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পৗেন ১০০ কািট টাকা বিশ বরাে র াব

িবচার িবভােগর বােজেট িলগ াল এইেড 

নতনু সরকােরর থম বােজেট আইন ও িবচার িবভােগর জ  বরা  বাড়েছ। গত বছেরর তলুনায় এবার ায়
পৗেন ১০০ কািট টাকা বিশ বরাে র াব করা হেয়েছ। ািবত বােজেট সবেচেয় বিশ  দওয়া

হেয়েছ জাতীয় আইনগত সহায়তা দান (িলগ াল এইড) সং ােক।

এ সং ার মাধ েম দির  জনেগা ীেক সরকাির খরেচ আইনগত সহায়তা দান করা হয়। সং ািটর জ
চলিত অথ বছেরর (২০১৮-২০১৯) চেয় এক-ততৃীয়াংশ বিশ অথ বরাে র জ  এবােরর বােজেট াব
করা হেয়েছ।

অথ িবভাগ  ণীত  আইন  ম ণালেয়র  এবােরর  ািবত বােজট পযােলাচনায়  দখা  গেছ,  এেত দির
অসহায় জনেগা ীর জ  িবনামূেল  আইনগত সহায়তা  দওয়া,  ৬৪ জলায়  িচফ জুিডিশয়াল ম ািজে ট
আদালত ভবন ও ি ম কােটর হাই কাট িবভােগ নতনু ১২ তলা ভবন িনমাণ ও বার কাউি েলর ভবন
িনমাণ, অধ ন আদালেতর রকড ম িনমাণ, সাব- রিজি  অিফস িনমাণ, িডিজলাইজড ব ব াপনা িবধা
বাড়ােনা  এবং  অধ ন  আদালেতর  িবচারকেদর  গািড়  িবধা  বাড়ােনার  িবষয়িট  অ ািধকার  পেয়েছ।
িনভরেযাগ  সূ  জানায়, আইন ম ণালেয়র জ  সংেশািধত ২০১৮-২০১৯ অথবছের বরা  িছল ১ হাজার
৫৭৭ কািট ৭৫ লাখ টাকা। তেব এবােরর ািবত বােজেট ১ হাজার ৬৫২ কািট ২ লাখ টাকা বরা  রাখা
হে । এর মেধ  অ য়ন খােত বরা  এক হাজার ১৯৮ কািট ৪২ লাখ এবং উ য়ন খােত বরাে র জ

াব করা হেয়েছ ৪৫৫ কািট টাকা।

চলিত অথ বছের িলগ াল এইেডর জ  বরা  িছল ১৫ কািট ৭৬ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। তেব এবার
সং ািটর জ  আগামী    (২০১৯-২০২০) অথ বছের ২১ কািট ১৬ লাখ ৩২ হাজার টাকা  বরা  চাওয়া
হেয়েছ।

আইনম ী  আিন ল হক বেলন,  সংিবধান  অ যায়ী  সব নাগিরেকর জ  েযােগর সমতা  িনি ত করেত
বতমান সরকার িলগ াল এইড কায মেক সাধারণ মা েষর দারেগাড়ায় পৗেঁছ িদেত নানা পদে প হণ
কেরেছ, যার ধারাবািহকতার িতফলন ঘেটেছ এবােরর বােজেটও।

খাতওয়াির বােজট বরা  : ািবত আগামী অথ বছেরর বােজেট অ য়ন খােত এবার আইন ম ণালয়েক
(সিচবালয়) ৭৭ কািট ৬ লাখ ৮১ হাজার, আ জািতক অপরাধ াইবু নালেক ১০ কািট ৫ লাখ, অ াটিন
জনােরল কাযালয়েক ৩৪ কািট ৮ লাখ ৬৮ হাজার, িলগ াল এইড সং ােক ২১ কািট ১৬ লাখ ৩২ হাজার,

িচফ মে াপিলটন ম ািজে ট আদালতেক ৩৪ কািট ৮  লাখ  ৬৮ হাজার,  িচফ জিুডিশয়াল  ম ািজে ট
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আদালতেক ২০৩ কািট ৫০ লাখ,  দওয়ািন  আদালতেক ৪২১ কািট ৮৫ লাখ,  িনব ন অিধদফতরেক
(সদর, জলা ও উপেজলা) ৩৩৫ কািট ৭০ লাখ, জিুডিশয়াল সািভস কিমশনেক ৪ কািট ৮০ লাখ ১২
হাজার, বার কাউি লেক ৭০ লাখসহ মাট ৮০১ কািট ৪৭ লাখ ৭ হাজার টাকা বরাে র জ  াব করা
হেয়েছ। এ ছাড়া উ য়ন খােত ৪৫৫ কািট টাকা বরাে র জ  াব করা হেয়েছ। এর মেধ  ৬৪ জলা
আদালত ভবন িনমাণ কে র জ  ২৫৬ কািট, ে িনং ক াপািসিট অব জিুডিশয়াল িসে ম ফর চাই

েটকশন কে র জ  চার কািট, িবচার িবভােগর স মতা বৃি র জ  গহৃীত কে  এক হাজার ১৫
কািট, সাব- রিজি  ভবন িনমাণ কে  ১০০ কািট, ি ম কােটর ভবন িনমাণ কে  ৩৫ কািট, বার

কাউি ল ভবন িনমাণ কে  ২৫ কািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ।

আরও বিশ  বরা  েয়াজন :  আইন ও িবচার িবভােগর জ  জাতীয়  বােজেট আরও বিশ অথ বরা
েয়াজন  বেল  মেন  কেরন ি ম কােটর আইনজীবী  ও সংিবধান  িবেশষ  ড.  শাহদীন  মািলক। িতিন

বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আমােদর ১৭ কািট মা েষর দেশ বােজেট িত বছরই িবচার িবভােগর জ
বরা টা খবু কম থােক। একিট চার লন মহাসড়েকর ১৫ থেক ১৬ িকেলািমটার তিরেত য ব য়, আমােদর
িবচার িবভােগর জ  বােজেট এটু ই বরা  থােক। গত অথ বছের মাট বােজেটর মা  ০.৩২ শতাংশ বরা
িছল আইন ম ণালেয়র জ । শাহদীন মািলক বেলন,  আইেনর শাসন িত া  ও সাধারণ মা েষর ায়
িবচার  িনি ত  করেত  হেল  বােজেট  িবচার  িবভােগর  বরা  আরও  বাড়ােত  হেব।  তেব  সংি

িত ান েলােকও বােজট বৃি র িবষেয়  িদেয় াব পাঠােত হেব বেলও মেন কেরন িতিন।
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