
 

িদনাজপেুর আইন ও িবচার সিচব জািহ�ল হক �দেশর মামলার জট িনরসেন িবেরাধ িন�ি�র 

িবক� �নই 

আদালত �িতেবদক 

সরকারী আইনী �সবার মােনা�য়ন সহায়তা �দান �কে�র সেচতনতামূলক �সিমনার গতকাল শিনবার 

িদনাজপুের অনুি�ত হেয়েছ। আইন ও িবচার িবভােগর সিচব আব ুসােলহ �শখ �মাহা�দ জিহ�ল হক �ধান 

অিতিথ িহেসেব �সিমনাের উপি�ত িছেলন। 

“গিরব-দঃুখীর মামলার ব�য় বাংলােদশ সরকার �দয়” �িতপাদ�েক সামেন �রেখ শিনবার সকােল িদনাজপরু 

�জলা ও দায়রা জজ আদালেতর সে�লন কে� �জলা িলগ�াল এইড অিফস আেয়ািজত সরকারী আইনী �সবার 

মােনা�য়ন �কে�র সরকারী আইনী কায��েমর সাফল� ও িবক� িবেরাধ িন�ি� শীষ�ক সেচতনতামলূক 

�সিমনাের আইন িবচার সিচব বেলন, িবচার ব�ব�ায় সি�িলত �েচ�ায় সরকাির খরেচ অসহায় মানুেষর 

িবচার �াি� িনি�ত করেত হেব। এর জন� �েয়াজন িনজ িনজ অব�ান �থেকই �চার করা। জানােত হেব 

ধনী, গরীব সকেলর জন� সরকাির খরেচ আইনী সহায়তা �দােনর কথা। মামলা নয় িবেরাধ িন�ি� কে� 

আইনজীবীেদর আ�িরকতার সােথ এিগেয় আসেত হেব। সারােদেশ মামলার �য জট রেয়েছ তা কা�েয় উঠেত 

িবেরাধ িন�ি�র িবক� �নই। আইেনর শাসন �িত�ার মাধ�েম গণত� �িত�া করেত হেব। 

িসিনয়র �জলা ও দায়রা জজ ও আইনগত সহায়তা কিম�র �চয়ারম�ান �হােসন শহীদ আহেমেদর সভাপিতে� 

অনু�ােন ব�ব� রােখন �জলা িলগ�াল এইড অিফসার মাহবুব আলী মুয়াদ, নারী ও িশ� িনয�াতন দমন 

�াইবু�নােলর �জলা জজ �মাঃ আখতার উল আলম, 



 

চীফ জিুডিসয়াল ম�ািজে�ট �মাঃ মাহমুদলু কিরম, �জলা �শাসক মীর খায়�ল আলম, পুিলশ সুপার �মাঃ 

��ল আিমন, উপসিচব (�শাসন-১) �মাঃ মাহাবুবুর রহমান সরকার, �জলা আইনজীবী সিমিতর সভাপিত 

এ�াডঃ �মাঃ আিজজলু ইসলাম জগুল,ু সাধারণ স�াদক এ�াডঃ �মাঃ একরামুল আিমন, িপিপ এ�াডঃ �মাঃ 

হািমদলু ইসলাম, িজিপ এ�াডঃ ওয়ােহদ আলী নেবল, কাহােরাল উপেজলা �চয়ারম�ান �মাঃ মামুনুর রিশদ, 

�মািমনপুর ইউিনয়ন �চয়ারম�ান আ�ুল ওহাব ম�ল, প�ােনল ল’ইয়ার এ�াডঃ �লনাহার মনসরু, 

সুিবধােভাগী �মাছাঃ নু�ফা �বগম ও �মাছাঃ খিদজা �বগম। 

 

িদনাজপুর �জলা িলগ�াল এইড কায��েম ২০১০ সােল ১৫ জন, ২০১১ সােল ৫৮ জন, ২০১২ সােল ১১৭ জন, 

২০১৩ সােল ২০৮ জন ২০১৪ সােল ২০৮ জন এবং ২০১৫ সাল ৭৫০ জন গরীব অসহায় িপিছেয় পড়া 

জনেগাি�েক সরকাির খরেচ আইনী �সবা �দান করা হেয়েছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


