শরপুর িলগ াল এইড অিফস’ িবষয়ক জনসেচতনতামূলক সিমনার অনুি ত
আদালত. িতেবদক
শরপুের সরকাির আইনগত সহায়তা কায েমর সাফল ও িবক িবেরাধ িন ি র ক ল “ জলা িলগ াল
এইড অিফস” িবষয়ক জনসেচতনতামূলক সিমনার গতকাল ১৩ ফ য়াির ২০১৬ শিনবার জলা ও দায়রা
জজ আদালত এর সে লন কে
জলা ও দায়রা জজ এবং জলা িলগ াল এইড কিম র সভাপিত মাঃ
মাজাে ল
হক
এর
সভাপিতে
অনুি ত
হেয়েছ।
অনু ােন িবেশষ অিতিথ িছেলন নারী ও িশ িনযাতন দমন াইবুনাল এর িব িবচারক ( জলা জজ) মাঃ
সােয়দুর রহমান খান, জলা শাসক শরপুর, ডাঃ এ.এম. পারেভজ রিহম, চীফ জুিডিসয়াল ম িজে ট মাঃ
সাইফু র রহমান, এছাড়াও অন ান েদর মেধ অিতির জলা ও দায়রা জজ মাহা দ মাসেল উি ন, জলা
জাজশীপ এবং ম ািজে িসর সকল িবচারক, পুিলশ সুপােরর িতিনিধ িসিনয়র সহকারী পুিলশ সুপার মাঃ
শাহজাহান িময়া এবং িসিভল সাজেনর িতিনিধ ডাঃ মাঃ সিলম িময়া। জলা িলগ াল এইড কিম র সদস
বৃ
এবং
উপকারেভাগীগণ
উপি ত
থােকন।
সভাপিতর াগত ব েব র পর, সিমনােরর িবষেয়র উপর পাওয়ার পেয়
েজে শন উপ াপন করা হয়।
এসময় মামলা িন ি র হার িনেয় উপি ত সকেল সে াষ কাশ কেরন। িলগ াল এইড উপকারেভাগীেদর
কথা পেব দুইজন উপকারেভাগী তােদর মতামত উপ াপন কেরন। মু

আেলাচনায় িঝনাইগাতী,

নািলতাবাড়ী ও বদী উপেজলার চয়ারম ান গণ, শরপুর সদর উপেজলা মিহলা ভাইস চয়ারম ান, প ােনল
আইনজীবী, বােরর সভাপিত, সাধারণ স াদক, িজিপ এবং িনভর নারী কল াণ সং ার িনবাহী পিরচালক
ব ব রােখন। পের িবেশষ অিতিথবৃ অনু ােন ব ব রােখন। অনু ান স ালনা কেরন জলা িলগ াল
এইড অিফসার (ভার া ) ও সহকারী জজ শাি চ
দবনাথ। সিমনাের গরীব মানুেষর িবচাের
েবশািধকার সৃি র জন সরকািরভােব মামলা মাক মার খরচ বহন এবং িবক িবেরাধ িন ি েত
শরপুর জলা িলগ াল এইড অিফেসর
পূণ ভূ িমকা এবং সংি
সকেলর দািয় ও কতব স েক
আেলাকপাত করা হয়।

