আমার চেনা এক দ্যুতিময় তিোরপতি
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বিরল বিছু মানুষ স্বিীয়তার িারনন মহীয়ান হনয় ওনেন যানের আমরা সম্পূর্ণ আলাো িনর দেবি।
গায়ি সম্রাট মরহুম আব্বাস উবিন সানহনির সুনযাগয দেষ্ঠ্য পুত্র বিচারপবত দমাস্তাফা িামাল ঠিি
দস রিম এিেন।
িািা-মার িানছ শুননবছ বিচারপবত দমাস্তাফা িামানলর পবরিানরর সানে তাাঁনের ঘবনষ্টতা িহুবেননর।
আমার িয়স যিন নয় অেিা েশ ঠিি মনন দনই মা িবি োহানারা আরেু ও িািা বিচারপবত
নূরূল ইসলাম সানহনির সানে প্রেম আবম আব্বাস উবিন সানহনির পল্টননর িাবি বহরামন মবিনল
যাই। দসিাননই প্রেম দেবি িযাবরষ্টার দমাসÍফা িামালনি। যতেূর মনন পনি সঙ্গীত বননয়ই আনলাচনা
হবিল। দসিানন তাাঁর হাসয-রস এিং দিৌতু ি আমার বশশু মনন োগ দিনটবছল। পরিবতণ নত আমানের
র
যাংবিন ষ্ট্রীনটর িাবি িবিতাংগনন সাবহতয-সঙ্গীনতর আসনর সিনলর অনগাচনর তাাঁনি বিনশষ ভানি
লক্ষ্য িরতাম।
এর অননি পনর আবম যিন ঢািা বিশ্ববিেযালয় হনত আইন শানে অনাসণ ও মাস্টাসণ (এল, এল, এম)
িনর হাইনিানটণ িােশুরু িনরবছ তিন ঢািা ল বরনপানটণ রাষ্ট্র িনাম আব্দুল িবরম ৩৭ বি, এল, আর,
(১৯৮৫) ২৬ এিটি মামলার রায় আমার েৃবষ্ট আিষণন িনয়িটি বছল আোলত অিমাননা সংক্রান্ত।
উপনেলা পদ্ধবত তিন সনিমাত্র শুরু হনয়নছ। উপনেলা বনিণাহী অবফসার এিং মুনেফ (িতণ মানন
Assistant judge) এর মনযয বিনরাযনি দিন্দ্র িনর ঐ আোলত অিমাননা মামলাটি হনয়বছল,
বিচারপবত দমাস্তাফা িামাল তাাঁর রানয় বলিনলন আমানের িিনই ভু লনল চলনিনা এই উপনেলা
পদ্ধবত এিটি সেযোত িননসপ্ট আর মুনেনফর বিচাবরি িাযণযক্রম শত িৎসর উনদ্ধর এি িযিস্থা।

িী িনর এিেন উপনেলা বনিণাবহ অবফসানরর এত ঔদ্ধযত্ব হয় এিেন মুনেনফর সানে এনহন আচারর্
িরার। এটা অিশযই যৃষ্টতা এিং স্পষ্টতই আোলনতর অিমননা। উবন রানয় উনেি িনরনলন,
“Upazilla administration is still a new and evolving concept, but the place that a
Munsif occupies in the judicial hierarchy is not a concept. It is generally known to our
people, used as they are in the functioning of an independent judiciary for upwards of a
century, that the Munsif is the lowestlevel representative of an independent organ of the
State. Our people have not seen and are not used to seeing a pliable or a committed
judiciary. The sight of an executive head lecturing a member of the judiciary in the open
Court and creating hindrances in smooth functioning is too much to be allowed with
impunity………………………….. We cannot stand as a silent spectator to this
unwarranted assault on the dignity of a Court of Law and to a blatant interference with
the administration of justice at the lowest level. The arms of law are long enough to
reach a contmner who acts in contumacious disregard of the dignity of a Court of Law.”
ঐ মূহুনতণ ই নতু ন িনর আবিস্কার িরলাম এই েুযবতময় মানুষটিনি। এর পনরর অযযায় শুযু
বনরিবিন্ন ক্ষ্ুরযার আইনী িযািযার যারািাবহিতা। এনির পর এ চমৎিার িস্তুবনষ্ঠ্ সি রায় বেনয়
যানিন বতবন। এনক্ষ্নত্র িনয়িটি রানয়র উনেি না িরনলই নয়।
আমানের সংবিযান অনুনিে ১০৪ এর মাযযনম শুযুমাত্র আবপল বিভাগনি সম্পূর্ণ নযায় বিচার
(complete justice) বনবিত িরার ক্ষ্মতা বেনয়নছ। আমার োনামনত নযাশনাল দিািণ অফ
দরবভবনউ িনাম নাসবরন িানু ৪৮ বি, এল, আর, (এবি) (১৯৯৬) ১৭১ মামলায় বিচারপবত িামাল
সিণপ্রেম complete justice এর িযািযা বেনয়নছন এইভানি-“We have done this exercise “for
doing complete justice” under Article 104 of the Constitution. But what is “complete
justice?” The words do not yield to a precise definition. Cases vary, situations vary and
the scale and parameter of complete justice also vary. Sometimes it may be justice
according to law, sometimes it may be justice according to fairness, equity and good
conscience, sometimes it may be in the nature of arbitration, sometimes it may be justice
tempered with mercy, sometimes it may be pure commonsense, sometimes it may be the
inference of an ordinary reasonable man and so on. This Court has done this exercise in
varying circumstance applying varying principle in various cases.Óিঃ মহীউবিন ফারুি

িনাম িাংলানেশ ৪৯ বি, এল, আর, (এবি) ১৯৯৭১, অসাযারর্ এি রানয় বতবন আমানের সংবিযাননর
১০২ অনুনিনের “Locus Standi” এর পবরিনতণ বি হনি দসটার বিযে এিং িহুমাবত্রি িযািযা
বেনলন। বতবন িলনলন -In Bangladesh an unnoticed but quiet revolution took place on the
question of locus standi after the introduction of the Constitution of the People’s
Repuboic of Bangladesh in 1972 in the case of Kazi Mukhlesure Rahman vs.
Bangladsesh,
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1974.........................................................With the power of the people looming large
behind the constitutional horizon it is difficult to conceive of Article 102 as a vehicle or
mechanism for realizing exclusively individual rights upon individual complaints. The
Supreme Court being a vehicle, a medium or mechanism devised by the Constitution for

the execise of the judicial power of the people on behalf of the people, the people will
always remain in the focal point of concern of the Supreme Court while disposing of
justice or propounding any judicial theory or interpreting any provision of the
Constitution. Viewed in this context interpreting the words “any person aggrieved”
meaning only and exclusively individuals and excluding the consideration of the people
as a collective and consolidated personality will be a stand taken against the
Constitution. There is no question of enlarging locus standi or legislation by
Court.....……………………………….. From the language used in Article 102(1) of our
Constitution, ‘any person aggrieved’ may move the High Court Division for enforcement
of fundamental right conferred by Part III of the Constitution. Under Article 102(2)(a),
the High Court Division may make an order on the application of any ‘person aggrieved’
in the nature of mandamus, prohibition and certiorari except for and application for
habeas corpus or quo-warranto.”
পবিত্র দিারাআন শরীনফর িযািযা দেয়ার দযাগযতা িার হনত পানর, দস সম্পনিণ বতবন দহফেুর
রহমান িনাম শামছু র রহমান ৫১ বি, এল, আর, (এবি) (১৯৯৯) ১৭২ মামলায় বেি বননেণ শনা বেনত
বগনয় উনেি িনরনছন - Then comes the question of competence or incompetence of
persons to interpret the Holy Quran……………………………. A person who ventures to
interpret the Holy Qur-an (1) shall be a Muttaqi (2) must have a wide knowledge of
hadith in connection with the Prophet’s (S) interpretation of the Holy Qur-an and with
the statements of his sahabis (connections) and their successive companious (3) have a
knowledge about those parts of the Holy Qur-an which have been repealed or substituted
(4) have a knowledge about the significance of each Ayat (5) have a knowledge about
Ilmul Kirat (6) have a profound knowledge of the Arabic language, grammar diction, etc.
as the Holy Qur-an was revealed in the Arabic language (7) must have a thorough
knowledge of all the major commentaries and works of different schools of thought, (8)
must be a faqih and other qualifications as well, not necessarily limited to and special
preserves of Ulemas. All these qualifications follow either from the Holy Qur-an or from
Hadith and dedicated and knowledgeable Muslim interpreters of the Holy Qur-an. We do
not question the competence of the learned Judges of the High Court Division or of the
learned Advocates who addressed us to interpret the Holy Qur-an, but we ourselves are
not sure about, our own competence in the matter and are approaching the subject by
force of circumstances with a great deal of trepidation in our hearts, lest we commit
mistakes unknowingly, for which we beg Almithty Allah’s forgiveness in advance.”উবন
আমানি সিসময় িলনতন সি সময় িস্তুবনষ্ঠ্ এিং সংবক্ষ্প্ত িক্তিয দিানটণ দপশ িরনি, পাাঁচটি িানিয
দয ভাি প্রিাশ িরা যায় দসটা যবে এিটি িানিয প্রিাশ িরনত পানরা দসটাই দতামার িবতত্ত্ব। বতবন
আমায় আরও িনলবছনলন এিেন আইনজ্ঞনি েীিনন অননি মামলা িরনত হয় বিন্তু এিটি িা েুইটি
মামলা দযমন তানি স্মরনীয় িনর এিইভানি এিেন বিচারনির দেয়া অসংিয রানয়র মানে এিটি
বি েুইটি রায় তাাঁর বচর স্মরনীয় িনর রানি। আবম অিলীলায় িলনত পাবর বিচার বিভাগনি শাসন
দেনি পৃেি িরার দক্ষ্নত্র বিচারপবত দমাস্তফা িামানলর দেয়া মােোর দহানসন মামলার ২০ বি এল
বি (এবি)(২০০০) ১০৪ রায়টি তাাঁনি বচর স্মরনীয় িনর রািনি। ওটি এিটি মাইল ফলি। িযাবক্তগত

আলাপচাবরতায় দিান এিবেন তাাঁর িানছ োননত দচনয়বছলাম- িী ভানি আপনার প্রবতটি রায় এত
ছন্দময় এিং সংবক্ষ্প্ত হয়? উবন িনলবছনলন িােটি িুনিই েুরুহু। রবি োকুর এেনযই িনলবছনলনÓসহে িো িলনত আমায় িহ দয সহে িো যায়না িলা সহনেÓ
তাাঁর অপূিণ িাগবমতা আমার িানছ আর এি বিস্ময়। সহে, সািবলল এিং রস উবিপি উপস্থাপনায়
িাগবমতা দতানলন দযনিান আসর। ভীষন positive িযবক্তযনতর মানুষ বতবন। প্রযান বিচারপবত
হওয়ার পর সুপ্রীম দিাটণ আর এযানসাবসনয়শননর সম্বযণনা অনুষ্ঠ্ানন প্রযান অবতবের ভাষনন েৃঢতার
সানে বতবন িলনলন আবম বিছু িাে িরি, আপনানের দসগুনলা যনর রািনত হনি। মাত্র ৬ মানসর
বিছু দিশী সময় িাংলানেনশর প্রযান বিচারপবত বহনসনি োবয়ত্ব পালন িনরনছন। ওই স্বল্প সমনয় বতবন
িনরনছন যা বিস্মৃত হিার নয়। সুপ্রীম দিাটণ প্রঙ্গননর আমূল পবরিতণ ন িরনলন বতবন। দিানটণর
অভনÍ্ যরীন শাষন অিযিস্থানি িনোর বনয়নমর মনযয আননলন। ঐ সময় দেনি তাাঁর বননেণ নশ দিঞ্চ
অবফসাররা দিাটণ-টাই পরনত শুরু িনরন যা এিননা অিযাহত রনয়নছ। দিাটণ ও মাোর প্রাঙ্গনন দঘাঁনষ
গনি ওো বিয স্থাপনা সমূহ রাতারাবত উঠিনয় দেন। দিানটণর বিবভন্ন দসিশননর িাযণক্রম সরাসবর
পযণনিক্ষ্ননর িযািস্থা িনরন।
বতবন িলনতন েীিননর প্রবতটি মূহুতণ আবিস্কানরর, দপছনন বফনর তািাননার সময় দিাোয়। এিটি
িইনয়র নাম বেনয়নছন

Óআমার িলা বিছু িোÓ যতবেন আইননর সুশাসন অিযাহত োিনি,

যতবেন আইননর পেন-পােন, চচণা চলনি তাাঁর বিচক্ষ্ন আইননর িযিযা সমনয়র প্রনয়ােনন সবতযই িো
িনল যানি। এইসি বিছু বননয়ই আমার ভীষর্ বপ্রয় মানুষটি বিচারপবত দমাস্তফা িামাল।
-------☼-------

