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মূ ল ব - ব াির ার মঈন িফেরাজী

AvBbRxex eÜzMb I AwZw_e„›`:
mf¨Zvi m~চনাল থেকই AvB‡bi weeZ©b Ges Dbœq‡bi েয়াজেন AvB‡bi kvmb avibvwU অত Zvrch©cyb© এবং
ূ
cyb© ভিমকা
রেখেছ| gvbeRvwZi BwZnv‡m AvB‡bi kvmb e¨ZxZ mf¨Zv cÖwZôv Ges Gi weKvk KLbI m¤¢e
nqwb| `yÕnvRvi eQi c~‡e©i Gwi÷U‡ji সু িবেবিচত weখ vZ Dw³, “The Rule of law is better than
that of any individual” আজও িত পরেত পরেত মান কের AvaywbK MbZvwš¿K kvmb e¨e¯’v গেড়
ু
তলেত
AvB‡bi kvm‡bi কােনা িবক নই| mwVK Ges Kvh©Kix MbZvwš¿K e¨e¯’v wbwðZ Ki‡Z AvB‡bi kvmb
cÖwZôv ïaygvÎ Awbevh©B bq eis GKwU AZxe ¸iyZ¡cyb© mg‡qi `vex|
েফসর এ. িভ. ডাইিস তার “Introduction to the Study of the Law of the
Constitution” eB‡q AvB‡bi kvm‡bi ¯^জনিবিদত g~j cÖwZcv`¨ স িলত কেরেছন যা হেলা - mK‡jB AvB‡bi
‡Pv‡L mgvb, †KDB AvB‡bi D‡aŸ© bq Ges আদালেত মািনত না হওয়া ch©šÍ কােনা e¨w³‡K সাজা দয়া যােব না|
AvB‡bi kvmb আমােদর msweav‡bi মূ ল কাঠােমাi অন তম এক উপাদান| Avgv‡`i াধীনতার ঘাষণাপ Ges
msweav‡bi gyLe‡ AvB‡bi kvmb ïay gvÎ e¨³ KivB nqwb eis msweav‡b এর িত ত †gŠwjK AwaKvi wn‡m‡e
msiw¶Z I wePvi wefv‡Mi gva¨‡g AwaKvi Av`v‡qi wbðqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
mf¨Zvi BwZnv‡m kvmK KZ…©K GK”Q ¶gZv cÖ‡qv‡Mi cÖebZv †iva K‡i AvB‡bi kvmb cÖwZôvq me‡P‡q Kvh©Kix
f~wgKv cvjb K‡i wePvi wefvM| mvsweavwbK wbðqZv Ges gvR`vi †nv‡mb gvgjvi iv‡qi cwi‡cÖw¶‡Z wePvi
wefv‡Mi ¯^vaxbZv wbi¼zk nIqv m‡Ë¡I AvRI wewfbœ Dcv‡q c‡` c‡` wePvi wefv‡Mi ¯^vaxbZv খe© n‡”Q Ges Gi
ev¯Íe mydj n‡Z bvMwiKMb ewÂZ n‡”Qb| AvB‡bi kvmb cÖwZôvq kw³kvjx, Kvh©Ki,
we‡eK m¤úbœ, wbfx©K
Ges ¯^vaxb wePvi e¨e¯’v me‡P‡q Riƒwi|
†eÂ Ges evi wePvi e¨e¯’vi Awe‡”Q`¨ Ask Ges G‡K Ac‡ii cwic~iK| wePvi wefv‡Mi g~j mn‡hvMx wn‡m‡e
Kvh©Ki ev‡ii †Kvb weKí †bB| আমােদর দেশ †eÂ I ev‡ii m¤ú‡K©i HwZn¨ `xN© w`‡bi Ges ¯^‡MŠi‡e মিহমাি ত|
†eÂ I ev‡ii সি িলত েচ ার d‡j এ দেশর kvmb e¨e¯’vi উ য়ন এবং নাগিরক অিধকার র ায় অত›`ª হরী িহেসেব
ূ
wePvi wefvM অনন ভিমকা
রেখেছ|
wKš‘ eZ©gvb †cÖ¶vc‡U †eÂ Ges ev‡ii সম য়হীনতা সু
Ges w`‡b w`‡b Zv cÖKU n‡q `uvov‡”Q| cvi wiK
mn‡hvwMZvi NvUwZ, kª×v‡ev‡ai Afve, e¨ি গত ivR‰bwZK `„wófw½i cÖfve, BZ¨vw` bvbvwea welq †eÂ Ges ev‡ii
g‡a¨ †hb এক A k¨ †`qvj ‰Zix Ki‡Q| AwP‡iB G m¤úK© Dbœq‡b mywPwšÍZ Kvh©Ki e¨e¯’v bv †bqv n‡j, †eÂ
Ges ev‡ii AvMvgx cÖR‡b¥i সদস গণ AvB‡bi kvmb cÖwZôvq †Kvb Kvh©Ki f~wgKv cvj‡b e¨_© n‡Z eva¨| djkÖywZ‡Z
ivóªxq ¶gZvi ভারসাম i¶v Kiv Ges bvMwiK দi b¨vh¨ AwaKvi cÖwZôvq wePvi e¨e¯’v AKvh©Ki n‡q ci‡e Ges
MbZvwš¿K ivóª e¨e¯’v wecbœ n‡e|
ূ
ু
wePvi e¨e¯’vi Awe‡”Q`¨ Ask হওয়া m‡Ë¡I evi আজ AvB‡bi kvmb cÖwZôvq তার গৗরবাি ত ভিমকার
কথা ভলেত
বেসেছ| AvBbRxexiv যন আজ AvKl©bxq পশায় িনেয়ািজত থাকােকই তােদর একমা ািয় বেল মেন করেছ এবং বার
যন AvBbRxex মহেলর ¯^v_© র াB তােদর একমা কাজ িহেসেব িবেবচনা করেছ| AvBbRxexiv ধু মা পশাRxexB নন
AvBbRxex দi me থম পিরচয় তারা Officers of the Court এবং একই সােথ বার হে wePvi e¨e¯’vi
অিভভাবক| সময় এেসেছ আ উপলি র - আমরা আমেদর
অব ান থেক িনজ িনজ ািয় স কভােব পালন না করেল
AvB‡bi kvmb cÖwZôv পেদ পেদ বাধা হেব|
ূ
AvB‡bi kvmb cÖwZôvq Kvh©Ki ভিমকা
রাখেত ‡eÂ Ges ev‡ii g‡a¨ AwP‡iB Zvi my`xN© GwZnvwmK HwZn¨ wdwi‡q
Avbvi j‡¶¨ wb¤œewb©Z cÖ¯Íve mg~n Dc¯’vb Kiv হেলা t

1.

2.
3.

4.

আইনজীবী এবং িবচারকেদর পশাগত মান িনি ত করেত িব িবদ ালয়সমূেহ আইন িশ ার মান উ য়ন ও িনয় েণ
ু
বার কাউি েলর ভিমকা
জারােলা Kiv এবং সু ি ম কাট এর প থেক বার কাউি লেক এ িবষেয় িনয়িমত পরামk©
িদেল িশ া ব ব ায় আমূ ল পিরবতন আসেব যা অ র ভিবষ েত শি শালী ব এবং বার গঠেন f~wgKv রাখেব ।
†eÂ Ges ev‡ii †hŠ_ e¨e¯’vcbvq cÖwZwU evi G‡mvwm‡qk‡b wbqwgZ এবং অব াহতভােব AvBb welqK
†mwgbvi Ges Kg©kvjv Av‡qvRb |
‡eÂ Ges ev‡ii †hŠ_ e¨e¯’vcbvq cÖwZwU evi G‡mvwm‡qk‡b wbqwgZ (b~¨bZg eQ‡i GK িদন) Ab~a© cuvP
eQi ch©šÍ AvBb †ckvq wb‡qvwRZ নবীন AvBbRxex‡`i বাধ তাg~jK Ges অন AvBbRxex‡`i ঐি ক AvBb
Ges পশাগত িবিভ wel†q †Uªwbs‡qi e¨e¯’v Kiv|
‡h‡nZz AvBbRxexMb mivmwi bvMwiK‡`i mgm¨v wb‡q KvR K‡ib, †m‡nZz AvBbRxex Ges wePvicÖv_©x‡`i
wePviকাh© ব তীত অন ান ev¯ÍweK mgm¨v ïbvi Rb¨ b~¨bZg gv‡m GKevi cÖwZwU GjvKvi mswkøó Av`vj‡Zi
ৃ
wmwbqi wePviK‡`i mg ‡q গ ত c¨v‡bj Ges mswkøó ev‡ii নতবৃ
সহ wmwbqi AvBbRxex‡`i g‡a¨
GKwU mg q mfv Kiv Ges mfvi wm×všÍ ev evq‡bi j‡¶¨ wbqwgZ Z`viwK Kiv|

5.

‡mŠnv`©c~b© স ক বৃ ি র লে
ব এবং বার উভেয়র পার িরক স ান, ােবাধ ও সহনশীল আচরেণ উেদ াগী
হওয়া Ges wbqwgZ গঠনমূ লক আেলাচনার
ˆZwi কের উভেয়র g‡a¨ য কােনা সমস াi উ ব হেল Zv র
করার জেন উপযু পথ বর Kiv েয়াজন|

6.

Av`vj‡Z wePvicÖv_©xMb wbqwgZ †fvMvwšÍi wkKvi nb যা eZ©gv‡b GKwU gnvgvwi‡Z i~cvšÍwiZ n‡q‡Q Ges
G †_‡K DËi‡bi Rb¨ Av`vjZ e¨e¯’vcbvq AwaKZi ”QZv Avbv cÖ‡qvRb| AwP‡iB িত জলা
আদালেত †eÂ Ges ev‡ii সম ‡য় GKwU ায়ী KwgwUi মাধ েম mgm¨v mg~n wPwýZ K‡i wbqwgZfv‡e Kvh©Ki
e¨e¯’v †bqv cÖ‡qvRb|
Av`vj‡Zi Af¨šÍ‡i Ges Av`vjZ cÖv ‡b mKj cÖKvi ivR‰bwZK Kg©m~wP cwinvi| wePviK ও িবচারাধীন
িবষেয় ম ব করার ে সকল আইনজীবী িবেশষ কের রাজনীিতেত জিড়ত আইনজীবীেদর অিধকতর mZK©তা
অবল ন করা বা নীয়|
ূ
আদালেতর মান gh©v`v র ায় আইনজীবীেদর ঐক ব ভােব mve©ÿwbK সতK© ভিমকা
পালন করা বা নীয়|
Av`vj‡Zi Kg©KZ©v I Kg©PvixM‡bi Kg©Kv‡Ûi Dci Kvh©Ki †Kvb Z`viwK †bB| d‡j AwaKvsk †¶ B
কিতপয় Kg©KZ©v I Kg©PvixM‡bi Lvg‡Lqvwj I দৗরvZ¥¨, AvBbRxex এমনিক wePviK‡`i†KI `y‡f©v‡M †dj‡Q
Ges wePvicÖv_©xMb Pigfv‡e †fvMvwšÍi wkKvi n‡”Qb| G wel‡q Kvh©Kifv‡e wbqwgZ Z`viwKi e¨e¯’v Kiv
Ges Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i weiy‡× AvBbRxex অথবা wePvicÖv_©x©‡`i mywbw`©ó Awf‡hvM _vK‡j Zv ïbvi Rb¨
cÖwZwU জলা আদালেত GKRb wePviK‡K `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv|
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8.
9.

10.
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১2.

ADR ‡K Kvh©Ki Kivi লে †eÂ Ges ev‡ii †hŠ_ e¨e¯’vcbvq cÖwZwU evi G‡mvwm‡qk‡b wbqwgZ
ADR welqK †mwgbvi Ges Kg©kvjvi Av‡qvRb|
যথাযথ কারণ দােন e¨_© হেল অ েয়াজনীয় িসিভল মামলা দােয়েরর বণতা পিরহাের বাধ করার লে
িত
মামলার রােয় িবিজত পে র উপর জয়ী পে র সমু দয় মামলার খরচ দােন বাধ করা ।
দির wePvicÖv_©x‡`i সহেযািগতা করার লে
উৎসvিহত করা |

েত ক AvBbRxex ক সংি

বােরর মাধ েম pro bono কােজ

এক িবষয় অন ীকাh©, য কারেণই হাক আজ ব এবং বােরর মেধ `~iZ¡ ‰Zwi হে যা িদেনর মত পির ার, িক
সকেলই সেচতনভােব এিড়েয় চলেছ যন িকছু ই হয়িন । এই বণতা অ র ভিবষ েত কােনা ম ল বেয় আনেবনা । যু েগ যু েগ
পৃ িথবীর ইিতহােস মািনত িত দেশর ব এবং বােরর আেপাষহীন যৗথ য়ােস MbZ‡š¿i ধারা সু সংহত কের আইেনর
শাসন সু িতি ত হেয়েছ । এই সত েক উপলি কের এখিন সময় িবষয় েক সমস া wn‡m‡e wPwýZ কের ব ও বােরর
যৗথ উেদ ােগ সু িবেবিচত Ges Kvh©Ki পদে প নয়া ।
mKj‡K ab¨ev` |
-----------------

