
াম আদালত আইন 
ভিমকাঃ- 

স্হানীয়ভােব প ী অ েলর সাধারণ মানুেষর িবচার াি র কথা িবেবচনায় িনেয় াধীনতাে ার বাংলােদশ 
১৯৭৬ সােল ণীত হয় াম  আদালত অধ ােদশ। পরবত েত ২০০৬ সােলর ০৯ ম ১৯ নং আইেনর 
মাধ েম ণীত হয় াম আদালত আইন । এ আইেনর মূল কথাই হেলা স্হানীয়ভােব  সমেয়িবেরাধ 
িন ি ।িনেজেদন মেনানীত িতিনিধেদর সহায়তায় াম আদালত গঠনকের িবেরাধ শাি  পণূ সমাধােনর 
মাধ েম সামা জক শাি  ও স্িহিতশীলতাবজায় থােক বেলই এ আদালেতর মাধ েম আপামর জনগণ উপকৃত 
হে ন । 

ামআদালতবলেতকীবুঝায়? 

ামেলর কিতপয় ু  ু  দওয়ানী ও েফৗজদারী িবেরাধ স্হানীয়ভােবিন ি  করার জন  ইউিনয়ন 
পিরষেদর আওতায় য আদালত গ ঠত হয় য আদালতেক াম আদালত বেল । 

কানআইেনর আওতায় াম আদালত গ ঠত হেব ? 

াম আদালত আইন ২০০৬ এর আওতায় াম আদালত গ ঠত হেব । 

াম আদালেতর উে শ  কী? 

কম সমেয়, অ  খরেচ, ছাট ছাট িবেরাধ ত ওস্হানীয়ভােব িন ি  করাই াম আদালেতর উে শ  । 

াম আদালত আইন কত তািরখ হেত কাযকরহেয়েছ ? 

০৯ ম ২০০৬তািরখ হেত াম আদালত আইন কাযকর হেয়েছ । 

াম আদালত আইন কীভােব গ ঠত হয় ? 

৫ (পাচ) জন িতিনিধর সম েয় ামআদালত গ ঠত হয় । এরা হেলন সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ারম ান, আেবদনকারীরপে র ২ জন িতিনিধ (১ জন ইউিনয়ন পিরষেদর ম ার এবং ১ জন 

গণ মান ব ) িতবাদীর পে র ২ জন িতিনিধ (১ জন ইউিনয়ন পিরষেদর ম ারএবং ১ জন গণ মান  
ব ) 

 ফৗজদারীিবষয়ঃ- 

১। চির সং া  িবষয়ািদ 

২। ঋগড়া -িববাদ 

৩। শ তামূলক ফসল ,বািড বা অন  িকছর িত সাধন 

৪। গবাদীপ  হত া বা িতসাধন 

৫। তারণামুলক িবষয়ািদ 

৬।শািররীক আ মণ , িত সাধন, বল েয়াগ কের ফুলা ও জখম করা । 



৭। গিচছত কােনা মুল বান ব  বা জিমআ সাৎ 

দওয়ানীিবষয়ঃ- 

১। স্হাবর স িত দখল পনু ার 

২। অস্হাবর স ি  বা তার মূল  আদায় 

৩। অস্হাবর স ি  িতসাধেনর জন িতপূরণ আদায় 

৪। কৃিষ িমকেদর াপ  মজরুী পিরেশাধ ও িতপুরণ আদােয়র মামলা 

৫। চ  বা দিলল মূেল  াপ  টাকাআদায় 

  

বাংলােদেশ আনু ািনক িবচার প িতেত মামলা িন ি  অেনক কােজর চাপ এবং কমকতা ও কমচারীেদর 
অপযা  সংখ া সে  ভীষণ চাপ অধীন হয়. ফল প, ে  backlogsিবদ মান মুলতিব ে  আপিন পয  
যাগ এবং বতমান সমেয় এ ট এক ট িমিলয়ন ায় অেধক ে  দািঁড়েয়েছ. এটা মামলার খরচ সামথ  না 

করেত পােরন যারা ামীণ দির  ও অসহায় দেলর জন  এক ট নিতবাচক ভাব সৃ  কের এবং সহেজই 
ানীয় পযােয় এই সমস া িল সমাধান করা যেত পাের য,িকছ িবষয় উ  আদালেত ন ায়িবচার অ াে স 

পেত িকভােব পির ার বাঝা না থােক . ানীয় সরকার িবভাগ (LGD),ইউএনিডিপ এবং ইউেরাপীয় 
কিমশেনর ম ণালয় যৗথভােব এক ট া াম দেশর ৫০০ ট িনবািচত ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) মেধ  এই 

কে র মাধ েম ন ায়িবচার িসে েমর সমথন ব ব া উপল  করার জন  'বাংলােদশ াম আদালত স য় 
করা হে ' খতাবধারী হণ কেরেছন. এ ট াম আদালত সদস ,িনবািচত িতিনিধ এবং সহায়তা কম েদর 

মতার িবকাশ ই ক. রণা া াম সামি ক িবচার প িতেত নিভেগশন াম আদালত এবং তােদর 
বিনিফট ভূিমকা ও ফাংশান নিভেগশন সংি  সকল sensitizeযােত স  করা হেব. 

  

াম আদালেতর মাধ েম দিরে র জন  িবচারপিত 
  

 
িবচােরর এে স সুিন ত সুশাসন এবং পিরণাম প দাির  াস িন ত করার চািবকা ঠ. এই াপেট 
বাংলােদেশ আনু ািনক িবচার প িতেত িবশাল িবষয়ক মামলার এবং মুলতিব ে  অফ মীমাংসা মানব 
স দ এবং েয়াজনীয় ল জি ক স খুীন তা সে  ভীষণ চাপ অধীন হয়. এর ফেল, ে  backlogs 
িবেরাধ িবদ মান piles আরও পয  যাগ এবং বতমােন সংখ া ায় দইু ল  ল  দািঁড়েয়েছ. যারা ে  
backlogs এক ট পূণ অংশ সহেজই ানীয় মাধ েম এই সমস া সমাধান করা যেত পাের যখন ে  
খরচ সামথ  না করেত পােরন যারা ামীণ দির  ও অসহায় প জীবেনর উপর নিতবাচক ভাব implicates 
এবং থাগত আদালেত ন ায়িবচার া  করার প িত  বাঝার অভাব আেছ র ন ায়িবচার িসে ম. 
 এই পিরে ি ত, ানীয় সরকার িবভাগ (LGD), ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় (MoGRDC)ম ণালয় 
ইউেরাপীয় এর অংশীদািরে র সে  এক ট 5 বছর দীঘ (2009-2013) ক  'বাংলােদেশ াম আদালত স য় 
করা হে  ক ' চালু কেরেছ কিমশন (ইিস) ও ইউ এন িড িপ বাংলােদশ. 
 ক  দেশ িনবািচত 500 ট ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) মেধ  াম আদালত স য় করার মাধ েম ানীয় িবচার 
ব ব া সুদৃঢ় করার সহায়ক হয়. ইউিনয়ন পিরষদ বাংলােদেশ ানীয় সরকার ব ব ার সবিন  ধাপ হয়. ক  

াম আদালেতর (িভিস) সদস , িনবািচত িতিনিধ, স দােয়র সদস  ও মসণৃ াম আদালত চালােনার জন  
এক ট দর অন ান  াসি ক কমকতােদর মতা উ ত কেয়ক ট হ ে প অ ীকার করা হয়. 
 াম আদালেতর কােনা অসুিবধা ছাড়াই এবং খুব নামমা  খরেচ দির  মানুেষর দরজা পদে প কিমউিন ট 
পযােয় িবেরাধ সমাধান করার জন  এক ট সুেযাগ তির করার লে  1976 সােল চালু করা হয়. াম আদালেতর 



সবা  িনবাণ বাংলােদশ সরকার ' াম আদালত আইেনর 2006' এর সােথ ' াম আদালত অধ ােদশ 
1976'আপে ড করা হেয়েছ. তা কভােব, াম আদালেতর সাংিবধািনক আদালত এবং ানীয় সরকার 
(ইউিনয়ন পিরষদ) িতিনিধ (স দােয়র নতা) এবং disputant দল কতৃক মেনানীত সদস  গ ঠত হয়. 
 আদালত ইউিপ চয়ারম ােনর নতৃে  পাচঁ juries সে  গ ঠত হয়. এছাড়াও চয়ারম ান থেক, অন  চার 
সদস  ানীয় কিমউিন ট এবং অন  এক ট ানীয় ইউিপ িনবািচত সদস  হেত হেব দইু দল থেক এক কতৃক 
মেনানীত হয়. অ িনিহত যু  িমথ া, disputant দল েলার কােনা ি ধা ছাড়াই তােদর সমস া িনেয় আেলাচনা 
করেত পারেবন এবং এক ট amicable এবং টকসই িস া  পৗছােনার এবং ভাঙা স ক পনু ার করেত 
পােরন. াম আদালেতর িস া  সমানভােব দেশর অন  কান উ তর থাগত আদালেতর যারা মূল বান 
হয়. তেব, াম আদালত টাকা ambit সে  ফৗজদারী ও দওয়ানী কৃিতর উভয় ে ই মাকােবলা করেত 
পােরন. 25,000.00. 
 াম আদালত স য় এর ধান েচ া পাইলট িভি েত িনবািচত 500 ট ইউিনয়ন পিরষদ বাংলােদেশ 
আনু ািনকভােব থমবােরর মেতা জায়গা লােগ যেহত, ন ায়িবচার িসে েমর উ ত সেচতনতা সে  

কেহা ার এবং স দােয়র সদস েদর স য় জিড়ত েচ া সফল সমাি র ইি ত দওয়া খুবই পূণ. 
অন ান  য়াকলােপর মেধ ,আি না সভা াম আদালত নিভেগশন ভর সেচতনতা বাড়ােত খুব কাযকর 
হািতয়ার িহেসেব তট . 
 অনািদকাল থেক, 'Shalish' (মধ তা) ঐিতহ গতভােব বাংলােদেশর ামীণ স টংস ানীয় িববাদ মীমাংসা 
জন  এক ট স য় হািতয়ার িহেসেব তট  করা হেয়েছ. এ ট ানীয় িবেরাধ রজলু শন জন  ােম elites এবং 
সংি  দল েলার (disputants) জমােয়ত এক ট থা. কখনও কখনও,ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ান ও 
সদস েদর এছাড়াও Shalish িসিডংস মাধ েম বসেত আম ণ জানােনা হয়. যাইেহাক, shalish সাধারণত 
কােনা ীকৃত িবিধ, িবধান বা িনিদ  আকার ও গঠেনর েয়াজন নই; বরং এটা ধু ানীয় কৃিত এবং 

িবেরাধ মা ার িবষয় কিম ট উপর স ূণ েপ িনভর কের. অতএব, ফেলা আপ এর shalish িস া  সবসময় 
ঝঁুিক রেয় যায়. 
 াম আদালত আইেনর 2006, গঠনকারী াম আদালত অনুশীলন অনুসরণ বৃ  পেয়েছ এবং ানীয় 
িনবািচত িতিনিধেদর 'অথাত্ ানীয় সরকার অেনক সহায়ক এবং াম আদালত স য় করেত আ হী হয়. 

াম আদালেতর খুব সংি  খরচ এবং সময় সে  ানীয় ন ায়িবচার পিরেষবার অফার িদই. ানীয় িবেরাধ 
াম আদালেতর মাধ েম মীমাংসা করা হয়, তাহেল তা এলাকায় এ শাি  এবং ঐক  িত ার হেত পাের. 

একইভােব, কাযকর াম আদালত দাির  াস সহ ানীয় িবষয় িব ে  লড়াই সামা জক সংহিতর অভাব 
পনু ার উ ত করেত পােরন. 

 


