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Media Coverage of the National Consultation Workshop 

The Activating Village Courts in Bangladesh (AVCB) Phase II project organized a “National 
Consultation Workshop on Review of Village Court Act, 2006” on 29 November 2020 at a Dhaka 
hotel with support from the Local Government Division, the European Union and the United 
Nations Development Program (UNDP). Several national print and electronic media covered the 
event. Followings are the list and links of the news coverage of the event:  

 

English Dailies: 

Daily Sun: Amendment to Village Court Act on cards 
BSS: Amendment to Village Court Act 2006 on cards 
UNB: Amendment to Village Court Act of 2006 on the cards 
Business Standard: Village courts proposed to resolve domestic violence cases 
New Age: Village courts to be strengthened, says Tajul 
BanglaNews24: Amendment to Village Court Act of 2006 on the cards 
Bangla Mirror: Amendment to Village Court Act of 2006 on the cards 
Bangla Dailies/Online media: 

The Daily Ittefaq: মামলার জট কমােত াম আদালত কাযকেরর আ ান 

The Daily Jugantar: পরামশ সভায় ানীয় সরকারম ী: াম আদালত কাযকর করেল মামলা জট কমেব 

BanikBarta: জাতীয় পরামশক সভায় এলজআরিড ম ী: াম আদালত কাযকর ও শ শালী করেত হ
ব 

The Daily BangladePratidin: াম আদালত শ শালী হেল মামলার জট কমেব : তাজলু ইসলাম 



The Daily Desh 

Rupantor: পরামশ সভায় ানীয় সরকারম ী: াম আদালত কাযকর ও শ শালী করেল কমেব মামলা
জট 

RisingBD: াম আদালত শ শালী করার কােনা িবক  নই 

The Daily NayaDiganta: আইেনর শাসন িত ায় াম আদালত কাযকর করেত হেব : ম ী 
NewsG24: আইেনর শাসন িত ায় াম আদালত কাযকর করেত হেব : তাজলু 

The Daily Dhaka Times: াম আদালত কাযকের িত ত হেব ন ায়িবচার’ 

Daily Bangladesh: াম আদালত কাযকর রাখেত পারেল মামলার চাপ কমেব: এলজআরিড ম ী 
SaraBangla: ‘ন ায়িবচার িত ায় াম আদালতেক কাযকর করার িবক  নই’ 

BanglaNews24: াম আদালত কাযকর করেল কমেব মামলার জট 

The Daily JaiJaiDin: াম আদালত কাযকর হেল মামলার জট কমেব : তাজলু 

BangladeshGlobal: আইেনর শাসন িত ায় াম আদালত কাযকর করেত হেব: তাজলু 

Srakhon: মামলাজট কমােত াম আদালেতর িবক  নইঃ ানীয় সরকার ম ী 
Priyo: মামলার জট কমােত াম আদালত কাযকেরর আ ান 

The Daily Inqilab: াম আদালত কাযকের কমেব মামলার জট 

The Daily BanglaTribune: ‘ াম আদালত শ শালী করেল মামলার জট কমেব’ 

Jago News24: াম আদালত কাযকর রাখেল আদালেত মামলার চাপ কমেব 
Barta 24:  াম আদালতেক কাযকর ও শ শালী করার িবক   নই 

 

ELECTRONIC MEDIA 

Jamuna TV 

শহর ও ােমর মেধ  পাথক  কিমেয় আনেত িত িতব  সরকার’ | 
https://www.youtube.com/watch?v=CeV0BF9QX5E 

DBC News 

াম আদালত আইন ২০০৬ সংেশাধেনর উেদ াগ 
https://www.youtube.com/watch?v=EDiVGQVDjcI  

ATN News 

কােজ আসেছ না াম আদালত: ানীয় সরকার ম ী 
https://www.youtube.com/watch?v=veIxMBReWKg 

CNI News 

মামলা জট কমােত াম আদালত আইন সংেশাধেনর উেদ াগ 
https://www.youtube.com/watch?v=y9S7LNawZRQ 


