সুপ্িরম
েকার্েটর
সব
মামলা
অ্যােপ, ঘের বেসই জানার সুেযাগ
এখন েথেক সুপ্িরমেকার্েট িবচারাধীন মামলার েয েকােনা অবস্থা ঘের
বেসই জানেত পারেবন িবচারপ্রার্থীরা।

এ লক্ষ্েয েসামবার ‘সুপ্িরমেকার্ট অব বাংলােদশ কজ িলস্ট’ নােম
নতুন একিট অ্যাপ উদ্েবাধন কেরেছন প্রধান িবচারপিত ৈসয়দ মাহমুদ
েহােসন। িতিন বেলেছন, আধুিনক তথ্যপ্রযুক্িতিনর্ভর িবচার িবভােগর
অগ্রযাত্রায় এিট এক নতুন সংেযাজন।

সুপ্িরমেকার্ট প্রশাসন আেয়ািজত ‘সুপ্িরমেকার্ট অব বাংলােদশ কজ
িলস্ট’ অ্যাপ উদ্েবাধন অনুষ্ঠােন ভার্চুয়ািল যুক্ত িছেলন প্রধান
িবচারপিত। অনুষ্ঠােন িবেশষ অিতিথ িছেলন আইনমন্ত্রী অ্যাডেভােকট
আিনসুল হক।

প্রধান িবচারপিত ৈসয়দ মাহমুদ েহােসন বেলন, ‘িবচারপ্রার্থী জনগেণর
িবচাের প্রেবশািধকারসহ ন্যায়িবচার িনশ্িচত ও িবচার প্রক্িরয়ার সব
স্তের স্বচ্ছতা আনেত সুপ্িরমেকার্ট বদ্ধপিরকর। তথ্য প্রযুক্িতর
িবপ্লেবর সঙ্েগ তাল িমিলেয় ভিবষ্যেতর জন্য প্রস্তুত হেত হেল
িডিজটাল প্রযুক্িতর দক্ষতা অর্জেনর িবকল্প েনই।’

িতিন বেলন, তথ্যপ্রযুক্িত ব্যবহার কের িবচারপ্রার্থীর েদারেগাড়ায়
তথ্য ও েসবা েপৗঁেছ েদয়ার ক্েষত্ের সুপ্িরমেকার্ট অেনক দূর
এিগেয়েছ। বর্তমােন আিপল িবভােগর দুিট েবঞ্চ, েচম্বার আদালত এবং
হাইেকার্ট িবভােগর ১৯িট দ্ৈবত েবঞ্চ এবং ১৪িট একক েবঞ্চ
ভার্চুয়াল পদ্ধিতেত িবচার কাজ পিরচালনা করেছ। িকেশারগঞ্েজর নদীহাওর অঞ্চল এবং িবেদেশ অবস্থান কেরও িবজ্ঞ আইনজীবীরা ভার্চুয়াল
পদ্ধিতেত শুনািনেত অংশগ্রহণ করেছন।

সুপ্িরম েকার্ট অ্যাপ
‘সুপ্িরমেকার্ট অব বাংলােদশ কজ িলস্ট’ অ্যাপিট ডাউনেলাড করা যােব
গুগেলর প্েল স্েটার েথেক।
প্রধান িবচারপিত বেলন, এই অ্যাপিট হেব িবচারপ্রার্থী সাধারণ
জনগেণর। তারা ঢাকায় না এেসও অ্যােপ অনুসন্ধান কের মামলার
হালনাগাদ এবং ফলসহ সবেশষ তথ্য তাৎক্ষিণক জানেত পারেবন।

এই অ্যাপ ব্যবহাের সুপ্িরমেকার্েটর িবচার কাজ আরও
গিতশীল হেব বেল আশা প্রকাশ কেরন প্রধান িবচারপিত।

স্বচ্ছ

ও

িতিন বেলন, ‘আিম দৃঢ়ভােব িবশ্বাস কির িবজ্ঞ আইনজীবীগণ তােদর
েমাবাইল েফােনর মাধ্যেম অিত সহেজ অ্যাপিট ব্যবহার করেত পারেবন।
সুপ্িরমেকার্েটর কাগেজ ছাপােনা ৈদনন্িদন কার্যতািলকার (কজ িলস্ট)
িবকল্প িহেসেব ব্যবহার করার জন্য অ্যাপিট সহজ হেব। ’

িডিজটাল বাংলােদেশ খুব কম কাগজ ব্যবহার কের িবচািরক কার্যক্রম
পিরচালনার েচষ্টা করা হেব বেলও জানান প্রধান িবচারপিত।

অ্যাপিট চালু হওয়ার ঘটনােক িবরাট সাফল্য িহেসেব মন্তব্য কেরন
আইনমন্ত্রী আিনসুল হক।

িতিন
বেলন,
‘১৯৯৬
সােল
প্রথমবার
সরকার
গঠন
করার
পের
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বাংলােদেশ তথ্যপ্রযুক্িত ব্যবহােরর
দ্বার
উন্েমাচন
কেরন।
তার
ধারাবািহকতায়
বাংলােদেশ
আজ
িডিজটালাইেজশেনর কাজ দ্রুত এিগেয় যাচ্েছ।

আজেকর এই আেয়াজন প্রমাণ কের িবচার িবভাগও িপিছেয় নাই। জনগেণর
কােছ িবচার ব্যবস্থার তথ্য েপৗঁেছ েদওয়ার প্রেচষ্টা িহেসেব আজেক
েয অ্যাপ উদ্েবাধন করা হেলা েসটা এক িবরল দৃষ্টান্ত। এিট িবচার
িবভােগর সাফল্যেক তরান্িবত করেব।’

অনুষ্ঠােন জানােনা হয়, বাংলােদশ সুপ্িরমেকার্েটর তথ্য প্রযুক্িত
শাখা ও অধস্তন আদালেতর িবচারক মইন উদ্িদন কািদর অ্যাপিট ৈতির
কেরেছন। গুগল প্েল স্েটার েথেক Supreme Court of Bangladesh
Cause List নােমর অ্যাপিট েমাবাইল েফােন ডাউনেলাড করা যােব।

সুপ্িরমেকার্েটর েরিজস্ট্রার েজনােরল েমা. আলী আকবেরর সঞ্চলনায়
অনুষ্ঠােন আরও বক্তব্য েদন অ্যাটর্িন েজনােরল এ এম আিমন উদ্িদন।
ভার্চুয়ািল সংযুক্ত িছেলন আিপল িবভাগ ও হাইেকার্ট িবভােগর
িবচারেকরা ও সুপ্িরমেকার্ট আইনজীবী সিমিতর সম্পাদক ব্যািরস্টার
রুহুল কুদ্দুস কাজলসহ আইনজীবী েনতারা।

