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 আসসলামু আলাইকুম।  

‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৬’ উপলদ্ে আদ্য়াদজত অনুষ্ঠাদ্ন আপনাদ্ির সবাইদ্ক আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা 

জানাদচ্ছ। সাধারণ মানুষ যাদ্ত সরকাদ্রর আইনী সহায়তা সর্ম্সদ্ক জানদ্ত পাদ্র শসজন্য আমরা ২৮শে এদপ্রলদ্ক ‘জাতীয় 

আইনগত সহায়তা দিবস’ দহদ্সদ্ব শ াষণা কদ্রদি। এবার দনদ্য় চতুর্ সবাদ্রর মত দিবসটি পাদলত হদ্চ্ছ। 

সব সকাদ্লর সব সদ্েষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান ১৯৭২ সাদ্ল জাদতদ্ক একটি অনন্য সাধারণ 

সংদবধান উপহার শিন। গণতন্ত্র, মানবাদধকার, সাম্য ও ন্যায়দবচাদ্রর এক অনন্য িদলল আমাদ্ির সংদবধান। এই সংদবধাদ্ন 

সুদবচার ও সাদ্ম্যর বাণীদ্ক রাষ্ট্র পদরচালনার মূলনীদত দহদ্সদ্ব অন্তর্ভ সক্ত করা হদ্য়দ্ি। পাোপাদে সকল নাগদরদ্কর শমৌদলক 

অদধকাদ্রর রোকবচ দহদ্সদ্ব এদ্ত যর্াযর্ গুরুত্ব আদ্রাপ করা হদ্য়দ্ি। 

আমাদ্ির পদবত্র সংদবধাদ্নর ২৭নং অনুদ্চ্ছদ্ি বলা হদ্য়দ্ি: ‘আইদ্নর দৃদিদ্ত সকদ্লই সমান এবং সকদ্লই আইদ্নর 

সমান আেয়লাদ্ভর অদধকারী’। সংদবধাদ্নর ১৯নং অনুদ্চ্ছদ্ি স্পি ভাষায় বলা হদ্য়দ্ি: ‘সকল নাগদরদ্কর জন্য সুদ্যাদ্গর 

সমতা দনদিত কদরদ্ত রাষ্ট্র সদ্চি হইদ্ব’।  

দকন্তু ১৯৭৫ সাদ্লর ১৫ই আগস্ট কালরাদ্ত জাদতর দপতাদ্ক সপদরবাদ্র দনম সমভাদ্ব হতযা করার মধ্য দিদ্য় স্তব্ধ কদ্র 

শিওয়া হয় এদ্িদ্ের জনগদ্ণর শমৌদলক অদধকার ও মানবাদধকার। জাদতর দপতার পদরবাদ্রর সিস্যদ্ির এবং জাতীয় চার 

শনতাসহ অন্যদ্ির হতযার যাদ্ত দবচার না হয় শস জন্য হতযকারীদ্ির িায়মুদক্ত দিদ্য় কুখ্যাত ইনদ্েমদনটি অধ্যাদ্িে প্রণয়ন 

করা হয়।  

বহু চড়াই-উৎরাই শপদরদ্য় এবং শিেীয় ও আন্তজসাদতক ষড়যন্ত্র শমাকাদ্বলা কদ্র আমরা বঙ্গবন্ধুর হতযাকারীদ্ির 

দবচাদ্রর আওতায় দনদ্য় এদ্স জাদতদ্ক দকছুটা হদ্লও কলঙ্কমুক্ত কদ্রদি। 

সুদধমন্ডলী, 

দেো, স্বািয, কৃদষ, অবকাঠাদ্মাসহ প্রদতটি শেদ্ত্র বাংলাদ্িে এখন উন্নয়দ্নর শরাল মদ্েল। নারী ও দেশুমৃতুযর হার 

হ্রাস শপদ্য়দ্ি। স্বািয সদ্চতনতা বৃদি পাদ্চ্ছ। পাোপাদে দেোর হার বৃদি পাওয়ায় জনগণ দনজ দনজ অদধকাদ্রর দবষদ্য়ও 

সদ্চতন হদ্য় উঠদ্িন।  

আমরা জনগদ্ণর শভাট ও ভাদ্তর অদধকার দনদিত করার পাোপাদে জীবদ্নর প্রদতটি শেদ্ত্র নাগদরক অদধকার 

প্রদতষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবি।  

আদর্ সকভাদ্ব অস্বচ্ছল, অসহায়, সমবলহীন এবং নানাদবধ আর্ স-সামাদজক কারদ্ণ দবচার শপদ্ত অসমর্ স দবচারপ্রার্ী 

মানুষদ্ক আইনগত সহায়তা প্রিাদ্নর লদ্েয আমরা আইনগত সহায়তা প্রিান আইন, ২০০০ প্রণয়ন কদর।  

২০০১ সাদ্ল দবএনদপ-জামায়াত শজাট সরকার েমতায় আসার পর আইনগত সহায়তা প্রিান আইন, ২০০০ শক 

বাস্তদ্ব অকায সকর কদ্র রাদ্খ। ২০০৯ সাদ্ল পুনরায় িাদয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর আমরা এই আইনদ্ক গদতেীল কদর। এ সংক্রান্ত আরও 

আইন ও দবদধ প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি। ফদ্ল দুঃি, অসহায় ও িদরদ্র দবচারপ্রার্ী জনগণ আইদ্নর সুফল শভাগ করদ্িন।   
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২০০৯ সাল শর্দ্ক ২০১৪ পয সন্ত শমাট ১ লাখ ১৮ হাজার ১৮৮ জন গদরব ও অস্বচ্ছল ব্যদক্তদ্ক আইনগত সহায়তা 

প্রিান করা হদ্য়দ্ি।  

আইদ্নর োসন ও মানবাদধকার প্রদতষ্ঠায় আমরা দৃঢ় অঙ্গীকারাবি। এজন্য ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রিান সংিা’ 

প্রদতষ্ঠা িাড়াও জাতীয় মানবাদধকার কদমেন প্রদতষ্ঠা কদ্রদি। এ দটি প্রদতষ্ঠানই আইদ্নর োসন ও মানবাদধকার প্রদতষ্ঠায় 

সমাদ্জ উদ্ল্লখদ্যাগ্য অবিান শরদ্খ চদ্লদ্ি।  

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

নাগদরদ্কর প্রদত অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা আর দনয সাতদ্নর দবরুদ্ি প্রদতকার লাদ্ভর অদধকার রদ্য়দ্ি।  

আর এই দবশ্বাস শর্দ্কই আমরা আমাদ্ির দনব সাচনী ইেদ্তহাদ্র স্বাধীন, দনরদ্পে ও আধুদনক দবচার ব্যবিা প্রদতষ্ঠার 

অঙ্গীকার কদর। এই অঙ্গীকারদ্ক সামদ্ন শরদ্খ ২০০৯ সাদ্ল সরকার গঠদ্নর পর পরই জাতীয় সংসদ্ির প্রর্ম অদধদ্বেদ্ন 

The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2009 পাদ্ের মাধ্যদ্ম আমরা দবচার দবভাগ 

পৃর্কীকরদ্ণর কাজটিদ্ক িায়ীরূপ িান কদ্রদি।  

সুদধবৃন্দ, 

অদ্নক সংগ্রাম এবং তযাগ-দততীোর দবদনমদ্য় আমরা শিদ্ে গণতন্ত্র প্রদতষ্ঠা কদ্রদি। আইদ্নর োসন ও গণতন্ত্র এদ্ক 

অপদ্রর পদরপূরক। গণতন্ত্র না র্াকদ্ল আইদ্নর োসন শযমন সুপ্রদতদষ্ঠত হয় না, শতমদন আইদ্নর োসন না র্াকদ্ল গণতন্ত্র 

শটকসই হয় না।  

আইদ্নর োসন প্রদতষ্ঠায় স্বাধীন দবচার ব্যবিার দবকল্প শনই। বাংলাদ্িদ্ে একটি স্বাধীন দবচার দবভাগ প্রদতষ্ঠায় 

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই আন্তদরক। দবচার দবভাগ পৃর্কীকরণ আমাদ্ির সরকাদ্রর শসই আন্তদরকতারই বদহুঃপ্রকাে।   

মামলার িী সসূদত্রতা ও মামলাজট দবচার দবভাদ্গর জন্য উদ্বদ্গর কারণ হদ্য় িাঁদড়দ্য়দ্ি। অধুঃস্তন আিালদ্ত িী সদিন 

দবচারক দনদ্য়াদ্গর পর্ বন্ধ র্াকায় এ পদরদিদতর সৃদি হদ্য়দ্ি। আমরা সরকাদ্রর িাদয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর পরই অধুঃস্তন 

আিালদ্তর জন্য দবচারক দনদ্য়াগ, নতুন নতুন আিালত ও ট্রাইবুযনাল িাপনসহ প্রদ্য়াজনীয় পি সৃদি কদ্রদি। উচ্চ আিালদ্তও 

দবচারদ্কর সংখ্যা বাড়াদ্না হদ্য়দ্ি। 

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

প্রযুদক্তর ব্যবহার দবচার দবভাদ্গর সব সত্র িদড়দ্য় শিওয়ার উদ্যাগ দনদ্য়দি। প্রোসদনক উদ্যাদ্গর পাোপাদে আইনী 

সংস্কারমূলক কায সক্রম হাদ্ত দনদ্য়দি। আিালদ্ত দবচারাধীন মামলাসমূহ দবকল্প দবদ্রাধ দনষ্পদি ব্যবিার শেত্র ও পদরদধ 

সম্প্রসারণ করা হদ্য়দ্ি। এ লদ্েয ১৯০৮ সাদ্লর শিওয়ানী কায সদবদধ ইদ্তামদ্ধ্য সংদ্োধন করা হদ্য়দ্ি।   

সুদধমন্ডলী, 

সরকাদর আইনী সহায়তা কায সক্রমদ্ক তৃণমূল পয সাদ্য় শপৌৌঁদ্ি শিওয়ার লদ্েয শিদ্ের সকল শজলা, উপদ্জলা ও 

ইউদনয়ন পয সাদ্য় দলগ্যাল এইে কদমটি গঠন করা হদ্য়দ্ি। সুদবধাবদঞ্চত মানুদ্ষর জন্য শিদ্ের প্রতযন্ত অঞ্চদ্ল অবদিত শচৌদক 

আিালতগুদ্লাদ্ত এবং েদমকদ্ির কল্যাদ্ণ েম আিালতসমূদ্হ আইনগত সহায়তা প্রিাদ্নর লদ্েয গঠিত কদমটি কাজ কদ্র 

যাদ্চ্ছ।  

এিাড়া, বাংলাদ্িে সুপ্রীম শকাদ্ট সও দুঃি, অসহায়, িদরদ্র ও সুদবধাবদঞ্চত দবচারপ্রার্ীদ্ির জন্য সরকাদর আইনী শসবা 

প্রিান করা হদ্চ্ছ।  

আইনী সহায়তা কায সক্রমদ্ক আরও কায সকর, গদতেীল ও শসবাবান্ধব করার লদ্েয প্রদ্তযক শজলায় একটি কদ্র িায়ী 

‘দলগ্যাল এইে অদফস’ িাপন করা হদ্য়দ্ি। এসব অদফস পদরচালনার জন্য ৬৪টি শজলা দলগ্যাল এইে অদফসাদ্রর পি সৃদি 

করা হদ্য়দ্ি এবং দবচারকগণদ্ক এসব পদ্ি দনদ্য়াগ শিওয়া হদ্চ্ছ।  

শজলা দলগ্যাল এইে অদফসদ্ক শুধু আইনী সহায়তা প্রিাদ্নর শকন্দ্র দহদ্সদ্ব সীমাবি রাখা হদ্চ্ছ না। অসহায় িদরদ্র 

দবচারপ্রার্ীসহ জনগদ্ণর কল্যাদ্ণ মামলা জট কমাদ্নার লদ্েয সরকার এ অদফসদ্ক ‘এদেআর কণ সার’ বা ‘দবকল্প দবদ্রাধ 

দনষ্পদির শকন্দ্রিল’ দহদ্সদ্ব প্রদতষ্ঠা করা হদ্য়দ্ি।  

‘সরকাদর আইনী শসবার মাদ্নান্নয়দ্ন সহায়তা প্রিান’ প্রকদ্ল্পর আওতায় সম্পূণ স সরকাদর অর্ সায়দ্ন সরকাদর আইনী 

সহায়তায় জাতীয় শহল্প লাইন কল শসন্টার প্রদতষ্ঠা করা হদ্য়দ্ি। এ কল শসন্টাদ্রর মাধ্যদ্ম ২৪  ন্টা শিদ্ের শযদ্কান িান শর্দ্ক 
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শয শকউ দবনামূদ্ল্য কল কদ্র আইনগত শসবা দনদ্ত পারদ্বন। এর মাধ্যদ্ম তৃণমূল পয সায় পয সন্ত সরকাদর আইনী শসবা আরও 

দবস্তৃত ও সহজলভয হদ্ব। আইনগত সহায়তা প্রিাদ্নর জন্য সরকার সকল ব্যয় বহন করদ্ি।  

সুধী, 

আমরা দনব সাহী দবভাগ, দবচার দবভাগসহ রাষ্ট্রযদ্ন্ত্রর সব সস্তদ্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহতা দনদিত কদ্র একটি উিার 

গণতাদন্ত্রক রাষ্ট্র ব্যবিা প্রদতষ্ঠা করদ্ত চাই। এমন একটি সমাজ দবদনম সাণ করদ্ত চাই শযখাদ্ন ধনী-িদরদ্দ্রর শকান ববষম্য 

র্াকদ্ব না এবং সকল নাগদরক পদবত্র সংদবধাদ্ন বদণ সত শমৌদলক অদধকারসমূহ সমভাদ্ব শভাগ কদ্র দনদ্জরা দনদ্জদ্ির 

ভাদ্গ্যান্নয়ন  টাদ্ত পারদ্ব।  

সামাদজক অসঙ্গদত ও ববষম্য দূর কদ্র ধনী-িদরদ্র সকলদ্ক এক কাতাদ্র আনদ্ত সরকার দনরলসভাদ্ব কাজ কদ্র 

যাদ্চ্ছ। তৃণমূল পয সাদ্য় সরকাদর আইন সহায়তা কায সক্রদ্মর দবস্তার  টিদ্য় এটিদ্ক একটি িায়ী প্রাদতষ্ঠাদনক রূপ দিদ্ত সরকাদর 

উদ্যাদ্গর পাোপাদে আদম শিেী-দবদ্িেী দবদভন্ন প্রদতষ্ঠান, িাতা শগাষ্ঠী, আইনজীবী, দবচারকসহ সংদিি সকলদ্ক এদগদ্য় 

আসার উিাি আ  ন জানাদচ্ছ।  

আমাদ্ির লেয ২০২১ সাদ্লর মদ্ধ্য বাংলাদ্িেদ্ক একটি সুখী, অসাম্প্রিাদয়ক মধ্যম আদ্য়র এবং ২০৪১ সাদ্লর 

মদ্ধ্য সমৃি শিে দহদ্সদ্ব দবশ্ব মানদচদ্ত্র প্রদতদষ্ঠত করা। আমরা প্রদ্তযদ্কই আমাদ্ির দনজ দনজ অবিান হদ্ত সদ্ব সাচ্চ েদক্ত ও 

সামথ্যস দিদ্য় একটি সমৃিোলী ও সুখী বাংলাদ্িে গদ্ড় তুলদ্ত সেম হব, ইনোআল্লাহ্। 

আপনাদ্ির সকলদ্ক আবারও অসংখ্য ধন্যবাি জাদনদ্য় ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৬’ এর সাদব সক 

সাফল্য কামনা করদি এবং এ সংক্রান্ত শমলার শুভ উদ্বাধন শ াষণা করদি।  

শখািা হাদ্ফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্িে দচরজীবী শহাক। 

... 


