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ববষয়: সরকারর আইনগত সহায়তায় জাতীয় হহল্পলাইন ১৬৪৩০ মাধ্যমম আইনগত হসবা প্রদান ববষদয় স্ক্রল বনউজ প্রচার 

প্রসমে। 
 

উপর্যকু্ত ববষদয় বনদেবুশত হদয় জানাদনা যাদে বয, আবথকুভাদব অসেল, সহায়সম্বলহীন এবাং নানাববধ আথ ু

সামাবজক কারদন ববচার প্রাবিদত অসমথ ু ববচারপ্রাথী জনগণদক আইনগত সহায়তা প্রোদনর উদেদে আইনগত সহায়তা 

প্রোন আইন, ২০০০ প্রণয়ন করা হয়। এই আইদনর উদেে পূরণকদে সরকার  আইন ও ববচার ববভাদগর অধীদন জাতীয় 

আইনগত সহায়তা প্রোন সাংস্থা প্রবতষ্ঠা কদর। বতমুাদন সারাদেদশ সাংস্থার তত্ত্বাবধাদন সরকাবর আইনগত সহায়তা কাযকু্রম 

পবরচাবলত হদয় আসদে। 
২। বকাবভড-১৯ এর বতমুান পবরবস্থবতদত, ঘদর বদস বযদকান আইনগত প্রদয়াজদন আইনগত পরামশ ুবা তথ্য প্রাবির 

উদেদে সরকাবর আইনগত সহায়তায় জাতীয় বহেলাইন কলমসন্টার এর হ াল রি ১৬৪৩০ নম্বরটি ২৪ ঘন্টা চালু আদে। 

প্রদতেক নাগবরক বযন সরকাবর এ উমযাগ এবং বসবা সম্পদকু জানদত পাদর এবাং জরুবর প্রদয়াজদন এ বসবা গ্রহণ করদত 

পাদর, বসজন্য  বনম্নবলবিত স্ক্রল বনউজ সকল বমবডয়ায় প্রচার করা প্রদয়াজন। 
  
টিবভ স্ক্রল :  “কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভাুবকালীন এই সমদয় ঘদর থাকুন। বযদকান আইবন প্রদয়াজদন আইনগত 

পরামশ ুবা তথ্য বসবার জন্য ববনামূদে ব ান করুন ১৬৪৩০ জাতীয় বহেলাইন নম্বদর - ২৪ ঘন্টা : প্রচাদর : জাতীয় আইনগত 

সহায়তা প্রোন সাংস্থা , আইন ও ববচার ববভাগ, আইন , ববচার ও সাংসে ববষয়ক মন্ত্রণালয় ।” 
  
৩। এ বপ্রবিদত, উপহর উমেরিত তথ্যটি টিরি স্ক্রল বনউজ রহমসমব আপনাদের বেবলবভশন চোদনল/ অনলাইন 

বমবডয়ায় বনয়বমত প্রচাদরর জন্য বনদেশুক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 
 

 

 

 

   

 

 

কার্ যামথ য (হজষ্ঠ্যতার ক্রমানুসামর নয়) : 

 

১) মহাপররচালক, বাংলামদশ হ রলরিশন, ঢাকা। 

২) রসরনয়র উপ-প্রধান তথ্য অরিসার (মপ্রস), তথ্য অরধদপ্তর, ঢাকা। 

৩) বাতযা সম্পাদক/ রচি ররমপা যার, ……. (সকল টিরি চযামনল/জাতীয় দদরনক/ অনলাইন পরিকা/ সংবাদ সংস্থা), ঢাকা। 

 

সদয় অবগরত (হজষ্ঠ্যতার ক্রমানুসামর নয়) : 

১। মন্ত্রী মদহােদয়র একান্ত সবচব, আইন, ববচার ও সাংসে ববষয়ক মন্ত্রণালয়। 

২। সরচব মমহাদময়র একান্ত সরচব, আইন ও রবচার রবিাগ, আইন, রবচার ও সংসদ রবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৩। ব্যরিগত কম যকতযা পররচালক মমহাদয়, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা। 

৪। অরিস করপ/গার্ য িাইল।   

নাং:   ১০.০৭.০০০০.০০১.০৭.০২০.২০১৬-২৯৭ তাবরিঃ 
২ রা দবশাি ১৪২৭ বোব্দ 

১৫ এরপ্রল ২০২০ রিস্টাব্দ 

মাসুদা ইয়াসরমন 

সহকারী পররচালক (মরন ররং) 

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা 

৪৯৩৪৯৮০২ (অ:) 

admonitoring@nlaso.gov.bd 

 

 

 


