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‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’ উপলদ্ে আদ্য়াদজত উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন আপনাদ্ির সকলদ্ক আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা
জানাদচ্ছ।
আদম গভীর শ্রদ্ধার সদ্ে স্মরণ করদি সব বকাদ্লর সব বদ্শ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বেবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমানদ্ক।
স্মরণ করদি জাতীয় চার-শনতাদ্ক, মহান মুদিযুদ্দ্ধর দিে লাখ েদহি এবং দনর্ বাদততা দুই লাখ মা-শবানদ্ক।
শিদ্ের প্রদতটি নাগদরদ্কর আইনগত সহায়তা লাদ্ভর অদধকার রদ্য়দ্ি। আমরা একটি স্বাধীন, দনরদ্পে ও আধুদনক
দবচার ব্যবিা প্রদতষ্ঠার লদ্েে কাজ কদ্র র্াদচ্ছ। সরকাদর আইন সহায়তা কার্ বক্রম এ ববষম্য দূর করদ্ত অগ্রণী ূমদমকা পালন
করদ্ি বদ্ল আদম মদ্ন কদর।
সব বকাদ্লর সব বদ্শ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বেবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান ১৯৭২ সাদ্ল সংদবধাদ্ন সুদবচার ও সাদ্ম্যর
বাণীদ্ক রাষ্ট্র পদরচালনার মূলনীদত শ াষণা কদ্রন। নাগদরকদ্ির শমৌদলক অদধকার বাস্তবায়দ্ন র্থার্থ গুরুত্ব প্রিান কদ্রন।
বেবন্ধু দনদ্জর জীবদ্ন দবচারহীনতার সংস্কৃদত শিদ্খদিদ্লন। দবনাদ্িাদ্ষ এবং দবনাদবচাদ্র তাঁদ্ক বিদ্রর পর বির
শজলখানার দনজবন শসদ্ল একাকী বন্দী কদ্র রাখা হদ্য়দ্ি। দবচাদ্রর নাদ্ম প্রহসনও হদ্য়দ্ি। বেবন্ধুর ‘কারাগাদ্রর শরাজনামচা’
পড়দ্ল আমরা জানদ্ত পাদর কী দুুঃসহ দুুঃখকষ্ট তাঁদ্ক সহে করদ্ত হদ্য়দ্ি। েমতাসীনদ্ির ইচ্ছা-অদনচ্ছার উপর দবচার কাজ
চলদ্তা।
শরাজনামচায় ১৯৬৬ সাদ্লর ২৭শে জুলাই বেবন্ধু দলদ্খদ্িন : ‘‘অতোচাদ্ররও একটা সীমা থাদ্ক! আটটা মামলা
সমাদ্ন আমার দবরুদ্দ্ধ িাদ্য়র কদ্রদ্ি। একজন শলাদ্করই এই বুদদ্ধ। দতদন পূব ব পাদকস্তাদ্নর দপিন িরজার রাজনীদতদ্ত
র্দ্থষ্ট।’’
দতদন দনদ্জ ভুিদ্ভাগী দিদ্লন বদ্লই সকদ্লর শমৌদলক অদধকার দনদিত করার জন্য সংদবধাদ্ন মানবাদধকাদ্রর
দবষয়গুদ্লা অন্তভুবি কদ্রন।
আমাদ্ির সংদবধাদ্নর ২৭ অনুদ্চ্ছদ্ি বলা হদ্য়দ্ি: ‘আইদ্নর দৃদষ্টদ্ত সকদ্লই সমান এবং সকদ্লই আইদ্নর সমান
আশ্রয়লাদ্ভর অদধকারী’। আবার ১৯ অনুদ্চ্ছদ্ি বলা হদ্য়দ্ি: ‘সকল নাগদরদ্কর জন্য সুদ্র্াদ্গর সমতা দনদিত কদরদ্ত রাষ্ট্র
সদ্চষ্ট হইদ্ব’।
দকন্তু ১৯৭৫ সাদ্লর ১৫ই আগস্ট কালরাদ্ত জাদতর দপতাদ্ক সপদরবাদ্র দনমবমভাদ্ব হতোর মাধ্যদ্ম এদ্িদ্ের মানুদ্ষর
শমৌদলক অদধকার ও মানবাদধকার শকদ্ড় শনওয়া হয়।
জাতীয় চার শনতাদ্ক শজলখানায় হতো করা হয়। এই হতোর র্াদ্ত শকান দবচার না হয় শস জন্য হতোকারীদ্ির
িায়মুদি দিদ্য় কুখ্যাত ইনদ্েমদনটি অধ্যাদ্িে প্রণয়ন করা হয়। পুরস্কৃত করা হয় হতোকারীদ্ির। বেবন্ধু হতোর দবচার কদ্র
আমরা জাদতদ্ক কলঙ্কমুি কদ্রদি।
সুদধমন্ডলী,
অসহায়, িদরদ্র ও সুদবধাবদিত দবচারপ্রাথী জনগদ্ণর ন্যায় দবচার পাওয়ার পথ সুগম করার লদ্েে আমরা ‘আইনগত
সহায়তা প্রিান আইন, ২০০০’ পাে কদর। ২০০১ সাদ্ল দবএনদপ-জামায়াত শজাট েমতায় এদ্স সরকাদর আইন সহায়তা প্রিান
কার্ বক্রম বন্ধ কদ্র শিয়।

২০০৯ সাদ্ল আমরা সরকার গঠন কদ্র এই আইনদ্ক গদতেীল কদর। এ সংক্রান্ত আরও আইন ও দবদধ প্রণয়ন কদর।
দুুঃি, অসহায় ও িদরদ্র দবচারপ্রাথী জনগণ এর সুফল শভাগ করদ্িন। জনগদ্ণর অদধকার রোয় আমরা জাতীয় মানবাদধকার
কদমেন প্রদতষ্ঠা কদ্রদি।
সরকাদর আইন সহায়তা কার্ বক্রমদ্ক তৃণমূল পর্ বাদ্য় িদড়দ্য় শিওয়ার লদ্েে শিদ্ের সকল শজলা, উপদ্জলা ও
ইউদনয়ন পর্ বাদ্য় দলগ্যাল এইে কদমটি গঠন করা হদ্য়দ্ি।
আদথ বকভাদ্ব অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাদবধ আথ ব-সামাদজক কারদ্ণ দবচার শপদ্ত অসমথ ব জনগণ সরকাদর
অথ ব ব্যদ্য় আইনগত সহায়তা পাদ্চ্ছন। এিাড়া, এদসেিগ্ধ নারী-পুরুষ, দবধবা ও স্বামী পদরতেিা মদহলা, প্রদতবন্ধী, পাচারকৃত
নারী বা দেশু, ক্ষুদ্র জাদতসত্তা, নৃ-শগাষ্ঠীর জনগণও এই আইনগত সহায়তা শপদ্য় থাদ্কন।
শিদ্ের প্রতেন্ত অিদ্ল অবদিত আিালতগুদ্লাদ্ত এবং শ্রদমকদ্ির কল্যাদ্ণ শ্রম আিালতসমূদ্হ আইনগত সহায়তা
প্রিাদ্নর লদ্েে দবদ্েষ কদমটি গঠন করা হদ্য়দ্ি। এিাড়া, ‘বাংলাদ্িে সুদপ্রম শকাট ব আইনগত সহায়তা কদমটি’ গঠদ্নর মাধ্যদ্ম
সুদপ্রম শকাদ্ট বও সরকাদর আইদন শসবা শিওয়া হদ্চ্ছ।
২০০৯ সাল শথদ্ক ২০১৭ সাদ্লর মাচ ব মাস পর্ বন্ত ৮ বিদ্র ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৩৯ জন নারী-পুরুষ দেশুসহ শমাট ২
লে ৩১ হাজার ৬ েত ২৬ জন ব্যদিদ্ক সরকাদর খরদ্চ আইনগত সহায়তা প্রিান করা হদ্য়দ্ি। এিাড়া একই সমদ্য় সরকাদর
আইন সহায়তা কার্ বক্রদ্মর শমাট ৪৬ হাজার ৫৪৬টি মামলা দনষ্পদত্ত করা হদ্য়দ্ি।
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রিান সংিার মাধ্যদ্ম দবগত ৮ বিদ্র সুপ্রীম শকাদ্ট ব শমাট ১ হাজার ৬ েত ৯৩টি শজল
আপীল মামলা দনষ্পদত্ত করা হদ্য়দ্ি।
আমরা প্রদ্তেক শজলায় প্রদ্য়াজনীয় জনবলসহ একটি কদ্র িায়ী ‘দলগ্যাল এইে অদফস’ িাপন কদ্রদি। এ সকল
অদফস পদরচালনার জন্য ৬৪টি ‘শজলা দলগ্যাল এইে অদফসার’ এর পি সৃদষ্ট করা হদ্য়দ্ি। দবজ্ঞ দবচারকগণদ্ক এসব পদ্ি
দনদ্য়াগ শিওয়া হদ্চ্ছ।
শজলা দলগ্যাল এইে অদফসদ্ক শুধু আইদন সহায়তার শকন্দ্র দহদ্সদ্ব আমরা সীমাবদ্ধ রাখদ্ত চাই না। দবচারপ্রাথী
জনগদ্ণর কল্যাদ্ণ এটিদ্ক আমরা ‘এদেআর কণ বার’ বা ‘দবকল্প দবদ্রাধ দনষ্পদত্তর শকন্দ্রিল’ দহদ্সদ্ব কাদ্জ লাগাদ্ত চাই।
আদ্পাষ-মীমাংসা বা সমদ্ াতার মাধ্যদ্ম িানীয় দবদ্রাধ দনষ্পদত্তদ্ত দলগ্যাল এইে অদফস কার্ বকর ূমদমকা রাখদ্ত পারদ্ব।
জুলাই ২০১৫ সাল হদ্ত এ পর্ বন্ত শজলা দলগ্যাল এইে অদফসাদ্রর মাধ্যদ্ম দবকল্প পদ্ধদতদ্ত শমাট ৩ হাজার ৫০০টি
দবদ্রাধ দনষ্পদত্তর মাধ্যদ্ম ৩ শকাটি ৫২ লাখ ৭৫ হাজার ৬ ে’ টাকা আিায় কদ্র েদতগ্রস্ত পেদ্ক প্রিান করা হদ্য়দ্ি।
সুদধমন্ডলী,
আইদ্নর োসন প্রদতষ্ঠায় স্বাধীন দবচার ব্যবিার দবকল্প শনই। বাংলাদ্িদ্ে একটি স্বাধীন দবচার দবভাগ প্রদতষ্ঠায়
আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই আন্তদরক।
আমরা ২০০৯ সাদ্ল সরকার গঠদ্নর পর পরই জাতীয় সংসদ্ির প্রথম অদধদ্বেদ্ন The code of Criminal
Procedure (Amendment) Act, 2009 পাদ্ের মাধ্যদ্ম দবচার দবভাগ পৃথকীকরদ্ণর কাজটিদ্ক িায়ী রূপ প্রিান কদর।
আমরা অধুঃস্তন আিালদ্তর দবচার দবভাগীয় কমবকতবাদ্ির জন্য পৃথক শবতনদ্কেলল বাস্তবায়ন কদ্রদি। এর সদ্ে
দবচারকদ্ির শবতন-ভাতাদি দবগুণ বৃদদ্ধর পাোপাদে দবদ্েষ ভাতাও প্রিান করা হদ্চ্ছ।
সকল শজলায় নতুন কদ্র চীফ জুদেদসয়াল ম্যাদজদ্েট আিালত ভবন দনমবাণ করা হদ্চ্ছ। প্রথম পর্ বাদ্য় ২,৩৮৮ শকাটি
টাকা ব্যদ্য় ৪২টি শজলায় চীফ জুদেদসয়াল ম্যাদজদ্েট আিালত ভবন দনমবাণ করা হদ্চ্ছ। ইদ্তামদ্ধ্য ১৩টি শজলায় এই ভবন
দনমবাণ শেদ্ষ কার্ বক্রম শুরু হদ্য়দ্ি।
২য় পর্ বাদ্য় প্রকদ্ল্পর বাকী ২২টি শজলাদ্তও চীফ জুদেদসয়াল ম্যাদজদ্েট আিালত ভবন দনমবাণ করা হদ্ব। প্রদতটি
ভবদ্ন দলগ্যাল এইে অদফদ্সর জন্য কে বরাদ্দ রাখা হদ্য়দ্ি।
মামলার িী বসূদিতা ও মামলা জট দবচার দবভাদ্গর জন্য উদ্বদ্গর কারণ হদ্য় িাঁদড়দ্য়দ্ি। দবএনদপ-জামায়াত শজাট
সরকাদ্রর সময় অধুঃস্তন আিালদ্ত িী বদিন দবচারক দনদ্য়াগ বন্ধ থাকায় এ পদরদিদতর সৃদষ্ট হয়।
আওয়ামী লীগ সরকার গঠদ্নর পর অধুঃস্তন আিালদ্ত ৫৮৬ জন দবচারক দনদ্য়াগ শিওয়া হদ্য়দ্ি, ৩৫০ জদ্নর
দনদ্য়াগ প্রদক্রয়াধীন রদ্য়দ্ি। নতুন নতুন আিালত ও ট্রাইবুেনাল িাপনসহ প্রদ্য়াজনীয় পি সৃদষ্ট করা হদ্য়দ্ি।

মামলাজট দনরসন ও মামলার িী বসূদিতা দূর করদ্ত সরকার আইদন সংকেলার কার্ বক্রম হাদ্ত দনদ্য়দ্ি। আিালদ্ত
দবচারাধীন মামলাসমূহ দবকল্প পদ্ধদতদ্ত দবদ্রাধ দনষ্পদত্তর পাোপাদে শিওয়ানী কার্ বদবদধ সংদ্োধন করা হদ্য়দ্ি। শফৌজিারী
কার্ বদবদধ সংদ্োধদ্নর কাজ চলদ্ি।
জ্বালাদন শসক্টদ্র একজন শজলা জজসহ সাত সিদ্ের ট্রাইবুেনাল গঠন করা হদ্য়দ্ি এবং জ্বালাদন শসক্টদ্রর সকল
দবদ্রাধ প্রচদলত আিালদ্তর পদরবদ্তব এই ট্রাইবুেনাদ্লর মাধ্যদ্ম দনষ্পদত্ত করা হদ্চ্ছ।
আমরা দবচার দবভাদ্গ তথ্য-প্রযুদির ব্যবহার চালু কদ্রদি। এদ্ত দবচার দবভাদ্গর স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহতা বৃদদ্ধ পাদ্ব।
সরকাদ্রর অথ বায়দ্ন অদ্েদলয়ার ওদ্য়স্টাণ ব দসেদন ইউদনভাদস বটিদ্ত ৫৪০ জন দবচার দবভাগীয় কমবকতবার প্রদেেদ্ণর
ব্যবিা করা হদ্য়দ্ি। অধুঃস্তন আিালদ্তর শিড় হাজার দবচারদ্কর উচ্চতর প্রদেেণ শিওয়ার জন্য সম্প্রদত ভারদ্তর ন্যােনাল
জুদেদসয়াল একাদ্েদমর সদ্ে দুটি সমদ্ াতা স্মারক স্বােদরত হদ্য়দ্ি।
তদ্ব শুধু আইন কদ্র আর অবকাঠাদ্মা সুদবধা বৃদদ্ধ কদ্র দবচারপ্রাথী মানুদ্ষর শভাগাদন্ত কমাদ্না সম্ভব নয়। আমাদ্ির
দবচারক এবং আইনজীবীদ্ির আরও মানদবক এবং জনগদ্ণর প্রদত শসবার মদ্নাভাব দনদ্য় এদগদ্য় আসদ্ত হদ্ব।
দবদ্েষ কদ্র আইনজীবীগণ নানা শকৌেদ্ল দবচার প্রদক্রয়াদ্ক দবলদম্বত কদ্র শফদ্লন। দবচারপ্রাথীদ্ির কাি শথদ্ক
লাগামহীন দফ আিায় কদ্র থাদ্কন। অদ্নক দবচারপ্রাথী দবচার চাইদ্ত এদ্স দনুঃস্ব হদ্য় র্ান। এ অবিা শথদ্ক কীভাদ্ব পদরিাণ
পাওয়া র্ায় তা সকলদ্ক শভদ্ব শিখার আহ্বান জানাদচ্ছ।
আমরা দনব বাহী দবভাগ, দবচার দবভাগসহ রাষ্ট্রর্দ্ন্ত্রর সব বসত্মদ্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহতা দনদিত কদ্র একটি উিার
গণতাদন্ত্রক রাষ্ট্র ব্যবিা প্রদতষ্ঠা করদ্ত চাই। এমন একটি সমাজ দবদনমবাণ করদ্ত চাই শর্খাদ্ন ধনী-িদরদ্দ্রর শকান ববষম্য
থাকদ্ব না এবং জনগণ সংদবধাদ্নর শমৌদলক অদধকারসমূহ শভাগ কদ্র দনদ্জরা দনদ্জদ্ির ভাদ্গ্যান্নয়ন টাদ্ত পারদ্বন।
তৃণমূল পর্ বাদ্য় সরকাদর আইদন সহায়তা কার্ বক্রদ্মর দবস্তার টিদ্য় এটিদ্ক একটি িায়ী প্রাদতষ্ঠাদনক রূপ দিদ্ত
সরকাদর উদ্যাদ্গর পাোপাদে সংদিষ্ট সকলদ্ক এদগদ্য় আসার আহ্বান জানাদচ্ছ।
আদম ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৭’ অনুষ্ঠাদ্নর শুভ উদ্বাধন শ াষণা করদি।
সকলদ্ক ধন্যবাি।
শখািা হাদ্ফজ।
জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু
বাংলাদ্িে দচরজীবী শহাক।
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