বববলবদদদশ সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকদমর পবরতষবরনককরণ:
একরট পররবদলবচনব

মমবম জরসম উরদন

খখবরতমবন রবজনকরতক ও রবষনবয়ক Alexander Hamilton আজ হদত ২০০ বছর পপদবর বদলদছন, "The first
duty of society is justice" মপলত: সমবজ তথব রবদষর মমমরলক দবরয়ত হদলব মবননদষর জনখ নখবয়রবচবর রনরশত
করব। আর সবমবরজক সনরবচবর পরতষবয় আইন সহবয়তব বখবসবর মকবদনব রবকল মনই।একরট আধনরনক কলখবণ রবদষর
অনখতম ববরশষখ হদলব সমবদজর দররদ, রনপকরড়ত ও সনরবধববরঞত জনদগবষকর সবমবরজক ও অথরননরতক অরধকবর
সমপদহর রনশয়তব রবধবন করব। এ কবরদণ আইনগত সহবয়তব ও মমমরলক অরধকবর একরট অপররটর পররপপরক।
সবরদশষ আশয়সল রহদসদব একমবত আইন আদবলদতর মবধখদমই মবননষ তবর নবরখ অরধকবর পরতষব করদত পবদর।
রকন দবররদতব রকববব অদথরর অভবদব মকউ ররদ তবর ববধ অরধকবর পরতষব করদত নব পবদর অথবব আইদনর আশয়
লবভ করদত নব পবদর তদব তবর অনখ সব মমমরলক অরধকবরগদলবও ভঙনর হদয় পদড়। আইন মবননদষ মবননদষ কখদনব
মভদবদভদ কদর নব।নখবয়রবচবদরর মপল কথবই হদলব আইদনর মচবদখ সববই সমবন। আরথরক বদনখতব নখবয়রবচবর পবরপর
মকদত মকবনভবদবই ববধব হদত পবদর নব। ১৯৬৮ সদন রনকরবদষর একরট রবখখবত মবমলবয় (Jackson v. Bishop,
Eight Circuit Court of Appeal, USA) রবচবরক Harry Blackmun বদলন, "The concept of
seeking justice cannot be equated with the value of dollars. Money plays no role in
seeking justice." গরকব ও রনমস মবননষ রবদত আরথরক বদনখতবর কবরদণ আইদনর আশয় লবদভর অরধকবর মথদক
মকবদনবভবদব বরঞত নব হয় তবর জনখ সরকবরর আইন সহবয়তব কমরসপচক। আইনগত সহবয়তব পদবন আইন, ২০০০
এর আওতবয় বববলবদদদশ সরকবরর আইনগত সহবয়তব কবররকম পররচবরলত হয়। অতকদতর অরভজতব মদখব মগদছ,
আইনগত সহবয়তব বখবসবর রদথবপরনক পবরতষবরনকককরণ ছবড়ব এ আইদনর সফল ববসববয়ন সমব নয়।
বববলবদদদশ জনকলখবণমপলক বহ আইন থবকদলও পদয়বজনকয় অবকবঠবদমবর অভবদব এ সব আইদনর সরতখকবর
সনফল মবননষ পবদচ নব । বসত: একরট সনসবগরঠত পবরতষবরনক কবঠবদমব ছবড়ব জনকলখবণমপলক মকবন আইরন
কমরসপচক ববসববয়ন আদদম সমব নয়। বববলবদদদশ সরকবরর আইন সহবয়তব কররসসচচ ববসববয়দনর রনররদত আইন, রবচবর ও
সবসদ রবষয়ক মনণবলয় কতরর ক ইরতপপদবর ১৯৯৪ ও ১৯৯৭ সদন দন’দনববর মরজনদলশন করব হদলও রলগখবল এইড

বখবসবর পবরতষবরনককরণ নব হওয়বয় মস সময়কবর আইন সহবয়তব কমরসপচক পনদরবপনরর বখথরতবয় পররদবরশত হয়। এ
কবরদণ ২০০০ সদন আইনগত সহবয়তব পদবন আইন পবশ হওয়বর পরপরই সরকবর একরট পজবপন বদল
সবরবরধবদ সবসব রহদসদব জবতকয় আইনগত সহবয়তব পদবন সবসব পরতষব কদর। সমগ বববলবদদদশ সরকবরর আইন
সহবয়তব কবররকম ববসববয়দনর দবরয়ত এ সবসবর উপর নখস থবকদলও পদয়বজনকয় পবরতষবরনক অবকবঠবদমবর
অভবদব ২০০৯ সবদলর পপবর পররন সরকবরর আইন সহবয়তব কমরসপচকর উদলখদরবগখ মকবদনব অগগরত হয়রন।
২০০৯ সবদল জবতকয় আইনগত সহবয়তব পদবন সবসবদক একরট সকম ও কবররকর পরতষবন রহদসদব গদড় মতবলবর
পথম উদদখবগ গহণ করব হয়। এ সরয় সবসবর জনবল কবঠবদরব পনপ :রবনখবস করত: পদয়বজনকয় সবখখক কমরকতরবকমরচবরক রনদয়বগ পদবন করব হয়। পরথরববদরর রদতব সবসবয় পসররকবলচন পররচবলক রনদয়বগ করব হয়। সবসবর অরফসসহ

অনখবনখ মভমত অবকবঠবদমব সররষ করব হয়। সবসবর অধকদন মদদশর ৬৪রট মজলবয় মজলব ও দবয়রব জদজর মনতর দত
মজলব রলগখবল এইড করমরট গঠন করব হদয়দছ। পদতখক মজলব জজ আদবলত ভবদন একরট ‘ রলগখবল এইড
অরফস সবপন করব হয়। মজলব রলগখবল এইড করমরটদক পননগরঠদনর পবশবপবরশ সবরবদদদশর উপদজলব ও ইউরনয়ন
পররবদয় রলগখবল এইড করমরট গঠন করব হয়। সনপকম মকবদটর রলগখবল এইড কবররকমদক মঢদল সবজবদনব হয়। রলগখবল
এইড রবষয়ক আইন, নকরতমবলব ও পরবধবনমবলব সবদশবধন করব হয়। দররদর জনগরদক আইনগত পরবরশরসহ তথয সসবব
পদবদনর লদকখ হটলবইন সবরভরস চবলনর পবশবপবরশ সবসবর মসববধমরক কবররকমদক রডরজটবইলবইজ করবর জনখ
ওদয়বসবইট বতরক করব হদয়দছ। এছবড়ব আইন সহবয়তব রবষদয় জনসদচতনতব বররদর লদকখ মররডও, মটরলরভশদন
রটরভরস সমচবর শর করব হদয়দছ।
জবতকয় আইনগত সহবয়তব পদবন সবসব এখন এদদদশর দররদ রবচবরপবথরকদদর জনখ এক আদলবকবরতরকব সরপ।
সলতম সমদয়র মদধখ এরট সবরব মদদশ সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকদমর বখবপক পসবর ঘটবদত সকম হদয়দছ।
মবত সবদড় চবর বছদর বববলবদদদশ সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকদমর রচত পনদরবপনরর পবদল মগদছ। সরকবরর আইন
সহবয়তব কবররকদমর এ অগগরতদত সরকবরর উদদখবদগর পবশবপবরশ রবচবরক ও আইনজকবকগদণর বখবপক ভপ রমকব
রদয়দছ। রবদশষত: মজলব করমরটর মচয়বরমখবন রহদসদব মজলব ও দবয়রব জজগদণর অকবন পররশম সরকবরর আইন
সহবয়তব কবররকমদক সবফদলখর দবরপবদন রনদয় এদসদছ। দররদর জনদগবষচর নযবয়রবচবর রনরশতকদল রবগত ৪ বছর যববত
সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকদমর পবরতষবরনককরদণর পরকয়ব বতরমবদন ধবরবববরহকভবদব চলমবন আদছ। সবসবর
মচয়বরমখবন ও আইন, রবচবর ও সবসদ রবষয়ক মনণবলদয়র মবননকয় মনক এবব সবসবর পররচবলক মদহবদদয়র
ঐকবরনক পদচষবয় জবতকয় আইনগত সহবয়তব পদবন সবসবর পবরতষবরনক রভরত অদনক মবশক সনদরঢ় ও শরকশবলক
হদয়দছ।
রলগখবল এইড রবষয়ক আইনরট পবশ হওয়বর পর ২০০০ সবল মথদক শর কদর চলরত বছর পররন সরকবরর আইন
সহবয়তব কবররকদমর পবরতষবরনকককরদণর মকদত উদলখদরবগখ পদদকপগদলব রনদম কমরকবদনর সময়কবল রভরতক
একরট তবরলকবর মবধখদম মদখবদনব হদলবম
সময়কবল
২০০০-২০০১
২০০১-২০০৮









২০০৯-২০১০




রলগখবল এইড কবররকদমর অগগরত
আইনগত সহবয়তব পদবন আইন, ২০০০ পবশ
নকরতমবলব ও পরবধবনমবলব পণয়ন
দরশখমবন বব উদলখদরবগখ মকবন অগগরত মনই।
রলগখবল এইড কবররকদমর পররপপণ র ববসববয়ন শর
মকনকয় ও সবনকয় পররবদয় সবরবদদদশ অরফস সবপন
পধবন কবররবলদয় জনবল রনদয়বগসহ সবসবর
পবরতষবরনক সকমতব বতরর
রলগখবল এইড কবররকম রবষয়ক মরকডর রকরপব
বখবসবর আধনরনকবয়ন
সরকবরর আইন সহবয়তব রবষয়ক রবরভন পরলরস
ডকনদমন পসত
মজলব তথখ অরফস ও রপন রমরডয়বদক






২০১১-২০১২








২০১৩-চলমবন




জনসদচতনতবমপলক কবররকদম সমর ককরণ
রলগখবল এইড তহরবদলর বখবহবর রথবকদম ৭২%
ও ৮৬% এ উনকতকরণ
সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকম তর ণমপল পররবদয়
সমসবরণ
মজলব পররবদয় রলগখবল এইড বখবসবর পপণবর ঙ
কবঠবদমব পরতষব
রলগখবল এইড কবররকদম ইদলকটরনক ডবটবদবজ ও
ফরম মররজসবর চবলন
রলগখবল এইড কবররকদম রডরজটবইদজশন আনয়ন
তথখ মনণবলয়সহ ইদলকটরনক ও রপন রমরডয়বদক
পচবর পচবরণবয় সমর ককরণ
রলগখবল এইড তহরবদলর বখবহবর ১০০% এ
উনকতকরণ
পরশকণমপলক কবররকম গহণ
২৮ এরপল মক জবতকয় আইনগত সহবয়তব রদবস
মঘবষণব ও উদরবপন
মজলব পররবদয় জনবল রনদয়বগসহ মজলব রলগখবল
এইড অরফদসর সকমতব বররদ
রলগখবল এইড কবররকদমর মকত ও পরররধ বররদ
আইন সবদশবধন এবব নতন ন নকরতমবলব ও
পরবধবনমবলব পণয়ন (চলমবন)

এরট দপভবগরখজনক হদলও সতখ মর, ২০০০ সবল হদত ২০০৮ সবল পররন সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকম শধনমবত
আইন ও নকরতমবলব পণয়দনর মদধখই সকমববদ মথদকদছ। এসরয় একরট পরজবপদনর রবধযদর জবতচয় আইনগত সহবয়তব
পদবন পরতষব করব হদলও অরফস সবপন কদর সবসবর জনখ মকবনরপ জনবল রনদয়বগ করব হয়রন। আইন, রবচবর ও
সবসদ রবষয়ক মনণবলদয়র মলরজসদলরটভ ও সবসদ রবষয়ক রবভবদগর একজন রনগ সরচব রনজ দবরয়দতর অরতররক
রহদসদব সবসবর পররচবলদকর দবরয়ত পবলন করদতন । সবসবর পসররকবলচন সকবন পররচবলক নব থবকবয় সরকবরর আইন সহবয়তব
কবররকম শরদতই ববধবগস হদয়দছ এবব সবনকয় পররবদয় এ কবররকম কবরঙতমবতবয় রবকরশত হয়রন। মপলত: ২০০৯
সবদলর পর সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকদমর পবরতষবরনকককরণ পরকয়ব শর হয় এবব অদখববরধ তব অবখবহত
আদছ। রনদম বববলবদদদশ সরকবরর আইন সহবয়তব কবযরকরদরর পরবরতষবরনকচকরদরর লদককয গ গহচত রবরভন উদদযবগ ও এর পরভবব
তন দল ধরব হদলবম

সময়কবল
১৯৯৪

গরহকত উদদখবগ
আইন, রবচবর ও সবসদ রবষয়ক
মনণবলয় কতর ক মজলব পররবদয়
আইনগত
সহবয়তব
করমরট
গঠদনর রবষদয় পথম সরকবরর
রসদবন গরহকত হয়, রবহবর

আইন সহবয়তব কমরসপচকদত এর পভবব
এই মরজনদলশদনর আওতবয় ৪৮রট মজলবয়
আইনগত সহবয়তব কবররকম চবলন করব হয় এবব
পদতখক মজলব করমরটর অননকনদল পদয়বজনকয়
অথর বরবদ করব হয়। রকন সবফদলযর রচতর রছল
খনবই হতবশববখবঞক।

মরজনদলশন নব-০৮;
 আইন, রবচবর ও সবসদ 
রবষয়ক মনণবলয় কতর ক
জবতকয় পররবদয় আইনগত
সহবয়তব পদবন করমরট গঠন
করব হয়, রবহবর মরজনদলশন
নব-৭৪;
১৯৯৭





২০০০




২০০১







২০০৪

২০০০
বববলবদদশ
জবতকয় সবসদদ আইনগত
সহবয়তব
পদবন
আইন,
২০০০ পবস করব হয়, রবহব
২০০০ সদনর ৬নব আইন;



সরকবরর
পজবপন 
(এস,আরও,নব
১১৯আইন/২০০০) বদল ২৮
এরপল ২০০০ তবররখদক
আইনগত সহবয়তব পদবন
আইন, ২০০০ এর কবররকদরর
তবররখ মঘবষণব করব হয়;
সরকবরর
পজবপন 
(এস,আরও,নব
১৪৬আইন/২০০০) বদল জবতকয়
আইনগত সহবয়তব পদবন
সবসব পরতষব করব হয়;
২০০১
আইনগত

সহবয়তব পদবন নকরতমবলব,
২০০১ পণয়ন;
আইনগত সহবয়তব পদবন
পরবধবনমবলব, ২০০১ পণয়ন; 
সরকবরর
পজবপন 
(এস,আরও,নব
২৬৪
আইন/
২০০৪)
বদল
আইনগত সহবয়তব পদবন
পরবধবনমবলব, ২০০১ এর
সবদশবধন;
রবশবখববক
কতর ক
“to 
recommend ways for
an improved (National
Legal Aid Services
Organization)
to

১৯৯৪ সদনর মরজনদলশন ববরতল পপবরক
নতন ন কদর ৭৪নব মরজনদলশন গরহকত হয়। এই
মবধখদম মজলব আইনগত সহবয়তব করমরট
পননরগঠদনর পবশবপবরশ জবতকয় পররবদয় একরট
আইনগত সহবয়তব পদবন করমরট গঠন করব
হয়। রকন সবফদলখর রচত আশবননরপ নয়।
এ আইদনর পবদশর মদধখ রদদয় বববলবদদদশর
অসহবয়, দররদ ও সনরবধববরঞত জনগদণর
সরকবরর খরদচ আইনগত সহবয়তব পবওয়বর
সনদরবগ বতরর হয়। এদদদশর দররদর রবনদপ ষর
নখবয়রবচবর পবরপর জনখ এরট একরট
অসবধবরণ উদদখবগ।
২০০০ সদনর ২৮ এরপল মথদক আইনগত
সহবয়তব পদবন আইন, ২০০০ কবররকর করব
হয়।

সরকবরর
আইন
সহবয়তব
কবররকম
পররচবলনবর জনখ জবতকয় আইনগত
সহবয়তব পদবন সবসব পরতষবর পজবপন
জবরক করব হদলও সবসবর জনবল কবঠবদমব
নব থবকবয় ২০০৯ সবদলর পপবর পররন
বখবপকভবদব কবররকম পররচবলনব করব সমব
হয়রন।
এ নকরতমবলব পণয়দনর মবধখদম সরকবরর
খরদচ আইনগত সহবয়তব পবপদকর মরবগখতব
রনধরবরণ করব হয়।
আইনগত সহবয়তব পবরপর পদরত ও
পখবদনল আইনজকবকর রফ এর হবর ও রফ
পররদশবদধর পদরত রনধরবররত হয়।
আইনজকবকর পবপখ রফ রনধরবরণসহ আইন
সহবয়তবর জনখ সবদব কবগদজর পররবদতর
সবসব কতর ক রনধরবররত ফরম সরনদবরশত করব
হয়।
বববলবদদদশ সরকবরর আইন সহবয়তব রবষয়ক
পথম আনজরবরতক সমককব পররচবরলত হয়।
এই সমককবয় মবশরকছন সনপবররশ করব হদলও
এগদলব ববসববয়দন মকবদনব উদদখবগ মনয়ব
হয়রন।



২০০৫

become
fully
functional
as
an
effective legal aid
organization”শরকষক
সমককব পররচবলনব;
Canadian
International

Development Agency
(CIDA) এর কবররগরক
সহবয়তবয় রদশবর এবব
গবজকপনর
মক
পবইলট
মজলবয় রপবনর করত:
বববলবদদশ রলগখবল ররফমর
পদজক
(রবএলআররপ)
নবমক একরট পকল গহণ;

পবইলট মজলবসমপদহর আইন সহবয়তব
কবররকদম গরত সঞবর হয়। রকন সবসবর
রনজস মকবদনব জনবল নব থবকবয় কবররকর
তদবররক সমব হয়রন ।

২০০৫ আইনগত
সহবয়তব
পদবন আইন, ২০০০ এর
পদয়বজনকয় সবদশবধদনর রনরমদত
আইন করমশন একরট পরতদবদন
পকবশপপবরক সমববখ সবদশবধনকর
একরট রপদরখব পদবন কদরন;



২০০৯






আইনগত সহবয়তব পদবন আইন, ২০০০ এ
’আইনগত সহবয়তব’র সবজবয় মদওয়বরন কবরররবরধ
আইন ১৯০৮ এ ধবরব ৮৯এ ও ৮৯রব অননরবয়ক
পররচবরলত মধখসতবকবরক ও আররবদটটরদদর রফ
পদবনদক অনভপর ক, মবসরকবরর মসচবদসবক
সবসবর মদনবনকত পরতরনরধ, নবরক ও রশশ
রনররবতন দমন টবইবনখনবদলর রবচবরক, মজলব তথখ
কমরকতরব এবব ধমরকয় উপবসনবলদয়র পরতরনরধ
মক মজলব করমরটর সদসখ রহদসদব অনভপর ক করবর
সনপবররশ পদবন।
জবতকয় আইনগত সহবয়তব  পররচবলক রনদয়বদগর মবধখদম সবসব
পদবন
সবসবয়
পথম
পথমববদরর মদতব পপণ রশরকদত আতপকবশ
পপণ রকবলকন
পররচবলক
কদর। সবসবর যববতচয় কবযরকরদর গরতশচলতব
রনদয়বগ;
আদস।তদবররক ও রনয়নণ বখবসব আদরব
মজবরদবর হয়।
জবতকয় আইনগত সহবয়তব
পদবন সবসবর অরফস সবপন;
সরকবরর পজবপন বদল
আইনগত সহবয়তব পদবন
নকরতমবলব, ২০০১
এর
সবদশবধন;

জবতকয় আইনগত সহবয়তব
পদবন সবসবর সববগঠরনক







অরফস সবপদনর ফদল সবসবর কবররকম
আদরব কবররকর, গরতশকল ও সনসবগরঠত
হয়। সরকবরর আইন সহবয়তব কবযরকরদর একরট
পবরতষবরনক আবহ বতরর হয়।
নকরতমবলবয়
বরণরত
‘অসচল’বব
‘আরথরকভবদব অসচল বখরক’র ববরষরক গড়
আয় ৩,০০০ টবকবর পররবদতর ৩০,০০০
টবকব রনধরবরণ করব হয়। এর রবধযদর সরকবরর
খরদচ আইন সহবয়তব পবপদকর মকত বররদ
পবয়।
সববগঠরনক কবঠবদমব রনধরবরদণর মবধখদম
সবসব কবররকম একরট সবয়ক রপ লবভ কদর।
সবসবর জনখ ১৪রট পদদর একরট কবঠবদমব



কবঠবদমব অননদমবদন;
বববলবদদশ সনপকম মকবদটর 
সরকবরর আইন সহবয়তব
কবররকম চবলন;

২০১০




পববরতখ রতন মজলবয় রলগখবল
এইড কবররকম চবলন;






বববলবদদশ রলগখবল ররফমর
পদজক (রবএলআররপ) এর
সহবয়তবয় ঢবকবস কবরবগবর
ও হবজতখবনবয় আটক
বনকদদর তবৎকরণক আইরন
মসবব মদয়বর লদকখ রডউরট
কবউদনল
(Duty
Counsel)নবমক কমরসপচক
শর;
সরকবরর-মবসরকবরর
মরমথ
উদদখবদগ (GO-NGO joint
collaboration) কমরসপচক
ববসববয়ন;









সরকবরর
পজবপন
(এস,আরও,নব
১৫৩আইন/২০১০) বদল জবতকয়
আইনগত সহবয়তব পদবন
সবসব (কমরকতরব-কমরচবরক)
চবকনরক পরবধবনমবলব ২০১০
পণয়ন;
সরকবরর
পজবপন 
(এস,আরও,নব ০৬/২০১১আইন
বদল
জবতকয়
আইনগত সহবয়তব পদবন
সবসব
(উপদজলব
ও
ইউরনয়ন করমরট গঠন, দবরয়ত
ও
কবররববলক
ইতখবরদ) 

রনধরবরন করব হয়।
আইনগত সহবয়তব পদবন আইন, ২০০০ এ
সনপকম মকবটর রবষয়ক নবনব সকমববদতব থবকবয়
মসখবদন পনণবর ঙ আইরন মসবব চবলন করব সমব
নব হদলও মজল আপকল মবমলবর মকদত
সরকবরর আইরন মসবব মদয়বর লদকখ একরট
আইনজকবক পখবদনল গঠন করব হয়।
পববরতখ মজলবসমপদহ রলগখবল এইড কবররকম
সমসবরদণর মধখ রদদয় সমগ বববলবদদশ
আইন সহবয়তব কবররকদমর আওতবয় আদস।
রডউরট কবউদনল কমরসপচকরট কবরবগবর ও
হবজতখবনবয় বখবপক সবড়ব জবরগদয়দছ। এ
কমরসপচকর আওতবয় দনইজন সবফ ল’ইয়বর
পরতরদন সদরজরমদন মজল হবজদত রগদয়
কবরবগবদর আটক বব রবচবরপবথরকদদর
নবনবরকম আইরন মসবব রদত।

মবসরকবরর ও মসচবদসবক সবসবসমপদহর সবদথ
মরমথ উদদখবদগ আইন সহবয়তব কবররকম
পররচবলনব শর করব হয়। জবতচয় ও সবনচয়
পররবদয়র রবরভন মবসরকবরর সবসবর সবদথ
সবসবর রনরবড় মরবগবদরবগ সবরপত হয়।
সবসবর কমরকতরব-কমরচবরকদদর চবকনরক সবকবন
রবষয়বরদ একরট আইরন কবঠবদমবর আওতবয়
আদস।

সবনকয় পররবদয় পথমববদরর মদতব সরকবরর
আইন সহবয়তব কবররকম রবসবদরর মকত বতরক
হয়। ত গররসল পযরবদয় আইন সহবয়তব কবযরকরর
সমসবররত হয়
মজলব

করমরটদত

চকফ

জনরডরসয়বল

২০১১



পরবধবনমবলব, ২০১১ পণয়ন;
আইনগত সহবয়তব পদবন
(সবদশবধন) আইন, ২০১১
জবতকয় সবসদদ পবশ;

মখবরজদসট, মপমরসভবর মময়র, উপদজলব
মচয়বরমখবন ও গণমবনখ বখরকগদণর
অনরভপরক। সববদররর তহরবদলর অথর রনতরচ ও
সদসখ সরচদবর পররবদতর আইন ও রবচবর
রবভবদগর সরচব এবব সবসবর পররচবলক এর
মরমথ সবকদর উদতবলন।














সরকবরর
পজবপন
(এস,আরও,নব
১৯৩আইন/২০১১ বদল আইনগত
সহবয়তব পদবন নকরতমবলব,

২০০১ এর সবদশবধন;
সবসবর জবতকয় পররচবলনব
মববদডরর ২৬ তম সভবয়
জবতকয় আইনগত সহবয়তব
পদবন সবসবর রনজস মলবদগব
অননদমবদন;
মবসরকবরর সবসব মবননদষর
জনখ ফবউদনশদনর সবদথ
মরমথ কমরসপচক ববসববয়দনর
লদক MoU সবকর;



সরকবরর
পজবপন
(এস,আরও,নব
২৬২- 
আইন/২০১১ বদল জবতকয়
আইনগত সহবয়তব পদবন
পরবধবনমবলব, ২০০১ এর
সবদশবধন;
২৫রট মজলবর রলগখবল এইড
অরফস
সবফদক
রবএলআররপর
সহবয়তবয়
রদশবদরর
ররবল 
ররহখবরবরলদটশন ফবউদনশন
(আর.আর.এফ)
মটরনব
মসনবদর রলগখবল এইড
অরফস বখবসবপনব রবষদয়
পরশকণ পদবন;
২০রট মজলবর রলগখবল এইড
অরফস
সবফদক
রবএলআররপর
সহবয়তবয়

অসচল বব আরথরকভবদব অসচল বখরকর
সবজবয় ববরষরক গড় আয় রথবকদম ৩০
মথদক ৫০ হবজবর টবকবয় এবব মনরকদরবদবর
মকদত ৬ হদত ৭৫ হবজবর টবকবয় উনকত করব
হয়।
সবসব রনজস আতপররচয় অজরন কদর।
সবসবর সককয়তব পরতরষত হয়।

মবসরকবরর সবসবর সবদথ আননষবরনকভবদব
মরমথ উদদখবদগ কমরসপচক ববসববয়দনর মকত
বতরক হয়।

পখবদনল আইনজকবকগদণর পবপখ রফ’এর হবর
রনধরবরণ, মবমলবর সর রভরতক রফ পণয়ন, রফ
এর হবর বররদ, মজলব করমরটর পচবর-পচবরণব
ও আননষবরঙক খবদত বখদয়র পররমবণ বররদ।

রলগখবল এইড অরফসসবফগণ সরকবরর
আইন সহবয়তব বখবসবপনব রবষদয় হবদত
কলদম পরশকণপবপ হয়।











রবজশবহকস আশয় মটরনব
মসনবদর রলগখবল এইড 
অরফস বখবসবপনব রবষদয়
পরশকণ পদবন;
২১রট মজলবর রলগখবল এইড
অরফস
সবফদক
রবএলআররপর
সহবয়তবয়
কনরমলব ববডর মটরনব মসনবদর
রলগখবল এইড অরফস 
বখবসবপনব রবষদয় পরশকণ
পদবন;
সবসবর ররদপবরটর ব বখবসব
আধনরনকবয়দনর লদক মজলব
করমরট কতর ক অননসরত ১৯রট
ফরম ও মররজসবদরর বখবহবর

আননষবরনকভবদব শর;
সবসবর মচয়বরমখবন এবব
আইন, রবচবর ও সবসদ
রবষয়ক মনণবদলর মবননকয়
মনক কতর ক সবসবর রনজস
ওদয়ব
সবইট 
(www.nlaso.gov.bd)
উদদবধন;
সবসবর পধবন কবররবলদয়র
আননষবরনক উদদবধনকবদল
রদশবর মজলব আইনজকবক
সরমরতর সদসখ এড. জনবব
মশখ মগবলবম রসপলদক ‘ মশষ 
পখবদনল আইনজকবক পনরষবর
২০১১’ পদবন;
সরকবরর আইন সহবয়তব
কবররকম রবষদয় জনগদণর
তথখ পবরপ সহজলভখ করবর
রনরমদত গবমকণদফবদনর ৩রট
নমর সমরলত একরট হট
লবইন সবরভরস চবলন করব হয়;




সবসবর জবতকয় পররচবলনব 
মববদডরর ২৭তম সভবয়
জবতকয় আইনগত সহবয়তব

রলগখবল এইড অরফসসবফগণ সরকবরর
আইন সহবয়তব বখবসবপনব রবষদয় হবদত
কলদম পরশকণপবপ হয়।

রলগখবল এইড অরফসসবফগণ সরকবরর
আইন সহবয়তব বখবসবপনব রবষদয় হবদত
কলদম পরশকণপবপ হয়।

সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকদম শরবখলব
পরতষব কদর জবববরদরহতব রনরশত করব হয়।
আইন সহবয়তব কবররকদম সবরশষ বখরক ও
অরফসদক কবররকরভবদব তদবররক করবর
সনদরবগ বতরর হয়।
সরকবরর
আইন
সহবয়তব
কবররকদম
রডরজটবইদজশন করব হয়। তথয পরযরপ কর
বখবহবদরর মবধখদম আইন সহবয়তব বখবসব
সমদকর জনসদচতনতব সররষর সমববনব বতরর
হয়।
জবতকয় ভবদব পথমববদরর মদতব এরপ
পনরষবর পদবন করবয় অনখবনখ পখবদনল
আইনজকবকগদণর উপর ইরতববচক পভবব
পদড়।

হটলবইন চবলনর মবধখদম জনগদণর তথখ পবরপ
সহজতর হয় এবব সরকবরর আইন সহবয়তব
কবররকম আদরব গণমনখক ও জনগণ সমর ক
হয়।
মকমশলগত পররকলনব পণয়দনর মবধখদম
সবসবর আগবমক রদদনর কমরপররকলনব ও এর
ববসববয়ন পদরত চপ ড়বন করব হয়।





২০১২
















পদবন সবসবর মকমশলগত
পররকলনব অননদমবদন;
সবরবদদদশ উপদজলব ও
ইউরনয়ন রলগখবল এইড 
করমরট গঠন;
রবচবর পশবসন পরশকণ
ইনরটরটউদটর
পরশকণ 
কবররকনলবদম রলগখবল এইড
মক অনরভপককরন;
সবরবদদদশ উপদজলব ও 
ইউরনয়ন রলগখবল এইড
কবমরট রবষয়ক কমরশবলব
সমন

তরণমপল পররবদয় সরকবরর আইন সহবয়তব
কবররকদমর রবসবর ঘদট।
সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকম সমদকর
রবচবরকদদর জবনবর সনদরবগ বতরক হয়।
তরণমপল পররবদয়র জনগণ সরকবরর আইন
সহবয়তব কবররকম সমদকর বখবপকভবদব
সদচতন হয়।

রড.এন.এ মটসসহ মবমলবর 
আননষরঙক বখয় পদবন;

পবররববররক মবমলবসহ অনখবনখ মবমলবয় দররদ
ও অসহবয় রবচবরপবথরকদদর রড.এন.এ
মটসসহ মবমলবর অনখবনখ আননষরঙক বখয়
সরকবরর আইন সহবয়তব তহরবল হদত
বরবদদর কবরদণ রবপনল সবখখক দররদ মবননষ
উপকরত হদচ।

মজলব
রলগখবল
এইড 
অরফসবদরর পদবয়ন শর;

রবচবরকগণদক মজলব রলগখবল এইড
অরফসবর রহসদব পদবয়ন করবয় সবনকয় পয়বদয়
সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকম পপণ রতব
পবয়। রলগযবল এইর কবযরকরর অরধকতর
কবররকর, গরতশকল ও শরকশবলক হয়।
পখবদনল আইনজকবকগণ তবদদর দবরয়ত ও
কতরবখ সমদকর সদচতন হয় এবব মবমলব
মমবকদমবয় পররচবলনবয় গরতশকলতব আদস।

৬৪রট মজলবয় রলগখবল 
এইদডর
পখবদনল
আইনজকবকদদর অবশগহদণ
কমরশবলব আদয়বজন;
সবসবর পধবন কবররবলদয় 
ইদলকটরনক ডবটবদবজ চবলন;

মজলব রলগখবল এইড অরফদসর কবররকম
তদবররকর জনখ সবসবর পধবন কবররলদয়
ইদলকটরনক ররদপরবরটব বখবসব চবলনর ফদল
তদবররকমপলক কবররকদম গরতশকলতব আদস।

২৮ জবননয়বরক, ২০১৩ রখম 
তবররদখর মনকসভবর ববঠদক
২৮
এরপল
তবররখদক
জবতকয় আইনগত সহবয়তব
রদবস মঘবষণব করব হয়।
শরমক আইন সহবয়তব মসল

চবলন;

বববলবদদদশ পথমববদরর মদতব জবতকয়
আইনগত সহবয়তব রদবস মঘবষণবর ফদল
সবরব মদদশ রলগখবল এইড রবষদয় উৎসবহউদকপনব সররষ হয়।

সবসবর জবতকয় পররচবলনব

দররদ শরমকগণদক সরকবরর আইন সহবয়তব
কবররকদমর আওতবয় আনব হয়। ফদল
শরমকদদর নখবয় রবচবদর পদবদশর সনদরবগ
পবয়।

২০১৩



মববদডরর ২৮তম সভবয় 
জবতকয় আইনগত সহবয়তব
পদবন সবসবর মজলব রলগখবল
এইড অরফসবদরর রনদদর রশকব
মখবননদয়ল অননদমবদন;
মজলব
রলগখবল
এইড
অরফদস রনদয়বগপবপ অরফস 
সহকবরক কবম করমউটবর
মনদবকররকগণদক সবভবরস
বখবক রসরডএম মসনবদর রতন
রদন বখবপক রলগখবল এইড
অরফস বখবসবপনব শকষরক
পরশকণ পদবন;

মখবননদয়ল অননদমবদদনর ফদল মজলব রলগখবল
এইড অরফসবদরর দবরয়ত ও কবররববলক
রনধরবররত হয়। সজলব রলগযবল এইর অরফস আদরব
গরতশকল ও মসববববনব হয়।
রলগখবল এইড অরফদসর বখবসবপনব রবষদয়
অরফস সবফগণদক হবদত কলদম পরশকণ
পদবন কদর আদরব দক ও মরবগখ কদর গদড়
মতবলব হয়।

রনদয়বগপবপ
মজলব
রলগখবল
এইড
অরফসবরগণদক ÔEffective Legal Aid
Management শকষরক পরশকণ কমরশবলবর
মবধখদম রলগখবল এইড অরফস ও আরথরক
বখবসবপনব, মজলব, উপদজলব ও ইউরনয়ন
করমরট শরকশবলক করণ, রলগখবল এইড
বখবসবয় রবকল রবদরবধ রনষরতর পদয়বগ,
কবদয়ন কবউদনরলব মকমশল ইতখবরদ রবষদয়
পরশকণ পদবন করব হয়।
 পসবরবত
আইনগত সহবয়তব পদবন
 আইনগত সহবয়তব পদবন
(সবদশবধন) আইন, ২০১৩ পবশ হদল
আইন, ২০০০ সবদশবধদনর
বববলবদদদশর সবররনম আদবলত মথদক শর
রনরমদত আইনগত সহবয়তব
কদর সদবরবচ আদবলত পররন সরকবরর আইন
পদবন (সবদশবধন) আইন,
সহবয়তব কবররকম সমসবররত হদব। সপপরচর
২০১৩ এর খসড়ব বতরর
মকবদটর র পবশবপবরশ উপদজলব পররবদয়র মচমরক
এবব পসবরবত আইনগত
আদবলতসমপদহও দররদ ও অসহবয় মবননদষর
সহবয়তব পদবন (সবদশবধন)
আইনগত সহবয়তব পবওয়বর সনদরবগ বতরর
আইন, ২০১৩ জবতকয়
হদব। দররদ ও সনরবধববরঞত শরমকগণ নবরখ
সবসদদ উতবপদনর পপদবর
মজনরর আদবয়সহ শম রবদরবধ রনষরতর
নকরতগত অননদমবদদনর জনখ
রনরমদত সরকবরর খরদচ আইদনর আশয়
মরনসভবর রনকট উপসবপন;
লবভ করদত সকম হদব। সরকবরর আইন
সহবয়তব কবররকদমর আওতবয় মধখসতবর
মবধখদম মবমলব রনষরতর মকত আদরব রবসর ত
হদব।
সবসব নবনব উদদখবদগর মবধখদম সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকম পবরতষবরনকককরদণর পদথ মবশ এরগদয় মগদলও


ককববজবরস মহবদটল সক- 
পখবদলদসর সদমলন মকদন
ÔEffective Legal Aid
Management’ শকষরক ৩
(রতন) রদন বখবপক পরশকণ
কমরশবলবর মবধখদম মজলব
রলগখবল
এইড
অরফসবরগণদক
পরশকণ
পদবন;

রবতবরবরত এরট সমব নয়। এরট একরট দচরর চলরবন পররকরয়ব। ২০০৯ সবদল পরকবরশত ÔCapacity Development
Results Framework শকষরক রবশবখববদকর একরট পরতদবদদন পবরতষবরনকককরদণর কদয়করট উপবদবনদক
গরতপপণ র রহদসদব রচরহত করব হয়। এগদলব হদলবল
১. সবয়কত অজরদন পরতষবন বব সবসবর সকমতব বররদ,
২. পরতষবন বব সবসবদক রভশন ও রমশন অজরদন সকম কদর মতবলব,

৩. কবররকদমর গণগত ফলবফল রনরশত করব এবব
৪. মসসব রবষয়গদলব রচরহত করব মরগদলব সবদশবধন ও রবদয়বজন পদয়বজন ।এছবরবড় পরবরতষবরনক সকরতব
(Capacity Building) সররষর একরট সককরত পরকয়ব (Cycle) রদয়দছ। পরবরতষবরনক সকরতব স গরষর এ পররকরয়বরট
(Cycle) হদলবম
সকমতব রবচবই > চবরহদব রনরপন > চবরহদব অননবরবয়ক মকমশল রনধরবরণ > ববসববয়ন > মপলখবয়ন
সবসব ইরতমদধখ সকয় উদদখবদগ পরতষবন রহদসদব সবসব ও মজলব রলগখবল এইড অরফসসমপদহর সকমতব রবচবই কদর
রনদয়দছ। রবরভন ররদপবরটরব, মরবগবদরবগ ও সদরজরমদন পররদশরদনর মবধখদম সবসবর আওতবধকন মজলব করমরট সমপদহর
চবরহদব রনরপন করব হদয়দছ। জবতচয় ও সবনচয় পযরবদয় রবরভন কররশবলব, আদলবচনব সভব ও মতরবরনময় সভবর মবধখদম
ইরতমদধখ মকমশলপত বতরর করব হদয়দছ। এসব সককশলপতর চর
স বড় ন কদর ২০১২ সবদল আগবরচ পবপচ বছদরর পররকলনব
সমরলত সবসবর একরট মকমশলগত পররকলনব (Strategic Plan) পণয়ন করব হয়দছ। এখন এরটর সফল ববসববয়ন
ও মপলখবয়দনর পবলব।
পবরতষবরনকককরদণর ভরবষখত পথ পররকমব
১.
সবসবর সবমরগক সকমতব বররদ পপবরক রনজস ভবদন সবসবর একরট আধনরনক অরফস পরতষব করব;
২.

সবসবদক পররচবলদকর কবররবলয় হদত মহব-পররচবলদকর কবররবলদয় রপবনররত করব;

৩.

সবসবর রবদখমবন সববগঠরনক কবঠবদমব আদরব বরধরত ও সমসবররত করব;

৪.

রবদখমবন আইদনর সবসবর কদর রলগখবল এইড রবষদয় একরট শরকশবলক আইরন কবঠবদমব গদড় মতবলব;

৫.

পখবদনল আইনজকবক নকরতমবলব, সরকবরর আইরন মসববর মবনদন রনধরবরণ সবকবন নকরতমবলব, শরমক
রবষয়ক পরথক রলগখবল এইড বখবসব গদড় মতবলব, সরকবরর-মবসরকবরর সবসবর মরমথ উদদখবদগ আইন
সহবয়তব ববসববয়ন সবকবন মকমশলপত, কবউদনরলব মকমশল ও নকরতমবলব ও মধখসতব রবষয়ক নকরতমবলব
পণয়ন ও ববসববয়ন;

৬.

বববলবদদশ সনপকমদকবদটর সরকবরর আইন সহবয়তব কবররকদমর পররপপণ র ববসববয়ন, সনপকমদকবটর রবষয়ক করমরট
গঠন এবব জনবল রনদয়বগসহ পদয়বজনকয় অবকবঠবদমব সররষ;

৭.

মজলব রলগখবল এইড অরফসদক রবকল রবদরবধ রনষরতর মকনসল রহদসদব কবজ লবগবদনব;

৮.

মজলব রলগখবল এইড অরফদসর জনখ এজলবস, মসদরসবসহ অনখবনখ সনরবধব সমরলত সবয়ক অরফস সবপন
করব;

৯.

৬৪রট মজলবয় পপণ রকবলকন মজলব রলগখবল এইড অরফসবর রনদয়বগ করব;

১০.

সবমরগকভবদব মজলব রলগখবল এইড অরফদসর সকমতব বররদ করব;

১১.

উপদজলব ও ইউরনয়ন করমরটদক সরকয় ও শরকশবলক করব, মজলব করমরটর সবদথ উপদজলব ও ইউরনয়ন
করমরটর মনটওয়বকর মজবরদবর করব;

১২.

ববর কবউরনল, ববর এদসবরসদয়শন, মজলব তথখ অরফস, এনরজও ও গণমবধখমদক সরকবরর আইন
সহবয়তব কবররকদম সমর ককরণ;

১৩.
মলখকম

কদলজ ও রবশরবদখবলদয়র একবদডরমক কবররকন লবদম রলগখবল এইডদক পবঠখসপচক রহদসদব অনভপর ক করব;
সহকবরক পররচবলক (রসরনয়র সহকবরক জজ), জবতকয় আইনগত সহবয়তব পদবন সবসব
সপতম রলগখবল এইড জবনরবল রবদশষ সবখখব-২০১৩

