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ঢাকা : আইনজীবীেদর সনদ প্রদানসহ িনয়ন্ত্রণকারী প্রিতষ্ঠান
বাংলােদশ বার কাউন্িসল িনর্বাচেন িনরঙ্কুশ জয় েপেয়েছন বঙ্গবন্ধু
আওয়ামী আইনজীবী পিরষদ সমর্িথত সম্িমিলত আইনজীবী সমন্বয় পিরষেদর
মেনানীত প্যােনল।
েসামবার (১৪ েম) েভাট গ্রহেণর পর েবসরকািরভােব এ ফলাফল জানােনা
হয়। তেব আনুষ্ঠািনক ফলাফল বার কাউন্িসেলর েচয়ারম্যান এটর্িন
েজনােরল েঘাষণা করেবন।
সারা েদেশর ৭২িট েকন্দ্ের েভাট গ্রহণ েশেষ রােতই আলাদা কের
েকন্দ্রগুেলােত ফলাফল েঘাষণা করা হয়। েস অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল
েথেক জানা যায় িনর্বািচত ১৪িট পেদর মধ্েয ১২িটেতই বঙ্গবন্ধু
আওয়ামী আইনজীবী পিরষদ সমর্িথত সম্িমিলত আইনজীবী সমন্বয় পিরষেদর
মেনানীত প্যােনেলর প্রার্থীরা।
এর মধ্েয সাধারণ ক্যাটাগিরেত ৭িট সদস্য পেদর মধ্েয সম্িমিলত
আইনজীবী সমন্বয় পিরষেদর মেনানীত প্যােনল সমর্িথত ছয়জন িনর্বািচত
হেয়েছন।
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কাউন্িসেলর বর্তমান ভাইস েচয়ারম্যান এডেভােকট আব্দুল বােসত
মজুমদার, সুপ্িরমেকার্ট আইনজীবী সিমিতর সােবক সভাপিত িসিনয়র
এডেভােকট ইউসুফ েহােসন হুয়ায়ুন, এডেভােকট ৈসয়দ েরজাউর রহমান,
এডেভােকট জিহরুল ইসলাম (েজড আই) খান পান্না, এডেভােকট শ. ম
েরজাউল কিরম, এডেভােকট েমাহাম্মদ েমাখেলছুর রহমান বাদল।
অপরািদেক জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য প্যােনল সমর্িথত প্যােনল েথেক
সাধারণ সদস্য পেদ এডেভােকট এ েজ েমাহাম্মদ আলী িনর্বািচত হেয়েছন।
গ্রুপিভত্িতক সাতিট পেদর মধ্েয সম্িমিলত আইনজীবী সমন্বয় পিরষেদর
ছয়িট পেদ জয়লাভ কেরেছ। তারা হেলন- বৃহত্তর ঢাকা েজলার সকল

আইনজীবী সিমিতেত (গ্রুপ -এ) এডেভােকট কাজী নিজবুল¬◌াহ িহরু,
বৃহত্তর ময়মনিসংহ, টাঙ্গাইল, ফিরদপুর েজলার আইনজীবী সিমিতেত
(গ্রুপ িব) েমা. কিবর উদ্িদন ভূঁইয়া, বৃহত্তর কুিমল্লা েজলা ও
িসেলট েজলা অঞ্চেলর আইনজীবী সিমিতেত (গ্রুপ িড) এ এফ েমা রুহুল
আনাম েচৗধুরী, বৃহত্তর খুলনা, বিরশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চেলর
আইনজীবী সিমিতেত (গ্রুপ- ই) পারেভজ আলম খান, বৃহত্তর রাজশাহী,
যেশার ও কুষ্িটয়া অঞ্চেলর আইনজীবী সিমিতেত (গ্রুপ- এফ) েমা.
ইয়ািহয়া এবং বৃহত্তর িদনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা েজলার
আইনজীবী সিমিতেত (গ্রুপ- িজ) েরজাউল কিরম মন্টু িনর্বািচত
হেয়েছন।
গ্রুপিভত্িতক পেদ শুধু বৃহত্তর চট্রগ্রাম ও েনায়াখালী েজলার
আইনজীবী সিমিতেত (গ্রুপ-িস) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য প্যােনল
েথেক এডেভােকট েমা. েদেলায়ার েহােসন েচৗধুরী িনর্বািচত হেয়েছন।
বার কাউন্িসেলর সিচব রিফকুল ইসলাম বেলন, সব েকন্দ্র েথেক েরজাল্ট
িশটগুেলা বার কাউন্িসেল আসেল কাউন্িসেলর েচয়ারম্যান এটর্িন
েজনােরল আনুষ্ঠািনকভােব িনর্বাচেনর ফলাফল েঘাষণা কের থােকন।
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ৈসয়দ েরজাউর রহমান বাসস এর সঙ্েগ এক প্রিতক্িরয়ায় নবম বােরর মেতা
বার কাউন্িসেল তােক সদস্য িনর্বািচত করায় সারা েদেশর আইনজীবীেদর
প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেরন। িতিন বেলন, আইনজীবীেদর স্বার্েথ
িবিভন্ন পদক্েষপ গ্রহণ এবং আইেনর শাসন ও ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠায়
তার ভূিমকা অব্যাহত থাকেব।
প্রিত িতন বছর অন্তর বাংলােদশ বার কাউন্িসল িনর্বাচন অনুষ্িঠত
হয়। একজন েভাটার েমাট আটিট েভাট িদেত পােরন। এর মধ্েয সাধারণ
আসেনর জন্য ৭িট েভাট এবং অঞ্চলিভত্িতক একিট েভাট। বার কাউন্িসল
১৫ জন সদস্েযর সমন্বেয় পিরচািলত হয়। এর মধ্েয রাষ্ট্েরর এটর্িন
েজনােরল পদািধকার বেল এর েচয়ারম্যােনর দািয়ত্ব পালন কেরন। বািক
১৪ জন আইনজীবীেদর সরাসির েভােট িনর্বািচত হন।
১৪ জেনর মধ্েয সংখ্যাগিরষ্ঠ মতামেতর িভত্িতেত একজন ভাইস
েচয়ারম্যান িনর্বািচত হন। সারােদেশ সনদপ্রাপ্ত আইনজীবীেদর (বার
কাউন্িসেলর সদস্য) েভােট সাধারণ আসেন সাতজন এবং েদেশর সাতিট
অঞ্চেলর েলাকাল আইনজীবী সিমিতর সদস্যেদর মধ্য েথেক একজন কের
সাতজন িনর্বািচত হন।
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