বার্ষি ক প্রর্িববদন
(২০১৮-২০১৯)
জািীয় আইনগি সহায়িা প্রদান সংস্থা
আইন ও র্বচার র্বভাগ
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জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জা

তীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা একটি সংবিবিিদ্ধ সরকাবর প্রবতষ্ঠান। আবথ িকভাবি

অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এিং নানাবিি আথ ি-সামাবজক কারবণ বিচার প্রাবিবত অসমথ ি জনবগাষ্ঠীবক
আইনগত সহায়তা প্রদানকবে গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাবদশ সরকার ২০০০ সাবল “আইনগত সহায়তা
প্রদান” আইন প্রণয়ন কবর।
এ আইবনর আওতায় সরকার “জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা” প্রবতষ্ঠা কবর । সরকার দবরদ্র,
অসহায় মানুবষর আইবনর আশ্রয় ও বিচার প্রবিশাবিকার বনবিত করার উবেবে এ সংস্থার অিীবন
প্রবতেক জজলার জজবকার্ ি প্রাঙ্গবন জজলা বলগ্যাল এইড অবিস স্থাপন কবরবে। জজলা বলগ্যাল এইড
অবিবস সহকারী জজ/ বসবনয়র সহকারী জজ পদমর্ িাদার একজন বিচারকবক “বলগ্যাল এইড
অবিসার” বহবসবি পদায়ন করা হয় । জদবশর সবি িাচ্চ আদালবত সরকাবর আইবন জসিা বনবিত করার
উবেবে স্থাপন করা হবয়বে সুপ্রীম জকার্ ি বলগ্যাল এইড অবিস।
এোড়া উপবজলা পর্ িাবয় উপবজলা বলগ্যাল এইড কবমটি এিং ইউবনয়ন পর্ িাবয় ইউবনয়ন বলগ্যাল এইড
কবমটি গঠন করা হবয়বে। জচৌবক আদালবত ও শ্রম আদালবত গঠিত হবয়বে বিবশষ কবমটি। সরকার
আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা’র তত্ত্বািিাবন এসি কবমটি ও বলগ্যাল এইড অবিবসর মাধ্যবম
আবথ িকভাবি অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এিং নানাবিি আথ ি-সামাবজক কারবণ বিচার জপবত অসমথ ি
বিচারপ্রাথী ও শ্রমজীিী জনগণবক সরকাবর খরবচ আইনগত সহায়তা প্রদান করবে।

3

সংস্থার রুপকল্প, অবিলক্ষ্য, ককৌশলগত উবেশ্যসমূহ এবং প্রিান কার্ যাবলী

১.১.১ রুপকল্প (Vision)
সবার জন্য সমান ববচার প্রববশাবিকার বনবিত কবর সুববচার প্রাবির পথ সুগম করা।
১.১.২ অবিলক্ষ্য (Mission)
আইনগত সহায়তা প্রদান আইন অনুসাবর গবরব জনগণবক উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা প্রদান করা
১.১.৩ ককৌশলগত উবেশ্যসমূহঃ
ক. ববচার প্রাবিবত অবিগম্যতা;
খ. উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা বনবিতকরণ।
১.১.৪ কার্ যাবলী (Function)
ক. আবথ যকিাবব অসচ্ছল,সহায়-সম্বলহীন এবং নানাববি আথ য-সামাবজক কারবণ ববচার প্রাবিবত অসমথ য
ববচারপ্রাথীগবণর আইনগত সহায়তা পাওয়ার কর্াগ্যতা বনরুপণ ও উহা প্রদান সম্পবকযত ববষবয় নীবতমালা
প্রণয়ন করা;
খ. আইনগত সহায়তা প্রদান কমযসূচীর ববস্তার, মাবনান্নয়ন ও ববকাবশ বববিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
গ. আইনগত সহায়তা প্রদাবনর লবক্ষ্য বশক্ষ্া ও গববষণামূলক কার্ যক্রম গ্রহণ ও পবরচালনা করা;
ঘ. আইনগত সহায়তা সম্পবকয জনগণবক সবচতন করার লবক্ষ্য করবিও, কেবলবিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য
বমবিয়ার মাধ্যবম ব্যাপক প্রচার করা;
ঙ. কজলা কবমটি বা বববশষ কবমটি কর্তক
য প্রতযাখ্যাত আববদন বা দরখাস্ত ববববচনা করা;
চ. সুপ্রীম ককাে য কবমটি,কজলা কবমটি এবং বববশষ কবমটির কার্ যাবলী তদারবক ও বনয়ন্ত্রণ এবং উহাবদর কার্ যাবলী
সবরজবমবন পবরদশযন করা;
ছ. আইনগত বশক্ষ্া ববস্তাবরর পদবক্ষ্প গ্রহণ করা;
জ. আইনগত তথ্য সহজলিয করা;
ঞ. ন্যায় ববচাবর সহজ অবিগম্যতা বনবিত করা,
ে. উপবরউক্ত দাবয়ত্ব ও কতযব্যসমূহ সম্পাদবনর জন্য প্রবয়াজনীয় কর্ ককান কাজ করা ।
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২.

২.১

২০১৮-২০১৯ অথ ি িেবর সরকাবর আইন সহায়তা কার্ িক্রবম অবজিত সািল্য বনম্নরূপ :

গরীব ও অসহায় বযর্িবদর আইনগি সহায়িা প্রদান

আবথ িকভাবি অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এিং নানাবিি আথ ি-সামাবজক কারবণ বিচার প্রাবিবত অসমথ ি
বিচারপ্রাথী জনগণবক আইনগত সহায়তা প্রদাবনর উবেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
৬৪ টি বলগ্যাল এইড অবিস, সুপ্রীম জকার্ ি বলগ্যাল এইড অবিস, ০২ টি শ্রবমক আইনগত সহায়তা
জসল এিং জাতীয় জহেলাইন কলবসন্টাবরর মাধ্যবম সারাবদবশ আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত জসিাসমূহ
প্রদান করবে। ২০১৮-২০১৯ অথ ি িেবর সি িবমার্ ১০০৮০৬ জন সুবিিাবভাগী জাতীয় আইনগত
সহায়তা প্রদান সংস্থা’র মাধ্যবম সরকাবর আইনগত সহায়তা জসিা গ্রহণ কবরবে। বিগত চারটি অথ ি
িেবরর তথ্য পর্ িাবলাচনা কবর জদখা র্ায় জর্, িের িের সুবিিাবভাগীর সংখ্যা ক্রমাগত হাবর বৃবদ্ধ
পাবচ্ছ :
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২.২

জাতীয় আইনগত সহায়তা বদিস -২০১৯ উদর্াপন

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকার িৃণমূ ল পর্ি াবয় সরকার্র আইনগি সহায়িা কার্ি ক্রম সসবার বািি া
সপ ৌঁবে সদয়ার উবেবশয এবং সরকার্র আইর্ন সসবা র্বষবয় অর্িকির জনসবচিনিা সৃ র্ির লবযয
২০১৩ র্িস্টাবে ২৮ এর্প্রল িার্রখটি জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস দহসসসব পালবনর র্সদ্ধান্ত
স াষণা কবর। প্রর্ি বের ২৮ এর্প্রল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস এ সদশবযাপী রযার্ল,
র্লগযাল এইড সমলা, রিদান কমি সূর্চ, পথনাট্য, সভা-সসর্মনার আবয়াজবনর মিয র্দবয়
র্থাবর্াগয মর্ি াদায় এ র্দবসটি পালন করা হয়। প্রর্িবেবরর নযায় এ বেরও ২৮ এর্প্রল ২০১৯
র্িস্টাে িার্রবখ র্বপু ল উৎসাহ উেীপনার মিয র্দবয় সারাবদবশ জািীয় আইনগি সহায়িা র্দবস
উদর্ার্পি হবয়বে। এ বের র্দবসটির প্রর্িপাদয র্হবসবব স াষণা করা হয় :

“িঙ্গিন্ধুর জসানার িাংলায় জশখ হাবসনার অিদান
বিনামূবল্য বলগ্যাল এইবড আইবন জসিাদান।”
র্দবসটি উদর্াপবনর লবযয আইন, র্বচার ও সংসদ র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র আইন ও র্বচার র্বভাবগর
অিীবন জািীয় আইনগি সহায়িা প্রদান সংস্থা বযাপক উবদযাগ গ্রহণ কবরর্েল। জািীয়
আইনগি সহায়িা র্দববসর সকন্দ্রীয় পর্ি াবয় উববািনী অনু ষ্ঠানটি উববািন কবরন গণপ্রজািন্ত্রী
বাংলাবদশ সরকাবরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সশখ হার্সনা । ঢাকাস্থ ইন্টারকর্ন্টবনন্টাল সহাবট্ল
আবয়ার্জি এই অনু ষ্ঠাবন এ অনু ষ্ঠাবন জািীয় সংসদ সদসয, সদশী-র্ববদশী কুট্নীর্িক, দািা
সংস্থার প্রিান, উচ্চ পদস্থ সরকার্র কমি কিি া, র্বচারক, আইনজীর্ব সনিৃবৃ ন্দ, র্লগযাল এইড
মামলার পযাবনল আইনজীবী, আইন ও মানবার্িকার কমী, সাংবার্দক, সু শীল সমাবজর প্রর্ির্নর্ি,
এনর্জও কমী প্রমু খ উপর্স্থি র্েবলন।
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কসরা বলগ্যাল এইি অবিস, কসরা প্যাবনল আইনজীবী
এবং কসরা কবসরকাবর সংস্থা সম্মাননা পুরস্কার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কশখ হাবসনার কনর্তত্বািীন সরকার আবথ যকিাবব
অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাববি আথ য-সামাবজক কারবণ ববচার প্রাবিবত অসমথ য ববচারপ্রাথী
জনগণবক আইনগত সহায়তা প্রদাবনর উবেবশ্য প্রণয়ন কবর ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন’-২০০০
। মান-সম্পন্ন আইনগত সহায়তা প্রদান কার্ যক্রবমর গুণাগুন অবিকাংশ কক্ষ্বত্রই বলগ্যাল এইি অবিবসর
দক্ষ্ অবিস ব্যবস্থাপনা এবং প্যাবনল আইনজীবীর কমযবনষ্ঠা ও পারদবশযতার উপর বনিযরশীল।
একইসাবথ রাবের র্তণমূল পর্ যাবয় আইনগত সহায়তা কপৌৌঁবছ বদবত সরকাবরর পাশাপাবশ কদশীয়
কবসরকাবর সংস্থাসমূহও আইনগত সহায়তা কার্ যক্রম ববস্তাবর রাবে গঠনমূলক ভূবমকা রাখবছ। তাই
সরকাবর আইনগত সহায়তা কার্ যক্রবমর স্বচ্ছতা, জবাববদবহতা, গবতশীলতা ও কার্ যপবরবি ববস্তৃবতর
উবেবশ্য উৎসাহ প্রবণাদনা বহবসবব কাবজর স্বীকৃবতস্বরূপ কসরা বলগ্যাল এইি অবিস, কসরা প্যাবনল
আইনজীবী এবং কসরা কবসরকাবর সংস্থা এই বতনটি কযাোগরীবত প্রথমবাবরর মত জাতীয় আইনগত
সহায়তা বদববস উৎসাহ প্রবণাদনা বহবসবি সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয় –

জাতীয় আইনগত সহায়তা বদবস ২০১৯ –
কসরা কবসরকাবর সংস্থা কযাোগরীবত বনব যাবচত নাম : বলগ্যাল এবসসবেন্স টু কহল্পবলস বপ্রজনাস য এন্ড পাস যন
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কসরা প্যাবনল আইনজীবী কযাোগরীবত বনব যাবচত নাম :
নরবজংদী কজলা বলগ্যাল এইি অবিবসর প্যাবনল আইনজীবী ববজ্ঞ এিবিাবকে কমাসা: িাবতমা কবগম।

এবং কসরা বলগ্যাল এইি অবিস কযাোগরীবত বনব যাবচত নাম : কজলা বলগ্যাল এইি অবিস , ববরশাল।
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এোড়া সমগ্র জদবশ প্রবতটি জজলায় জাতীয় আইনগত সহায়তা বদিস উপলবযে সরকাবর আইনগত
সহায়তা কার্ িক্রম বিষয়ক জপাস্টার সার্াঁবনার পাশাপাবশ ব্যানার ও জিস্টুন র্ানাবনা হবয়বে এিং
জনগবণর মাবে বলিবলর্ বিবল করা হবয়বে। বিবভন্ন সংিাদপবে বলগ্যাল এইড বিষয়ক সম্পাদকীয়,
প্রিন্ধ, বনিন্ধ ইতোবদ প্রকাবশত হবয়বে। িাংলাবদশ জর্বলবভশনসহ অন্যান্য জিসরকাবর স্যাবর্লাইর্
জর্বলবভশবন সরকাবর আইন সহায়তা কার্ িক্রম বিষয়ক তথ্যবচে ও র্ক জশা প্রচাবরত হবয়বে। জকন্দ্রীয়
অনুষ্ঠানমালা োড়াও জজলা পর্ িাবয় ৬৪টি জজলা বলগ্যাল এইড কবমটির উবযাবগ রোবল, আবলাচনা
সভা, বলগ্যাল এইড জমলা, জেচ্ছা রক্তদান কমিসূবচ, জসরা প্যাবনল আইনজীিী পুরস্কার প্রদান,
জপাস্টাবরং, মাইবকং, ম্যাগাবজন িা জদয়াবলকা প্রকাশ, শর্ ি বিল্ম িা ডকুবমন্টাবর প্রদশিনী ইতোবদ
অনুষ্ঠানমালার আবয়াজন করা হবয়বে। এোড়া আইন ও মানিাবিকার বনবয় কাজ করা এনবজও ও
সংস্থাসমূহ তৃণমূল পর্ িাবয় বদিসটি উপলবয বিবভন্ন কমিসূবচ পালন কবরবে।

২.৩

আইনী পরামশি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার অসহায়, েররদ্র, রির্যারতত সকল শ্রেণীর মািু দের রবচার প্রদবশ অরিকারদক
সদবযাচ্চ গুরুত্ব আদরাপ কদর সদবযাত্তম সহজ পন্থায় আইরি শ্রসবা প্রারি রিরিত করার লদযে “সরকারর আইরি
শ্রসবার মাদিান্নয়দি সহায়তা প্রোি” প্রকদের আওতায় সরকারী অর্যায়দি ২০১৫-২০১৬ অর্যবছদর সাংস্থার
শ্রকন্দ্রীয় কার্যালদয় সরকারর আইরি সহায়তায় জাতীয় শ্রহেলাইি ১৬৪৩০ কলদসন্টার স্থাপি কদর। ২৮ এরপ্রল,
২০১৬ ররিঃ জাতীয় আইিগত সহায়তা রেবদস গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রী শ্রশখ
হারসিা “সরকারর আইরি সহায়তায় জাতীয় শ্রহেলাইি -১৬৪৩০”এর শুভ উদবািি কদরি। উদবািদির পর
শ্রর্দকই উক্ত শ্র াল ফ্রী ১৬৪৩০ শ্রহেলাইি িম্বদর সারা শ্রেশ হদত অগরণত অসহায় ও সািারণ মািু ে আইরি
পরামশয ও তদর্ের জিে শ্র াি কল কদর র্াদে। এ কলদসন্টার হদত বতয মাদি অর স চলাকালীি সমদয়
আইিগত পরামশয, তর্েদসবা ও রলগোল কাউরিরলাং শ্রসবাসমূ হ শ্রেয়া হদে র্া অসহায় মািু দের আইরি
অরিকার সু রযায় কার্যকর অবোন রাখদছ। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছসে এ কলসসন্টাে থর্সক ৩৩৯৭৯ জন বযদি
আইনগত পোমর্থ ও তর্যসসবা গ্রহণ কসেসছ।
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২০১৮-১৯
অথ ি িের

জাতীয় জহেলাইন কলবসন্টার জথবক আইনী পরামশি গ্রহণকারীর পবরসংখ্যান
নারী

পুরুষ

বশশু

তৃতীয় বলঙ্গ

জমার্

৭৭৬৭

২৫৪৯৫

৬৫১

১৬

৩৩৯৭৯

সেকাদে আইনগত
সহায়তায়
জাতীয় থহল্পলাইন
কলসসন্টাে

১৬৪৩০
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শ্রজলা রলগোল
এইড অর স
১৬০৯০ জি

সু প্রীম শ্রকা য
রলগোল এইড
অর স
৫০৭৭ জি

জাতীয় শ্রহেলাইি
কলদসন্টার

েরমক আইি
সহায়তা শ্রসল

৩৩৯৭৯ জি

৩৪২৯ জি

শুধু কলসসন্টাে নয়, থজলা দলগযাল
এইড অদিস, সু প্রীম থকার্থ দলগযাল
এইড অদিস এবং শ্রদমক আইন
সহায়তা থসল কার্থালয়সমূ হ
থর্সকও আইনী পোমর্থ প্রিান কো
হয়। আইনগত সহায়তা প্রিান
নীদতমালা ২০১৪ অনু সাসে সেকাদে
আইনগত সহায়তা কার্থক্রসমে
আওতায় থর্সকান বযদি আইনী
পোমর্থ থসবা গ্রহণ কেসত পাসে ।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছসে সবথসমার্
৫৪,৫৭৫ জন বযদি আইনী
পোমর্থ থসবা গ্রহণ কসেসছ।

২.৪

র্বকল্প র্ববরাি র্নষ্পর্ি পদ্ধর্ি ( এর্ডআর) বাস্তবায়ন

রবকে পদ্ধরতদত রবদরাি রিষ্পরত্ত সারা রবদে রেি রেি জিরপ্রয় হদয় উদেদছ। শারিপূ ণয উপাদয় রবদরািীয় পযগদণর
সম্মরতদত একটি রসদ্ধাদি উপিীত হওয়ায় রবকে রবদরাি রিষ্পরত্ত। বাাংলাদেদশ সু -েীর্যকাল র্াবৎ রমমাাংসা মিেস্থতা
কার্যক্রম পররচালিার জিে আোলত বেরতত আইি সম্মত অিে শ্রকাি প্ররতষ্ঠাদির অরিত্ব দৃশেমাি রছল িা। আইি ও
রবচার রবভাদগর অিীদি জাতীয় আইিগত সহায়তা প্রোি সাংস্থার শ্রজলা রলগোল এইড অর স প্রর্ম আইি স্বীকৃত
প্ররতষ্ঠাি র্া রমমাাংসা বা মিেস্থতার মািেদম পযগদণর মিেকার রবদরাি রিষ্পরত্ত করদত পাদর। এই উদেশে বািবায়দি
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সাংস্থার উসিযাসগ আইি, রবচার ও সাংসে রবেয়ক মন্ত্রণালদয়র মািিীয় মন্ত্রী ২০১৩ সাদল আইিগত সহায়তা প্রোি
আইি, ২০০০ এর সাংদশািিী রবল জাতীয় সাংসদে উত্থাপি কদরি এবাং সবযসম্মরতক্রদম সাংসদে পাশ হওয়ার মািেদম
২০১৩ সাদলর ৬২ িাং আইি বদল ২১ (ক) িারা এ আইদি অিভূযক্ত করা হয় । এর পরবতীদত আইি, রবচার ও সাংসে
রবেয়ক মন্ত্রণালদয়র আইি ও রবচার রবভাগ ৯ই শ্র ব্রুয়ারী, ২০১৫ রর: তাররদখ “আইিগত সহায়তা প্রোি (আইিী
পরামশয ও রবকে রবদরাি রিষ্পরত্ত) রবরিমালা, ২০১৫” প্রজ্ঞাপি জারী কদর । এ আইি ও রবরিমালার আদলাদক শ্রজলা
রলগোল এইড অর সার মামলা িাসয়ে করার পূ দবয এবাং চলমান মামলায় উভয় শ্রযদেই আদপাে রমমাাংসা মািেদম
রবকে পদ্ধরতদত মধযস্থতাে মাধযসম দবসোধ বা মামলা রিষ্পরত্তর জিে আইিগতভাদব যমতাপ্রাি হি।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছসে থজলা দলগযাল এইড অদিসসমূ হ রবকে পদ্ধরতদত মধযস্থতাে মাধযসম ১০,৩৭৫ জন
সু দবধাস াগীসক এদডআে এে সু িল প্রিাসনে মাধযসম ৮,২৫,০২,২৭০ (আর্ থকাটি পদচিঁর্ লক্ষ দুই হাজাে দুইর্ত
সত্তে) র্াকা ক্ষদতগ্রস্থ পসক্ষ আিায় কসে দিসত সক্ষম হন । এ বছে দলগযাল এইড অদিসাসেে মধযস্থতায় সিল
দবকল্প দবসোধ দনষ্পদত্ত হওয়াে পেবতীসত এদডআে উপকােস াগী পক্ষগণ আিালত থর্সক ২৪৩ টি চলমান মামলা
উসত্তালন কসে।

রাজশাহী বলগ্যাল এইড অবিবস একটি চলমান এবডআবরর বচে;
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ময়মনদসংহ দলগযাল এইড
অদিসসে একটি সমাপ্ত
এদডআসেে দচত্র;
সিল মধযস্থতাে মাধযসম দতনটি
অবু ঝ দর্শু হাদসমু সে দিসে থগল
বাবা-মা’ে সাসর্ দনজ পদেবাসে ।

২.৫

উচ্চ আদালবি আইনগি সহায়িা

২০১৫ সাসল আনু ষ্ঠাদনক াসব “সু প্রীম সকাট্ি র্লগযাবল এইড অর্িস” বাংলাসির্ সু প্রীম থকার্থ প্রাঙ্গসন বাে
কাউদিল বসনে সদিকসর্ স্থাপন কো হয় । ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছসে সু প্রীম থকার্থ দলগযাল এইড অদিস
৫০৭৭ জন বযদিসক আইনগত পোমর্থ প্রিান কসে, উচ্চ আিালসতে ১৯৯ টি মামলায় আইনগত সহায়তা
প্রিান কসে।
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২.৬

শ্রর্মক আইনগি সহায়িা সসল

অসহায় শ্রদমকসিে আইনগত সহায়তা দনদিত কোে উসেসর্য ২০১৩ সাল থর্সক ঢাকায় শ্রম আিালত বসন
স্থাপন কো হয় শ্রদমক আইনগত সহায়তা থসল এবং পেবতীসত ২০১৬ সাসল চট্টগ্রাসম স্থাপন কো হয়
আসেকটি শ্রদমক আইনগত সহায়তা থসল। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রদমক আইনগত
সহায়তা থসল ৩৪২৯ জন অসহায় শ্রদমকসক আইনগত পোমর্থ প্রিান কসে, ৪১২ টি শ্রম মামলায় আইনগত
সহায়তা প্রিান কসে এবং শ্রদমক ও মাদলকপসক্ষে মসধয ৫৩৫ টি মধযস্থতাে উসিযাগ গ্রহণ কসে অসহায়
শ্রদমকসিে পসক্ষ ৮৯,০৬,২০৫/- (ঊননব্বই লক্ষ ছয় হাজাে দুইর্ত পাচিঁ ) র্াকা ক্ষদতপূ েণ আিায় কসে
দিসয়সছ।

শ্রদমক আইন সহায়তা থসল, ঢাকা কার্থালসয় চলমান দবকল্প দবসোধ দনষ্পদত্ত কার্থক্রসমে একটি দচত্র ।
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২.৭ সরকাবর আইনগত সহায়তা কার্ িক্রবমর সাবথ সম্পৃক্ত কমিকতিাবদর প্রবশযণ

গুণগি মানসম্পন্ন আইনগি সহায়িা সসবা র্নর্িি করার লযযমাত্রা র্নবয় ২০১৮-২০১৯ অথি বেবর জািীয় আইনগি সহায়িা প্রদান সংস্থা র্নজস্ব এবং র্বর্ভন্ন উন্নয়ন সহবর্াগী ও সবসরকার্র
উন্নয়ন সংস্থার সহবর্ার্গিায় র্লগযাল এইড অর্িসার, সংস্থার কমি কিি াগণবক র্লগযাল এইড
অর্িস মযাবনজবমন্ট, আইর্সটি, অথি বযবস্থাপনা , সমর্ডবয়শন ইিযার্দ র্বর্বি র্বষবয়
িারাবার্হকভাবব র্নয়র্মি প্রর্শযবণর আবয়াজন কবরন । ২০১৮-১৯ অথি বেবর ৩২৮ জন
কমি কিি াবক প্রর্শযণ প্রদান করা হয়।

RESTORATIVE JUSTICE (RJ) APPROACH IN MEDIATION

প্রদর্ক্ষন উসবাধনী অনু ষ্ঠাসনে একটি দচত্র
(দবচাে প্রর্াসন প্রদর্ক্ষণ ইনদিটিউর্: ২৬-২৭ জু ন, ২০১৯)
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২.৮

বলগ্যাল এইড অবিস স্টািবদর প্রবশযণ প্রদান

জািীয় আইনগি সহায়িা প্রদান সংস্থা শুিু মাত্র কমি কিি াবদর নয়, পাশাপার্শ দয কমি চারী গবে
সিালার লযযমাত্রা র্নবয় ২০১৮-১৯ অথি বেবর জািীয় আইনগি সহায়িা প্রদান সংস্থার
আওিািীন সমগ্র সদবশর ৬৪ টি সজলার অর্িস সহকারী কাম কর্ম্পউট্ার মু দ্রাযর্রকগণ-সক
ms¯’v wbR¯^ Ges wewfbœ উন্নয়ন সহবর্াগী ও সবসরকার্র উন্নয়ন সংস্থার সহবর্ার্গিায় ঢাকায়
র্লগযাল এইড অর্িবসর দদনর্ন্দন সম র্লক অর্িস বযবস্থাপনা, wWRwUvj mdUIq¨vi আইর্সটি
র্বষয়ক প্রর্শযণ, আর্থি ক বযবস্থাপনা ও র্বর্ভন্ন িরম-সরর্জস্টার রযণাববযণ র্বষবয় প্রর্শযণ
প্রদান কবর। প্রর্শযণ কমি শালায় প্রর্শযণাথীগণবক এসব র্বষবয় হাবি কলবম প্রর্শযণ প্রদান
করা হয়।

দডদজর্াল ডার্াসবজ এবং অদিস
মযাসনজমযান্ট সির্ওয়যাে দবষসয়
কমথচােীসিে প্রদর্ক্ষণ প্রিাসনে
একটি দচত্র
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২.৯ আইনগি সহায়িা র্বষবয় পযাবনল আইনজীবী উবুদ্ধকরণ কার্ি ক্রম

সরকার্র আইনগি সহায়িা কার্ি ক্রম বাস্তবায়বন পযাবনল আইনজীবী’র ভূর্মকা অিন্তয গুরুত্বপূ ণি।
পযাবনল আইনজীবী র্র্দ র্থার্থ দার্য়বত্বর সাবথ অসহায় র্বচারপ্রাথীর মামলা আদালবি
উপস্থাপন কবরন িাহবল গুণগি মানসম্পন্ন আইর্ন সসবা র্নর্িি করা সম্ভব । এ উবেশয বাস্তবায়বন
পযাবনল আইনজীবীবদর এই সসবামূ লক কার্ি ক্রবম উবুদ্ধকরণ উবেবশয সজলা পর্ি াবয় র্বর্ভন্ন সভা,
কমি শালা আবয়াজন করা হবয় থাবক। ২০১৮-২০১৯ অথি বেবর সারা সদবশ ৩৭৮ জন পযাবনল
আইনজীবী এ উবুদ্ধকরণ কমি সূচীবি অংশগ্রহণ কবরবে।

দকসর্ােগঞ্জ থজলা
দলগযাল এইড অদিসস
পযাসনল আইনজীবীসিে
সাসর্ থর্ৌর্ স াে একটি
দচত্র
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২.১০

সজলা র্লগযাল এইড অর্িস পর্রদশি ন

২০১৮-১৯ অর্থ বছসে থজলা দলগযাল এইড অদিসসে মাধযসম থজলা পর্থাসয় পদেচাদলত কার্থক্রম গদতর্ীল
কেসত এবং তৃণমূ ল পর্থাসয় সেকাদে আইনগত
সহায়তা আসো কার্থকে াসব গণমু েী কোে
লসক্ষয সংস্থা কতৃথক প্রায় ৮ টি থজলাে থজলা
দলগযাল এইড অদিস সসেজদমসন পদেির্থন কো
হয়। এসত কসে সাোসিসর্ দলগযাল এইড অদিস
কার্থক্রম আসো গদতর্ীল ও কার্থকে হয়, র্া উি
অদিসসক অদধকতে জনবান্ধব প্রদতষ্ঠাসন
রূপান্তদেত কসে।
থমা: আদমনু ল ইসলাম, পদেচালক (দসদনয়ে থজলা জজ),
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রিান সংস্থা ,
র্সর্াে দলগযাল এইড অদিস পদেির্থসনে একটি দচত্র।

২.১১

বলগ্যাল এইড কবমটির অনুকূবল অথ ি িরাে

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছসে ৬৪ টি থজলা দলগযাল এইড কদমটি এবং সু প্রীম থকার্থ দলগযাল এইড কদমটিে অনু কূসল
৪,০৪,৯৪,২২৮/- (চাে থকাটি চাে লক্ষ চুোনব্বই হাজাে দুইর্ত আর্ার্) র্াকা বোে প্রিান কো হসয়সছ।
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২.১২

প্রকাশনা

সেকাদে আইনগত সহায়তা কার্থক্রম সম্পসকথ জনসসচতনতা
বৃ দিে লসক্ষয সংস্থা প্রদতবছে দনজস্ব ও দবদ ি িাতা সংস্থাে
সহসর্াদগতায় প্রচােণা সহায়ক প্রকার্না কসে র্াসক। প্রকার্না
সামগ্রীে অনযতম কযাসলন্ডাে, ডাসয়েী, দলিসলর্, থপািাে,
দ দডও তর্যদচত্র ইতযাদি। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছসে প্রায় ৪০,০০০
হাজাে প্রচােণা সামগ্রী প্রস্তুত ও সাোসিসর্ দবতেণ কো হয় এবং
সেকাদে আইনগত সহায়তা কার্থক্রসমে সিলতাে উপে বাংলা
ও ইংেজী াষায় দুইটি তর্যদচত্র দনমথাণ কো হয়।

৩. জািীয় আইনগি সহায়িা প্রদান সংস্থার ২০১৮-১৯ অথি বেবর উবেখবর্াগয
অগ্রগর্িসমূ হঃ

➢ সরকাবর আইবন কসবার র্াবতীয় তথ্য ও কার্ যক্রম বিবজোল িাোববইজ বসবস্টবম সংরক্ষ্বণর উবেবশ্য
‘বলগ্যাল এইি অবিস ম্যাবনজবমন্ট সিেওয়যার’ বনমযান করা হবয়বছ। এ সিেওয়যার মাধ্যবম সংস্থার
অিীনস্থ সকল বলগ্যাল এইি অবিবস সরকাবর আইবন কসবা সংক্রান্ত কর্সকল কার্ক্রয মসমূহ বাস্তবাবয়ত
হবব, কস সকল কার্ যক্রবমর র্াবতীয় তথ্য, উপাত্ত, পবরসংখ্যান ও বববরণ অনলাইন বসবেবম সংরবক্ষ্ত
হবব এবং সংস্থার ককন্দ্রীয় কার্ যালয় অনলাইন বসবেবমর মাধ্যবম সকল বলগ্যাল এইি অবিবসর কার্ যক্রম
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পর্ যববক্ষ্ণ করবত পারবব, র্া গুণগত মানসম্পন্ন বলগ্যাল এইি ব্যবস্থাপনা মবনেবরং বা তদারক করবত
সহায়ক ।
➢ “বলগ্যাল এইড অবিস ম্যাবনজবমন্ট” সির্ওয়োর িাস্তিায়বনর বনবমবে প্রবতটি জজলা বলগ্যাল এইড অবিবস
০১ টি কবর ল্যাপর্প, বপ্রন্টার, স্কোনার, ওবয়িকোম, প্রবজক্টর, কবম্পউর্ার জর্বিল এিং হর্লাইন বহবসবি
ব্যিহাবরর জন্য বসমকাড িসহ একটি অতোধুবনক জমািাইল জিান প্রদান করা হবয়বে।
➢ BD Legal Aid এোপস সির্ওয়োর ততরী করা হবয়বে। র্া সরকাবর আইনগত সহায়তা কার্ িক্রবমর
প্রচার ও প্রাবির জযবে বডবজর্াল মাধ্যম বহবসবি কাজ করবি।
➢ ২০১৮ সাবল সংস্থার প্রিান কার্ িালয়সহ ৬৪টি জজলা বলগ্যাল এইড অবিস, সুপ্রীমবকার্ িবলগ্যাল এইড অবিস
এিং ঢাকা ও চট্টগ্রাবম স্থাবপত ০২টি শ্রবমক আইন সহায়তা জসলসহ সি িবমার্ ৬৮ টি কার্ িালবয় BTCL
এর উচ্চগবত সম্পন্ন জডবডবকবর্ড ইন্টারবনর্ সংবর্াগ প্রদান করা হবয়বে।
➢ মবন্ত্রপবরষদ বিভাবগর বনবদ িশনা জমাতাবিক সংস্থার প্রিান কার্ িালয়সহ অিীনস্থ সকল অবিবসর দািবরক
কাবজ ব্যিহাবরর জন্য িাংলাবদশ কবম্পউর্ার কাউবিল (BCC) এর সহায়তায় অবিবসয়াল ই-বমইল
জডাবমইন ততরী করা হবয়বে এিং প্রবতটি দির অবিবসয়াল ই-বমইল ই-বর্াগাবর্াগ মাধ্যম বহবসবি ব্যিহার
করবে।
➢ ২০১৮-১৯ অথ ি িেবর জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এিং এর অিীনস্থ ৬৪টি জজলা বলগ্যাল এইড

অবিস ও সুপ্রীম জকার্ ি বলগ্যাল এইড অবিবসর মাধ্যবম সারাবদবশ জমার্ ৪১৯ টি বলগ্যাল এইড বিষয়ক
সবচতনতামূলক অনুষ্ঠান (সভা/বসবমনার/কমিশালা/প্যাবনল আইনজীিী/বিচার প্রাথীর সাবথ সভা/উঠান
তিঠক/ গণশুনানী/ বভবডও কনিাবরি) আবয়াজন করা হয়। আইনগত সহায়তা বিষয়ক এই সকল
সবচতনতামূলক অনুষ্ঠাবনর মাধ্যবম ৩৩,৯২১ জন অংশগ্রহণকারীবক সরকাবর আইনগত সহায়তা জসিা এিং
বিবভন্ন আইন বিষবয় সবচতন করা হয়।
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এক নজবর ২০১৮-১৯ অথ ি িের

সরকাবর আইবন সহায়তা কার্ িক্রবমর তথ্য পবরসংখ্যান
সময়ঃ (২০১৮-১৯ অথ ি িের)
জসিা প্রদানকারী
অবিবসর নাম

আইবন
পরামশি
জসিা

মামলায়
সহায়তা

৬৪ টি জজলা বলগ্যাল
এইড অবিস
সুপ্রীম জকার্ ি বলগ্যাল
এইড অবিস
সরকাবর আইবন
সহায়তায় জাতীয়
জহেলাইন
কলবসন্টার
(বর্ালবি-“১৬৪৩০”
ঢাকা ও চট্টগ্রাম
শ্রবমক আইনগত
সহায়তা জসল

১৬০৯০

৩২৯৭০

৫০৭৭

১৯৯

বিকে
বিবরাি
বনষ্পবে
জসিা
৮১১৫

৫৭১৭৫

যবতপূরণ আদায়
(র্াকা)

৮২৫০২২৭০

৫২৭৬

৩৩৯৭৯

৩৪২৯

জমার্
(জন)

৩৩৯৭৯

৪১২

৫৩৫

বলগ্যাল এইড প্রাপবকর সি িবমার্ সংখ্যা

৪৩৭৬
১,০০,৮০৬
(এক লয
আর্শত েয়
জন)

৮৯০৬২০৫
৯,১৪,০৮,৪৭৫/(নয় জকাটি জচৌে
লয আর্ হাজার
চারশত পঁচাের)
র্াকা

www.nlaso.gov.bd
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সার্বি ক র্চত্র ২০০৯-২০১৯ অথি বের

সরকাবর আইবন সহায়তা কার্ িক্রবমর তথ্য পবরসংখ্যান
সময়ঃ ২০০৯ বিস্টাব্দ হবত জুন, ২০১৯ বিস্টাব্দ পর্ িন্ত
জসিা প্রদানকারী
অবিবসর নাম

আইবন
পরামশি
জসিা

মামলায়
সহায়তা

বিকে
বিবরাি
বনষ্পবে
জসিা

৬৪ টি জজলা
বলগ্যাল এইড
অবিস
সুপ্রীম জকার্ ি
বলগ্যাল এইড
অবিস
সরকাবর আইবন
সহায়তায় জাতীয়
জহেলাইন
কলবসন্টার
(বর্ালবি“১৬৪৩০”
ঢাকা ও চট্টগ্রাম
শ্রবমক আইনগত
সহায়তা জসল

৫০২০৬

২৪২৪৯২

১৮৮৩৮

১৬০৭১

২৪৬৭

জমার্
(জন)

যবতপূরণ আদায়
(র্াকা)

৩২৮৮৬৪

১৮,০৮,৩৯,২২৫/-

১৮৫৩৮

৬৬৮৬৫

১২৩০৩

হর্
লাইবনর
মাধ্যবম
তথ্য জসিা
প্রদান
১৭৩২৮

৬৬৮৬৫

২৫১৩

১৬৯০

১৬৫০৬

৪,৩০,৭৭৩
বলগ্যাল এইড প্রাপবকর সি িবমার্ সংখ্যা (চার লয বেশ
হাজার সাতশত
বতয়াের জন)

২,৫৮,৪৩,৮১৯/২০,৬৬,৮৩,০৪৪/(বিশ জকাটি বেষবট্ট
লয বতরাবশ হাজার
চুয়াবিশ) র্াকা

(উৎস: মবনর্বরং শাখা, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা)
www.nlaso.gov.bd

