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মাননীয় প্রধান ববচারপবি,  

িহেমীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যবগ ে,  

বাাংলাদেশ সুপ্রীম কোদট ের মাননীয় ববচারপবিবৃন্দ,  

সুবধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

বাাংলাদেশ সুপ্রীম কোদট ের মাননীয় ববচারপবিগদের জন্য ববদনােন কেন্দ্র ও হাই-রাইজ করবিদেনবিয়াল টাওয়ার 

বনম োদের বিবিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাদন উপবস্থি িেলদে শুদিচ্ছা জানাবচ্ছ।  

রাদের বিনটি স্তম্ভ। বনব োহী ববিাগ, ববচার ববিাগ ও আইনিিা। এ বিনটি অদের িদব োচ্চ োর্ েোবরিা বনবিদির জন্য 

গেিন্ত্র অপবরহার্ ে।  গেিন্ত্র প্রবিবষ্ঠি হদল স্বাধীন ববচার ব্যবস্থা, জবাববেবহমূলে বনব োহী ববিাগ সৃবির পথ সুগম হয়।  

মাটি েন লুথার বোং বদলদেন, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." আোলি প্রােন, 

বনব োহী ববিাগ বা জনদিবা কর্খাদনই অন্যায়-অববচার হয়, ন্যায় প্রবিষ্ঠার জন্য এটি এেটি হুমবে। িমাদজর িেল কেদে এর ববরূপ 

প্রিাব পদে। িাই িমাদজর িেল স্তদর িিয ও ন্যায় প্রবিষ্ঠা েরা আমাদের লেয।  

িব েোদলর িব েদেষ্ঠ বাঙাবল, জাবির বপিা বেবন্ধু কশখ মুবজবুর রহমান গেিদন্ত্রর জন্য েীর্ ে ২৩ বের আদন্দালন-িাংগ্রাম 

েদরদেন। বিবন জানদিন, স্বাধীনিা োো বাঙাবল জাবি গেিন্ত্র পাদব না।  

সুবধবৃন্দ,  

জাবির বপিার কনতৃদে ১৯৭২ িাদল মুবিযুদের কচিনাদে িমুন্নি করদখ বাাংলাদেদশর িাংববধান প্রেীি হয়। কর্খাদন 

গেিন্ত্র ও আইদনর শািনদে িদব োচ্চ অগ্রাবধোর কেওয়া হদয়দে। িাংববধাদনর ২৭ অনুদচ্ছদে আদে, ‘‘িেল নাগবরে আইদনর 

দৃবিদি িমান এবাং আইদনর িমান আেয় লাদির অবধোরী।''  

বেবন্ধু এই অনন্য িাংববধাদনর মাধ্যদম কেদশর প্রবিটি মানুদষর ববচার পাওয়ার অবধোর বনবিি েদরন। এজন্য বিবন 

এেটি স্বাধীন ও বনরদপে ববচার ববিাগ প্রবিষ্ঠা েদরন। পাশাপাবশ বিবন এেটা ধ্বাংিস্ত্িপ কথদে কেশদে গদে কিাদলন।  

১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগস্ট গেিন্ত্রববদরাধীরা জাবির বপিাদে হিযা েদর। হিযা েরা হয় আমার পবরবাদরর িেল 

িেস্যদে। এর মধ্য বেদয় হিযাোরী এবাং িাদের কোিররা কেদশর গেিন্ত্র, ববচার ববিাগ িবই ধ্বাংি েরদি কচদয়বেল। বেন্তু 

পাদরবন। জনিার শবির োদে এই অপশবিদে হার মানদি হদয়দে।  



১৫ আগদস্টর পর মুবিদর্াো নামধারী িামবরে শািে অববধিাদব েমিা েখল েদর।  েমিায় আঁেদে থাোর জন্য 

িারা জনগদের পববে েবলল িাংববধানদে োটাদেঁো েদর। িারা জনগদের দুব েলিাদে প ুঁবজ েদর রাজনীবি েদরদে। মুবিযুদের 

কচিনা কথদে জনগেদে দূদর করদখদে। ববচার ববিাগদেও েলুবষি েদরদে।  

অদনে কেবরদি হদলও আমাদের স্বাধীন ববচার ববিাগ িামবরে শািেদের এিব অপেম ে অববধ কর্াষো েদরদেন এবাং 

িাংববধান কথদে এিব অববধ িাংদর্াজন বাবিল েদরদেন। কি জন্য ববচার ববিাগদে ধন্যবাে জানাই।  

িম্মাবনি ববচারেবৃন্দ,  

আমরা আইদনর শািদন ববশ্বাি েবর। কিজন্য ২১ বের পর বেবন্ধু হিযার ববচার কোদনা ববদশষ ট্রাইবুযনাদল না েদর 

প্রচবলি আোলদিই েরা হদয়দে। িখন অদনদেই ববদশষ ট্রাইবুযনাল গঠদনর পরামশ ে বেদয়বেদলন। আমার কোট কবান কশখ করহানা 

এবাং আবম কেদশর আর েশটা ববচারপ্রাথীর মদিাই বপিার হিযার ববচার প্রচবলি আোলদি কচদয়বে। হিযাোরীদের ববচার 

হদয়দে। কেশ েলঙ্কমুি হদয়দে।  

িামবরে-বস্বরশািেরা অিাাংববধাবনে পন্থায় েমিা েখল েদর বার বার কেদশর গেিন্ত্রদে হিযা েদরদে। আর আওয়ামী 

লীগ বারবারই কেদশর িেল কেেী-কপশার জনগদের িমথ েন বনদয় আদন্দালন-িাংগ্রাম েদর গেিন্ত্র পনরুদ্বার েদরদে। এখন আমরা 

িাংববধান িাংদশাধদনর োদজ হাি বেদয়বে। আমরা আইদনর শািন প্রবিষ্ঠার মাধ্যদম কেদশ সুশািন বনবিি েরদি বেপবরের।  

ববদবে জাগ্রি থােদল ন্যায়ববচার বনবিি হয়। এ প্রিদে মহাত্মা গান্ধী বদলদেন, "There is a higher court than 

courts of justice and this is the court of conscience. It supersedes all other courts."  

আইদনর শািন প্রবিষ্ঠা ও ববচার ববিাদগর স্বাধীনিা বনবিি েরা আমাদের বনব োচনী অেীোর। এ লদেয ২০১০ িাদল 

২১১ জনদে িহোরী জজ পদে বনদয়াগ কেয়া হদয়দে। শীঘ্রই আদরা ১০১ জনদে বনদয়াগ কেওয়া হদব।  

ববচার ববিাদগর অবোঠাদমাগি উন্নয়ন েরা হদচ্ছ। ববচারেদের সুদর্াগ-সুববধা বৃবে েরা হদচ্ছ। আজদের ববদনােন কেন্দ্র 

ও হাই-রাইজ করবিদেবিয়াল বববডাং বনম োে োজও এর অাংশ। আমরা সুপ্রীম কোট ে প্রােদন আদরা অবোঠাদমা বনম োদের 

পবরেল্পনা েরবে।  

এিবেন ববচারেবৃদন্দর বনজস্ব কোন ববদনােন কেন্দ্র বেল না। ববদনােন কেন্দ্রটি বনবম েি হদল িাঁদের ববদনােন ও িাংস্কৃবি 

চচ োর জন্য এেটি নতুন পবরমন্ডল বিরী হদব। ববদেশ কথদে আগি ববচারপবিবৃদন্দর বাাংলাদেদশ অবস্থানোদল উপযুি আবািদনর 

ব্যবস্থা বনবিি হদব। এদি ববদেদশ বাাংলাদেদশর িাবমূবিে উজ্জ্বল হদব। আশা েবর, এ বনম োে োজ র্থািমদয় িম্পন্ন হদব।  

কেদশর ৬৪টি কজলায় বচফ জুবেবিয়াল ম্যাবজদেট আোলি িবন বনম োদের উদযাগ কনওয়া হদয়দে। ইদিামদধ্য ৩৪টি 

কজলায় আোলি িবদনর বনম োে োজ শুরু হদয়দে।  

ববচার ববিাদগর অবোঠাদমাগি উন্নয়দনর জন্য আমরা আমাদের ববগি িরোদরর কময়াদেও অদনে োজ েদরবে। 

আমরা সুপ্রীম কোদট ের এদনক্স িবন বনম োে েদরবে। পরদনা িবন কমরামি ও ওিার বিজ বনম োে েদরবে।  

সুবধবৃন্দ,  

ববচার প্রবিয়ায় বেবজটাল পেবির ব্যবহার শুরু হদয়দে। সুপ্রীম কোদট ের েজবলস্ট ওদয়বিাইদট পাওয়া র্াদচ্ছ। এদি 

ববচারপ্রাথীরা মামলার শুনানীর িাবরখ এবাং পূে ে রায় ও অে োর িহদজ জানদি পারদে। সুপ্রীম কোদট ের মামলা ব্যবস্থাপনাও 

বেবজটাইজে েরা হদচ্ছ। এর ফদল ববচারপ্রাথীরা কমাবাইল ম্যাদিদজর মাধ্যদম িাঁর মামলার অবস্থা র্দর বদি জানদি পারদব।  

সুপ্রীম কোট ে লাইদিরীদে িমৃে েরা হদচ্ছ। পাশাপাবশ অদটাদমশনও েরা হদচ্ছ।  

কজলা পর্ োদয়র ২০০টি আোলদিও বেবজটাইজে ব্যবস্থা িম্প্রিারে েরা হদচ্ছ। পর্ োয়িদম কেদশর প্রবিটি আোলদির 

োর্ েিমই বেবজটাইজে েরা হদব। িখন ববচারপ্রাথীদের কিাগাবি বহুলাাংদশ হ্রাি পাদব। োদজর গবি বােদব। স্বচ্ছিা ও 

জবাববেবহিার ব্যবস্থা বনবিি হদব।   

কেদশর নতুন-পদরাদনা িব আইনই ওদয়বিাইদট পাওয়া র্াদচ্ছ। আইদনর িয় কেখাদনার পথ বন্ধ হদয়দে।  

আমরা রাদের প্রবিটি ববিাদগ স্বচ্ছিা ও জবাববেবহিার ব্যবস্থা বনবিি েরদি চাই। এ জন্য আমরা িথ্য প্রযুবি 

বশোদে উৎিাবহি েরবে। এর বহুমুখী ব্যবহারও বনবিি েরবে। জনগেদে অন্ধোর কথদে আদলায় আনার লদেয োজ েরবে। 



িখন দুনীবি েদর কেউ পার পাদব না। জাবমদনর বমথ্যা িাটি েবফদেট কেবখদয় আিামীদে কজল কথদে োবেদয় বনদি পারদব না। 

প্রদিযে কপশাদিই োবয়েশীলিা ও েিেব্যবনষ্ঠা বােদব।  

িম্মাবনি ববচারেবৃন্দ,  

নাগবরেদের জন্য ববদশষ েদর িাধারে আয়দিাগী, বনম্নববি ও েবরদ্র জনদগাষ্ঠীর জন্য ন্যায়ববচার জরুরী। আোলিই 

িাদের কেষ্ঠ আেয়স্থল। িাধারে মানুদষর এই কশষ িরিাস্থলটি অটুট রাখার জন্য আপনাদের অনুদরাধ েরবে।  

িব ধরদনর িয়-িীবি, রাগ-অনুরাগ এবাং আদবগ পবরহার েদর িদব োচ্চ বনরদপেিা বজায় করদখ ববচারোর্ ে পবরচালনা 

েরুন। কেদশর িাংববধান এবাং প্রচবলি আইনই আপনাদের পাদথয়।  

ববখ্যাি োশ েবনে কপস্নদটা বদলদেন, "Justice means minding one's own business and not meddling 

with other men's concerns." প্রদিযে ববচারদেরই োবয়ে এ মহেদে ধদর রাখা।  

আমরা জাবন, Justice delayed; justice denied। সুপ্রীম কোট ে এবাং অধস্তন আোলদি প্রায় ২০ লাখ মামলা 

ববচারাধীন আদে। এ মামলাগুদলার িাদথ কেদশর লাখ লাখ িাধারে মানুদষর িাগ্য জবেি। িাদের অবস্তে জবেি। অদনদের বাঁচা-

মরার প্রশ্ন। িারা আোলদি আদিন, আর র্ান। বেন্তু বহু আরাধ্য ববচারটা পান না। শুধু বনিঃস্বই হন।  

িব ধরদনর মামলা দ্রুি বনষ্পবির ব্যবস্থা বনদি হদব। ববচাদরর বােী নীরদব-বনভৃদি কর্ন না োঁদে িা বনবিি েরদি হদব। 

ধনী-গরীব িবাই কর্ন সুববচার পায়। কফৌজোরী ও অন্যান্য আোলদির বিন মাি, েয় মাি, এে বের পদরাদনা মামলার পৃথে 

পৃথে িাবলো েরা প্রদয়াজন। এেইিাদব কেওয়ানী আোলদির এে, দুই, বিন বের পদরাদনা মামলার িাবলো েরা উবচৎ। 

িারপর িাংবশস্নি িেদলর িদে িমন্বয় েদর আদগ জরুরী ও পদরাদনা মামলাগুদলা বনষ্পবি েরার ব্যবস্থা কনওয়া র্ায়। িাহদল 

জনগদনর কিাগাবি েমদব। উচ্চ আোলদিও এেই পেবি প্রদয়াগ েরা কর্দি পাদর। এদি ন্যায়ববচাদরর প্রবি জনগদের আস্থা 

বােদব। জনগে আইদনর প্রবি েোশীল হদব। িখন নতুন মামলার িাংখ্যা েদম আিদব।   

সুবধবৃন্দ,  

আমরা িরোবর েম েচারীদের জন্যও আবািদনর সুদর্াগ িম্প্রিারে েরবে। রাজউে এবাং গৃহায়ন েতৃেপে মহানগরীদি 

৯৮ হাজার ফ্ল্যাট বনম োদের োজ হাদি বনদয়দে। রাজধানীর র্ানজট বনরিদন ববমানবন্দর কথদে শুরু েদর কুবেল, বনানী, মহাখালী, 

কিজগাঁও, মগবাজার, েমলাপর, কগালাপবাগ হদয় ঢাো-চট্টগ্রাম মহািেদের কুতুবখালী পর্ েি ২৬ বেদলাবমটার েীর্ ে এবলদিদটে 

এক্সদপ্রিওদয় বনম োে েরা হদচ্ছ। মাবনে বময়া এবিবনউ এবাং পলাশী কথদে দুদটা বলাংেও মূল কিতুর িদে যুি হদব। এোো 

গুবলস্থান-র্াোবােী ফ্ল্াইওিার, কুবেল ফ্ল্াইওিার এবাং বমরপর-বনানী ফ্ল্াইওিাদরর বনম োে োজও এবগদয় চলদে। গুবলস্থাদনর 

কগালাপশাহ মাজার কথদে বাবুবাজার এবাং মগবাজার-কমৌচাে ফ্ল্াইওিার বনম োদের োজও হাদি কনয়া হদব।  

আমরা িমাদজর িেল কেদে অন্যায়-অববচার দূর েরদি প্রবিজ্ঞাবে। আমরা োবয়ে গ্রহদের পর কেদশর অবদহবলি 

অঞ্চলগুদলাদি কববশ কববশ উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন েরবে। কোদনা অঞ্চল বা উপদজলার জনগে র্াদি ববষদম্যর বশোর না হয় িা 

বনবিি েরবে। উিরাঞ্চদল এখন আর মো নাই।  

গ্রাদমর কচহারা দ্রুি পাল্টাদচ্ছ। িব েদশষ খানা জবরপ অনুর্ায়ী োবরদদ্রে্র্র হার ৩০ শিাাংদশ কনদম এদিদে। মাথাবপছু আয় 

৬৬০ েলার কথদে ৭৮০ েলাদর উন্নীি হদয়দে। োবরদ্রয হ্রাদির পাশাপাবশ আমরা জনগদের পবি, স্বাস্থয ও বশো চাবহো পূরে 

েরবে।  

কৃবষ উৎপােন বােদে। কৃষে শুধু ধান, পাট নয় অন্যান্য ফিল উৎপােদনও আগ্রহী হদচ্ছ। আমরা কৃষেদেরদে িতুেবে 

মূদে িার, বীজ, কিচ বেবচ্ছ। ১২ হাজার কোটি টাো কৃবষ ঋে ববিরে েরবে। চলবি আউশ কমৌসুদম ৫১টি কজলার প্রায় িাদে পাঁচ 

লাখ কৃষেদে ৪০ কেবজ েদর বববিন্ন িার ববনামূদে বেবচ্ছ। এেটি বাবে এেটি খামার প্রেল্পটি আবার চালু েদরবে।  

আমরা েমুযবনটি বিবনে স্থাপদনর মাধ্যদম গ্রাম পর্ েি স্বাস্থযদিবা কপৌুঁদে বেবচ্ছ। উপদজলা স্বাস্থয েমদেক্স ও কজলা 

হািপািালগুদলাদি কিবার মান কবদেদে। প্রায় িব করাদগর বচবেৎিাই এখন কজলা পর্ োদয় হদচ্ছ।  

আমরা এেটি আধুবনে, ববজ্ঞানিম্মি ও যুদগাপদর্াগী বশোনীবি প্রেয়ন েদরবে। মাধ্যবমে স্তর পর্ েি ববনামূদে বই 

ববিরে েদরবে। নারী বশো প্রিাদর উচ্চ বশো পর্ েি বশো-বৃবি চালুর পবরেল্পনা েরবে।  



নারীর েমিায়নদে অগ্রাবধোর কেওয়া হদচ্ছ। কেদশর এই অদধ েে জনশবিদে অথ েবনবিেিাদব লািজনে েদম ে িম্পৃি 

েরদি চাই। িাহদলই কেদশর োবঙি উন্নয়ন িম্ভব হদব।    

আমরা কেদশর বনব োহী ও ববচার ববিাগিহ িব েস্তদর গবিশীলিা আনদি চাই। এেটি স্বচ্ছ ও জবাববেবহ মূলে েোেধমী 

রাে ব্যবস্থা প্রবিষ্ঠা েরদি চাই। আমরা এমন এেটা িমাজ ব্যবস্থা গদে তুলদি চাই, কর্খাদন িেল নাগবরে িাঁদের কমৌবলে 

অবধোর কিাগ েরদি পারদব। বনদজরা বনদজদের িাদগ্যান্নয়ন েরদি পারদব।  

২০২১ িাদল আমাদের স্বাধীনিার সুবে েজয়িী। িব েোদলর িব েদেষ্ঠ বাঙাবল জাবির বপিা বেবন্ধুর স্বদের ‘কিানার বাাংলা' 

প্রবিষ্ঠা েরদি চাই। আইদনর শািন ও ন্যায় ববচার প্রবিষ্ঠা েদর মহান মুবিযুদের সুফল বাাংলার প্রবিটি মানুদষর র্দর র্দর কপৌুঁদে 

বেদি চাই।  

আমাদের এ মহান লেয অজেদন আবম িব েস্তদরর ববচারেগদের িাবব েে িহায়িা োমনা েবর।  কেদশর েবরদ্র, বনর্ োবিি ও 

বনপীবেি জনদগাষ্ঠীদে কপশী ও অববধ অথ েশবির রাহুগ্রাি কথদে মুি েরার অেীোর বনদয় আপনাদের এবগদয় আিদি হদব। 

আইদনর সুষ্ঠ,ু সুন্দর ও িাবলীল ব্যাখ্যার মাধ্যদম জনগদের েোে িাধন বনবিি েরদি হদব। আসুন, জািীয় স্বাদথ ে মুবিযুদের 

কচিনায় ঐেযবে হদয় ইবিি লেয অজেন েবর। িবাইদে আবাদরা ধন্যবাে।  

কখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু।  

বাাংলাদেশ বচরজীবী কহাে।  

......  


