
  

 

 

 

 

 

পটভূমি 
 

বাাংলাদেশ মলগ্যাল এইড এন্ড সামভিদসস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) (Bangladesh Legal Aid Services Trust (BLAST); 

পাথফাইন্ডারস ফর মপসফুল, জাস্ট এন্ড ইনক্লুমসভ সসাসাইটটজ (Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive 

Societies); ওদপন গ্ভন িদিন্ট পাটিনারশীপ (Open Government Partnership) এবাং মলগ্যাল এিপাওয়ারদিন্ট 

সনটওয়াকি (Legal Empowerment Network) গ্ত 26 সসদেম্বর, 14 ও 28 অদটাবর, 2020 তামরদে একগুচ্ছ ভার্চ িয়াল 

সভার আদয়াজন কদর যাদত এমশয়া-পযামসমফক অঞ্চদলর মবর্ার োদতর অাংশীজনরা আইনী ক্ষিতায়ন বা মলগ্যাল 

এিপাওয়ারদিন্ট মনদয় তাদের অমভজ্ঞতা, সিাধান ও র্যাদলঞ্জগুদলা সশয়ার করদত পাদর। 

 

সসশদন আদলামর্ত মবষয়বস্তুর িদধয রদয়দে: সিন্বয় ও সহদযামগ্তা, অমতিামরর সিয় তৃণিূদল কাদজর অমভজ্ঞতা (26 

সসদেম্বর); গ্ণিূেী মবর্ার বযবস্থা ও অনকুরণীয় েৃষ্টান্তসিূহ (14 অদটাবর) এবাং অাংশীোরত্ব ও সম্পদের সাংস্থান (28 

অদটাবর)। এমশয়া পযামসমফক অঞ্চদলর সরকার, মবর্ার মবভাগ্, নাগ্মরক সিাজ ও সবসরকামর োদতর 10,000-এরও 

সবমশ অাংশগ্রহণকারী সভাগুদলাদত উপমস্থত মেদলন এবাং ভার্চ িয়াল সম্মিলনটট প্রতযক্ষ কদরদেন। 

 

এই ডকুদিন্টটট ওদয়মবনার মসমরদজ আদলামর্ত মবষয় ও সপুামরশিালার উপর মভমি কদর প্রণীত এবাং এর উদেশয 

হদচ্ছ SDG 16 এর লক্ষযিাত্রা বাস্তবায়দন সম্মিমলত এডদভাদকমস ও সম্পকৃ্ততায় সহায়তা করা। 

 

িূল আদলামর্ত মবষয় 
 

মলগ্যাল এিপাওয়ারদিন্ট সপশাজীমবরা তাদের কমিউমনটটদত নযায়মবর্ার প্রমতষ্ঠায় প্রমতমনয়ত উদেেদযাগ্য সযসব 

র্যাদলঞ্জ সিাকাদবলা কদরন ভার্চ িয়াল মসমরজটটদত সসগুদলা তচ দল ধরা হদয়দে। COVID-19 অমতিামর জাত, ধি ি, মলঙ্গ, 

শারীমরক প্রমতবন্ধকতা, জাতীয়তা ও ভাষার মভমিদত সিাদজ মবেযিান সযসব ববষিয মবরাজিান সসগুদলাদক আদরা 

প্রসামরত কদরদে এবাং নতচন ও অভূতপূব ি নানা প্রমতবন্ধকতা ও র্যাদলঞ্জ বতমর কদরদে। অাংশগ্রহণকারীরা এোড়া 

অমতিামরর সিয় স্বাস্থযদসবা পাওয়ার সক্ষদত্র এবাং বড় শহরগুদলার বম্মস্ত/অনানুষ্ঠামনক আবাসনগুদলাদত এই সরাদগ্র 

সাংক্রিণ প্রমতদরাদধ বযবস্থা সনয়ার সক্ষদত্র মবমভন্ন র্যাদলদঞ্জর কথা তচ দল ধদরদেন। এোড়া স্বাস্থযদসবার অপ্রতচলতা, 

অথ িননমতক েরুাবস্থা, এবাং মিম্মঞ্জ বাসস্থাদনর কারদণ অমভবাসী জনদগ্াষ্ঠীদকও উচ্চ-ঝুুঁ মকগ্রস্ত মহদসদব মর্মিত করা 

হদয়দে, কারণ এসব পমরমস্থমত তাদের সাংক্রমিত হওয়ার ঝুুঁ মক বমৃ্মি কদরদে। জীমবকা ও আয় হ্রাদসর মবষয়টটসতও 

সজারাদরাপ করা হদয়দে

এমশয়া পযামসমফক জামস্টস ফর অল (Asia Pacific Justice for 

All) ওদয়মবনার মসমরজ  
 

26 সসদেম্বর, 14 ও 28 অদটাবর  

https://www.blast.org.bd/
https://www.blast.org.bd/
https://www.sdg16.plus/
https://www.sdg16.plus/
https://www.sdg16.plus/
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
https://namati.org/network/
https://namati.org/network/
https://namati.org/network/


 

এই অঞ্চদল নযাযয মবর্ার বযবস্থা মনদয় কাজ করা অদনক প্রমতষ্ঠান অমতিামরর কারদণ আাংমশক বা পদুরাপুমর বন্ধ হদয় 

মগ্দয়দে। একইভাদব বহু আইনজীমব, পযারা-মলগ্যাল সপশাজীমব ও নযাযয মবর্ার বযবস্থা প্রমতষ্ঠার সিুেসামরদত কাজ 

করা অনযানয কিীরা মনজ-মনজ কমিউমনটটদত কাজ করদত পারদে না। এোড়া মডম্মজটাল সসবা প্রামিদত ববষিয, 

তথয ও সহায়তা প্রোন এবাং সসগুদলা প্রামির সুদযাগ্ আদরা সাংকুমর্ত কদরদে। সভায় অাংশগ্রহণকারীরা এোড়া 

সাংগ্টিত হওয়া, সিাদবশ, ও িত প্রকাদশর উপর আদরামপত মবমভন্ন মবমধমনদষধ এবাং সগ্রফতার ও সবআইনী 

নজরোমরর িাধযদি বযম্মক্তগ্ত স্বাধীনতার উপর হুিমকদকও র্যাদলঞ্জ মহদসদব উদেে কদরদেন। প্রযমু্মক্ত বযবহাদরর 

সীিাবিতাও তৃণিূদলর কিীদের ভার্চ িয়াল সভায় অাংশগ্রহণদক কটিন কদর তচ দলদে। 

 

এসব সিসযার পাশাপামশ, গ্ণিূেী মবর্ার বযবস্থা প্রমতষ্ঠায় উদ্ভাবন ও সিন্বদয়র নতচন সুয োগও সৃ্টষ্ট হদয়দে। মবর্াদরর 

সক্ষদত্র গ্ণিূেী েৃটষ্টভমঙ্গর শুরুটা হদচ্ছ সাধারণ িানুদষর মবর্ার পাওয়ার প্রদয়াজনীয়তাদক উপলমি করা এবাং 

উদ্ভামবত মনতয নতচন উপাদয় সসটট প্রামি মনম্মিদত কাজ করা। গ্ণিূেী আইনী ও মবর্ার পমরদষবা মবর্ার প্রম্মক্রয়া 

জদুড় েমড়দয়-মেটটদয় রদয়দে এবাং নানা প্রকাদর, মবমভন্ন ধরদনর কি িসূমর্ ও পমরদষবার িাধযদি তা প্রোন করা হয়। 

একটট উন্মুক্ত ও অন্তভচ িম্মক্তিূলক মবর্ার বযবস্থায় গ্ণিূেী মবর্ার প্রোন করা হয় এবাং স্বাস্থয, মশক্ষা, পতূি ও কি িসাংস্থান 

প্রভৃমত োদতর সহদযামগ্তায় এটট কাজ কদর। িানুষ যেন তাদের প্রদয়াজন সিটাদত সাহাদযযর হাত বাড়ায়, তেন 

তাদের সসটট পাওয়া উমর্ত, তা সাহাদযযর জনয তারা সযমেদকই হাত বাড়াক না সকন। 

 

সুপামরশিালা 
 

এমশয়া-পযামসমফক অঞ্চদল আইন অঙ্গদনর সপশাজীমবদের সািটষ্টক কাজ এমগ্দয় মনদত ভার্চ িয়াল সভাগুদলাদত মকেচ  

গুরুত্বপূণ ি সুপামরশ উদি এদসদে: 

 

গণমূখী বিচোর িযিস্থো বিশ্চিতকরযণ অিুকরণীয় দৃষ্টোন্তসমূহ তুযে ধরোর সুপোবরশ 

 

 িানুদষর  নযায়মবর্ার প্রামির র্ামহো উপলমিদত সরকোরগুযেোর উমর্ত নযায়মবর্াদরর র্ামহো মনরূপণ 

সিীক্ষা পমরর্ালনাসহ তথয-মভমিক মবমভন্ন উপাদয়র বযবহার বাড়াদনা। 

  নারী মবর্ারপ্রাথী ও মবর্ারকগ্ণ অযতূ সিসযা সিাকাদবলা করায়, নযায়মবর্ার প্রোদন সরকোর, বিচোর 

বিভোগ ও িোগবরক সমোযের উমর্ত মলঙ্গ সিতা মনম্মিত করা ও মলঙ্গ-ববষদিযর একটট অথ িপূণ ি সিাধান 

মনম্মিত করা। ঝুুঁ মকগ্রস্ত িানুদষর মবদশষ পমরমস্থমতদক মবদবর্নায় মনদয় শারীমরক প্রমতবন্ধী ও ঝুুঁ মকগ্রস্ত 

িানুদষর মবর্ার প্রামিদক অগ্রামধকার প্রোন করা উমর্ত। 

 সরকোর ও িোগবরক সমোযের উবচত ওদপন গ্ভন িদিন্ট পাটিনারশীপ (Open Government Partnership) 

উদেযাদগ্র িদতা বহু-পক্ষীয় অাংশীোরত্ব ও সহদযামগ্তা সজারোর করা। 

 

COVID-19 অবতমোবর উদ্ভূত চযোযেঞ্জ মমোকোযিেোয় সুপোবরশ 

 সরকোরগুযেোর উমর্ত গ্ণিেূী মবর্ার বযবস্থাদক COVID-19 সিাকাদবলা ও এর ক্ষমত কটটদয় উিার 

সকৌশদলর অমবদচ্ছেয অাংশ মহদসদব মবদবর্না করা। 

 সরকোরগুযেোর উমর্ত মবর্ার বযবস্থার ববমর্ত্রযপূণ ি শম্মক্তদক কাদজ লাগ্াদনা। মবর্ার বযবস্থার র্ামহো মনরূপণ 

ও র্যাদলঞ্জ সিাকাদবলার সকৌশদলর অগ্রামধকার মনণ িদয় সরকারগুদলার উমর্ত মবর্ার িন্ত্রণালদয়র অধীদন 

একটট বহুপক্ষীয় অমতিামর টাস্কদফাস ি গ্িন করা, যাদত নাগ্মরক সিাদজরও প্রমতমনমধত্ব ও িতািত থাকদব।



 

 

 আইি মপশো, মিসরকোবর খোযতর (বিযশষ কযর প্র ুশ্চি মকোম্পোিীগুযেো) প্রবতবিবধ, পযোরোবেগযোে 

মপশোেীবি ও কবমউবিটিযত বিচোবরক কো যক্রযম সম্পৃি িযশ্চিযদর উমর্ত মবর্ারোত সাংমিষ্টদের 

সিসযা সিাকাদবলায় িতািত প্রোন ও সিসযা কায িকরভাদব সিাধাদন সিন্বয় সাধদনর জনয মনয়মিত 

মিমলত হওয়া। 

 বিচোর বিভোযগর মপশোেীবি ও িোগবরক সমোযের উমর্ত অনযানয োদতর সাদত সিন্বয় কদর কাজ করা 

যাদত কদর নতচন সরকামর মবমধমনদষধ এবাং পূতি, কি িসাংস্থান, ও অমভবাসদনর িদতা মবষয়গুদলাদত সরকামর  

 

 

নীমতিালা মবর্ার োদতর উপর অনাবশযক সবাঝা বতমর না কদর বরাং মবর্ারহীনতা সরাদধ কাজ কদর। 

 সরকোরগুযেোর উমর্ত সিুেসামরর কিীদের সবতন-ভাতা যাদত বন্ধ না হয় তা মনম্মিত করা এবাং 

প্রদয়াজনদবাদধ আন্তজিামতক োতা ও োতবয সাংস্থাগুদলার কাে সথদক বাড়মত অথ ি সাংস্থাদন কাজ করা। 

 সরকোরগুযেোর উমর্ত অমতিামর সাংক্রান্ত এবাং অমতিামরর সিয় মবর্ার বযবস্থার কায িক্রি সাংমিষ্ট মসিান্ত-

গ্রহদণ স্বচ্ছতার মবষয়টট মনজ সথদকই মনম্মিত করা, কারণ একটট উন্মুক্ত মবর্ার বযবস্থা েীি িদিয়াদে নাগ্মরক 

ও সরকাদরর িদধয আস্থা বতমরর মভমি মহদসদব কাজ কদর। 

 

সিোর েিয িযোয়বিচোর বিশ্চিতকরযণ স্থোয়ীত্বশীেতো ও অর্ যোয়ি বিষয়ক সপুোবরশ 

 

 িোগবরক সমোে সংগঠি ও কবমউবিটি-বভবিক বেগযোে এমপোওয়োরযমন্ট সংস্থোগুযেোর উমর্ত 

ওদপন গ্ভন িদিন্ট পাটিনারশীপ (Open Government Partnership) ও জামতসাংি সটকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা 

পাটিনারশীপ প্ল্যাটফরি (UN Sustainable Development Goals Partnerships Platform)-এর িদতা স্থানীয় 

ও আন্তজিামতক মবমভন্ন প্রম্মক্রয়া বযবহার কদর প্রর্ারণা র্ালাদনা এবাং সরকাদরর কাে সথদক অথ ি সাংস্থাদনর 

বযবস্থা করা। 

 সরকোরগুযেোর উমর্ত সরকামর সসবা প্রোদনর বরােকৃত অথ ি দ্রুত অনলাইন মবমভন্ন সসবা প্রোদন 

মনদয়াম্মজত করা, সযিন, উন্মকু্ত তথয প্রামি শীষ িক প্রর্ারণা, সহল্পলাইন, এবাং অনলাইন মবদরাধ িীিাাংসা। 

 সরকোরগুযেোর উমর্ত অথ িপূণ ি মবর্ার ও অমধকার মবষয়ক সদর্তনতা বমৃ্মিদত আদরা সবমশ মবমনদয়াগ্ করা 

যাদত জনগ্ণ যথাযথভাদব তাদের অমধকার সম্পদকি এবাং উপলভয মবমভন্ন প্রমতকার সম্পদকি অবগ্ত হদত 

পাদর। 

 দোতোযদর উমর্ত যেন ঋণগ্রস্ত সকান সেশ আন্তজিামতক সহায়তা র্ায় তেন তাদের মবর্ার বযবস্থাদক সরুক্ষা 

সেওয়া এবাং ববদেমশক উন্নয়ন সহায়তার একটট অাংশ যাদত মবর্ার বযবস্থায় বরাে হয় তা মনম্মিত করা। 

 মিসরকোবর িোরসহ আইি মপশোর প্রবতবিবধযদর উমর্ত মবনািূ্দলয আইন সহায়তা প্রোদন সাংগ্টিতভাদব 

কাজ করা এবাং মলগ্যাল এিপাওয়ারদিন্ট সনটওয়াকি-এর এডদভাদকমসদত সম্পকৃ্ত হওয়া। 

 সিোর েিয িযোয়বিচোর বিশ্চিতকরণ উযদযোযগ সহোয়তো করযত মিসরকোবর খোতযক সংগটঠত করো  

— যা এ োদতর নানা অাংশীজনদকও প্রভামবত কদর, সযিন- সভাক্তা, কিী, এবাং সয কমিউমনটটদত তারা 

বযবসা কদর সসটট। তারা সরাসমর আমথ িক সহায়তা এবাং/অথবা মবমভন্ন পদরাক্ষ পমরদষবা সহায়তা প্রোদনর 

িাধযদি এ ধরদনর কাদজ শামিল হদত পাদর

https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/


 

মরদসাস ি/ তথয-উপাি 
 

আযরো তযর্যর েিয, অিুগ্রহ কযর বিম্নবেবখত সোইিগুযেো পবরদশ যি করুি: 

 অমতিামরর সিয় মবর্ার বযবস্থা: জামস্টস ফর ফল এন্ড েযা পাবমলক সহল্থ ইিাদজিম্মি (Justice for All and 

the Public Health Emergency) 

 অমতিামরর সিয় নযায়মবর্ার: জামস্টস ফর ফল এন্ড েযা ইদকাদনামিক ক্রাইমসস (Justice for All and the 

Economic Crisis) 

 অমতিামরর সিয় তৃণিূদলর মবর্ার বযবস্থা (Grassroots Justice in a Pandemic): এনমশউমরাং অযা জাস্ট 

সরসপি এন্ড মরকভামর, জামস্টস ফর অল এন্ড পাথফাইন্ডারস (Ensuring a Just Response and Recovery, 

Justice for All and Pathfinders) 

 সিাধাদনর স্ন্যাপশট: অমতিামরর সিয় পামরবামরক সমহাংসতা (Domestic Violence in Pandemic), 

পাথফাইন্ডারস (Pathfinders) 

 সিাধাদনর স্ন্যাপশট: অমতিামরর সিয় আোলত মবষয়ক উদ্ভাবনসিূহ (Court Innovations in a 

Pandemic), পাথফাইন্ডারস (Pathfinders) 

 সিাধাদনর স্ন্যাপশট: অমতিামরর সিয় আইনী ক্ষিতায়ন (Legal Empowerment in a Pandemic), 

পাথফাইন্ডারস (Pathfinders) 

 ওদপন গ্ভন িদিন্ট পাটিনারশীপ মকভাদব কাজ কদর সস সম্পদকি জানদত, আিাদের OGP Justice সপজটট 

পমরেশ িন করুন। 

 নযায়মবর্াদরর অঙ্গীকার সম্পদকি আদরা জানদত এবাং মকভাদব নযায়মবর্াদরর অঙ্গীকার করদত হয় সসটট 

জানদত, আিাদের পাথফাইন্ডারস কমিউমনটট ফযাট শীট (Pathfinders Commitments Fact Sheet) সেেুন। 

 

https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_1e8d8e91cfec4098b7b26db9cd296d30.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_1e8d8e91cfec4098b7b26db9cd296d30.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_1e8d8e91cfec4098b7b26db9cd296d30.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_0658a70ae607408098643815ab855a65.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_0658a70ae607408098643815ab855a65.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_0658a70ae607408098643815ab855a65.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_66792199eacc4d8bb6b1de48536c8120.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_66792199eacc4d8bb6b1de48536c8120.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_3702745ca5ed402f8f2ec7635277919e.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_3702745ca5ed402f8f2ec7635277919e.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_ca8cb634df3742b4b74e1df068cd8294.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_ca8cb634df3742b4b74e1df068cd8294.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_ca8cb634df3742b4b74e1df068cd8294.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_9213bb27042541d6a5c251579aaa7753.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_9213bb27042541d6a5c251579aaa7753.pdf
https://www.opengovpartnership.org/policy-area/justice/
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_9a7c2c918f30406e8beca7c74f316f01.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_9a7c2c918f30406e8beca7c74f316f01.pdf

