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ভাষণ  

 

শেখ হাদসনা  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

রদববার, ২৮ এদপ্রল ২০১৩, ওসমানী স্মৃদত দমলনায়তন, ঢাকা  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

 

অনুষ্ঠাদ্নর সভাপদত,  

সহকমীগণ,  

সম্মাদনত দবচারকবৃন্দ,  

আইন ও মানবাদধকার কমীবৃন্দ,  

উপদিত সুদধমন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

শিদ্ে প্রথমবাদ্রর মত ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' পালন উপলদ্ে আদ্য়াদজত আজদ্কর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন 

উপদিত সবাইদ্ক আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা জানাদচ্ছ।  

১৯৭২ সাদ্ল পাদকস্তাদ্নর কারাগার শথদ্ক শিদ্ে দিদ্র সব বকাদ্লর সব বদ্েষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর 

রহমান যুদ্ধদবধ্বস্ত শিে পুনগ বঠদ্নর পাোপাদে বাঙাদল জাদতর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সংদবধান প্রণয়দ্নর কাদ্জ হাত শিন। তাঁর 

তত্ত্বাবধাদ্ন প্রণীত হয় বাংলাদ্িদ্ের সংদবধান।  

গণতন্ত্র, মানবাদধকার, সাম্য ও ন্যায়দবচাদ্রর এক অনন্য িদলল আমাদ্ির এই সংদবধান। জাদতর দপতা ১৯৭২ সাদ্লর 

সংদবধাদ্ন সুদবচার ও সাদ্ম্যর বাণীদ্ক রাষ্ট্র পদরচালনার মূলনীদত দহদ্সদ্ব অন্তর্ভ বক্ত কদ্রন।  

সুদধবৃন্দ,  

ন্যায়দবচার এবং সুোসন প্রদতষ্ঠার অঙ্গীকার দনদ্য় আমরা সরকার গঠন কদ্রদি। আমরা দবশ্বাস কদর শিদ্ের প্রদতটি 

নাগদরদ্কর শোষণ, বঞ্চনা আর অন্যাদ্য়র প্রদতকার লাদ্ভর অদধকার আদ্ি। আর এই দবশ্বাস শথদ্কই আমরা আমাদ্ির দনব বাচনী 

ইেদ্তহাদ্র স্বাধীন, দনরদ্পে ও আধুদনক দবচার ব্যবিা প্রদতষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত কদ্রদি।  

এজন্য আমরা ২০০৯ সাদ্ল সরকার গঠদ্নর পর পরই জাতীয় সংসদ্ির প্রথম অদধদ্বেদ্ন The Code of 

Criminal Procedure (Amendment) Act, 2009 পাে কদর। এর মাধ্যদ্ম আমরা দবচার দবভাগ 

পৃথকীকরদ্ণর প্রদিয়াদ্ক িায়ীরূপ প্রিান কদ্রদি।  

আইদ্নর োসন ও মানবাদধকার প্রদতষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। দনয বাদতত, দনপীদিত ও সুদবধাবদঞ্চত জনগদ্ণর আইনগত 

অদধকার প্রদতষ্ঠায় আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়াদ্ি জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রিান সংিা প্রদতষ্ঠা কদর।  

এবার সরকাদ্রর িাদয়ত্বভার গ্রহদ্ণর পর পরই জনগদ্ণর স্বাথ বরোয় আমরা জাতীয় মানবাদধকার কদমেন প্রদতষ্ঠা 

কদ্রদি। এ দুটি প্রদতষ্ঠানই আইদ্নর োসন ও মানবাদধকার প্রদতষ্ঠায় সমাদ্জ উদ্ল্লখদ্যাগ্য অবিান রাখদ্ি।  

সুদধবৃন্দ,  



আইদ্নর োসন ও গণতন্ত্র এদ্ক অপদ্রর পদরপূরক। গণতন্ত্র না থাকদ্ল আইদ্নর োসন শযমন সুপ্রদতদষ্ঠত হয় না, শতমদন 

আইদ্নর োসন না থাকদ্ল গণতন্ত্র শেকসই হয় না।  

১৯৭১ সাদ্ল মুদক্তযুদ্দ্ধর সময় যারা গণহতযা, মানবতার দবরুদ্দ্ধ অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত কদ্রদিল তাদ্ির দবচাদ্রর 

জন্য ২টি আন্তজবাদতক অপরাধ ট্রাইবুযনাল গঠন করা হদ্য়দ্ি। ট্রাইবুযনাদ্লর দবচার কায বিম পদরচালনার জন্য উচ্চতর আিালত ও 

অধঃস্তন আিালত হদ্ত িে দবচারকদ্ির দনদ্য়াগ শিওয়া হদ্য়দ্ি।  

সম্পূণ ব স্বচ্ছতা এবং দনরদ্পেতার সদ্ঙ্গ দবচার কাজ চলদ্ি। দকন্তু একটি মহল এ দবচার কাজ ব্যাহত করদ্ত ধ্বংসাত্মক 

কম বকাদ্ন্ড দলপ্ত হদ্য়দ্ি। এদ্ির ব্যাপাদ্র সকলদ্ক সজাগ থাকদ্ত হদ্ব এবং এদ্ির প্রদতদ্রাদ্ধ এদগদ্য় আসদ্ত হদ্ব।  

আমরা সরকাদ্রর িাদয়ত্ব গ্রহদ্ণর দকছুদিদ্নর মদ্ধ্যই ২০০৯ সাদ্লর শিব্রুয়াদর মাদ্স দপলখানায় দবদিআর সিরিপ্তদ্র 

মম বাদন্তক ঘেনা ঘদ্ে। আমরা শসদিন েক্ত হাদ্ত এ দবদ্রাহ িমন কদর এবং অদত স্বল্প সমদ্য়র মদ্ধ্য হতযাকারীদ্ির দবচাদ্রর 

আওতায় আনদ্ত সেম হদ্য়দি।  

দবদিআর হতযাকাদ্ন্ডর দবচার কাজ চলদ্ি। পাোপাদে দবদিআর দবদ্রাদ্হর দবচার দবদিআদ্রর দনজস্ব আইদ্ন গঠিত দবদ্েষ 

আিালদ্তর মাধ্যদ্ম প্রায় সম্পন্ন হদ্য়দ্ি।  

মামলার িীঘ বসূদিতা ও মামলাজে দবচার দবভাদ্গর জন্য উদ্বদ্গর কারণ হদ্য় িাঁদিদ্য়দ্ি। অধঃস্তন আিালদ্ত িীঘ বদিন 

দবচারক দনদ্য়াদ্গর পি বন্ধ থাকায় এ পদরদিদতর সৃদি হদ্য়দ্ি।  

আমরা সরকাদ্রর িাদয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর পরই অধঃস্তন আিালদ্তর জন্য দবচারক দনদ্য়াগ, নতুন নতুন আিালত ও ট্রাইবুনাল 

িাপনসহ প্রদ্য়াজনীয় পি সৃদি কদ্রদি। দবগত চার বিদ্র অধঃস্তন আিালদ্ত শমাে ৩৩১ জন দবচারক দনদ্য়াগ শিওয়া হদ্য়দ্ি। 

আরও ২০২ জদ্নর দনদ্য়াগ বতবমাদ্ন প্রদিয়াধীন আদ্ি।  

এিািা দবদ্েষ ধরদ্ণর মামলাসহ অন্যান্য দবদ্রাধ দ্রুত দনস্পদির লদ্েয ১২টি ল্যান্ড সাদ্ভ ব ট্রাইবুযনাল, ১টি ল্যান্ড সাদ্ভ ব 

আপীল ট্রাইবুযনাল, ৬২টি পদরদ্বে আিালত, ২টি শমদ্ট্রাপদলেন ম্যাদজদ্েে আিালত, ৩টি মহানগর িায়রা জজ আিালত এবং 

ঢাকা ও চট্টগ্রাদ্ম ২টি পৃথক সাইবার ট্রাইবুযনাল িাপদ্নর কায বিম বতবমাদ্ন প্রদিয়াধীন আদ্ি।  

আমরা দবচার ও দবচার সংদিি দবদভন্ন প্রদতষ্ঠাদ্নর শভৌত অবকাঠাদ্মাগত সুদ্যাগসুদবধা আরও সম্প্রসারদ্ণর জন্য উদ্যাগ 

গ্রহণ কদ্রদি। সরকার প্রায় ৮৭০ শকাটি ৩৭ লাখ োকা ব্যদ্য় শিদ্ের ৬৪টি শজলায় চীি জুদিদসয়াল ম্যাদজদ্েে আিালত ভবন 

দনম বাদ্ণর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ কদ্রদ্ি।  

প্রায় ১৩০ শকাটি ১৮ লাখ োকা ব্যদ্য় ২০টি শজলায় শজলা শরদজদে অদিস এবং ৬৩টি উপদ্জলায় সাব-শরদজদে অদিস 

ভবন দনম বাদ্ণর কায বিম চলদ্ি।  

এিািা ১৩ শকাটি ৮১ লাখ োকা ব্যদ্য় ঢাকা মুখ্য মহানগর হাদকম আিালত ভবন ও হাজতখানা-কাম পুদলে ব্যারাক 

দনম বাদ্ণর কাজ আমাদ্ির সমদ্য় সম্পন্ন হদ্য়দ্ি। সুপ্রীম শকাদ্ে বর মাননীয় দবচারপদতদ্ির জন্য ঢাকার কাকরাইদ্ল বাসভবন দনম বাদ্ণর 

একটি প্রকল্প গ্রহণ কদ্রদি।   

দবচার দবভাদ্গর অবকাঠাদ্মাগত উন্নয়দ্নর লদ্েয আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়াদ্ি সুপ্রীমদ্কাদ্ে বর এযাদ্নক্স ভবন দনম বাণ কদর। 

শস সময় ৩২টি এজলাস এবং একইসাদ্থ দবচারপদতদ্ির খাস কামরার ব্যবিা কদ্রদি।  

দবচার দবভাদ্গর স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহতা দনদিত কদ্র দবচারকদ্ির কাদ্জর গদতেীলতা বৃদদ্ধর লদ্েয আমরা তথ্য 

প্রযুদক্তর ব্যবহার দবচার দবভাদ্গর সব বি িদিদ্য় শিওয়ার উদ্যাগ দনদ্য়দি।  

এিািা মামলার িীঘ বসূদিতা কমাদ্নার লদ্েয ইউএনদিদপ'র কাদরগরী সহায়তায় সরকার সম্প্রদত একটি পাইলে কায বিম 

হাদ্ত দনদ্য়দ্ি।  

সরকার ২০০৯ সাদ্ল দবচারকদ্ির জন্য পৃথক শপ-শেল শঘাষণা কদ্রদ্ি। আমরা প্রথমবাদ্রর মত দবচারকদ্ির জন্য ৩০ 

েতাংে দবচাদরক ভাতা প্রিাদ্নর ব্যবিা কদ্রদি। উচ্চ আিালদ্তর রায় অনুযায়ী সরকার সম্প্রদত অধঃস্তন আিালদ্তর দবচারকদ্ির 

শবতনসহ অন্যান্য সুদবধাদি আরও বৃদদ্ধ করার উদ্যাগ গ্রহণ কদ্রদ্ি।  

মামলাজে দনরসন ও মামলার িীঘ বসূদিতা দূর করদ্ত প্রোসদনক উদ্যাদ্গর পাোপাদে সরকার আইদন সংোরমূলক 

কায বিম হাদ্ত দনদ্য়দ্ি।  



আিালদ্ত দবচারাধীন মামলাসমূদ্হ দবকল্প দবদ্রাধ দনষ্পদি (Alternative Dispute Resolution) 

ব্যবিার শেি ও পদরদধ সম্প্রসারণ করা হদ্চ্ছ। এ লদ্েয ইদ্তামদ্ধ্য ১৯০৮ সাদ্লর শিওয়ানী কায বদবদধ আইন সংদ্োধন করা 

হদ্য়দ্ি এবং ১৮৯৮ সাদ্লর শিৌজিাদর কায বদবদধ আইন সংদ্োধদ্নর কায বিম প্রদিয়াধীন আদ্ি।  

জনগদ্ণর স্বাথ ব রোয় সরকার র্ভদম শরদজদ্েেন পদ্ধদতর আমূল সংোদ্রর উদ্যাগ দনদ্য়দ্ি। শরদজদ্েেন সংিান্ত 

সকলপ্রকার কর ও দি একই শপ-অি বাদ্রর মাধ্যদ্ম জমা িাদ্নর ব্যবিা শনওয়া হদ্য়দ্ি। এরিদ্ল একদিদ্ক জনগদ্ণর স্বাথ ব সংরদেত 

হদ্চ্ছ, অন্যদিদ্ক কর ও দি পদরদ্োদ্ধর শেদ্ি স্বচ্ছতা দনদিত হদ্য়দ্ি।  

সম্মাদনত সুদধমন্ডলী,  

আমাদ্ির দবগত শময়াদ্ি অসহায়, িদরর ও সুদবধাবদঞ্চত দবচারপ্রাথী জনগদ্ণর ন্যায়দবচার পাওয়ার পথ সুগম করার 

লদ্েয শিদ্ে প্রথমবাদ্রর মত আইনগত সহায়তা প্রিান আইন, ২০০০ পাে কদর।  

দবগত দবএনদপ-জামাত শজাে সরকাদ্রর আমদ্ল সরকাদর আইন সহায়তা কায বিম মুখ থুবদ্ি পদ্িদিল। আমরা 

জনকল্যাদ্ণ সরকাদর আইদন শসবা কায বিদ্মর উন্নয়দ্ন ব্যাপক উদ্যাগ গ্রহণ কদ্রদি।  

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রিান সংিার অদিস িাপনসহ প্রদ্য়াজনীয় জনবল দনদ্য়াদ্গর ব্যবিা করা হদ্য়দ্ি। শিদ্ের 

সকল শজলা, উপদ্জলা ও ইউদনয়ন পয বাদ্য় দলগ্যাল এইি কদমটি গঠন করা হদ্য়দ্ি।  

আমরা প্রদ্তযক শজলায় একটি কদ্র িায়ী ‘দলগ্যাল এইি অদিস' িাপন কদ্রদি। এসব অদিস পদরচালনার জন্য ৬৪টি 

‘শজলা দলগ্যাল এইি অদিসার' এর পি সৃদি করা হদ্য়দ্ি। শজলা দলগ্যাল এইি অদিদ্সর অবকাঠাদ্মা ততদরদ্ত সরকার চলদত অথ ব 

বিদ্র ৩ শকাটি ৮০ লাখ োকা বরাদ্দ প্রিান কদ্রদ্ি।  

শজলা দলগ্যাল এইি অদিসদ্ক শুধু আইদন সহায়তার শকন্দ্র দহদ্সদ্ব আমরা সীমাবদ্ধ রাখদ্ত চাই না। দবচারপ্রাথী জনগদ্ণর 

কল্যাদ্ণ সরকার এ অদিসদ্ক ‘এদিআর কণ বার' বা ‘দবকল্প দবদ্রাধ দনষ্পদির শকন্দ্রিল' দহদ্সদ্ব কাদ্জ লাগাদ্ত আগ্রহী।  

আদথ বকভাদ্ব অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাদবধ আথ ব-সামাদজক কারদ্ণ দবচার শপদ্ত অসমথ ব জনগণদ্ক সরকাদর 

অথ ব ব্যদ্য় সরকার আইনগত সহায়তা দিদ্য় যাদ্চ্ছ। এিািা এদসি-সন্ত্রাদ্সর দেকার নারী-পুরুষ, দবধবা ও স্বামী পদরতযক্তা মদহলা, 

দবনা দবচাদ্র আেক ব্যদক্ত, প্রদতবন্ধী ব্যদক্ত, পাচারকৃত নারী বা দেশুদ্ক সম্পূণ ব সরকাদর অথ ব ব্যদ্য় আইনগত সহায়তা প্রিান করা 

হয়।  

দবগত ৪ বিদ্র নারী-পুরুষ-দেশুসহ প্রায় ৪৮ হাজার ৫ে ব্যদক্তদ্ক সরকাদর খরদ্চ আইনগত সহায়তা প্রিান করা হদ্য়দ্ি। 

এিািা একই সমদ্য় সরকাদর আইন সহায়তা কায বিদ্মর আওতায় শমাে ১৯ হাজার ১০টি মামলা দনষ্পদি করা হদ্য়দ্ি।  

সুদধবৃন্দ,  

আমরা দনব বাহী দবভাগ, দবচার দবভাগসহ রাষ্ট্রযদ্ন্ত্রর সব বস্তদ্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহতা দনদিত কদ্র একটি উিার গণতাদন্ত্রক 

রাষ্ট্র ব্যবিা প্রদতষ্ঠা করদ্ত চাই। এমন একটি সমাজ দবদনম বাণ করদ্ত চাই শযখাদ্ন ধনী-িদরদ্রর শকান তবষম্য থাকদ্ব না এবং 

নাগদরকগণ সংদবধাদ্ন বদণ বত শমৌদলক অদধকারসমূহ শভাগ কদ্র দনদ্জরা দনদ্জদ্ির ভাদ্গ্যান্নয়ন ঘোদ্ত পারদ্ব।  

আমরা প্রদ্তযদ্কই আমাদ্ির দনজ দনজ অবিান হদ্ত সদ্ব বাচ্চ েদক্ত ও সামথ্যব দিদ্য় একটি সমৃদ্ধোলী বাংলাদ্িে গদ্ি 

তুলদ্ত সেম হব, ইনোআল্লাহ ।  

আপনাদ্ির সকলদ্ক আবারও অসংখ্য ধন্যবাি জাদনদ্য় ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস- ২০১৩' এর অনুষ্ঠান এবং 

শমলার শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করদি।  

শখািা হাদ্িজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে দচরজীবী শহাক।  

... 


