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¯’vb t mywcÖg ‡KvU© ফায এসাসসেন অসডটসযোভ, XvKv| 

 

মূল প্রবন্ধ- বযারিস্টাি মঈন  রিরিাজী 

 

AvBbRxex eÜzMb I AwZw_e„›`: 

 

mf¨Zvi m~চনারগ্ন থেসেই AvB‡bi weeZ©b Ges Dbœq‡bi প্রসোজসন AvB‡bi kvmb avibvwU অত্যন্ত 

Zvrch©cyb© এফং গুরুত্বcyb©  বূসভো থযসেসে| 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 ুসফসফসচত্ weেযvZ Dw³, “The 

Rule of law is better than that of any individual” আজ প্রসত্টি যসত্ যসত্ প্রভান 

েসয AvaywbK MbZvwš¿K kvmb e¨e¯’v গসে তু্রসত্ AvB‡bi kvm‡bi থোসনা সফেল্প থনই| 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| 

 

প্রসপয এ. সব. ডাইস ত্ায “Introduction to the Study of the Law of the 

Constitution” eB‡q AvB‡bi kvm‡bi ¯^জনসফসিত্ g~j cÖwZcv`¨ ঙ্কসরত্ েসযসেন মা সরা  - mK‡jB 

AvB‡bi ‡Pv‡L mgvb, †KDB AvB‡bi D‡aŸ© bq Ges আিারসত্ প্রভাসনত্ না ো ch¨©šÍ থোসনা  e¨w³‡K 

াজা থিো মাসফ না| AvB‡bi kvmb আভাসিয msweav‡bi ভূর োঠাসভাi অনযত্ভ এেটি উািান| Avgv‡`i 

স্বাধীনত্ায থ ালণাত্র Ges msweav‡bi gyLe‡ন্ধ AvB‡bi kvmb ïay gvÎ e¨³ KivB nqwb eis msweav‡b এয 

প্রসত্টি ত্ত্ত্ব †g․wjK 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”Qত্র ¶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 েe© n‡”Q Ges Gi ev¯Íe mydj n‡Z bvMwiKMb ewÂZ n‡”Qb| AvB‡bi kvmb cÖwZôvq kw³kvjx, 

Kvh©Ki, স্বচ্ছ we‡eK m¤úbœ, wbfx©K Ges ¯^vaxb wePvi e¨e¯’v me‡P‡q Riyix|  

 



†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| আভাসিয থিস †eÂ I ev‡ii m¤ú‡K©i HwZn¨ `xN© w`‡bi Ges 

¯^‡M․i‡e ভসভাসিত্| †eÂ I ev‡ii সিসরত্ প্রসচষ্টায d‡j এ থিসয kvmb e¨e¯’vi উন্নেন এফং নাগসযে 

অসধোয যক্ষাে অত্›`ª প্রযী সসসফ wePvi wefvM অননয বূসভো থযসেসে|  

 

wKš‘ eZ©gvb †cÖ¶vc‡U †eÂ Ges ev‡ii ভিেীনত্া ুস্পষ্ট Ges w`‡b w`‡b Zv cÖKU n‡q ` uvov‡”Q| 

cviস্পwiK mn‡hvwMZvi NvUwZ, kª×v‡ev‡ai Afve, e¨সিগত্ ivR‣bwZK `„wófw½i cÖfve, BZ¨vw` bvbvwea 

welq †eÂ Ges ev‡ii g‡a¨ †hb এেটি Aদৃk¨ †`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 িযগণ AvB‡bi kvmb cÖwZôvq †Kvb 

Kvh©Ki f ~wgKv cvj‡b e¨_© n‡Z eva¨| djkÖywZ‡Z ivóªxq ¶gZvi বাযাভয i¶v Kiv Ges bvMwiKথিi 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 ো m‡Ë¡I evi আজ AvB‡bi kvmb cÖwZôvq ত্ায থগৌযফাসিত্ বূসভোয েো 

বুরসত্ ফসসে| AvBbRxexiv থমন আজ AvKl©bxq থাে সনসোসজত্ োোসেই ত্াসিয এেভাত্র দ্বাসেত্ব ফসর 

ভসন েযসে এফং ফায থমন AvBbRxex ভসরয ¯̂v_© যক্ষাB ত্াসিয এেভাত্র োজ সসসফ সফসফচনা েযসে| 

AvBbRxexiv শুধুভাত্র থাRxexB নন AvBbRxexথিi meপ্ররেভ সযচে ত্াযা Officers of the Court 

এফং এেই াসে ফায সচ্ছ wePvi e¨e¯’vi অসববাফে| ভে এসসে আত্ম উরসিয - আভযা আভসিয স্ব স্ব 

অফস্থান থেসে সনজ সনজ দ্বাসেত্ব ঠিেবাসফ ারন না েযসর AvB‡bi kvmb cÖwZôv সি সি ফাধাগ্রস্থ সফ|  

AvB‡bi kvmb cÖwZôvq Kvh©Ki বূসভো যােসত্ ‡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 সরা t 
 

1. আইনজীফী এফং সফচাযেসিয থাগত্ ভান সনসিত্ েযসত্ সফশ্বসফিযারেভূস আইন সক্ষায ভান 

উন্নেন  সনেন্ত্রসণ ফায োউসিসরয বুসভো থজাযাসরা Kiv এফং ুসপ্রভ  এয ক্ষ থেসে ফায 

োউসিরসে এ সফলসে সনেসভত্ যাভk© সিসর সক্ষা ফযফস্থাে আভূর সযফত্র ন আসফ মা অদূয 

বসফলযসত্ সিারী থফঞ্চ এফং ফায গঠসন f’wgKv যােসফ । 
 

2. †eÂ Ges ev‡ii †h․_ e¨e¯’vcbvq cÖwZwU evi G‡mvwm‡qk‡b wbqwgZ এফং অফযাত্বাসফ AvBb 

welqK †mwgbvi Ges Kg©kvjv Av‡qvRb | 

 

3. ‡eÂ Ges ev‡ii †h․_ e¨e¯’vcbvq cÖwZwU evi G‡mvwm‡qk‡b wbqwgZ (b~¨bZg eQ‡i GK সিন) Ab~a© 

cvP eQi ch©šÍ AvBb †ckvq wb‡qvwRZ নফীন AvBbRxex‡`i ফাধযত্াg~jK Ges অনয AvBbRxex‡`i 

ঐসচ্ছে AvBb Ges থাগত্ সফসবন্ন wel†q †Uªwbs‡qi e¨e¯’v Kiv| 

 

4. ‡h‡nZz AvBbRxexMb mivmwi bvMwiK‡`i mgm¨v wb‡q KvR K‡ib, †m‡nZz AvBbRxex Ges 

wePvicÖv_©x‡`i wePviোh© ফযত্ীত্ অনযানয ev¯ÍweK mgm¨v ïbvi Rb¨ b~¨bZg gv‡m GKevi cÖwZwU 



GjvKvi mswkøó Av`vj‡Zi wmwbqi wePviK‡`i mgি‡q গঠিত্ c¨v‡bj Ges mswkó ev‡ii থনতৃ্ফৃন্দ   

 wmwbqi AvBbRxex‡`i g‡a¨ GKwU mgিq mfv Kiv Ges mfvi wm×všÍ evস্তevq‡bi j‡¶¨ 

wbqwgZ Z`viwK Kiv| 

 

5. ‡m․nv`©c~b© ম্পের  ফৃসিয রসক্ষয থফঞ্চ এফং ফায উবসেয াযস্পসযে িান, শ্রিাসফাধ  নীর 

আচযসণ উসিযাগী ো Ges wbqwgZ গঠনভূরে আসরাচনায থক্ষত্র •Zwi েসয উবসেয g‡a¨ থম 

থোসনা ভযাi উদ্ভফ সর Zv দূয েযায জসনয উমুি ে থফয Kiv প্রসোজন| 

 

6. Av`vj‡Z wePvicÖv_©xMb wbqwgZ †fvMvwšÍi wkKvi nb মা eZ©gv‡b GKwU gnvgvwi‡Z i~cvšÍwiZ n‡q‡Q 

Ges G †_‡K DËi‡bi Rb¨ Av`vjZ e¨e¯’vcbvq AwaKZi স্ব”QZv Avbv cÖ‡qvRb| AwP‡iB প্রসত্টি 

থজরা আিারসত্ †eÂ Ges ev‡ii ভি‡ে GKwU স্থােী KwgwUi ভাধযসভ mgm¨v mg~n wPwýZ K‡i 

wbqwgZfv‡e Kvh©Ki e¨e¯’v †bqv cÖ‡qvRb| 

 

7. Av`vj‡Zi Af¨šÍ‡i Ges Av`vjZ cÖvঙ্গ‡b mKj cÖKvi ivR‣bwZK Kg©m~wP cwinvi| wePviK  

সফচাযাধীন সফলসে ভন্তফয েযায থক্ষসত্র ের আইনজীফী সফসল েসয যাজনীসত্সত্ জসেত্ 

আইনজীফীসিয অসধেত্য  mZK©ত্া অফরম্বন েযা ফাঞ্চনীে|  

 

8. আিারসত্য ভান gh©v`v যক্ষাে আইনজীফীসিয ঐেযফিবাসফ mve©ÿwbK ত্K© বূসভো ারন েযা 

ফাঞ্চনীে| 

 

9. Av`vj‡Zi Kg©KZ©v I Kg©PvixM‡bi Kg©Kv‡Ûi Dci Kvh©Ki †Kvb Z`viwK †bB| d‡j AwaKvsk 

†¶থত্রB েসত্ে Kg©KZ©v I Kg©PvixM‡bi Lvg‡Lqvwj I থিৌযvZ¥¨, AvBbRxex এভনসে 

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 অেফা 

wePvicÖv_©x ©‡`i mywbw`©ó Awf‡hvM _vK‡j Zv ïbvi Rb¨ cÖwZwU থজরা আিারসত্ GKRb wePviK‡K 

`vwqZ¡ cÖ`vb Kiv| 

 

10. ADR ‡K Kvh©Ki Kivi রসক্ষয †eÂ Ges ev‡ii †h․_ e¨e¯’vcbvq cÖwZwU evi G‡mvwm‡qk‡b wbqwgZ 

ADR welqK †mwgbvi Ges Kg©kvjvi Av‡qvRb| 

 

11. মোমে োযণ প্রিাসন  e¨_© সর অপ্রসোজনীে সসবর ভাভরা িাসেসযয প্রফণত্া সযাসয ফাধয েযায 

রসক্ষয প্রসত্টি ভাভরায যাসে সফসজত্ সক্ষয উয জেী সক্ষয ভুিে ভাভরায েযচ প্রিাসন ফাধয েযা  

 

১2. িসযদ্র wePvicÖv_©x‡`i সমাসগত্া েযায রসক্ষয প্রসত্যে AvBbRxexথে ংসিষ্ট ফাসযয ভাধযসভ pro 

bono োসজ উৎvসত্ েযা | 

 



এেটি সফলে অনস্বীোh©, থম োযসণই থাে আজ থফঞ্চ এফং ফাসযয ভসধয `~iZ¡ ‣Zwi সচ্ছ মা সিসনয ভত্ 

সযষ্কায, সেন্তু েসরই সচত্নবাসফ এসেসে চরসে থমন সেেুই েসন । এই প্রফণত্া অদূয বসফলযসত্ থোসনা 

ভঙ্গর ফসে আনসফনা । মুসগ মুসগ ৃসেফীয ইসত্াস প্রভাসনত্ প্রসত্টি থিসয থফঞ্চ এফং ফাসযয আসালীন 

থমৌে প্রোস MbZ‡š¿i ধাযা ুংত্ েসয আইসনয ান ুপ্রসত্সিত্ সেসে । এই ত্যসে উরসি েসয 

এেসন ভে সফলেটিসে ভযা wn‡m‡e  wPwýZ েসয থফঞ্চ  ফাসযয থমৌে উসিযাসগ ুসফসফসচত্ Ges Kvh©Ki 

িসক্ষ থনো ।   
 

mKj‡K ab¨ev` | 

      ----------------- 


