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আĀজી�ািতক অপরাধ াইবু নােলর জন বরা變� কেমেছ

ĀȀািবত বােজেট পুেরা িবচার িবভােগর জন বরা變� বাড়েলও আĀজી�ািতক অপরাধ াইবু নােলর জন বরা變�
গত বছেরর 襀�চেয় কেম 襀�গেছ। আইন ম脀�ণালয় তথা িবচার িবভােগর জন জাতীয় বােজেট এক হাজার ১০
襀�কা峀� ১৪ হাজার টাকা বরাে變�র ĀȀাব করা হেয়েছ। গত বছেরর 襀�চেয় এই বরা變� ১৯০ 襀�কা峀� ২৫ লাখ ৬৯
হাজার টাকা 襀�বিশ। আইনজীবীেদর সনদ Āদানকারী Āিতান বাংলােদেশ বার কাউিĀেলর জন বরাে變�র
ĀȀাব করা হেয়েছ গত বছেরর িȀ检�ণ। তেব আĀজી�ািতক অপরাধ াইবু নােলর জন গত বছেরর 襀�চেয় সাত
襀�কা峀� টাকা কিমেয় ১০ 襀�কা峀� টাকা বরাে變�র ĀȀাব করা হেয়েছ।
গতকাল বৃহȀিতবার অথી�ম脀�ী আবুল মাল আবদুল মুিহত জাতীয় সংসেদ বােজট ব�ৃতায় বেলন, 'ইিতমেধ
১০ জন যু�ﮀাপরাধীর িবচার সĀ Ā হেয়েছ। এর মেধ একজেনর ফাঁিসর রায়ও কাযી�কর হেয়েছ।
যু�ﮀাপরাধীেদর িবচাের অĀীকার বাȀবায়েনর পেথ আমরা অেনকখািন অᛀ�সর হেয়িছ।' িতিন বেলন, 'িবচার
িবভােগর Ȁাধীনতা সমুĀত রাখেত সরকার সব সময়ই আĀিরক। মামলা িনি� �রািȀত করেত গত
襀�ময়ােদ সরকােরর 襀�নওয়া িবিভĀ উেদ াগ আগামীেতও চলমান থাকেব।'
বােজট পযી�ােলাচনায় 襀�দখা যায়, দিরĀ অসহায় জনেগাীেক িবনা মূেল আইিন সহায়তা 襀�দওয়া, ৩৪ 襀�জলায়
আদালত ও আইনজীবী সিমিত ভবন ঊȀી�মখ
ু ী সಀ�সারণসংȀার, 襀�রকી� ড Ȁম িনমી�াণ, ২০ 襀�জলায় সাব
襀�রেজি�� ভবন িনমી�াণ, িডিজটালাইজড ব ব忀�াপনা সুিবধা বাড়ােনার িবষয়峀� অᛀ�ািধকার 襀�পেয়েছ।

খাতওয়াির বরা變� : ĀȀািবত বােজেট আইন ম脀�ণালেয়র জন 襀�মাট বরা變� এক হাজার ১০ 襀�কা峀� ১৪ হাজার
টাকা। এর মেধ অনুĀয়ন খােত ৬৭০ 襀�কা峀� দুই লাখ এবং উĀয়ন কমી�সূিচর জন িতন 襀�কা峀� ৯৭ লাখ ২৪
হাজার টাকা বরা變� করা হেয়েছ। এ ছাড়া উĀয়ন খােত বরা變� রেয়েছ ৩৩৯ 襀�কা峀� ৯৮ লাখ টাকা।
খাতওয়াির বরাে變�র মেধ াইবু নালেক ১০ 襀�কা峀�, অ াটিনી� 襀�জনােরল কাযી�ালয়েক ১৪ 襀�কা峀� ৭৩ লাখ ২৫
হাজার, জাতীয় আইনগত সহায়তা Āদান সং忀�ােক ছয় 襀�কা峀�, 襀�মে াপিলটন ম ািজে��ট আদালতেক ১৭ 襀�কা峀�
১১ লাখ ৪০ হাজার, জুিডিশয়াল ম ািজে��ট আদালতেক ১০৮ 襀�কা峀� ১৭ লাখ ৮৫ হাজার, 襀�দওয়ািন
আদালতেক ২৬১ 襀�কা峀� ৫৩ লাখ ৪৫ হাজার, িনবĀন পিরদ蛀�রেক (সদর, 襀�জলা ও উপেজলা) ১১৯ 襀�কা峀� ৩৪
লাখ সাত হাজার, িবচার Āশাসন Āিশ撀�ণ ইনিȀ峀�উটেক দুই 襀�কা峀� ৭৮ লাখ ২৫ হাজার, জুিডিশয়াল সািভી� স
কিমশনেক এক 襀�কা峀� ৮৭ লাখ ৭০ হাজার, বার কাউিĀলেক ৯০ লাখ টাকাসহ অন ান খােত বরাে變�র ĀȀাব
করা হেয়েছ।
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