
 

আইনগত সহায়তা �দান আইন, ২০০০ 
( ২০০০ সেনর ৬ নং আইন ) 

[২৬ জানুয়ারী, ২০০০] 

      

      আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার 

�াি�েত অসমথ� িবচার�াথ� জনগণেক আইনগত সহায়তা �দানকে� �ণীত আইন৷ 
  

 
 

�যেহতু আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার 

�াি�েত অসমথ� িবচার�াথ� জনগণেক আইনগত সহায়তা �দান সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

 

�সেহতু এত��ারা িন��প আইন করা হইল:- 

   

সংি�� িশেরানামা ও �বত� ন    

১৷ (১) এই আইন আইনগত সহায়তা �দান আইন, ২০০০ নােম অিভিহত হইেব৷  
 

 

 (২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই 

আইন কায�কর হইেব৷ 

      

সং�া    

২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,- 

 
১[ (ক) “আইনগত সহায়তা” অথ� আিথ�কভােব অস�ল, সহায় স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-

সামািজক কারেণ িবচার �াি�েত অসমথ� িবচার�াথ�েক- 

 

(অ) �কান আদালেত দােয়রেযাগ�, দােয়রকৃত বা িবচারাধীন মামলায় আইনগত পরামশ� 

ও সহায়তা �দান; 

 



(আ) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) ২[ এবং �চিলত 

অন�ান� আইেনর] িবধান অনুসাের মধ��তা বা সািলেশর মাধ�েম �কান মামলা 

িন�ি�র উে�েশ� িনযু� মধ��তাকারী বা সািলশকারীেক স�ানী �দান; 

 

(ই) মামলার �াসি�ক খরচ �দানসহ অন� �য �কান সহায়তা �দান; এবং 

 

(ঈ) উপ-ধারা (অ) হইেত (ই) এর উে�শ� পূরণকে�, �িবধান �ারা িনধ�ািরত হাের 

আইনজীবীেক স�ানী �দান;] 

 

(খ) “আদালত” অথ� সু�ীম �কাট� সহ �য �কান আদালত; 

 

(গ) “আেবদন” বা “দরখা��” অথ� আইনগত সহায়তা �াি�র আেবদন বা দরখা��; 

 

(ঘ) “�চয়ারম�ান” অথ� �বােড� র �চয়ারম�ান; 

 

(ঙ) “�জলা কিম�” অথ� এই আইেনর অধীন গ�ত সং�ার �জলা কিম�; 

 

(চ) “পিরচালক” অথ� সং�ার পিরচালক; 

 
৩[ (চচ) ‘‘�িবধান’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;] 

 

(ছ) “িবচার�াথ�” অথ� �কান আদালেত দােয়রেযাগ� বা দােয়রকৃত ৪[ �দওয়ানী, পািরবািরক বা 

�ফৗজদারী মামলার] স�াব� বা �কৃত বাদী, িববাদী, ফিরয়াদী বা আসামী; 

 
৫[ (ছছ)‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ; 

 

(ছছছ) ‘‘িবেশষ কিম�’’ অথ� এই আইেনর অধীন গ�ত সং�ার িবেশষ কিম�;] 

 

(জ) “�বাড�” অথ� ৬[ ধারা ৬]এর অধীন গ�ত জাতীয় পিরচালনা �বাড� ; 

 



৭[ (জজ)    ‘‘িলগ�াল এইড অিফসার’’ অথ� ধারা ২১ক এর অধীন িনেয়াগকৃত িলগ�াল এইড 

অিফসার;] 

 
৮[ (ঝ)     ‘‘সদস�’’অথ� �বাড�  বা, ���মত, সু�ীম �কাট�  কিম�, �জলা কিম�, িবেশষ কিম�, 

উপেজলা কিম� বা ইউিনয়ন কিম�র �কান সদস�;] 

 
৯[ (ঝঝ) ‘‘সু�ীম �কাট�  কিম�’’অথ� এই আইেনর অধীন গ�ত সং�ার সু�ীম �কাট�  কিম�;] 

 

(ঞ) “সং�া” অথ� এই আইেনর অধীন �িতি�ত জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�া৷ 

    

     

জাতীয় আইনগত সহায়তা সং�া �িত�া    

৩৷ (১) এই আইন বলব� হইবার পর সরকার, যথাশী� স�ব, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, 

সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�া নােম এক� সং�া 

�িত�া কিরেব৷ 

 

(২) সং�া এক� সংিবিধব� সং�া হইেব এবং উহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও এক� সাধারণ 

সীলেমাহর থািকেব এবং উহার �াবর ও অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ� ন করার, অিধকাের 

রাখার ও হ��া��র করার তগমতা থািকেব এবং উহার নােম উহা মামলা দােয়র কিরেত 

পািরেব বা উহার িবর�◌্নে� মামলা দােয়র করা যাইেব৷ 

     

সং�ার �ধান কায�ালয়    

৪৷ সং�ার �ধান কায�ালয় ঢাকায় থািকেব এবং ইহা �েয়াজনেবােধ, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, 

�য �কান �ােন শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব৷ 

    

    

   



সং�ার পিরচালনা    

৫৷ (১) সং�ার পিরচালনা ও �শাসন এক� পিরচালনা �বােড� র উপর ন��� থািকেব এবং সং�া 

�য সকল তগমতা �েয়াগ ও কায� স�াদন কিরেত পািরেব পিরচালনা �বাড� ও �সই সকল 

তগমতা �েয়াগ ও কায� স�াদন কিরেত পািরেব৷ 

 

(২) সং�া উহার কায�াবলী স�াদেনর �তগে� সরকার কতৃ� ক �দ� নীিত অনুসরণ কিরেব৷ 

    

      

জাতীয় পিরচালনা �বাড�     

১০[ ৬। (১) জাতীয় পিরচালনা �বাড�  িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় গ�ত হইেব, যথাঃ- 
 

(ক) আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, িযিন ইহার 

�চয়ারম�ানও হইেবন; 
 

(খ) জাতীয় সংসেদর �ীকার কতৃ� ক মেনানীত দইুজন সংসদ-সদস�, যাহােদর মেধ� 

একজন সরকার দলীয় এবং অন�জন িবেরাধী দলীয় হইেবন; 
 

(গ) বাংলােদেশর অ�াটিন�-�জনােরল; 
 

(ঘ) সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়; 
 

(ঙ) সিচব, �রা� ম�ণালয়; 
 

(চ) সিচব, সমাজকল�াণ ম�ণালয়; 
 

(ছ) মহা-পুিলশ পিরদশ�ক; 
 

১১[ (ছছ) �রিজ�ার, বাংলােদশ সু�ীম �কাট� ;] 
 

(জ) মহা-কারা পিরদশ�ক; 

 

(ঝ) ভাইস-�চয়ারম�ান, বাংলােদশ বার কাউি�ল; 

 



(ঞ) সভাপিত, বাংলােদশ সু�ীমেকাট�  আইনজীবী সিমিত; 
 

(ট) �চয়ারম�ান, জাতীয় মিহলা সং�া; 
 

(ঠ) �েত�ক� �জলায় কায��ম রিহয়ােছ এই�প �িতি�ত আইন ও মানবািধকার 

স�িক� ত �বসরকারী সং�া হইেত সরকার কতৃ� ক মেনানীত িতনজন �িতিনিধ; 
 

(ড) �েত�ক� �জলায় কায��ম রিহয়ােছ এই�প �িতি�ত নারী সং�া হইেত সরকার 

কতৃ� ক মেনানীত িতনজন �িতিনিধ; 
 

(ঢ) পিরচালক, িযিন ইহার সদস�-সিচবও হইেবন।]  

 
(২) ১২[ উপ-ধারা ১(ঠ) এবং (ড)] এর অধীন মেনানীত সদস�গণ তাহােদর 

মেনানয়েনর তািরখ হইেত দইু ব�সেরর �ময়ােদ �ীয় পেদ বহাল থািকেবন: 

 

তেব শত�  থােক �য, সরকার উ� �ময়াদ �শষ হওয়ার পূেব�ই �কান কারণ না দশ�াইয়া উ��প 

�কান সদস�েক তাহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব: 

 

আেরা শত�  থােক �য, উ��প �কান সদস� সরকােরর উে�েশ� �াতগরযু� প�েযােগ �ীয় পদ 

ত�াগ কিরেত পািরেবন৷ 

    

    

সং�ার দািয়� ও কায�াবলী    

৭৷ সং�ার দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথা:- 

 

(ক) আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার �াি�েত 

অসমথ� িবচার�াথ�গেণর আইনগত সহায়তা পাওয়ার �যাগ�তা িন�পণ ও উহা �দান 

স�িক� ত িবষেয় নীিতমালা �ণয়ন করা; 

 
১৩[ (খ) আইনগত সহায়তা �দান কম�সূিচর িব�ার, মােনা�য়ন ও িবকােশ িবিভ� �ক� �হণ 

করা;] 



 

(গ) আইনগত সহায়তা �দােনর লেতগ� িশতগা ও গেবষণামূলক কায��ম �হণ ও পিরচালনা 

করা; 

 
১৪[ (গগ) আইনগত সহায়তা �দান িনি�তকে� সং�ার কম�কত� া ও কম�চারীেদর জন� 

�িশ�েণর ব�ব�া করা; 

 

(গগগ)    আইনগত সহায়তা �দান িনি�তকে� সু�ীম �কা�ট কিম�, �জলা কিম�, িবেশষ 

কিম�, উপেজলা কিম� বা ইউিনয়ন কিম�র সদস�েদর জন� �িশ�েণর ব�ব�া করা;] 

 

(ঘ) আইনগত সহায়তা স�েক�  জনগণেক সেচতন করার লেতগ� �রিডও, �টিলিভশন, সংবাদপ� 

ও অন�ান� িমিডয়ার মাধ�েম ব�াপক �চার করা; 

 
১৫[ (ঙ) �জলা কিম� বা িবেশষ কিম� কতৃ� ক �ত�াখ�াত আেবদন বা দরখা� িবেবচনা করা; 

 

(চ) সু�ীম �কাট�  কিম�, �জলা কিম� এবং িবেশষ কিম�র কায�াবলী তদারিক ও িনয়�ণ 

এবং উহােদর কায�াবলী সেরজিমেন পিরদশ�ন করা; 

 

(ছ) আইনগত অিধকার ও দািয়� স�েক�  জনগণেক সেচতন কিরবার লে�� িন�বিণ�ত ব�ব�া 

�হণ করা, যথা:— 

 

(অ) আইনগত িশ�া িব�ােরর পদে�প �হণ করা; 

 

(আ) আইনগত তথ� সহজলভ� করা; 

 

(ই) আইনগত �মৗিলক ধারণাল� জনেগা�ীর হার বৃি�র উেদ�াগ �হণ করা; 

 

(ঈ) ন�ায় িবচাের সহজ অিভগম�তা িনি�ত করা; 

 

(উ) সভা, �সিমনার ও কম�শালার আেয়াজনসহ আইনগত সহায়তার তথ� স�িলত বুকেলট, 

পুি�কা, ইত�ািদ �কাশ করা।] 



 

(জ) উপির-উ� দািয়� ও কত� ব�সমূহ স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় �য �কান কাজ করা৷ 

      

�বােড� র সভা    

৮৷ (১) এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী সােপেতগ, �বাড�  উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ 

কিরেত পািরেব৷ 

 

(২) �বােড� র সভা উহার �চয়ারম�ান কতৃ� ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হইেব: 
 

 
 

 

তেব শত�  থােক �য, �িত িতন মােস �বােড� র কমপেতগ এক� সভা অনুি�ত হইেব৷ 

 

(৩) �চয়ারম�ান �বােড� র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার অনুপি�িতেত ত�কতৃ� ক 

িনেদ� িশত �কান সদস� বা এই�প �কান িনেদ�শ না থািকেল সভায় উপি�ত সদস�গেণর �ারা 

িনব�ািচত অন� �কান সদস� সভায় সভাপিত� কিরেবন৷ 

 

(৪) �বােড� র সভার �কারােমর জন� উহার �মাট সদস� সংখ�ার অনু�ন এক-তৃতীয়াংশ সদেস�র 

উপি�িতর �েয়াজন হইেব, তেব মূলতবী সভার �তগে� �কান �কারােমর �েয়াজন হইেব না৷ 

 

(৫) �বােড� র �েত�ক সদেস�র এক� কিরয়া �ভাট থািকেব এবং �ভােটর সমতার �তগে� সভায় 

সভাপিত�কারী সদেস�র ি�তীয় বা িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর তগমতা থািকেব৷ 

 

(৬) �ধুমা� �কান সদস� পেদ শূন�তা বা �বাড�  গঠেন ��◌্ন� থাকার কারেণ �বােড� র �কান 

কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং ত�স�েক�  �কান ��ও উ�াপন করা যাইেব না৷ 

    

   

সু�ীম �কাট�  কিম�    
১৬[ ৮ক। (১) বাংলােদশ সু�ীম �কােট�  সু�ীম �কাট�  কিম� নােম এক� কিম� থািকেব এবং উহা 

িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় গ�ত হইেব, যথা: — 

 



(ক) �ধান িবচারপিত কতৃ� ক মেনানীত হাইেকাট�  িবভােগর একজন িবচারপিত, িযিন ইহার 

�চয়ারম�ানও হইেবন; 

 

(খ) সু�ীম �কাট�  আইনজীবী সিমিতর স�াদক এবং উ� সিমিত কতৃ� ক মেনানীত সিমিতর অন� 

একজন সদস�; 

 

(গ) �ধান িবচারপিত কতৃ� ক মেনানীত সু�ীম �কােট�  আইন �পশায় িনেয়ািজত মানবািধকার ও 

সমাজকল�াণ কায��ম পিরচালনাকারী দইুজন আইনজীবী, যাহােদর মেধ� একজন মিহলা 

থািকেবন; 

 

(ঘ) �বাড�  কতৃ� ক মেনানীত জাতীয়ভােব �িতি�ত আইন ও মানবািধকার ইসু�েত কায��ম 

পিরচালনাকারী �বসরকাির সং�ার দইুজন �িতিনিধ; 

 

(ঙ) বাংলােদেশর অ�াটিন�-�জনােরল কতৃ� ক মেনানীত একজন অনূ�ন �ডপু� অ�াটিন�-�জনােরল; 

 

(চ) �বােড� র �চয়ারম�ান কতৃ� ক মেনানীত সং�ার অনূ�ন উপ-পিরচালক পদময�াদার একজন 

কম�কত� া;  

 

(ছ) অ�াটিন�-�জনােরল এর সিহত পরামশ��েম কিম�র �চয়ারম�ান কতৃ� ক মেনানীত একজন 

সহকারী অ�াটিন�-�জনােরল, িযিন ইহার সািচিবক দািয়�ও পালন করেবন। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) এর অধীন মেনানীত সদস�গণ তাহােদর মেনানয়েনর 

তািরখ হইেত দইু বৎসর �ময়ােদ �ীয় পেদ বহাল থািকেবন। 

    

সু�ীম �কাট�  কিম�র দািয়� ও কায�াবলী    

৮খ। (১) সু�ীম �কাট�  কিম�র দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথা:- 

 



(ক) সং�া কতৃ� ক িন�িপত �যাগ�তা ও �ণীত নীিতমালা অনুসাের আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-

স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার �াি�েত অসমথ� িবচার�াথ�গেণর 

আেবদন বা দরখা� িবেবচনা�েম আইনগত সহায়তা �দান করা; 

 

(খ) ম�রুকৃত আেবদন বা দরখাে�র ��ে� আেবদনকারী বা দরখা�কারীেক �দ� আইনগত 

সহায়তার ধরণ ও শত�  িনধ�ারণ করা;  

 

(গ) সু�ীম �কােট�  আইনগত সহায়তা কম�সূিচ বা�বায়েনর লে�� পিরক�না ও �ক� �হণ করা; 

 

(ঘ) সু�ীম �কােট�  আইনগত সহায়তা কায��ম স�েক�  জনগেণর মেধ� সেচতনতা সৃি�র উে�েশ� 

�েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করা; 

 

(ঙ) �বাড�  কতৃ� ক অিপ�ত অন�ান� দািয়� পালন করা; 

 

(চ) উপির-উ� দািয়� ও কায�াবলী স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় �য �কান কাজ করা। 

 

(২) সু�ীম �কাট�  কিম� কতৃ� ক পিরচািলত আইনগত সহায়তা কম�সূিচর সামি�ক দািয়� কিম�র 

�চয়ারম�ােনর উপর ন�� থািকেব। 

 

(৩) সু�ীম �কাট�  কিম�র পে� কিম�র �চয়ারম�ান �েয়াজেন কিম�র সকল �মতা �েয়াগ ও  

    

     

সু�ীম �কাট�  কিম�র সভা    

৮গ। (১) এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী সােপে�, সু�ীম �কাট�  কিম� উহার সভার কায�প�িত 

িনধ�ারণ কিরেত পািরেব। 

 

(২) সু�ীম �কাট�  কিম�র সভা উহার �চয়ারম�ান কতৃ� ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হইেব: 
 

তেব শত�  থােক �য, �িত দইুমাস অ�র অ�র কমপে� এক� সভা অনুি�ত হইেব। 

 



(৩) সু�ীম �কাট�  কিম�র �চয়ারম�ান উ� কিম�র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন। 

 

(৪) সু�ীম �কাট�  কিম�র সভার �কারােমর জন� উহার �মাট সদস� সংখ�ার এক-তৃতীয়াংশ 

সদেস�র উপি�িতর �েয়াজন হইেব, তেব মূলতবী সভার ��ে� �কান �কারােমর �েয়াজন 

হইেব না।  
 

 

(৫) �ধমুা� �কান সদস� পেদর শূন�তা বা কিম� গঠেন �� থাকার কারেণ কিম�র �কান কায� 

বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক�  �কান �� উ�াপন করা যাইেব না।] 

    

  

�জলা কিম�    

৯৷ (১) �েত�ক �জলায় সং�ার এক� �জলা কিম� থািকেব এবং উহা উপ-ধারা (২) এর িবধান 

সােপেতগ িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় গ�ত হইেব, যথা:- 

 

(ক) �জলা ও দায়রা জজ, িযিন ইহার �চয়ারম�ানও হইেবন; 

 
১৭[ (কক) চীফ জিুডিসয়াল ম�ািজে�ট বা তৎকতৃ� ক মেনানীত অনূ�ন অিতির� চীফ জিুডিসয়াল 

ম�ািজে�ট পদময�াদার একজন কম�কত� া;] 

 
১৮[ (খ) �জলা ম�ািজে�ট বা ত�কতৃ� ক মেনানীত অনু�ন অিতির� �জলা ম�ািজে�ট পদময�াদার 

একজন কম�কত� া;] 

 
১৯[ (গ) �জলা পুিলশ সুপািরনেটনেড� বা ত�কতৃ� ক মেনানীত অন�ুন অিতির� পুিলশ 

সুপািরনেটনেড� পদময�দার একজন কম�কত� া;] 

 
২০[ (গগ) সংি�� �জলার িসিভল সাজ� ন বা তৎকতৃ� ক মেনানীত একজন �ডপু� িসিভল 

সাজ� ন;] 

 

(ঘ) �জলার �জল সুপািরনেটনেড�; 



 

(ঙ) �জলা সমাজকল�াণ িবষয়ক কম�কত� া, যিদ থােক; 

 
২১[ (চ) �জলা মিহলা িবষয়ক কম�কত� া, যিদ থােক; 

 

(চচ) �জলা িশ� িবষয়ক কম�কত� া, যিদ থােক; 

 

(চচচ) �জলা তথ� কম�কত� া;] 

 

(ছ) জাতীয় মিহলা সং�ার �জলা কিম�র �চয়ারম�ান বা ত�কতৃ� ক মেনানীত কিম�র একজন 

�িতিনিধ; 

 
২২[ (ছছ) সরকার কতৃ� ক মেনানীত সংি�� �জলার �পৗরসভার একজন �ময়র, একজন উপেজলা 

�চয়ারম�ান এবং একজন গণ�মান� ব�ি�;] 

 

(জ) �জলা আইনজীবী সিমিতর সভাপিত; 

 

(ঝ) �জলার সরকারী উিকল; 

 

(ঞ) �জলার পাবিলক �িসিকউটর; 

 
২৩[ (ঞঞ) মহানগর দায়রা আদালেতর পাবিলক �িসিকউটর;] 

 

(ট) �জলার �বসরকারী কারাগার পিরদশ�ক, যিদ থােক, তাহােদর মধ� হইেত সরকার কতৃ� ক 

মেনানীত একজন �বসরকারী কারাগার পিরদশ�ক; 

 
২৪[ (টট) পাব�ত� �জলার ��ে�, সংি�� পাব�ত� �জলা পিরষেদর �চয়ারম�ান কতৃ� ক 

মেনানীত উ� �জলা পিরষেদর দইুজন সদস�, যাহােদর মেধ� একজন মিহলা থািকেবন;] 

 



(ঠ) �জলা কিম�র �চয়ারম�ান কতৃ� ক মেনানীত �জলার �বসরকারী ���ােসবী সং�া, যিদ থােক, 

এর একজন �িতিনিধ; 

 
২৫[ (ড) �জলা আইনজীবী সিমিতর িনব�ািচত সাধারণ স�াদক;] 

 
২৬[ (ঢ) িলগ�াল এইড অিফসার, িযিন ইহার সদস�-সিচবও হইেবন।] 

 

(২) �যইসব �জলায় �মে�াপিলটন শহর রিহয়ােছ �সইসব �জলার �জলা কিম�েত ২৭[ মহানগর 

দায়রা জজ,] চীফ �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট এবং �মে�াপিলটন পুিলশ কিমশনারও সদস� 

থািকেবন৷ 

 
২৮[ (২ক) যিদ �কান �জলায় নারী ও িশ� িনয�াতন দমন �াইবু�নাল থােক, তাহা হইেল উ� 

�াইবু�নােলর িবচারক ও িবেশষ পাবিলক �িসিকউটর �জলা কিম�র সদস� হইেবন: 

 

তেব শত�  থােক �য, �কান �জলায় একািধক নারী ও িশ� িনয�াতন দমন �াইবু�নাল থািকেল উ� 

�াইবু�নালসমূেহ কম�রত িবচারকগেণর মেধ� িযিন �জ�� এবং িনেয়াগ�া� িবেশষ পাবিলক 

�িসিকউটরগেণর মেধ� িযিন �জ��, সদস� হইেবন৷] 

 
২৯[ (২খ) �য সকল �জলায় িস� কেপ�ােরশন রিহয়ােছ �সই সকল �জলায় �জলা কিম�েত সংি�� 

িস� কেপ�ােরশেনর �ময়র কতৃ� ক মেনানীত দইুজন কাউি�লর, যাহােদর মেধ� একজন মিহলা 

থািকেবন।] 

 
৩০[ (৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ), (ট) ও (ঠ) এর অধীন মেনানীত সদস�গণ এবং দফা (ছছ) এর 

অধীন মেনানীত গণ�মান� ব�ি� তাহােদর মেনানয়েনর তািরখ হইেত দইু বৎসর �ময়ােদ �ীয় পেদ 

বহাল থািকেবনঃ 

 

তেব শত�  থােক �য, উ� �ময়াদ �শষ হওয়ার পূেব�ই মেনানয়নকারী কতৃ� প� �কান কারণ না 

দশ�াইয়া উ��প �কান সদস�েক তাহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেবঃ 

 



আেরা শত�  থােক �য, উ��প �কান সদস� সরকােরর উে�েশ� �া�রযু� প�েযােগ �ীয় পদ ত�াগ 

কিরেত পািরেবন।] 

    

    

�জলা কিম�র দািয়� ও কায�াবলী    

১০৷ ৩১[ (১)] �জলা কিম�র দািয়� ও কায�াবলী হইেব িন��প, যথা:- 

 

(ক) সং�া কতৃ� ক িন�িপত �যাগ�তা ও �ণীত নীিতমালা অনুসাের আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-

স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার �াি�েত অসমথ� িবচার�াথ�গেণর আেবদন 

বা দরখা�� িবেবচনা�েম যতদরূ স�ব আইনগত সহায়তা �দান করা; 

 

(খ) ম�রুকৃত আেবদন বা দরখাে��র �তগে�, আেবদনকারী বা দরখা�কারীেক �দ� আইনগত 

সহায়তার ধরন ও শত�  িনধ�ারণ করা; 

 

(গ) �জলা পয�ােয় আইনগত সহায়তা কম�সূচী বা��বায়েনর লেতগ� পিরক�না ও �ক� �হণ 

করা; 

 

(ঘ) আইনগত সহায়তা স�েক�  জনগেণর মেধ� সেচতনতা সৃি�র উে�েশ� �জলা পয�ােয় 

�েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করা; 

 
৩২[ (ঘঘ) উপেজলা এবং ইউিনয়ন কিম� কতৃ� ক ��িরত দরখা�� বা সুপািরশ িবেবচনা�েম 

আইনগত সহায়তা �দান করা;] 

 

(ঙ) �বাড�  কতৃ� ক অিপ�ত অন�ান� দািয়� পালন করা; 

 

(চ) উপির-উ� দািয়� ও কায�াবলী স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় �য �কান কাজ করা৷ 

 



৩৩[ (২) �জলা কিম�র পে� কিম�র �চয়ারম�ান �েয়াজেন কিম�র সকল �মতা �েয়াগ ও 

িস�া� �হণ কিরেত পািরেবন এবং �কান ��ে� এই�প �মতা �েয়াগ ও িস�া� �হণ করা হইেল 

উহা কিম�র পরবত� সভায় অনুেমাদেনর জন� উপ�াপন কিরেত হইেব।] 

    

    

�জলা কিম�র সভা    

১১৷ (১) এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী সােপেতগ, �জলা কিম� উহার সভার কায�প�িত 

িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷ 

 

(২) �জলা কিম�র সভা উহার �চয়ারম�ান কতৃ� ক িনধ�ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হইেব: 

 

তেব শত�  থােক �য, �িতমােস �জলা কিম�র কমপেতগ এক� সভা অনুি�ত হইেব৷ 

 

(৩) �জলা কিম�র �চয়ারম�ান উ� কিম�র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন৷ 

 

(৪) �জলা কিম�র সভার �কারােমর জন� উহার �মাট সদস� সংখ�ার এক-তৃতীয়াংশ সদেস�র 

উপি�িতর �েয়াজন হইেব, তেব মূলতবী সভার �তগে� �কান �কারােমর �েয়াজন হইেব না৷ 

 

(৫) �ধুমা� �কান সদস� পেদর শূন�তা বা কিম� গঠেন �� থাকার কারেণ কিম�র �কান কায� 

বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং ত�স�েক�  �কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷ 

    

     

উপেজলা কিম�, ইউিনয়ন কিম� ইত�ািদ    

১২৷ (১) সং�া, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম এবং সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �িত� 

উপেজলায় সং�ার উপেজলা কিম� এবং �িত� ইউিনয়েন সং�ার ইউিনয়ন কিম� গঠন কিরেত 

পািরেব৷ 

 



(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �েত�ক উপেজলা কিম� ও ইউিনয়ন কিম� একজন �চয়ারম�ান ও 

�চৗ�জন সদস� সম�েয় গ�ত হইেব এবং �চয়ারম�ান ও সদস�েদর �যাগ�তা, অপসরাণ, পদত�াগ 

ইত�ািদ �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব৷ 

 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ�ত সং�ার উপেজলা কিম� ও ইউিনয়ন কিম�র দািয়�, 

কায�াবলী এবং সভার কায� প�িত �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব৷ 

    

     

িবেশষ কিম�    

৩৪[ ১২ক। (১) এই আইেনর অন�ান� িবধােন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সং�া, সরকােরর 

পূব�ানুেমাদন�েম এবং সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �ম আদালত ও �দেশর 

�ত�� অ�েল অবি�ত িবিভ� আদালেতর �চৗিকর জন� পৃথক পৃথকভােব এক বা 

একািধক িবেশষ কিম� গঠন কিরেত পািরেব। 

 

(২) একজন �চয়ারম�ান ও �চৗ�জন সদস� সম�েয় িবেশষ কিম� গ�ত হইেব এবং �চয়ারম�ান ও 

সদস�েদর মেনানয়ন, মেনানয়েনর �যাগ�তা, অপসারণ, পদত�াগ ইত�ািদ �িবধান �ারা 

িনধ�ািরত হইেব। 

 

(৩) িবেশষ কিম�র দািয়�, কায�াবলী এবং সভার কায� প�িত �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব।] 

    

     

�বােড� র তহিবল    

১৩৷ (১) �বােড� র এক� তহিবল থািকেব এবং উহােত িন�িলিখত অথ� জমা হইেব, যথা:- 

 

(ক) সরকার কতৃ� ক �দ� অনুদান; 

 

(খ) �ানীয় কতৃ� পতগ, অন� �কান �িত�ান, �কা�ানী বা ব�ি� কতৃ� ক �দ� অনুদান; 

 

(গ) �কান িবেদশী সং�া কতৃ� ক �দ� অনুদান; 



 

(ঘ) �বাড�  কতৃ� ক অন� �য �কান উ�স হইেত �া� অথ�৷ 

 

(২) এই তহিবেলর অথ� �বােড� র নােম ত�কতৃ� ক অনুেমািদত �কান তফিসিল ব�াংেক জমা 

রাখা হইেব৷ 

 
৩৫[ (৩) �বােড� র সদস�, সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ এবং সদস�-সিচব এর �যৗথ �া�ের 

এই তহিবেলর অথ� উে�ালন করা যাইেব।] 

 

(৪) এই তহিবল হইেত, �েয়াজন অনুসাের, �জলা কিম�েক অথ� বরা� করা হইেব৷ 

 

(৫) এই তহিবল হইেত, �বােড� র �েয়াজনীয় যাবতীয় ব�য় িনব�াহ করা হইেব৷ 

 

(৬) �বাড�  উহার তহিবল সরকার কতৃ� ক অনুেমািদত �কান খােত িবিনেয়াগ কিরেত 

পািরেব৷ 

    

    

   

সু�ীম �কাট�  কিম�র তহিবল    

৩৬[ ১৩ক। (১) সু�ীম �কাট�  কিম�র এক� তহিবল থািকেব এবং উহােত �বাড�  কতৃ� ক�  বরা�কৃত 

অথ�, �কান ব�ি� বা সং�া কতৃ� ক �দ� অনুদান এবং অন� �কান উৎস হইেত �া� 

অথ� জমা হইেব। 

 

(২) সু�ীম �কাট�  কিম�র তহিবেলর অথ� রা�ায়� ব�াংেকর �কান শাখায় জমা রাখা হইেব এবং 

সু�ীম �কাট�  কিম�র সদস�-সিচব ও কিম�র �চয়ারম�ান কতৃ� ক মেনানীত অপর একজন 

সদেস�র �যৗথ �া�ের এই তহিবেলর অথ� উে�ালন করা যাইেব। 

 

(৩) এই তহিবল হইেত ম�রুীকৃত আেবদন বা দরখা� অনুযায়ী আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-

স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার �াি�েত অসমথ� িবচার�াথ�গণেক 



আইনগত সহায়তা �দান করা হইেব এবং সু�ীম �কাট�  কিম�র �েয়াজনীয় ব�য় িনব�াহ করা 

হইেব।] 

    

   

�জলা কিম�র তহিবল    

১৪৷ (১) �িত� �জলা কিম�র এক� তহিবল থািকেব এবং উহােত �বাড�  কতৃ� ক বরা�কৃত অথ� 

�কান ব�ি� বা সং�া কতৃ� ক �দ� অনুদান এবং অন� �কান উ�স হইেত �া� অথ� জমা 

হইেব৷ 

 

(২) �জলা কিম�র তহিবেলর অথ� �জলা� রা�ায়� ব�াংেকর �কান শাখায় জমা রাখা হইেব এবং 

�জলা কিম�র �চয়ারম�ান ও সদস�-সিচব এর �যৗথ �াতগের এই তহিবেলর অথ� উে�ালন 

করা যাইেব৷ 

 

(৩) এই তহিবল হইেত ম�রুীকৃত আেবদন বা দরখা�� অনুযায়ী আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-

স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার �াি�েত অসমথ� িবচার�াথ�গণেক 

আইনগত সহায়তা �দান করা হইেব এবং �জলা কিম�র �েয়াজনীয় ব�য় িনব�াহ করা হইেব৷ 

      

   

িবেশষ কিম�র তহিবল    
৩৭[ ১৪ক। (১) �িত� িবেশষ কিম�র এক� তহিবল থািকেব এবং উহােত �বাড�  কতৃ� ক বরা�কৃত 

অথ� �কান ব�ি� বা সং�া কতৃ� ক �দ� অনুদান এবং অন� �কান উৎস হইেত �া� 

অথ� জমা হইেব। 

 

(২) িবেশষ কিম�র তহিবেলর অথ� রা�ায়� ব�াংেকর �কান শাখায় জমা রাখা হইেব এবং 

�িবধান �ারা িনধ�ািরত সদস�েদর �যৗথ �া�ের এই তহিবেলর অথ� উে�ালন করা 

যাইেব। 

 



(৩) এই তহিবল হইেত ম�রুীকৃত আেবদন বা দরখা� অনুযায়ী আিথ�কভােব অস�ল, সহায়-

স�লহীন এবং নানািবধ আথ�-সামািজক কারেণ িবচার �াি�েত অসমথ� িবচার�াথ�গণেক 

আইনগত সহায়তা �দান করা হইেব এবং িবেশষ কিম�র �েয়াজনীয় ব�য় িনব�াহ করা 

হইেব।] 

    

    

   

আইনজীবীগেণর তািলকা    

১৫৷ (১) ৩৮[ সু�ীমেকাট�  কিম�] এই আইেনর আওতায় �দ� আইনগত সহায়তার অধীেন 

বাংলােদশ সু�ীমেকােট�  দােয়রেযাগ� বা দােয়রকৃত মামলার পরামশ� �দান ও মামলা 

পিরচালনার জন� সু�ীমেকােট� র মামলা পিরচালনায় অনু�ন ৩৯[ ৫ (পাঁচ)] বৎস�রর 

অিভ�তাস�� আইনজীবীগেণর মধ� হইেত এক� তািলকা �ণয়ন কিরেব৷ 

 

(২) �েত�ক �জলা কিম� এই আইেনর আওতায় �দ� আইনগত সহায়তার অধীেন �জলার �কান 

আদালেত দােয়রেযাগ� বা দােয়রকৃত মামলার পরামশ� �দান ও মামলা পিরচালনার জন� 

�জলা আদালেত মামলা পিরচালনায় অনু�ন ৫ (পাঁচ) বৎস�রর অিভ�তাস�� 

আইনজীবীগেণর মধ� হইেত এক� তািলকা �ণয়ন কিরেব৷ 

 
৪০[ (২ক) িবেশষ কিম� এই আইেনর আওতায় �দ� আইনগত সহায়তার অধীেন �ম আদালত 

বা �চৗিক আদালেত দােয়রেযাগ� বা দােয়রকৃত মামলার পরামশ� �দান ও মামলা 

পিরচালার জন� সংি�� �ম আদালত বা �চৗিক আদালেত মামলা পিরচালনায় অনূ�ন ৫ 

(পাঁচ) বৎসেরর অিভ�তা স�� আইনজীবীগেণর মধ� হইেত এক� তািলকা �ণয়ন 

কিরেব।] 

 

(৩) এই ধারার অধীন �ণীত �েত�ক তািলকায় অনু�ন ৪১[ এক-তৃতীয়াংশ] মিহলা আইনজীবী, যিদ 

উপযু� পাওয়া যায়, রাখা হইেব৷ 

 



(৪) �কান িবচার�াথ�র আেবদন বা দরখা� িবেবচনা�েম যিদ �কান ��ে�, আইনগত সহায়তা 

�দােনর িস�া� গৃহীত হয়, তাহা হইেল ৪২[ সু�ীম �কাট�  কিম� বা, ���মত, �জলা কিম� বা 

িবেশষ কিম�] উ� তািলকায় অ�ভু� � �কান আইনজীবীেক এতদেু�েশ� িনযু� কিরেব: 

তেব শত�  থােক �য, এই�প িনযুি�র ��ে� িবচার�াথ�র পছ�, যতদরূ স�ব, িবেবচনা করা 

হইেব৷ 

      

আইনগত সহায়তার জন� আেবদন    

১৬৷ (১) এই আইেনর অধীন আইনগত সহায়তার জন� সকল আেবদন ৪৩[ সু�ীম �কাট�  কিম�, 

�জলা কিম� বা িবেশষ কিম�র] িনকট �পশ কিরেত হইেব৷ 

 

(২) এই আইেনর অধীন �কান আেবদন বা দরখা� �জলা কিম� ৪৪[ বা িবেশষ কিম�] কতৃ� ক 

অ�াহ� হইেল উহা ম�রুীর জন� সংত�� িবচার�াথ� উ��প িস�া�র তািরখ হইেত ৬০ 

(ষাট) িদেনর মেধ� �বােড� র িনকট আপীল �পশ কিরেত পািরেবন এবং এই ব�াপাের �বােড� র 

িস�া� চূড়া� হইেব৷ 

    

     

বােজট    

১৭৷ সং�া �িত ব�সর সরকার কতৃ� ক এতদেু�েশ� িনিদ��কৃত সমেয়র মেধ� পরবত� অথ� 

বৎস�রর বািষ�ক বােজট িববরণী সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং উহােত উ� অথ� 

ব�সের সরকােরর িনকট হইেত সং�ার িক পিরমাণ অেথ�র �েয়াজন উহার উে�খ থািকেব৷ 

    

    

িহসাব ও অিডট    

১৮৷ (১) ৪৫[ �বাড� , সু�ীম �কাট�  কিম�, �জলা কিম� এবং িবেশষ কিম�] উহােদর আয়-ব�েয়র 

িহসাববিহ �চিলত আইন অনুসরণ�েম যথাযথভােব সংরতগণ কিরেব৷ 

 

(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরীতগক ও িনয়�ক, অতঃপর মহা-িহসাব িনরীতগক নােম 

অিভিহত, �িত ব�সর সং�ার িহসাব িনরীতগা কিরেবন এবং িনরীতগা িরেপােট� র এক� 

কিরয়া অনুিলিপ সরকার ও সং�ার িনকট �পশ কিরেবন৷ 



 

(৩) উপ-ধারা (২) �মাতােবক িহসাব িনরীতগার উে�েশ� মহা-িহসাব িনরীতগক িকংবা তাহার 

িনকট হইেত এতদেু�েশ� তগমতা�া� �কান ব�ি� সং�ার সকল �রকড�  দিলল-দ��ােবজ 

নগদ বা ব�াংেক গি�ত অথ�, জামানত ভা�ার এবং অন�িবধ স�ি� পরীতগা কিরয়া 

�দিখেত পািরেবন এবং �য �কান সদস�েক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন৷ 

  

   

দিললপ�, কাগজািদ, ইত�ািদর কিপ সরবরাহ    

১৯৷ আইনগত সহায়তার সােথ সংিশ�◌্ন� আইনজীবী এবং িবচার�াথ� বরাবের আদালত, 

�কাট�  িফ ছাড়া, িবনামূেল� মামলার সিহত সংি�� কাগজািদ, দিললপ�, ইত�ািদর কিপ 

সরবরাহ কিরেব৷ 

    

    

�িতেবদন    

২০৷ (১) সরকার সং�ার িনকট হইেত �য �কান সময় উহার �য �কান িবষেয়র উপর �িতেবদন 

এবং িববরণী আহবান কিরেত পািরেব এবং সং�া উহা সরকােরর িনকট সরবরাহ কিরেত বাধ� 

থািকেব৷  

 
৪৬[ (২) �িবধান �ারা িনধ�ািরত সময়, প�িত ও ফরেম সু�ীম �কাট�  কিম�, �জলা কিম� এবং 

িবেশষ কিম� উহার স�ািদত কায�াবলীর খিতয়ান স�িলত �িতেবদন সং�ার িনকট ��রণ 

কিরেব।] 

    

     

পিরচালক    

২১৷ (১) সং�ার একজন পিরচালক থািকেবন এবং িতিন সরকার কতৃ� ক িনযু� হইেবন৷ 

 

(২) পিরচালক, সং�ার িস�া�� বা��বায়েনর জন� দায়ী থািকেবন এবং �বােড� র িনেদ�শ 

�মাতােবক সং�ার কায� স�াদন কিরেবন৷ 

 



(৩) সং�া, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম, �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িতেত �েয়াজনীয় সংখ�ক 

কম�কত� া ও কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷ 

 

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরচালক িনেয়াগ না হওয়া অবিধ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক 

ম�ণালেয়র কম�কত� ােদর মধ� হইেত �চয়ারম�ান কতৃ� ক মেনানীত �কান কম�কত� া 

পিরচালক�েপ কাজ কিরেবন৷ 

 

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কম�কত� া ও কম�চারী িনেয়াগ না হওয়া অবিধ আইন, িবচার ও 

সংসদ িবষয়ক ম�ণালয় উহার িবদ�মান কম�কত� া ও কম�চারীেদর মধ� হইেত �েয়াজনীয় 

সংখ�ক কম�কত� া ও কম�চারী �ারা উপ-ধারা (২) এ উি�িখত কায� স�াদেন পিরচালকেক 

সহায়তা �দান কিরেব৷ 

    

    

িলগ�াল এইড অিফসার িনেয়াগ, দািয়�, ইত�ািদ    

৪৭[ ২১ক। (১) সরকার, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �েয়াজনীয় সংখ�ক িলগ�াল এইড 

অিফসার িনেয়াগ এবং তাহােদর দািয়� ও কত� ব� িনধ�ারণ কিরেত পািরেব। 

 

(২) িলগ�াল এইড অিফসার আইনগত সহায়তা �াথ�েক আইেন পরামশ� �দান কিরেত পািরেব 

এবং �চিলত আইেনর অধীন �কান আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ� ক উহার �ানীয় অিধে�ে�র 

আওতাধীন এলাকায় কম�রত িলগ�াল এইড অিফসােরর িনকট িবক� প�িতেত িবেরাধ 

িন�ি�র জন� �কান িবষয় ��রণ করা হইেল উহা িন�ি�র �মতা সংি�� িলগ�াল এইড 

অিফসােরর থািকেব।] 

 

     

�মতা অপ�ণ    

২২৷ সং�া উহার তগমতা বা দািয়� সুিনিদ�� শেত�  উহার �চয়ারম�ানেক অপ�ণ কিরেত পািরেব৷ 

    

    

   



িবিধ �ণয়েণর �মতা    

৪৮[ ২২ক। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন 

কিরেত পািরেব।] 

    

    

   

[***]    

৪৯[ ***] 

    

     

�িবধান �ণয়েনর �মতা    

২৪৷ এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সং�া, সরকােরর পূব�ানুেমাদন�েম এবং সরকারী �গেজেট 

��াপন �ারা, �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব৷ 

    

      

ইংেরজীেত অনুিদত পাঠ �কাশ    

২৫৷ এই আইন �বত� েনর পর সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত 

অনুিদত এক� িনভ� রেযাগ� পাঠ �কাশ কিরেব, যাহা এই আইেনর অনুেমািদত ইংেরজী পাঠ 

(Authentic English Text) নােম অিভিহত হইেব: 
 

তেব শত�  থােক �য, এই আইন ও উ� ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� এই আইন 

�াধান� পাইেব৷ 

    

     

রিহতকরণ ও �হফাজত    

২৬৷ (১) সং�া �িত�ার সংেগ সংেগ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র ৫ই �চ�, ১৪০৩ 

বাং �মাতােবক ১৯�শ মাচ� , ১৯৯৭ ইং তািরেখ এস, আর, ও ন�র ৭৪-আইন/১৯৯৭ এর 

মাধ�েম জারীকৃত িরজিলউশন, অতঃপর উ� িরজিলউশন বিলয়া উি�িখত, বািতল 

হইয়া যাইেব৷ 

 



(২) উ� িরজিলউশন বািতল হইবার সংেগ সংেগ উ� িরজিলউশেনর অধীন- 

 

(ক) গ�ত জাতীয় আইনগত সহায়তা কিম� এবং �জলা কিম��িল িবল�ু হইেব; 

 

(খ) িবলু� জাতীয় আইনগত সহায়তা কিম� ও �জলা কিম�র সকল স�দ এবং নগদ ও 

ব�াংেক গি�ত অথ� যথা�েম সং�া ও এই আইেনর অধীন গ�ত �জলা কিম�র স�দ 

ও অথ� হইেব; 

 

(গ) িবলু� জাতীয় আইনগত সহায়তা কিম� এবং �জলা কিম� কতৃ� ক আইনগত সহায়তা 

�দােনর উে�েশ� �দ� অথ� যথা�েম �বাড�  বা, ���মত, এই আইেনর অধীন গ�ত 

�জলা কিম� কতৃ� ক �দ� হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷ 

    

    
    
 

  

১ দফা (ক) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত 

 

২ ‘‘এবং �চিলত অন�ান� আইেনর’’ শ��িল ‘‘এর section 89A এবং 89B এর’’ শ��িল এবং সংখ�া�িলর 

পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 

 

৩ দফা (চচ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৪ “�দওয়ানী, পািরবািরক বা �ফৗজদারী মামলার” শ��িল ও কমা “�দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলার” শ��িলর 

পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত 

 

৫ দফা (ছছ) ও (ছছছ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৬ ‘‘ধারা ৬’’ শ� ও সংখ�া ‘‘ধারা ৭’’ শ� ও সংখ�ার পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১১ 

(২০১১ সেনর ১৭ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত। 

 



৭ দফা (জজ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ২(ঘ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৮ দফা (ঝ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ২(ঙ) ধারাবেল 

�িত�ািপত। 

 

৯ দফা (ঝঝ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ২(চ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

১০ উপ-ধারা (১) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল 

�িত�ািপত। 

 

১১ দফা (ছছ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

১২ “উপ-ধারা ১(ঠ) এবং (ড)” শ��িল, সংখ�া এবং ব�নী�িল “উপ-ধারা ১(ড) ও (ঢ)” শ��িল, সংখ�া এবং ব�নী�িলর 

পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত 

 

১৩ দফা (খ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৪(ক) ধারাবেল 

�িত�ািপত। 

 

১৪ দফা (গগ) ও (গগগ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৪(খ) 

ধারাবেল সি�েবিশত। 

 

১৫ দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৪(গ) 

ধারাবেল �িত�ািপত।  

 

১৬ ধারা ৮ক, ৮খ এবং ৮গ আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৫ 

ধারাবেল সি�েবিশত। 

 

১৭ দফা (কক) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৭ নং আইন) এর ৪ (ক) (অ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

১৮ দফা (খ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত 

 

১৯ দফা (গ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত 



 

২০ দফা (গগ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (অ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

২১ দফা (চ), (চচ) এবং (চচচ) পূব�বত� দফা (চ) এর পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ 

সেনর ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত 

 

২২ দফা (ছছ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৭ নং আইন) এর ৪ (ক) (আ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

২৩ দফা (ঞঞ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল 

সি�েবিশত 

 

২৪ দফা (টট) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (আ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

২৫ দফা (ড) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (ই) ধারাবেল 

�িত�ািপত। 

 

২৬ দফা (ঢ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (ঈ) ধারাবেল 

সংেযািজত। 

 

২৭ “মহানগর দায়রা জজ,” শ��িল ও কমা আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং 

আইন) এর ৪ ধারাবেল সি�েবিশত 

 

২৮ উপ-ধারা (২ক) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল 

সি�েবিশত 

 

২৯ উপ-ধারা (২খ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৬ (খ) ধারাবেল 

সি�েবিশত।  

 

৩০ উপ-ধারা (৩) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৭ নং আইন) এর ৪ (খ) ধারাবেল 

�িত�ািপত। 

 

৩১ উপ-ধারা (১) িহসােব িবদ�মান িবধান আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং 

আইন) এর ৭ ধারাবেল সংখ�ািয়ত। 



 

৩২ দফা (ঘঘ) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল 

সি�েবিশত 

 

৩৩ উপ-ধারা (২) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল 

সংেযািজত। 

 

৩৪ ধারা ১২ক আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৩৫ উপ-ধারা (৩) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল 

�িত�ািপত। 

 

৩৬ ধারা ১৩ক আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৩৭ ধারা ১৪ক আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৩৮ ‘‘সু�ীমেকাট�  কিম�’’ শ��িল ‘‘�বাড�’’ শে�র পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ 

(২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১১ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 

 

৩৯ “৫ (পাঁচ)” সংখ�া, শ� এবং ব�নী “৭ (সাত)” সংখ�া, শ� ব�নীর এবং পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) 

আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত 

 

৪০ উপ-ধারা (২ক) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১১ (খ) ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৪১ ‘‘এক-তৃতীয়াংশ’’ শ��িল ও িচ� ‘‘একজন’’ শ��র পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, 

২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১১ (গ) ধারাবেল �িত�ািপত। 

 

৪২ ‘‘সু�ীম �কাট�  কিম� বা, ���মত, �জলা কিম� বা িবেশষ কিম� ’’ শ��িল ও কমা�িল ‘‘�বাড�  বা, ���মত, �জলা 

কিম�’’ শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং 

আইন) এর ১১ (ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত। 

 



৪৩ ‘‘সু�ীম �কাট�  কিম�, �জলা কিম� বা িবেশষ কিম�র’’ শ��িল ও কমা ‘‘�বাড�  বা, ���মত, �জলা কিম�র’’ 

শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১২ 

(ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 

 

৪৪ ‘‘বা িবেশষ কিম�’’ শ��িল ‘‘�জলা কিম�’’ শ��িলর পর আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, 

২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১২ (খ) ধারাবেল সি�েবিশত। 

 

৪৫ ‘‘�বাড� , সু�ীম �কাট�  কিম�, �জলা কিম� এবং িবেশষ কিম�’’ শ��িল ও কমা ‘‘�বাড�  এবং �জলা কিম�’’ 

শ��িলর পিরবেত�  আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল 

�িত�ািপত।  

 

৪৬ উপ-ধারা (২) আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল 

�িত�ািপত। 

 

৪৭ ধারা ২১ক আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৪৮ ধারা ২২ক আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১৬ ধারাবেল 

সি�েবিশত। 

 

৪৯ ধারা ২৩ আইনগত সহায়তা �দান (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬২ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল িবল�ু। 
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