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শ োকবোর্তো 

 

আমরা অত্যন্ত দ ুঃখের সাখে জানাচ্ছি যে, বাাংলাখদশ ললগ্যাল এইড এন্ড সালভিখসস ট্রাস্ট 

(ব্লাস্ট) এর েখশার ইউলনট পলরচালনা পর্ িখদর সাখবক সভাপলত্ প্রবীণ আইনজীবী বীর 

ম চ্ছিখোদ্ধা কাজী আবদ স শহীদ লাল (৮৪) আজ যভার ৬টায় েখশার শহখরর একটট 

যবসরকারী হাসপাত্াখল লচলকৎসাধীন অবস্থায় ইখন্তকাল কখরন (ইন্না ললল্লালহ ওয়া ইন্না ইলাইলহ 

রাচ্ছজউন)। ত্া াঁর এই অকাল মৃত্য যখত্ ব্লাস্ট পলরবার গ্ভীরভাখব যশাকাহত্। 

 

এডখভাখকট জনাব কাজী আবদ স শহীদ লাল ৬২’র ছাত্র আখদালন ও ৬৯’র আইয় ব লবখরাধী 

আখদালন এবাং ১৯৭১ সাখল মহান ম চ্ছিে খদ্ধ সচ্ছিয়ভাখব অাংশগ্রহণ কখর গুরুত্বপূণ ি ভূলমকা 

পালন কখরন। লত্লন  েখশার বাখরর একালধকবার সভাপলত্ ও সাধারণ সম্পাদখকর দালয়ত্ব 

পালন কখরন।  

লত্লন ব্লাস্ট এর েখশার ইউলনখটর সভাপলত্ দালয়ত্বকালীন সমখয় দক্ষত্ার সাখে পালন 

কখরলছখলন। ব্লাখস্টর তৃ্ণমূল পে িাখয় প্রালন্তক জনখগ্াষ্ঠীখক লবনামূখলয আইলন সহায়ত্া 

কাে িিখম ত্া াঁর গুরুত্বপূণ ি পরামশ ি ও অবদান শ্রদ্ধাভখর স্মরণ কলর। লত্লন সব সময় নযায়লনষ্ঠ 

যেখক আইন যপশায় লনখয়াচ্ছজত্ লছখলন, ো অন সরণীয় হখয় োকখব।  

 

ব্লাখস্টর ট্রালস্ট যবাখডির সদসয এডখভাখকট যজড আই োন পান্না বখলন, "কাজী আবদ স শহীদ 

সারাজীবন প্রগ্লত্শীল রাজনীলত্র সাখে ে ি লছখলন। গ্ণত্ন্ত্র প নরুদ্ধার ও আইখনর শাসন 

প্রলত্ষ্ঠার আখদালখনর সাখে ওখত্াখপ্রাত্ভাখব ে ি লছখলন, এবাং মৃত্য যর আগ্ পে িন্ত একই 

আদখশ ির জনয লড়াই কখরখছন।" 

 

ব্লাখস্টর  মূেয আইন উপখদষ্টা ও অবসরপ্রাপ্ত লবচারপলত্ যমাুঃ লনজাম ল হক বখলন, 

“এডখভাখকট কাজী শহীদ লাল স্বাধীনত্া-পরবত্ী সমখয় এখদখশর গ্ণত্ালন্ত্রক আখদালন,  
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সামলরক আইন-লবখরাধী আখদালন এবাং আইনজীবীখদর সামাচ্ছজকভাখব অাংশগ্রহখণর 

আখদালখন গুরুত্বপ ণ ি ভূলমকা পালন কখরন।“ 

 

ব্লাখস্টর সভাপলত্ ড. কামাল যহাখসন বখলন, ‘‘ক্ষলত্গ্রস্ত বযচ্ছিখদর স রক্ষা প্রদাখন এডখভাখকট  

লাল বাখরর সভাপলত্খদর মখধয অগ্রণী ভূলমকা পালন কখরখছন। অলধকার রক্ষায় বললষ্ঠ 

ভূলমকা পালখন লত্লন ত্রুণ আইনজীবীখদর উৎসাহ ও যপ্ররণা লদখয় যগ্খছন।" 

 

আমরা প্রলেত্েশা এই আইনজীবীর লবখদহী আত্নার শালন্ত কামনা করলছ এবাং যশাকসন্তপ্ত 

পলরবারখক আন্তলরক সমখবদনা  জানাচ্ছি। 

 

 

ব্লাস্ট পলরবাখরর পক্ষ যেখক 

 

লবচারপলত্ যমাুঃ লনজাম ল হক 

লবচারপলত্ (অবসরপ্রাপ্ত), আপীল লবভাগ্, বাাংলাখদশ স প্রীম যকাটি এবাং 

মূেয আইন উপখদষ্টা, ব্লাস্ট 

 

সারা যহাখসন 

অববত্লনক লনব িাহী পলরচালক 

ব্লাস্ট 
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