
 

িকেশারগে� আইিন সহায়তা ও িবক� িবেরাধ িন�ি� িবষয়ক �সিমনার 
আদালত �িতেবদক 

িকেশারগে� সরকাির আইিন সহায়তা কায�μ�মর সাফল� ও িবক� িবেরাধ িন�ি�র �ক��ল “�জলা িলগ�াল এইড অিফস” 

িবষয়ক জনসেচতনতামূলক ফল�সু গত ১০ �ফ�য়াির বুধবার িবকাল সােড় চারটায় �সিমনার �জলা ও দায়রা জজ িসিনয়র 

�জলা ও দায়রা জজ বীর মুি�েযা�া মাহবুব-উল ইসলাম এর সভাপিতে� অনুি�ত হয়। �সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত িছেলন �ম ও কম�সং�ান ম�ণালেয়র �িতম�ী মুিজবুল হক চু� ুএমিপ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সংসদ 

সদস� �মাঃ আফজাল �হােসন, সংসদ সদস� �রজওয়ান আহা�দ �তৗিফক, সংসদ সদস� �মাঃ �সাহরাব উি�ন ও �জলা পিরষেদর 

�শাসক এডেভােকট �মাঃ িজ�ুর রহমান। এছাড়াও মুখ� িবচািরক হািকম, �জলা িসিভল সাজ� ন, �জল সুপারসহ �জলার িব� 

িবচারকবৃ�, আইনজীবী এবং সরকাির-�বসরকাির �িত�ােনর গণ�মান� ব�ি�বগ� উপি�ত িছেলন। 

অনু�ােনর ��েত যু� �জলা ও দায়রা জজ জািকর �হােসন খান সরকাির আইিন সহায়তা কায��েমর সাফল� ও িবক� িবেরাধ 

িন�ি� িনেয় এক� �ব� উপ�াপন কেরন। তাঁর স�ালনায় পরবত�েত প�ােনল 

আইনজীবী, এনিজও’র কম�কত� া, িসিনয়র আইনজীবী, িজিপ, �জলা আইনজীবী এেসািসেয়শেনর সভাপিত ও িপিপ, আইনজীবী 

এেসািসেয়শেনর সাধারণ স�াদকসহ অেনেকই মতামত ব�� কেরন। �ধান অিতিথর ব�েব� �ম ও কম�সং�ান ম�ণালেয়র 

�িতম�ী মুিজবুল হক চু�,ু এমিপ বেলন, সরকাির আইনগত সহায়তার কথা আেরা �বিশ কের �চার করেত হেব। যারা দির� 

তােদরেক জানােত হেব। সংসদ সদস� �মাঃ আফজাল �হােসন বেলন, িবক� িবেরাধ িন�ি� প�িত ব�বহার কের আমরা সহেজই 

কম সমেয় �াথ�েদর �িতকার িদেত পাির। আদালেত িনয়িমত মামলা পিরচালনা করেল �চুর সমেয়র �েয়াজন হয়। 

িতিন িলগ�াল এইড ও িবক� িবেরাধ িন�ি� িবষয়ক একটা অনু�ান আেয়াজেনর ই�া �কাশ কেরন এবং �সই অনু�ােন 

উপি�ত থাকার জন� সবাইেক অনুেরাধ কেরন। সংসদ সদস� �রজওয়ান আহা�দ �তৗিফক বেলন, আমার এলাকা িমঠামইন 

�থেক িকেশারগে� আসেত একিদন সময় লােগ। আদালেত আসেত অথ� ও সময় �চুর ব�য় হয়। তাই আিম �চ�া করব 

িবক�ভােব িবেরাধ িন�ি�র জন� সবাইেক উৎসািহত করেত। সংসদ সদস� �মাঃ �সাহরাব উি�ন বেলন, িনয়িমত মামলা 

পিরচালনা করা সময়সােপ� িবধায় আিম সবসময় িবক� িবেরাধ িন�ি�র িবষেয় জনগণেক সেচতন কির। 

সভাপিতর ব�েব� িসিনয়র �জলা ও দায়রা জজ এবং বীর মুি�েযা�া মাহবুব-উল ইসলাম বেলন, মুি�যুে�র �চতনায় উ��ু 

হেয় সাধারণ জনগেণর ন�ায় িবচার �িত�ায় আমােদর সকেলর এিগেয় আসেত হেব। এই ��ে� সরকাির আইিন সহায়তা 

কায��ম ও িবক� িবেরাধ িন�ি� সহায়ক। বত� মান সরকার জনগেণর ব�াপাের খুবই ইিতবাচক। দির� জনগণেক সহায়তার 

জন� �দওয়ািন কায�িবিধর পাপার সু�টও করা যায়। িতিন সবেশেষ উপি�ত সবাইেক ধন�বাদ জািনেয় অনু�ান সমাি� �ঘাষণা 

কেরন। 


