রাজশাহীেত িলগ াল এইড দৃঢ় অব ােন পৗঁেছেছ িসিনয়র জলা ও জজ
আইনগত সহায়তা কিম র রাজশাহী জলা শাখায় গত ১১ বছের ৩ হাজােররও বশী মামলার িন ি হেয়েছ। এরমেধ গত
জানুয়াির’১৬ পয িন ি হেয়েছ ৩ হাজার ১২০ মামলা। িলগ াল এইড’র মাধ েম িবনা খরচায় আইনী সহায়তা পাে
অসহায় দির মানুষ। এ দীঘ পথ পািড় িদেয় এেস বতমােন কিম একটা দৃঢ় অব ােন এেস পৗঁেছেছ। ফেল িদনেক িদন মামলার
সংখ া বাড়েছ। সামবার িবকাল সােড় ৪টায় অনুি ত ‘সরকাির আইিন সবার সাফল এবং িবক িবেরাধ িন ি র ক ল
জলা িলগ াল এইড অিফস’ শীষক এক জনসেচতনতামূলক সিমনাের এ তথ জানান সং া র রাজশাহী জলা কিম র
চয়ারম ান ও রাজশাহীর িসিনয়র জলা ও দায়রা জজ বগম কিবতা খানম। জাতীয় আইনগত সহায়তা কিম র উেদ ােগ
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অনু ান পিরচালনাকােল জলা িলগ াল এইড’র অিফসার ও িসিনয়র সহকারী জজ মা. সিলম রজা জানান, এ পয আইনী
সহায়তা চেয় আেবদন পেড়েছ ৫ হাজার ৯শ’ ১৮ । এর মেধ গত জানুয়াির’১৬ পয িন ি হেয়েছ ৩ হাজার ১২০
মামলা। এছাড়াও গত মােসই িবক িবেরাধ িন ি (এিডআর)-এর আওতায় ৪ আেবদেনর মেধ ২ রই িন ি হেয়েছ।
এরমেধ থম িভক ম দনেমাহর ও খারেপাষ বাবদ ৬৪ হাজার এবং অপরজন ৮২হাজার টাকা বুেঝ পেয়েছন।
িতিন বেলন, অসহায় ও দির জনগণ অথাৎ যােদর বািষক আয় ১ লােখর নীেচ তােদর সরকারী খরেচ আইনী সহায়তা দােনর
লে জাতীয় আইনগত সহায়তা দান করা হয়। তেব মুি েযা ােদর ে দড় লােখর উে আয় করেত অ ম ব াি রা এ
সহায়তা পােবন। দওয়ানী, ফৗজদারী, পািরবািরকসহ সব ধরেনর মামলার আইনী সহায়তা দান, িলগ াল এই ডর মামলার
িড ী ও রােয়র নকল িবনামূেল সরবরাহ করাই এ কিম র অন তম কাজ। পাশাপািশ িলগ াল এইড িবষেয় আইন সেচতনতা
কায ম পিরচালনা এবং আইনগত অিধকার স েক জনগণেক সেচতন কের তালাসহ িলগ াল এইেডর অন ান আনুষি ক
সবা দান কের থােক এ কিম । িসিনয়র জলা ও দায়রা জেজর সভাপিতে এ কিম েত রেয়েছন জলা পযােয়র সকল
সরকারী দফতেরর পদ কমকতাবৃ । অসহায় ও দির জনেগা ীেক আইনী সবা দােনর জন দািয় পালন করেছ এক
আইনজীিব প ােনল। যারা সরকারী পৃ েপাষকতায় সাব িনক আইনী
সবা
দান কের চেলেছন।
মতিবিনময় সভায় িব মহানগর দায়রা জজ মা. আলতাফ হােসন, িব নারী ও িশ দমন াইবু নাল-১’র িবচারক মা.
মুনসুর আলম, িব নারী ও িশ দমন াইবু নাল-২’র িবচারক ক.এম শহীদ আহেমদ, িব চীফ মে াপিলটন ম ািজে ট
মা. িমজানুর রহমান, িসিজএম’র িবচারক আল আসাদ মা. আিসফু ামান, িব অিতির জলা ম ািজে ট সয়দ ফা ক
আহে দ, রাজশাহীর অিতির পুিলশ সুপার এ. ক আযাদ, বাগমারা উপেজলা চয়ারম ান জািক ল ইসলাম সা ু সহ
রাজশাহীর িবিভ উপেজলা চয়ারম ান, িনবাহী কমকতা, থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস), ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ও
সংি
আইনজীবীগণ উপি ত িছেলন। এসময় অন ােন র মেধ রাজশাহী িস
ােবর সাধারণ স াদক রিফ ল আলম,
জাতীয় সাংবািদক সং া রাজশাহী জলা শাখার যু স াদক ও সংবাদ সং া এফএনএস২৪’র রাজশাহী িবভাগীয় ধান
এস.এইচ.এম তির ল ইসলাম, রাজশাহী মে াপিলটন স ােবর সভাপিত মা. মািমনুল ইসলাম বাবু, নতু ন ভাত’র মফ ল
স াদক সােহল মাহবুব মুখ উপি ত িছেলন।

