
 

যেশাের িলগ�াল এইড অিফস িবষয়ক �সিমনাের আইন ও িবচার িবভােগর 

অিতির� সিচব �মা�ািফজরু রহমান 

িবেশষ �িতেবদক 

যেশাের ‘�জলা িলগ�াল এইড অিফস’ িবষয়ক জনসেচতনতামূলক �সিমনার �জলা জজ আদালত সে�লন কে� শিনবার 

িসিনয়র �জলা ও দায়রা জজ এবং �জলা আইনগত সহায়তা �দান কিম�র সভাপিত ইসরাইল �হােসন সভাপিত� �সিমনার 

অনুি�ত হয়। �সিমনাের �ধান অিতিথ িছেলন আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র আইন ও িবচার িবভােগর অিতির� 

সিচব �মা�ািফজরু রহমান। �সিমনাের িবেশষ অিতিথ িছেলন �জলা �শাসেকর পে� অিতির� �জলা �শাসক (সািব�ক) সািবনা 

ইয়াসিমন, নারী ও িশ� িনয�াতন দমন �াইবু�নােলর িবচারক অিমত �মার �দ, আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র 

আইন ও িবচার িবভােগর উপ-সিচব �শখ �মায়ুন কবীর, যেশােরর িব� িচফ জিুডিসয়াল ম�ািজে�ট রিফ�ল ইসলাম ও পুিলশ 

সুপার আিনসুর রহমান। �জলা িলগ�াল এইড অিফেসর প�ােনলভু� আইনজীবীেদর পে� আেলাচনা কেরন �জলা আইনজীবী 

সিমিতর সভাপিত কাজী আ�ুস শহীদ লাল, সাধারণ স�াদক এমএ গফুর, সরকাির �কৗঁসূলী �সােহল শামীম ও পাবিলক 

�িসিকউটর রিফ�ল ইসলাম িপটু। মু� আেলাচনায় অংশ �নন অভয়নগর উপেজলা িনব�াহী অিফসার িসফাত �মহনাজ, 

মিণরামপুর উপেজলা িনব�াহী অিফসার কাম�ল হাসান, ��স�াব যেশােরর সভাপিত জািহদ হাসান টু�ন �মুখ। এছাড়া িবচার 

�াথ� আসমা খাতুন ও সীমা খাতুন তােদর অনুভূিত ব�� কেরন। স�লানা কেরন িসিনয়র সহকারী জজ (সদর) ও িলগ�াল এইড 

অিফসার �হলাল উ�ীন। �জলার সরকাির আইিন সহায়তার সাফল� িবষয়ক পাওয়ার পেয়� ��েজে�শন তুেল ধেরন �থম 

আদালেতর অিতির� �জলা ও দায়রা জজ ম��ুল ইমাম। 

সভায় �ধান অিতিথ আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র আইন ও িবচার িবভােগর অিতির� সিচব �মা�ািফজরু 

রহমান বেলন, ‘�জলা িলগ�াল এইড অিফস’ এর কায��ম তৃণমূল পয�ােয় যত �বিশ তুেল ধরা যােব ততই এর সাফল� লাভ হেব। 

িতিন সামািজক দায়ব�তায় �সবার মানিসকতা িনেয় ভু�েভাগীেদর আইিন সহায়তা �দােন সংি�� সকেলর �িত আহবান 

জানান। �সিমনাের অিতির� �জলা �শাসক (সািব�ক) সািবনা ইয়াসিমেনর উ�ািবত নারী ও িশ� িনয�াতন অিভেযাগ দািখল 

এবং �িতকার িবষয়ক ‘অপরািজতা, যেশার’ নােম এক� �মাবাইল অ�াপস �জলা �শাসেনর মাধ�েম খুব িশগিগরই উে�াধন 

হ�ত যাে� বেল অবিহত কেরন এবং এ অ�াপস িবষেয় সম�ক ধারণা �দন। 


