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বাজেজে আইন ও ববচার ববভাজের যেসব যেত্র অগ্রাবারার যেজ জে 

স্টাফ বরজোে টার |   

আইন ও ববচার ববভাজের েন্য প্রস্তাববত বাজেজে ১ হাোর ৬৫২ যরাটি ২ লাখ োরা বরাদ্দ রাখা হজ জে। এর মজে অনুন্ন ন খাজত 

বরাদ্দ এর হাোর ১৯৮ যরাটি ৪২ লাখ এবং উন্ন ন খাজত বরাজদ্দর েন্য প্রস্তাব ররা হজ জে ৪৫৫ যরাটি োরা। তজব ২০১৮-২০১৯ 

অর্ টবেজর (সংজ াবাত) বরাদ্দ বেল ১ হাোর ৫৭৭ যরাটি ৭৫ লাখ ৬৯ হাোর োরা। প্রস্তাববত বাজেজে এর-তৃতী াং  যবব  অর্ ট 

বরাজদ্দর েন্য প্রস্তাব ররা হজ জে। েত বেজরর তুলনা  এবাজরর বাজেজে প্রা  ৭৫ যরাটি োরা যবব  বরাজদ্দর প্রস্তাব ররা হজ জে। 

বাজেজে আইন ও ববচার ববভাজের যেসব যেত্র অগ্রাবারার যেজ জে যসগুজলা হজলা, ৬৪ যেলা  বচফ জুবিব  াল ম্যাবেজেে  

আদালত ভবন ও সুবপ্রম যরাজে টর হাইজরাে ট ববভাজে নতুন ১২ তলা ভবন বনম টাণ ও বার রাউবিজলর ভবন বনম টাণ, অাস্তন আদালজতর 

যররি ট রুম বনম টাণ, সাব-যরবেবে অবফস বনম টাণ, দবরদ্র অসহা  েনজোষ্ঠীর েন্য ববনামূজে আইনেত সহা তা যদ া, বিবেোলাইেি 

ব্যবস্থােনা সুববাা বাড়াজনা এবং অাস্তন আদালজতর ববচাররজদর োবড় সুববাা বাড়াজনা।  

বনভ টরজোগ্য সূত্র োনা , প্রস্তাববত আোমী অর্ ট বেজরর বাজেজে অনুন্ন ন খাজত এবার আইন মন্ত্রণাল জর (সবচবাল ) ৭৭ যরাটি ৬ 

লাখ ৮১ হাোর, আন্তেটাবতর অেরাা ট্রাইব্যুনালজর ১০ যরাটি ৫ লাখ, অুােবন ট যেনাজরল রাে টাল জর ৩৪ যরাটি ৮ লাখ ৬৮ হাোর, 

বলগ্যাল এইি সংস্থাজর ২১ যরাটি ১৬ লাখ ৩২ হাোর, বচফ যমজট্রােবলেন ম্যাবেজেে আদালতজর ৩৪ যরাটি ৮ লাখ ৬৮ হাোর, বচফ 

জুবিব  াল ম্যাবেজেে আদালতজর ২০৩ যরাটি ৫০ লাখ, যদও াবন আদালতজর ৪২১ যরাটি ৮৫ লাখ, বনবন্ধন অবাদপ্তরজর (সদর, 

যেলা ও উেজেলা) ৩৩৫ যরাটি ৭০ লাখ, জুবিব  াল সাবভ টস রবম নজর ৪ যরাটি ৮০ লাখ ১২ হাোর, বার রাউবিলজর ৭০ লাখসহ 

যমাে ৮০১ যরাটি ৪৭ লাখ ৭ হাোর োরা বরাজদ্দর েন্য প্রস্তাব ররা হজ জে। এ োড়া উন্ন ন খাজত ৪৫৫ যরাটি োরা বরাজদ্দর েন্য 

প্রস্তাব ররা হজ জে।  

এর মজে ৬৪ যেলা আদালত ভবন বনম টাণ প্ররজের েন্য ২৫৬ যরাটি, যেংজদবনং রুাোবসটি অব জুবিব  াল বসজস্টম ফর চাইল্ড 

প্রজের ন প্ররজের েন্য চার যরাটি, ববচার ববভাজের সেমতা বৃবির েন্য গৃহীত প্ররজে এর হাোর ১৫ যরাটি, সাব-যরবেবে ভবন 

বনম টাণ প্ররজে ১০০ যরাটি, সুবপ্রম যরাজে টর ভবন বনম টাণ প্ররজে ৩৫ যরাটি, বার রাউবিল ভবন বনম টাণ প্ররজে ২৫ যরাটি োরা বরাদ্দ 

রাখা হজ জে। 

  


