাডষ িক িদেলদন উপডিত িবাইদক আমার আন্তডরক শুদভচ্ছা। 

ডিদিম্বর মাি আমাদের ডবজদয়র মাি। আডম এই ডবজদয়র মাদি শ্রদ্ধা জানাই জাডতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুডজবুর রহমানদক। শ্রদ্ধা 

জানাই জাতীয় চার শনতািহ িকল শহীেদের প্রডত।  

ডনপীডিত-বডিত মানুষ তাঁদের অডধকার প্রডতষ্ঠার শশষ আশ্রয়িল ডহদিদব আোলদতর শরণাপন্ন হন। আর আোলদত প্রজ্ঞা 

ও ডনষ্ঠার িদঙ্গ ন্যায়ডবচার প্রডতষ্ঠার মত গুরুোডয়ত্ব পালন কদর থাদকন ডবচারকবৃন্দ।  

আমাদের জাতীয় জীবদন আইদনর শািন ও মানবাডধকার প্রডতষ্ঠার শেদে বাাংলাদেশ জুডিডিয়াল িাডভ িি এদিাডিদয়শদনর 

িেস্যবৃন্দ ডনরলি পডরশ্রম কদর যাদচ্ছন। এ জন্য আডম আপনাদের অডভনন্দন জানাই।  

িোডনত ডবচারকবৃন্দ,  

িাধারণ মানুদষর ন্যায় ডবচার পাওয়া, না পাওয়া ডনভ ির কদর আপনাদের প্রজ্ঞার উপর। আপনাদের িামান্য ভুল ডিদ্ধান্ত 

একজন ডবচারপ্রাথীর িব িনাদশর কারণ হদত পাদর। কাদজই ডবচার কাজ পডরচালনার িময় িব রকদমর ভয়-ভীডত, রাগ-অনুরাগ 

এবাং আদবগ পডরহার কদর আপনাদের  িদব িাচ্চ ডনরদপেতা প্রেশ িন করদত হদব। শেদশর িাংডবধান এবাং প্রচডলত আইনই 

আপনাদের িামদন পথ প্রেশ িক।  

আইদনর শািন ও গণতন্ত্র এদক অপদরর পডরপূরক। গণতন্ত্র না থাকদল আইদনর শািন শযমন সুপ্রডতডষ্ঠত হয় না, শতমডন 

আইদনর শািন না থাকদল গণতন্ত্র শেকিই হয় না। আমাদের িরকার গণতন্ত্র ও আইদনর শািদন ডবশ্বািী। বাাংলাদেশ আওয়ামী 

লীগ িবিময়ই গণতন্ত্র ও আইদনর শািদনর জন্য লিাই-িাংগ্রাম কদরদে।  

িব িকাদলর িব িদশ্রষ্ঠ বাঙাডল জাডতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুডজবুর রহমান শি জন্যই ১৯৭২ িাদল এমন একটি িাংডবধান 

প্রণয়ন কদরডেদলন, শযখাদন গণতন্ত্র ও আইদনর শািনদক িদব িাচ্চ অগ্রাডধকার শেওয়া হদয়দে। ডতডন একডেদক যুদ্ধডবধ্বস্ত বাাংলাদেশ 

গদিডেদলন অপরডেদক বাাংলাদেদশর জন্য উপহার ডেদয়ডেদলন এই িাংডবধান।  

ডকন্তু পরবতীদত িামডরক, আধা-িামডরক শািদকরা েীর্ িডেন এদেশ শািন কদরদে। িাংডবধানদক কাোদেঁিা কদর 

গণতদন্ত্রর পাশাপাডশ আইদনর শািদনর ধারাদক বারবার ব্যাহত করা হদয়দে। শেদশর িদব িাচ্চ ডবচার ডবভাগ পয িন্ত কলুডষত করা 

হদয়ডেল। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাডতর ডপতাদক হতযা করা হয়। হতযা করা হয় আমার পডরবাদরর ১৮ জন িেস্যদক। ১৯৭৫-এর 

খুনীদের পুরস্কৃত কদর রাষ্ট্রদূত করা হদয়ডেল।  

আমরা আইদনর শািদন ডবশ্বাি কডর বদলই ২১ বের পর বঙ্গবন্ধু হতযার ডবচার শকান ডবদশষ ট্রাইবুনাদল না কদর প্রচডলত 

আোলদতই কদরডে। শি িময় অদনদকই ডবদশষ ট্রইবুনাল গঠদনর কথা বদলডেদলন। আডম এবাং শরহানা আমরা বাাংলাদেদশর 

একজন িাধারণ শমদয়র মতই ডপতা হতযার ডবচার প্রচডলত আোলদতই শচদয়ডে।  

সুডধবৃন্দ,  

            অদনক িাংগ্রাম এবাং রদের ডবডনমদয় আমরা শেদশ গণতন্ত্র প্রডতষ্ঠা কদরডে। আমরা শেদশ আইদনর শািন প্রডতষ্ঠার 

মাধ্যদম সুশািন ডনডিত করদত বদ্ধপডরকর।  



গণতন্ত্র ও সুশািন প্রডতষ্ঠা োিা িাধারণ মানুদষর অথ িননডতক মুডে িম্ভব নয়। আর শি জন্যই ডবগত জাতীয় িাংিে 

ডনব িাচদনর আদগ আমরা আমাদের ডনব িাচনী ইশদতহাদর ডবচার ডবভাদগর পূণ ি স্বাধীনতা ডনডিত করার প্রদয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহদণর 

অঙ্গীকার কদরডেলাম। শি অঙ্গীকার অনুযায়ী ইদতামদধ্য শ ৌজোডর কায িডবডধ িাংদশাধদনর মাধ্যদম স্বাধীন ডবচার ব্যবিা প্রডতডষ্ঠত 

হদয়দে।  

ডবচারকগণ এখন ডনভ িদয়, ডনরদপেভাদব তাঁদের ডবচার কাজ িম্পন্ন করদত পারদেন। ডবচারকগণ যাদত সুষ্ঠু পডরদবদশ 

ডনডব িদে তাঁদের কাজ করদত পাদরন শিজন্য আমরা ডবডভন্ন পেদেপ ডনদয়ডে।  

ডবচার ডবভাদগর অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর লদেয আমরা আমাদের ১৯৯৬-২০০১ শময়াদে সুপ্রীম শকাদে ির এদনক্স ডবডডাং 

ডনম িাণ কদরডেলাম। শিখাদন পুরদনা ভবন শমরামত োিাও ওভার ডিজ ডনম িাণ কদরডেলাম। শিখাদন ৩২টি এজলাি এবাং তার িদঙ্গ 

ডবচারপডতদের খাি কামরার ব্যবিা করা হয়। আইন িাংস্কাদরর জন্য আমরা আইন কডমশন প্রডতডষ্ঠত কদরডেলাম। ধানমডন্ডদত 

জুডিডশয়াল িাডভ িি এদিাডিদয়শদনর ভবনটিও আডম শি িময় আপনাদের ডেদয়ডেলাম। আমাদের ডবগত িরকাদরর শময়াদের পর 

আর শকান িরকার এর উন্নয়দন এডগদয় আদিডন শজদন আডম ডবডিত। একটি Project-এর মাধ্যদম এই ভবনটির উন্নয়দনর জন্য 

আমরা প্রদয়াজনীয় িহায়তা শেব।  

            কাদজর সুষ্ঠু পডরদবশ ততডরর জন্য বতিমাদন শেদশর ৬৪টি শজলায় ডচ  জুডিডিয়াল ম্যাডজদেে আোলত ভবন ডনম িাদণর 

উদযাগ শনওয়া হদয়দে। এজন্য প্রায় ৭৩২ শকাটি োকা বরাদ্দ শেওয়া হদয়দে। এদত ৩৭টি শজলায় জডম অডধগ্রহণ ও ২৭টি শজলায় 

আোলত ভবদনর ব্যয় অন্তর্ভ িে আদে। ইদতামদধ্য ৩৪টি শজলায় আোলত ভবন ডনম িাদনর কাজ চলদে।  

ডকন্তু ভডবষ্যদতর প্রদয়াজনীয়তা এবাং জডমর দুষ্প্রাপ্যতার ডবষয়টি ডবদবচনা কদর ১২তলা ডভডির উপদর ৬তলা ভবন 

ডনম িাদণর জন্য প্রকল্পটি িাংদশাধন করার ডবষয়টি ডবদবচনাধীন আদে। িাংদশাডধত প্রকদল্পর ব্যয় হদব ৮৬৮ শকাটি োকা। আমাদের 

ডবগত িরকাদরর িময় আমরা ডবচার ডবভাগদক আধুডনক করার জন্য ২১৬ শকাটি োকার একটি প্রকল্প গ্রহণ কদরডেলাম। ডকন্তু 

পরবতী িরকার তা অব্যাহত রাদখডন।  

আপনারা জাদনন, কাদজর গডত বৃডদ্ধ এবাং স্বচ্ছতা ও জবাবডেডহতা ডনডিত করার জন্য আমরা তথ্য-প্রযুডের ব্যবহার 

িব িে েডিদয় শেওয়ার উদযাগ ডনদয়ডে। ডবচার ডবভাগদক আধুডনক এবাং যুদগাপদযাগী কদর গদি শতালার লদেয ডবচার ডবভাগদক 

Digitalized করার কাজ হাদত শনওয়া হদয়দে।  

অডত িম্প্রডত বাাংলাদেশ সুপ্রীম শকাে ি এবাং শজলা পয িাদয়র ২০০টি আোলদত তথ্য প্রযুডে িাপদনর জন্য প্রাথডমকভাদব ৫ 

শকাটি োকা বরাদ্দ শেওয়া হদয়দে। এোিা, ডবচারকগদণর েেতা বৃডদ্ধর জন্য তাঁদের উচ্চতর ডশো এবাং প্রডশেদণর উদযাগ শনওয়া 

হদচ্ছ।  

িোডনত ডবচারকবৃন্দ,  

            অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর পাশাপাডশ আপনাদের শবতন-ভাতািহ অনান্য সুদযাগসুডবধা বৃডদ্ধর ডবষদয় বতিমান িরকার 

িডিয় উদযাগ গ্রহণ কদরদে।  

আমরা ইদতামদধ্যই জুডিডিয়াল শপ-কডমশদনর ডরদপাে ি আাংডশক বাস্তবায়ন কদরডে। আমরা প্রথমবাদরর মত ডবচারকদের 

জন্য ৩০ শতাাংশ ডবদশষ ভাতা প্রোন করডে। উচ্চ আোলদতর রায় অনুযায়ী ডবচারকদের অন্যান্য আডথ িক সুডবধা প্রোদনর ডবষয়টি 

িরকাদরর িডিয় ডবদবচনায় রদয়দে। এোিা ডবচারকদের জন্য পৃথক আবািন এলাকা ততডর করার ডবষয়টিও আমরা িডিয়ভাদব 

ডবদবচনা করডে। প্রদতযক শজলাদত আবািন প্রকল্প করা হদব। শিখাদন ডবচার ডবভাদগর জন্য আলাো ব্যবিা থাকদব। ডবচারকদের 

ডনরাপিার ডবষদয়ও আমাদের িরকার িজাগ রদয়দে। প্রদতযক জদজর বাডিদত ডনরাপিা কম িকতিা থাকদব শি ব্যবিা আমরা গ্রহণ 

করব।  

কথায় আদে Justice delayed, justice denied । ডবচারপ্রাথীরা যাদত িময়মত ডবচার পায়, শিজন্য 

আপনাদের আরও আন্তডরক হদত হদব। আডম জাডন, ডনম্ন আোলদত আমাদের ডবচারক স্বল্পতা রদয়দে। আমরা োডয়ত্ব শনওয়ার পর 

ইদতামদধ্য বাাংলাদেশ জুডিডশয়াল িাডভ িি কডমশদনর মাধ্যদম ২১২ জন জুডিডশয়াল ম্যাডজদেে ডনদয়াগ ডেদয়ডে। খুব ডশগডগরই 

আরও ১০১ জন ম্যডজদেে ডনদয়াদগর প্রডিয়া িম্পন্ন হদব। এডট্রি  শলদভদল পে ূণ্য  হদলই শিগুদলা ্রুতত পূরদণর ব্যবিা শনওয়া 

হদব।   



ইদতামদধ্য ডবডভন্ন িত্মদর পদোন্নডত ডেদয় আপনাদের পদোন্নডতর শয জে ডেল তার অবিান কদরডে।  

অপরাধীরা যাদত উপযুে শাডস্ত পায় এবাং ডনরপরাধ ব্যডে যাদত শাডস্ত না পায় শি ব্যাপাদর আপনাদের িতকি থাকদত 

হদব। অদনক িময় যথাযথ তেদন্তর অভাদব অদনক মামলা দুব িল হদয় পদি। ডবচারপ্রাথীরা সুষ্ঠু ডবচার পায় না। যুদগর িাদথ িাদথ 

অপরাদধর ধরণও পাদেদে। এ জন্য আমরা পুডলশ ডবভাদগ পৃথক তেন্ত ডবভাগ গঠদনর ডবষয়টি িডিয়ভাদব ডবদবচনা করডে।  

শেদশর িকল নাগডরদকর মানবাডধকার প্রডতষ্ঠার জন্য আমরা মানবাডধকার কডমশন গঠন কদরডে। তথ্য অডধকার প্রডতষ্ঠার 

জন্য তথ্য কডমশন গঠন করা হদয়দে।  

আমাদের শেদশর শবডশর ভাগ মানুষই গডরব। মামলার েীর্ িসূডেতার কারদণ অদনদক ডবচাদরর আশায় আোলদত শযদত চায় 

না। আপনাদেরদক ্রুতততম িমদয় মামলা ডনষ্পডির আহবান জানাডচ্ছ। মদন রাখদবন, ডবচাদরর বাণী নীরদব ও ডনভৃদত শযন না 

কাঁদে। ধনী-গরীব িবাই শযন সুডবচার পায়।  

সুডধবৃন্দ,  

            আমরা শেদশর প্রশািন, ডবচার ডবভাগিহ িব িস্তদর গডতশীলতা আনয়ন এবাং স্বচ্ছতা ও জবাবডেডহতা ডনডিত করার 

মাধ্যদম একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবিা প্রডতষ্ঠা করদত চাই। আমরা এমন একো িমাজ ব্যবিা প্রডতষ্ঠা করদত চাই, শযখাদন িকল 

নাগডরক তাঁদের শমৌডলক অডধকার শভাগ কদর ডনদজরা ডনদজদের ভাদযান্নয়ন করদত পারদব।   

২০২০ িাদল জাডতর জনদকর জন্মশতবাডষ িকী। ২০২১ িাদল আমাদের স্বাধীনতার সুবণ িজয়ন্তী। ২০২১ িাদলর মদধ্য 

আমাদের এই ডপ্রয় মাতৃর্ভডমদক একটি আধুডনক, িমৃদ্ধ ও আদলাডকত রাদষ্ট্র পডরণত কদর বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লাডলত স্বপ্ন ‘শিানার 

বাাংলা' বাস্তবায়ন করদত আমরা বদ্ধপডরকর। আইদনর শািন ও ন্যায় ডবচার প্রডতষ্ঠা কদর মহান মুডেযুদদ্ধর সু ল বাাংলার প্রডতটি 

র্দর শপৌৌঁদে ডেদত চাই।  

আডম আশা কডর আমাদের লেয পূরদণ আপনারা ডবচারকবৃন্দ অবশ্যই িততা, ডনরদপেতা এবাং শপশাোরী মদনাভাব 

ডনদয় জনগণদক ন্যায়ডবচার পাওয়ার ন্যায্য অডধকার পুরদণ িবিময় িদচষ্ট থাকদবন। আমরা প্রদতযদকই আমাদের ডনজ ডনজ 

অবিান হদত িদব িাচ্চ শডে ও িামথ ি ডেদয় একটি িমৃদ্ধশালী বাাংলাদেশ গদি তুলব ইনশাআল্লাহ।  

আপনাদের িকলদক আবারও অিাংখ্য ধন্যবাে জাডনদয় বাাংলাদেশ জুডিডিয়াল িাডভ িি এদিাডিদয়শদনর ৫৮তম বাডষ িক 

িদেলদনর শুভ উদবাধন শর্াষণা করডে।  

শখাো হাদ জ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ ডচরজীবী শহাক।  

--- 

 


