মামলাজটমু

হেত িবক িবেরাধ িন ি র িবক

নই-আইনম ী

আদালত. িতেবদক
বতমােন বাংলােদেশ িবচারাধীন মামলার সংখ া ৩০ লাখ সাত হাজার ৮৬০ । িত বছর মামলা দােয়েরর সংখ া িন ি র
চেয় অ ত কেয়ক লাখ বিশ। আইনগত ি য়ার মাধ েম মামলা িন ি করেত কমপে ৩-৪ বছর সময় লেগ যায়। তাই
মামলাজেটর কবল থেক িবচার ব ব ােক মু করেত সরকার িবক িবেরাধ িন ি র (এিডআর) ব ব া কেরেছ। মামলাজট
িনরসেন জলা িলগ াল এইড অিফসেক িবক িবেরাধ িন ি র ক ল িহেসেব কােজ লাগােত বেল ম ব কেরেছন আইনম ী
অ াডেভােকট আিনসুল হক। চ াম সািকট হাউেজ বৃহ িতবার (৪ ফ য়াির) জলা িলগ াল এইড কিম আেয়ািজত
‘সরকাির আইন সহায়তা কায েমর মােনা য়েন িডিজটাল অ যা া’ শীষক সিমনােরও ধান অিতিথর ব ব রােখন
আইনম ী। আইনম ী বেলন,পরী ামূলকভােব (পাইলট) জলািভি ক িডিজটাল ডটােবইস নটওয়ািকং িসে ম চালু হেত
যাে জািনেয় ম ী বেলন, এেত িত জলার সরকাির আইিন সবার তথ সমূহ সে সে পাওয়া যােব। একজন িলগ াল এইড
িবচার াথ তাঁর িলগ াল এইড মামলার কী অব া ও পরবত তািরখ কেব, স তথ ঘের বেসই তথ যুি র মাধ েম জানেত
পারেবন। এ কে র মাধ েম এক আ জািতক মানস
ন াশনাল হ লাইন িত া করা হে । এর ফেল দেশর মানুষ
যেকােনা া থেক িবনা মূেল কল কের আইিন পরামশ িনেত পারেবন এবং কাথায় গেল আইিন সবা পােবন, এ িবষেয়
িনভরেযাগ তথ পােবন।

জলা িলগ াল এইড কিম
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ােমর চয়ারম ান ও জলা ও দায়রা জজ মা. নূ ল

দার

সভাপিতে অনুি ত সিমনাের অন ােন র মেধ ব ব রােখন ভূ িম িতম ী সাইফু ামান চৗধুরী জােবদ, আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব আবু সােলহ শখ মা. জিহ ল হক, জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং ার ক পিরচালক
মািলক আবদু া আল-আিমন, চ ােমর জলা শাসক মজবাহ উি ন, িসিনয়র সহকাির জজ মুজািহদুর রহমান, চ ােমর
৭০জন িব িবচারক, িডল াক সদস , জলা পুিলশ, মে াপিলটন পুিলশ, িসিভল সাজন, সাংবািদক, িলগ াল এইড এিডআর
সুফল ভাগকারী ােয়

সহ ায় ১৫০জন অংশ হণাথ । সিমনাের মাি িমিডয়া

িবিভ িদক উপ াপন কেরন জাতীয় আইনগত সহায়তা
ইয়াছিমন। মুখ।

েজনেটশন এর মাধ েম উ

কায েমর

দান সং ার সহকারী পিরচালক (মিনটিরং) জনাব মাসুদা

