জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
আইন ও বিচার বিভাগ
(২০১৯-২০২০)

পটভূমি

জা

তীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা একটি সংমিমিিদ্ধ সরকামর প্রমতষ্ঠান।

আমথ িকভাবি অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এিং নানামিি আথ ি-সািামিক কারবে মিচার প্রামিবত অসিথ ি
িনবগাষ্ঠীবক আইনগত সহায়তা প্রদানকবে গেপ্রিাতন্ত্রী িাংলাবদশ সরকার ২০০০ সাবল
“আইনগত সহায়তা প্রদান আইন” প্রেয়ন কবর।
এ আইবনর আওতার সরকার “িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা” প্রমতষ্ঠা কবর এিং দমরদ্র,
অসহায় িানুবের আইবনর আশ্রয় ও মিচার প্রবিশামিকার মনমিত করার উবেবে এ সংস্থার অিীবন
প্রবতেক জিলার িিবকাট ি প্রাঙ্গবন জিলা মলগ্যাল এইড অমিস স্থাপন কবরবে। জিলা মলগ্যাল এইড
অমিবস সরকার সহকারী িি/ মসমনয়র সহকারী িি পদির্ িাদার একিন মিচারকবক “মলগ্যাল
এইড অমিসার” মহবসবি পদায়ন কবরবে। জদবশর সবি িাচ্চ আদালবত সরকামর আইমন জসিা মনমিত
করার উবেবে স্থাপন করা হবয়বে সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিস।
এোড়া উপবিলা পর্ িাবয় উপবিলা মলগ্যাল এইড কমিটি এিং ইউমনয়ন পর্ িাবয় ইউমনয়ন মলগ্যাল
এইড কমিটি গঠন করা হবয়বে। জচৌমক আদালবত ও শ্রি আদালবত গঠিত হবয়বে মিবশে কমিটি।
সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা’র তত্ত্বািিাবন এসি কমিটি ও মলগ্যাল এইড অমিবসর
িাধ্যবি আমথ িকভাবি অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এিং নানামিি আথ ি-সািামিক কারবে মিচার জপবত
অসিথ ি মিচারপ্রাথী ও শ্রিিীমি িনগেবক সরকামর খরবচ আইনগত সহায়তা প্রদান করবে।
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১ . সংস্থার রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্ যাবলী
১.১ রুপকল্প (Vision)
সবার জন্য সমান ভবচার প্রদ্দবশাভধকার ভনভিত কদ্দর সুভবচার প্রাভির পথ সুগম করা।
১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)
আইনগত সহায়তা প্রদান আইন অনুসাদ্দর গভরব জনগণদ্দক উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত
সহায়তা প্রদান করা।
১.৩ ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ
ক. ভবচার প্রাভিদ্দত অভিগম্যতা;
খ. উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা মনমিতকরে।
১.৪ কার্ যাবলী (Function)
ক. আভথ যকিাদ্দব অসচ্ছল,সহায়-সম্বলহীন এবং নানাভবধ আথ য-সামাভজক কারদ্দণ ভবচার প্রাভিদ্দত
অসমথ য ভবচারপ্রাথীগদ্দণর আইনগত সহায়তা পাওয়ার কর্াগ্যতা ভনরুপণ ও উহা প্রদান সম্পভকযত
ভবষদ্দয় নীভতমালা প্রণয়ন করা;
খ. আইনগত সহায়তা প্রদান কমযসূচীর ভবস্তার, মাদ্দনান্নয়ন ও ভবকাদ্দশ ভবভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
গ. আইনগত সহায়তা প্রদাদ্দনর লদ্দক্ষ্য ভশক্ষ্া ও গদ্দবষণামূলক কার্ যক্রম গ্রহণ ও পভরচালনা করা;
ঘ. আইনগত সহায়তা সম্পদ্দকয জনগণদ্দক সদ্দচতন করার লদ্দক্ষ্য করভিও, কেভলভিশন, সংবাদপত্র ও
অন্যান্য ভমভিয়ার মাধ্যদ্দম ব্যাপক প্রচার করা;
ঙ. কজলা কভমটি বা ভবদ্দশষ কভমটি কর্তক
য প্রতযাখ্যাত আদ্দবদন বা দরখাস্ত ভবদ্দবচনা করা;
চ. সুপ্রীম ককাে য কভমটি,কজলা কভমটি এবং ভবদ্দশষ কভমটির কার্ যাবলী তদারভক ও ভনয়ন্ত্রণ এবং
উহাদ্দদর কার্ যাবলী সদ্দরজভমদ্দন পভরদশযন করা;
ছ. আইনগত ভশক্ষ্া ভবস্তাদ্দরর পদদ্দক্ষ্প গ্রহণ করা;
জ. আইনগত তথ্য সহজলিয করা;
ঞ. ন্যায় ভবচাদ্দর সহজ অভিগম্যতা ভনভিত করা,
ে. উপভরউক্ত দাভয়ত্ব ও কতযব্যসমূহ সম্পাদদ্দনর জন্য প্রদ্দয়াজনীয় কর্ ককান কাজ করা।
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২ . গরীি ও অসহায় ব্যমিবদর আইনগত সহায়তা প্রদান
আমথ িকভাবি অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এিং নানামিি আথ ি-সািামিক কারবে মিচার প্রামিবত অসিথ ি
মিচারপ্রাথী িনগেবক আই্নগত সহায়তা প্রদাবনর উবেবে িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
৬৪ টি মলগ্যাল এইড অমিস, সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিস, ০২ টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা
জসল এিং িাতীয় জহেলাইন কলবসন্টাবরর িাধ্যবি সারাবদবশ আইনী জসিা প্রদান করবে।
২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর সি িবিাট ৯২,৫৮৫ িন সুমিিাবভাগী িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান
সংস্থা’র িাধ্যবি সরকামর আইনগত সহায়তা জসিা গ্রহে কবরবে। মিগত চারটি অথ ি িেবরর তথ্য
পর্ িাবলাচনা করবল জদখা র্ায় জর্, িের িের সুমিিাবভাগীর সংখ্যা ক্রিাগত হাবর বৃমদ্ধ পাবচ্ছ :

৩. আইনী পরািশি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদ্দদশ সরকার অসহায়, দভরদ্র, ভনর্ যাভতত সকল কেণীর মানুদ্দষর ভবচার প্রদ্দবশ
অভধকারদ্দক সদ্দব যাচ্চ গুরুত্ব আদ্দরাপ কদ্দর সদ্দব যাত্তম সহজ পন্থায় আইভন কসবা প্রাভি ভনভিত করার
লদ্দক্ষ্য “সরকাভর আইভন কসবার মাদ্দনান্নয়দ্দন সহায়তা প্রদান” প্রকদ্দল্পর আওতায় সরকারী অথ যায়দ্দন
২০১৫-২০১৬ অথ যবছদ্দর সংস্থার ককন্দ্রীয় কার্ যালদ্দয় সরকাভর আইভন সহায়তায় জাতীয় কহল্পলাইন
4

১৬৪৩০ কলদ্দসন্টার স্থাপন কদ্দর। ২৮ এভপ্রল, ২০১৬ ভরঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা ভদবদ্দস
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদ্দদশ সরকাদ্দরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কশখ হাভসনা “সরকাভর আইভন সহায়তায়
জাতীয় কহল্পলাইন -১৬৪৩০”এর শুি উদ্দবাধন কদ্দরন। উদ্দবাধদ্দনর পর কথদ্দকই উক্ত কোল ফ্রী ১৬৪৩০
কহল্পলাইন নম্বদ্দর সারা কদশ হদ্দত অগভণত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইভন পরামশয ও তদ্দথ্যর জন্য
ক ান কল কদ্দর র্াদ্দচ্ছ। এ কলদ্দসন্টার হদ্দত বতযমাদ্দন ২৪ (চমিশ) ঘন্টা আইনগত পরামশয,
তথ্যদ্দসবা ও ভলগ্যাল কাউভিভলং কসবাসমূহ কদয়া হদ্দচ্ছ র্া অসহায় মানুদ্দষর আইভন অভধকার
সুরক্ষ্ায় কার্ যকর অবদান রাখদ্দছ। ২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর এ কলবসন্টার জথবক ২৪২৭১ িন ব্যমি
আইনগত পরািশি ও তথ্য জসিা প্রদান করা হবয়বে।
২০১৯-২০
অথ ি িের

িাতীয় জহেলাইন কলবসন্টার জথবক আইনী পরািশি গ্রহেকারীর পমরসংখ্যান
নারী
৬৫৫৫

পুরুে
১৭৩৩০

মশশু
৩৮২

তৃতীয় মলঙ্গ
৪

জিাট
২৪২৭১

সরকামর আইনগত
সহায়তায়
িাতীয় জহেলাইন
কলবসন্টার

১৬৪৩০
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শুধু কলবসন্টার নয়, জিলা মলগ্যাল
এইড অমিস, সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল
এইড অমিস এিং শ্রমিক আইন
সহায়তা জসল কার্ িালয়সমূহ জথবকও
আইনী পরািশি প্রদান করা হয়।
আইনগত সহায়তা প্রদান নীমতিালা
২০১৪ অনুসাবর সরকামর আইনগত
সহায়তা
কার্ িক্রবির
আওতায়
জর্বকান ব্যমি আইনী পরািশি জসিা
গ্রহে করবত পাবর। ২০১৯-২০২০

অথ ি িেবর সি িবিাট ৫২,৩২৩ িন
ব্যমি আইনী পরািশি জসিা গ্রহে
কবরবে।

৪ . িািলা দাবয়র
ক. মলগ্যাল এইড অমিসঃ

আমথ িকভাবি অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এিং নানামিি আথ ি-সািামিক কারবে মিচার প্রামিবত অসিথ ি
িনবগাষ্ঠীবক ২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর ৬৪ টি জিলার িিবকাট ি/চীি জুমডমসয়াল ম্যামিবেট জকাট ি
আদালবত স্থামপত মলগ্যাল এইড অমিসসমূবহর িাধ্যবি জিৌিদারী, জদওয়ানী, পামরিামরক ও
অন্যান্য িািলাসহ জিাট ২৫,৫১৩ টি িািলা দাবয়বরর জেবে আমথ িক সহবর্ামগতা প্রদান করা
হবয়বে।
খ. সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিসঃ
২০১৫ সাবলর পূবি ি সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিস জথবক শুধুিাে জিল আপীল িািলায়
আইনগত সহায়তা প্রদান করা হবতা। ২০১৫ সাবলর ৮ জসবেম্বর সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিস
উববািন করা হয়। িতিিাবন সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিবসর িাধ্যবি জদওয়ানী আপীল,
জদওয়ানী মরমভশন, জিৌিদারী আপীল, জিৌিদারী মরমভশন, মলভ টু আপীল, রীট, জিল আপীল
প্রভৃমত িািলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল
এইড অমিস জথবক ১৩৩টি িািলা দাবয়র ও পমরচালনায় সরকামর খরবচ আইমন সহায়তা জদয়া
হবয়বে।
6

গ. শ্রমিক আইন সহায়তা জসলঃ
মিগত ২০১৩ সাবল দুভিাগ্যিনক রানা প্লািা ট্র্োবিমডর পর িতিিান সরকাবরর িাননীয় প্রিানিন্ত্রী
িনবনেী জশখ হামসনার ঐকামিক আগ্রবহ িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ঢাকা ও চট্টগ্রাবি
শ্রমিক আইন সহায়তা জসল গঠন কবর অসহায় শ্রমিকবদর মিনামূবে সরকামর আইমন সহায়তা প্রদান করবে।
দমরদ্র ও সুমিিািমিত শ্রমিকবদর আইনগত অমিকার প্রমতষ্ঠায় এ দু’টি জসল জথবক ২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর ৩১৬
টি িািলা দাবয়র করা হবয়বে।

মলগ্যাল এইড িািলা দাবয়র সংক্রাি তথ্য
অথ ি িের
২০১৯-২০২০

কার্ িালয়
জিলা মলগ্যাল এইড অমিস
সুপ্ররীি জকাট ি মলগ্যাল এইড
অমিস
শ্রমিক আইন সহায়তা জসল
জিাট

মলগ্যাল এইড িািলা দাবয়বরর
সংখ্যা
২৫,৫১৩ টি
১৩৩টি
৩১৬ টি
২৫,৯৬২ টি

৫. মলগ্যাল এইড িািলা মনষ্পমি
ক. মলগ্যাল এইড অমিসঃ
৬৪টি মলগ্যাল এইড অমিস জথবক সরকামর খরবচ মনবয়াগকৃত প্যাবনল আইনিীিীর িাধ্যবি ২০১৯২০ অথ ি িেবর জিৌিদারী, জদওয়ানী, পামরিামরক ও অন্যান্য িািলাসহ জিাট ২০,৫৫৭ টি মলগ্যাল
এইড প্রদানকৃত িািলা মনষ্পমি করা সম্ভি হবয়বে।
খ. সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিসঃ
২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড অমিবসর প্রথি আপীল ০২টি, মসমভল মরমভশন
১১টি, মক্রমিনাল আপীল ০৩টি, মক্রমিনাল মরমভশন ০৪টি, রীট মপটিশন ০৪টি, লীভ টু আপীল ও
মসমপ িাইমলং ০৭টি এিং জিল আপীল ১০৭টি সহ সি িবিাট ১৩৮টি মলগ্যাল এইড িািলা মনষ্পমি
হবয়বে।
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গ. শ্রমিক আইন সহায়তা জসলঃ
ঢাকা ও চট্টগ্রাবি শ্রমিক আইন সহায়তা জসল জথবক

সরকামর খরবচ মনবয়াগকৃত প্যাবনল

আইনিীিীর িাধ্যবি ৩৯ টি মলগ্যাল এইড প্রদানকৃত িািলা মনষ্পমি করা হবয়বে।

মলগ্যাল এইড িািলা মনষ্পমি সংক্রাি তথ্য
অথ ি িের
২০১৯-২০২০

কার্ িালয়
জিলা মলগ্যাল এইড অমিস
সুপ্ররীি জকাট ি মলগ্যাল এইড
অমিস
শ্রমিক আইন সহায়তা জসল
জিাট

মলগ্যাল এইড িািলা মনষ্পমির
সংখ্যা
২০,৫৫৭ টি
১৩৮ টি
৩৯ টি
২০,৭৩৪ টি

৬. কারািন্দীবদর আইনগত সহায়তা প্রদান
আমথ িক অস্বচ্ছলতার কারবে অবনক কারািমন্দ কারাগাবর অসহায় িীিনর্াপন করবে। িাতীয়
আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৯-২০ অথ ি িেবর কারাগাবর আটবক থাকা ৯,৫৩০ িন অসহায়
কারািমন্দবক সরকামর আইমন সহায়তা প্রদান কবর প্রবিশামিকার মনমিত করবত কার্ িকমর ভূমিকা
পালন কবরবে।
৭. মিকে মিবরাি মনষ্পমি পদ্ধমত ( এমডআর)
ভবকল্প পদ্ধভতদ্দত ভবদ্দরাধ ভনষ্পভত্ত সারা ভবদ্দে ভদন ভদন জনভপ্রয় হদ্দয় উদ্দেদ্দছ। শাভিপূণ য উপাদ্দয়
ভবদ্দরাধীয় পক্ষ্গদ্দণর সম্মভতদ্দত একটি ভসদ্ধাদ্দি উপনীত হওয়ায় ভবকল্প ভবদ্দরাধ ভনষ্পভত্ত। বাংলাদ্দদদ্দশ
সু-দীঘ যকাল র্াবৎ ভমমাংসা মধ্যস্থতা কার্ যক্রম পভরচালনার জন্য আদালত ব্যতীত আইনসম্মত অন্য
ককান প্রভতষ্ঠাদ্দনর অভস্তত্ব দৃশ্যমান ভছল না। আইন ও ভবচার ভবিাদ্দগর অধীদ্দন জাতীয় আইনগত
সহায়তা প্রদান সংস্থা’র কজলা ভলগ্যাল এইি অভ স প্রথম আইন স্বীকৃত প্রভতষ্ঠান র্া ভমমাংসা বা
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মধ্যস্থাতার মাধ্যদ্দম পক্ষ্গদ্দণর মধ্যকার ভবদ্দরাধ ভনষ্পভত্ত করদ্দত আইনগতভাবি েিতাপ্ররাি। এই
উদ্দেশ্য বাস্তবায়দ্দন আইন, ভবচার ও সংসদ ভবষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র মাননীয় মন্ত্রী ২০১৩ সাদ্দল
আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর সংদ্দশাধনী ভবল জাতীয় সংসদ্দদ উত্থাপন কদ্দরন এবং
সব যসম্মভতক্রদ্দম সংসদ্দদ পাশ হওয়ার মাধ্যদ্দম ২০১৩ সাদ্দলর ৬২ নং আইন বদ্দল ২১ (ক) ধারা এ
আইদ্দন অির্ভযক্ত করা হয়। এর পরবতীদ্দত আইন, ভবচার ও সংসদ ভবষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র আইন ও
ভবচার ভবিাগ ৯ই ক ব্রুয়ারী, ২০১৫ ভর: তাভরদ্দখ “আইনগত সহায়তা প্রদান (আইভন পরামশয ও
ভবকল্প ভবদ্দরাধ ভনষ্পভত্ত) ভবভধমালা, ২০১৫” প্রজ্ঞাপন জারী কদ্দর। এ আইন ও ভবভধমালার আওতায়
কজলা ভলগ্যাল এইি অভ সার মামলা দাবয়র করার পূদ্দব য এবং চলিান মামলায় উিয় কক্ষ্দ্দত্রই
আদ্দপাষ ভমমাংসা মাধ্যদ্দম ভবকল্প পদ্ধভতদ্দত িধ্যস্থততার িাধ্যবি ভনষ্পভত্তর ক্ষ্মতাপ্রাি হন।
২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর জিলা মলগ্যাবল এইড অমিসসমূহ ভবকল্প পদ্ধভতদ্দত িধ্যস্থততার িাধ্যবি
২৪০৬৪ িন সুমিিাবভাগীবক এমডআর এর সুিল প্রদাবনর িাধ্যবি ১৬,৯১,৭৫,৫১১ (জোল জকাটি
একানিই লে পঁচাির হািার পাঁচশত এগাবরা) টাকা েমতগ্রস্থ পবে আদায় করবত সেি হন। এ
িের মলগ্যাল এইড অমিসাবরর িধ্যস্থায় সিল মিকে মিবরাি মনষ্পমি হওয়ার পরিতীবত এমডআর
উপকারবভাগী পেগে আদালত জথবক ২৪৩ টি চলিান িািলা উবিালন কবর।
জশরপুর জিলা
মলগ্যাল এইড
অমিবস
মলগ্যাল এইড
অমিসাবরর
িধ্যস্থতা ১টি
সিল আবপাে
মিিাংসার
(এমডআর)
মচে;
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৮. উচ্চ আদালবত আইনগত সহায়তা
২০১৫ সাবল আনুষ্ঠামনকভাবি “সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাবল এইড অমিস” িাংলাবদশ সুপ্রীি জকাট ি প্রাঙ্গবন
িার কাউমিবলর সমিকবট স্থাপন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড
অমিস ১৮০৫ িন ব্যমিবক আইনগত পরািশি প্রদান কবর, উচ্চ আদালবতর ১৩৩ টি িািলায়
আইনগত সহায়তা প্রদান কবর।
৯. শ্রমিক আইন সহায়তা জসল
অসহায় শ্রমিকবদর আইনগত সহায়তা মনমিত করার উবেবে ২০১৩ সাল জথবক ঢাকায় শ্রি
আদালত ভিবন স্থাপন করা হয় শ্রমিক আইনগত সহায়তা জসল এিং পরিতীবত ২০১৬ সাবল
চট্টগ্রাবি স্থাপন করা হয় আবরকটি শ্রমিক আইনগত সহায়তা জসল। ২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর ঢাকা
ও চট্টগ্রাি শ্রমিক আইনগত সহায়তা জসল ১৫১০ িন অসহায় শ্রমিকবক আইনগত পরািশি প্রদান
কবর, ৩১৬ টি শ্রি িািলায় আইনগত সহায়তা প্রদান কবর এিং শ্রমিক ও িামলকপবের িবধ্য
৩৩৯ টি িধ্যস্থতার উবযাগ গ্রহে কবর অসহায় শ্রমিকবদর পবে ৫৮,৪৭,১৯৯/- (আটাি লে
সাতচমিশ হািার একশত মনরানিই) টাকা েমতপূরে আদায় করা হবয়বে।

শ্রমিক আইন সহায়তা
জসল, ঢাকা কার্ িালবয়
চলিান মিকে মিবরাি
মনষ্পমি কার্ িক্রবির
একটি মচে ।
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১০. সরকামর আইনগত সহায়তা কার্ িক্রবির সাবথ সম্পৃি কিিকতিাবদর প্রমশেে
িামে িক কিিসম্পাদন চুমি এিং শুদ্ধাচার জকৌশল কিিপমরকেনা ২০১৯-২০ এর অংশ মহবসবি গুেগত
িানসম্পি আইনগত
সহায়তা জসিা মনমিত
করার লেেিাো মনবয়
২০১৯-২০২০
অথ িিেবর

িাতীয়

আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা মনিস্ব এিং মিমভি উিয়ন সহবর্াগী ও জিসরকামর উিয়ন সংস্থার
সহবর্ামগতায় মলগ্যাল এইড অমিসার, সংস্থার কিিকতিাগেবক দেতাবৃমদ্ধ/ ননমতকতা ও সুশাসন,
মলগ্যাল এইড অমিস ম্যাবনিবিন্ট, আইমসটি, অথ ি ব্যিস্থাপনা, জিমডবয়শন ইতোমদ মিমিি মিেবয়
িারািামহকভাবি মনয়মিত প্রমশেবের আবয়ািন কবরন। ২০১৯-২০ অথ িিেবর ১৯২ িন কিিকতিাবক
প্রমশেে প্রদান করা হয়।

১১. মলগ্যাল এইড অমিস স্টািবদর প্রমশেে প্রদান
িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা শুধুিাে কিিকতিাবদর নয়, পাশাপামশ দে কিিচারী গবড়
জতালার লেেিাো মনবয় িামে িক কিিসম্পাদন চুমি এিং শুদ্ধাচার জকৌশল কিিপমরকেনা ২০১৯-২০
এর অংশ মহবসবি িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতািীন সিগ্র জদবশর ১৩৬ িন
কিিচারী-জক ms¯’v wbR¯^ Ges wewfbœ উিয়ন সহবর্াগী ও জিসরকামর উিয়ন সংস্থার সহবর্ামগতায়
ভাচুয়ি াল পদ্ধমতবত ও ঢাকায় জকন্দ্রীয় কার্ িালবয় চাকুরী ও সুশাসন সংক্রাি মিেবয় প্রমশেে প্রদান
কবর।
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১২. আইনগত সহায়তা মিেবয় প্যাবনল আইনিীিী উবুদ্ধকরে কার্ িক্রি
সরকামর আইনগত সহায়তা কার্ িক্রি িাস্তিায়বন প্যাবনল আইনিীিী’র ভূমিকা অতিে গুরুত্বপূে ি।
প্যাবনল আইনিীিী র্মদ র্থার্থ দাময়বত্বর সাবথ অসহায় মিচারপ্রাথীর িািলা আদালবত উপস্থাপন
কবরন তাহবল গুেগত িানসম্পি আইমন জসিা মনমিত করা সম্ভি। এ উবেে িাস্তিায়বন প্যাবনল
আইনিীিীবদর দেতাবৃমদ্ধ/ ননমতকতা ও সুশাসন সংক্রাি মিেবয় জিলা পর্ িাবয় মিমভি সভা/
কিিশালা/প্রমশেে আবয়ািন করা হবয় থাবক। ২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর সারাবদবশ ২৩৬ িন
প্যাবনল আইনিীিী এ উবুদ্ধকরে কিিসূচীবত অংশগ্রহে কবরবে।

১৩. জিলা মলগ্যাল এইড অমিস পমরদশিন
২০১৯-২০ অথ ি িেবর জিলা মলগ্যাল এইড অমিবসর িাধ্যবি জিলা পর্ িাবয় পমরচামলত কার্ িক্রি
গমতশীল করবত এিং তৃেমূল পর্ িাবয় সরকামর আইন সহায়তা আবরা কার্ িকরভাবি গেমুখী করার
লবেে সংস্থা কতৃক
ি প্রায় ১৫ টি জিলার জিলা মলগ্যাল এইড অমিস সবরিমিবন পমরদশিন করা হয়।
এবত কবর সারাবদবশ মলগ্যাল এইড অমিস কার্ িক্রি আবরা গমতশীল ও কার্ িকর হয় র্া উি
অমিসবক অমিকতর িনিান্ধি প্রমতষ্ঠাবন রূপািমরত কবর।

১৪. মলগ্যাল এইড কমিটির অনুকূবল অথ ি িরাে
২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর ৬৪ টি জিলা মলগ্যাল এইড কমিটি এিং সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড
কমিটির অনুকূবল ৫,০৮,৮১,৭৯৮/- (পাচঁ জকাটি আট লে একামশ হািার সাতশত আটানিই) টাকা
িরাে প্রদান করা হবয়বে।
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১৫. প্রকাশনা
সরকামর আইনগত সহায়তা কার্ িক্রি সম্পবকি িনসবচতনতা বৃমদ্ধর লবেে সংস্থা প্রমতিের মনিস্ব ও
মিমভি দাতা সংস্থার সহবর্ামগতায় প্রচারো সহায়ক প্রকাশনা কবর থাবক। প্রকাশনা সািগ্রীর
অন্যতি

কোবলন্ডার,

ডাবয়রী,

মলিবলট,

জপাস্টার, মভমডও তথ্যমচে
ইতোমদ।
২০১৯-২০২০ অথ ি িেবর
প্রায় ৭৭,০০০ হািার
প্রচারো সািগ্রী
প্রকাশনাক্রবি
সারাবদবশ মিতরে
করা হয় ।
মিমভি প্রকাশনা মচে

১৫. ই-জরসপি মসবস্টি
গেপ্রিাতন্ত্রী িাংলাবদশ সরকাবরর রূপকে - ২০২১ “মডমিটাল িাংলাবদশ” গড়ার লবেে আইন ও
মিচার মিভাবগর অিীবন িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সরকামর আইমন জসিা সহমিকরবের
উবেবে কমতপয় পদবেপ মনবয়বে।
এরই িারািামহকতায় মডমিটাল িাংলাবদশ গড়ার লেেিাো মনবয় সংস্থা সম্পূে ি সরকামর অথ িায়বন
সরকামর আইমন জসিার র্ািতীয় তথ্য ও কার্ িক্রি মডমিটাল িাধ্যবি সম্পি করার উবেবে ‘মলগ্যাল
এইড অমিস ম্যাবনিবিন্ট সিটওয়োর’ মনিিান কবরবে।
এ সিটওয়োর িাধ্যবি সংস্থার অিীনস্থ সকল মলগ্যাল এইড অমিবস সরকামর আইমন জসিা
সংক্রাি জর্সকল কার্ক্রি িসমূহ িাস্তিাময়ত হবচ্ছ, জস সকল কার্ িক্রবির র্ািতীয় তথ্য, উপাি,
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পমরসংখ্যান ও মিিরে অনলাইন মসবস্টবি সংরমেত হবচ্ছ এিং সংস্থার জকন্দ্রীয় কার্ িালয় অনলাইন
মসবস্টবির িাধ্যবি সকল মলগ্যাল এইড অমিবসর কার্ িক্রি পর্ িবিেে করা র্াবচ্ছ, র্া গুেগত
িানসম্পি মলগ্যাল এইড ব্যিস্থাপনা িমনটমরং িা তদারক করবত গুরুত্বপূে ি সহায়ক মহবসবি ভূমিকা
রাখবে । এই সিটওয়োবরর অন্যতি একটি মিচার হবচ্ছ অবটাবিটিক এসএিএস জপ্ররে, র্া ইজরসপি মসবস্টবির অন্যতি উদাহরে।
ই-জরসপি (এসএিএস) মসবস্টি প্রবয়াবগর জেেসমূহঃ

(ক) আবিদন প্রমক্রয়ার জেবেঃ
আইনগত সহায়তা প্রামির আবিদন দামখল
আবিদন অনুবিাদন / আবিদন অননুবিাদন

প্রবতেকটি িাবপ আবিদনকারী
(মিচারপ্রাথী) এসএিএস এর
িাধ্যবি তথ্য প্রাি হয়

প্যাবনল আইনিীিী মনবয়াগ
িািলার পরিতী কার্ িক্রি

(খ) মিকে মিবরাি মনষ্পমি িা এমডআর প্রবয়াবগর জেবেঃ
মিকে মিবরাি মনষ্পমির উবেবে জনাটিশ জপ্ররে
মিিাংসা সভার িার্য্ি তামরখ মনি িারে
মিিাংসা সভার মসদ্ধাি
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প্রবতেকটি িাবপ আবিদনকারী
(মিচারপ্রাথী) ও অপরপে
উভয়ই এসএিএস এর িাধ্যবি
তথ্য প্রাি হয়

(গ) কলবসন্টাবরর িাধ্যবি আইমন পরািশি জেবেঃ
১৬৪৩০ নম্ববর আইনগত সিস্যা এসএিএস এর িাধ্যবি জপ্ররে
১৬৪৩০ নম্বর জথবক এসএিএস এর িাধ্যবি আইনগত সিস্যার উির প্রদান
কলবসন্টাবর জসিা গ্রহীতা জকান অমিবসর জিািাইল নম্বর
িা জলাবকশন িানবত চাইবল এসএিএস এর িাধ্যবি তথ্য প্রদান

মলগ্যাল এইড অমিস ম্যাবনিবিন্ট সিটওয়োবরর নিমশষ্ট্ে ঃঃ
ই-জসিার অংশ মহবসবি এ সিটওয়োবরর িাধ্যবিঃ
জর্বকান ব্যমি (প্রবয়ািবন িা সরকাবরর মডমিটাল তথ্য জকবন্দ্রর সহায়তায়) মনি িামরত এোপস িা ওবয়িসাইবটর
িাধ্যবি অনলাইবন আইনগত সহায়তার িন্য আবিদন করবত পারবি
অনলাইবন আইমন পরািশি চাইবত পারবি
মলগ্যাল এইড অমিবস আবিদন অনুবিাদবনর সাবথ সাবথ সংমিষ্ট্ আবিদনকারীর জিািাইবল ম্যাবসি চবল র্াবি
ক্লাইন্ট তার িািলা সংক্রাি তথ্য জিািাইল এোপস ও ওবয়িসাইবটর িাধ্যবি িানবত পারবি
িািলার তামরখ িা মিিাংসা সভার তামরখ মনি িারবের সাবথ সাবথ সংমিষ্ট্ ক্লাইন্ট ও প্যাবনল আইনিীিীর
জিািাইবল ম্যাবসি চবল র্াবি
এ সিটওয়োর িাধ্যবি সংস্থার অিীনস্থ সকল মলগ্যাল এইড অমিবস সরকামর আইমন জসিা সংক্রাি র্া র্া
কার্ক্রি ি িাস্তিাময়ত হবি, জস সকল কার্ িক্রবির র্ািতীয় তথ্য, উপাি, পমরসংখ্যান ও মিিরে অনলাইন মসবস্টবি
সংরমেত হবচ্ছ এিং সংস্থার জকন্দ্রীয় কার্ িালয় অনলাইন মসবস্টবির িাধ্যবি সকল মলগ্যাল এইড অমিবসর
কার্ িক্রি পর্ িবিেে করা র্াবচ্ছ।

১৬. িামে িক কিিসম্পাদন চুমি এিং িাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল িাস্তিায়ন ( ২০১৯-২০২০)
গেপ্রিাতন্ত্রী িাংলাবদশ সরকার প্রবতেক িন্ত্রোলয়/মিভাগসমূহ এিং আওতািীন দির/সংস্থাসমূবহর
প্রামতষ্ঠামনক দেতা বৃমদ্ধ, স্বচ্ছতা ও িিািমদমহতা জিারদার করা, সুশাসন সংহতকরে এিং
সম্পবদর র্থার্থ ব্যিহার মনমিতকরবের িাধ্যবি রূপকে ২০৪১ এর র্থার্থ িাস্তিায়বনর লবেে
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িামে িক কিিসম্পাদন চুমি ও িাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কিি-পমরকেনা প্রেয়ন ও িাস্তিায়বনর উপর
সবি িাচ্চ গুরুত্ব আবরাপ কবরবেন। এরই িারািামহকতায় আইন ও মিচার মিভাবগর তত্ত্বািিাবন িাতীয়
আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা িামে িক কিিসম্পাদন চুমি এিং িাতীয় শুদ্ধাচার কিি-জকৌশল
পমরকেনা সিলভাবি িাস্তিায়ন কবরবে।
িাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কিি-পমরকেনা ২০১৯-২০২০ িাস্তিায়বন আইন ও মিচার মিভাবগর
অিীনস্থ দির/সংস্থা মহবসবি িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সবিাচ্চি নম্বর ৯৮.৪৫ প্রাি
হবয়বে।
িামে িক কিিসম্পাদন চুমি িাস্তিায়বনর জেবে আইন ও মিচার মিভাবগর অিীনস্থ দির/সংস্থা
মহবসবি িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সবিাচ্চি নম্বর ৯৩ প্রাি হবয়বে।

সুশাসন প্রমতষ্ঠায় অংশীিনবদর অংশগ্রহবে অনুমষ্ঠত কিিশালা : ২৪ মডবসম্বর ২০১৯
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১৭. সিলতার গে
জকস স্টামড #১
ঘটনার জেে : কবরানাভাইরাস পমরমস্থমতকালীন সিবয় সরকামর আইনগত সহায়তায় িাতীয় জহেলাইন ১৬৪৩০
িাধ্যবি আইনগত সহায়তা প্রদান
ঘটনার তামরখ : ১৯ জশ এমপ্রল ২০২০
সরকাভর আইনগত সহায়তায় জাতীয় কহল্পলাইন ১৬৪৩০ নম্বদ্দর ক ান কদ্দর জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান
সংস্থার সহায়তায় জাভমন প্রাভির একমাস পর গাজীপুর ভকদ্দশার উন্নয়ন ককন্দ্র কথদ্দক মুভক্ত কপল ১৪ বছদ্দরর
ভকদ্দশার !!!
ভবেব্যাপী মহামারী আকার ধারণ কদ্দরদ্দছ কদ্দরানািাইরাস। এর িয়াবহ কবদ্দল এখন বাংলাদ্দদশও। তাই এ করাগ
সংক্রমণ করাদ্দধ সরকার কদদ্দশর সকল অভ স-আদালত সাধারণ ছুটি কঘাষণা কদ্দরদ্দছন। এই ক্রাভিকালীন সমদ্দয়
ভিভজোল পদ্ধভতদ্দত সাধারণ মানুদ্দষর কসবা প্রদাদ্দন সরকাদ্দরর রদ্দয়দ্দছ নানামুখী উদ্দযাগ। ক্রাভিকালীন ককাভিি-১৯
এর বতযমান পভরভস্থভতদ্দত, প্রদ্দতযক নাগভরক কর্ন ঘদ্দর বদ্দস কর্দ্দকান আইনগত প্রদ্দয়াজদ্দন আইনগত পরামশয বা তথ্য
প্রাভির উদ্দেদ্দশ্য সরকাভর আইনগত সহায়তায় জাতীয় কহল্পলাইন কলদ্দসন্টার এর কোল ভফ্র ১৬৪৩০ নম্বরটিদ্দত
জরুরী প্রদ্দয়াজদ্দন কসবা গ্রহণ করদ্দত পাদ্দর তাই ভবগত ১২ই এভপ্রল ২০২০ তাভরখ কথদ্দক ৮ ঘন্টার পভরবদ্দত য ২৪ ঘন্টা
চালু রাখা হদ্দচ্ছ আইন ও ভবচার ভবিাদ্দগর অধীনস্থ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ১৬৪৩০ আইনগত
সহায়তায় জাতীয় কহল্পলাইন কোল ভফ্র নম্বরটি। কর্দ্দকান নাগভরক তার আইনগত ভবষদ্দয় সহায়তার জন্য ১৬৪৩০
নম্বদ্দর ক ান কদ্দর অথবা এই কপইজটিদ্দত ইনবক্স এর মাধ্যদ্দম আইনগত সমস্যার পরামশয চাইদ্দত পাদ্দর। ১২ ই
এভপ্রল কথদ্দক ১৮ ই এভপ্রল পর্ যি প্রায় ১২০০ জনদ্দক আইনগত পরামশয কসবা প্রদান করা হদ্দয়দ্দছ । অসহায় েভমক,
িাড়াটিয়া, কারাবন্দী, পাভরবাভরক সভহংতার ভশকার অসহায় নারী, অসহায় দঃস্থ ব্যভক্ত – প্রদ্দতযদ্দকর আস্থার
জায়গা সরকাদ্দরর এই জাতীয় কহল্পলাইন ১৬৪৩০।
ভবগত ১৪ ই এভপ্রল ২০২০ ভরস্টাব্দ তাভরদ্দখ হভবগঞ্জ কজলার বাহুবল উপদ্দজলা কথদ্দক ভদলারা খাতুন ১৬৪৩০ নম্বদ্দর
ক ান ভদদ্দয় কান্না ভবজভড়ত কদ্দে জানান কর্, তার ১৪ বছর বয়সী সিান জীবন ভময়া গাজীপুর কজদ্দল (গাজীপুর
ভকদ্দশার উন্নয়ন ককন্দ্র) আেক আদ্দছ। ভতভন আরও বদ্দলন কর্, দই মাস আদ্দগ জাভমন পাওয়া সদ্দেও তার কছদ্দল
এখনও কারাগার কথদ্দক কবর হদ্দত পারদ্দছ না; তার কছদ্দলটি অসুস্থ, কছদ্দলর ভচিায় কস ভদদ্দশহারা। দইমাস আদ্দগ
জাভমন কপদ্দয়দ্দছ অথচ এখনও ভকদ্দশারটি আেক, ভবষয়টি অস্বািাভবক এবং আইন বভহর্ভযত ভবদ্দবচনায় প্রকৃত ঘেনা
জানার জন্য তাৎক্ষ্ভণকিাদ্দব কলদ্দসন্টার কার্ যক্রম মভনেভরং এর দাভয়ত্বপ্রাি সহকারী পভরচালক (ভসভনয়র সহকারী
জজ) মাসুদা ইয়াসভমন হভবগঞ্জ কজলার ভলগ্যাল এইি অভ সার এর সাদ্দথ কর্াগাদ্দর্াগ কদ্দরন এবং ভতভন দাভয়ত্বপ্রাি
ম্যাভজদ্দেদ্দের সাদ্দথও এ ভবষদ্দয় কর্াগাদ্দর্াগ কদ্দরন। পরবতীদ্দত জানা র্ায় কর্, ভকদ্দশার কছদ্দলটির কাস্টভি ওয়াদ্দরদ্দন্ট
করভণক ভুলবশত মামলার নম্বর ভুল হদ্দয়ভছদ্দলা, এবং ভবগত ১১/০৩/২০২০ ভরস্টাব্দ তাভরদ্দখ জীবন ভময়া ভশশু
আদালত কথদ্দক জাভমদ্দন মুভক্ত আদ্দদশ পায় এবং সংভিষ্ট ভজআরও কাস্টভি ওয়াদ্দরদ্দন্ট ভুদ্দলর ভবষয়টি কদদ্দখ
সংদ্দশাধন কদ্দর কদন। সংদ্দশাভধত কাগজাদী পাোদ্দনা হদ্দলও কদ্দরানা পভরভস্থভতদ্দত গাজীপুর ভকদ্দশার উন্নয়ন ককন্দ্র
জাভমন সংক্রাি কাগজাদী পায়ভন। ভকদ্দশারটি জাভমন প্রাভির এক মাস পদ্দরও জাভমদ্দন মুভক্ত পায়ভন ভবষয়টি সংস্থা
কথদ্দক কজদ্দন হভবগঞ্জ চী জুভিভসয়াল ম্যাভজদ্দেে আদালত এর ভজআরও শাখা কথদ্দক গাজীপুদ্দরর ভকদ্দশার উন্নয়ন
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ককদ্দন্দ্র কর্াগাদ্দর্াগ করা হয় এবং তারা পুনরায় একটি হাি যকভপ জীবন ভময়ার আইনজীবীর কাদ্দছ প্রদান কদ্দর। ১৯
কশ এভপ্রল ২০২০ ভরস্টাব্দ তাভরদ্দখ ভকদ্দশার জীবন ভময়ার ভপতা এবং আইনজীবী সমস্ত কাগজপত্র ভনদ্দয় গাজীপুর
উন্নয়ন ককদ্দন্দ্র র্াবার পর পুনরায় বাধাগ্রস্থ হদ্দল তারা কলদ্দসন্টাদ্দর ক ান কদ্দর এবং কলদ্দসন্টার কথদ্দক এ ভবষদ্দয়
গাজীপুর ভকদ্দশার উন্নয়ন ককদ্দন্দ্রর তোবধায়ক এর সাদ্দথ কর্াগাদ্দর্াগ করা হদ্দল তারা কাগজপত্র বুদ্দে কনয়।
অবদ্দশদ্দষ জাভমন প্রাভির প্রায় একমাস পর মুভক্ত ভমদ্দল ভকদ্দশার জীবন ভময়ার।
জকস স্টামড # ২
ঘটনার জেে : জদওয়ানী মিবরাি মনষ্পমি, জিলা মলগ্যাল এইড অমিস, কুমিিা
১০ বছদ্দরর জভম জমা সংক্রাি ভবদ্দরাদ্দধর ভনষ্পভত্ত আভজজ ভময়া (ছদ্মনাম) ২০১০ সাদ্দল তার মাভলকানার অভতভরক্ত ও স্ত্রীর মাভলকানাধীন ভুভম হাভববুর রহমাদ্দনর
কাদ্দছ সা কবলামূদ্দল ভবভক্র কদ্দরন। হাভবব োকা ভদদ্দয়ও জায়গা দখল করদ্দত পারভছদ্দলন না। আভজদ্দজর কাদ্দছ
কদয়ার মত জভম ভছদ্দলা না। স্ত্রীর মৃতুযদ্দত এখন জভমর মাভলক তার কছদ্দল কমদ্দয়রাও। বহু দ ায় স্থানীয়িাদ্দব,
থানায়, পুভলশ সুপার কার্ যালদ্দয় আদ্দপাদ্দসর কচষ্টা হয়। সবদ্দশদ্দষ আভজজ এর কছদ্দল মাসুম ভলগ্যাল এইি অভ দ্দস
আজপাবসর দরখাস্ত কদ্দরন। হাভবব ভবদ্দদদ্দশ থাকায় পূদ্দব যর দই ববেদ্দক সম্পূণ য োকা ক রত বা আভজজ ও তার বড়
কছদ্দল তাদ্দদর অংদ্দশর ১২ শতক জায়গা কবলা কদ্দর কদয়া ইতযাভদ প্রস্তাব আসদ্দলও হাভবদ্দবর িাই চূড়াি ভসদ্ধাি
ভনদ্দত পারভছদ্দলন না। সব যদ্দশষ ধার্য্যতাভরদ্দখ ৫/১//২০২০ইং তাভরখ হাভবদ্দবর উপভস্থভতদ্দত প্রায় ৫ ঘন্টা ভবভিন্ন দ ায়
বসার পর ১৬ শতক ভুভম করভজভে কদ্দর কদয়া, পূদ্দব যর দভলল বাভতল করা, উন্নয়ন খরচ ও করভজভে খরদ্দচর মদ্দধ্য
স্বমন্বয় করা ইতযাভদ শদ্দতয আদ্দপাস হয় সন্ধ্যা ৬.৩০োয়। চুভক্ত ভলখদ্দত ভলখদ্দত আভজজ ককান অংদ্দশ হাভববদ্দক
দখল কদদ্দব তা ভনদ্দয় বাগড়া কেঁদ্দধ র্ায়। অতঃপর আবার কাউভিভলং কদ্দর অদ্দনক আঁকাআঁভক কশদ্দষ কক ককান
অংদ্দশ দখল কনদ্দব ও কক কতটুকু রাস্তা ছাড়দ্দব তার র্খন সমাধান হয় তখন রাত ৭.২০। তারপরও আদ্দপাষ স ল
হওয়ায় সবার মুদ্দখ ভবজদ্দয়র হাভস ভছদ্দলা।
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এক নজরর
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থ িছরর
উরেখর াগয অগ্রগবতসমূ হঃ

সরকামর আইমন সহায়তা কার্ িক্রবির তথ্য পমরসংখ্যান
সিয়ঃ (২০১৯-২০ অথ ি িের)
জসিা প্রদানকারী অমিবসর
নাি

৬৪ টি জিলা মলগ্যাল এইড
অমিস
সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল এইড
অমিস
সরকামর আইমন সহায়তায়
িাতীয় জহেলাইন কলবসন্টার
(বটালমি-“১৬৪৩০”
ঢাকা ও চট্টগ্রাি শ্রমিক
আইনগত সহায়তা জসল

আইমন
পরািশি
জসিা

িািলায়
সহায়তা

মিকে
মিবরাি
মনষ্পমি
জসিা

২৪৭৩৫

২৫৫১৩

১৩৯৬৩

১৮০৫

১৩৩

জিাট
(িন)

েমতপূরে আদায়
(টাকা)

৬৪২১১

১৬,৯১,৭৫,৫১১/-

১৯৩৮

২৪২৭১
১৫১০

হট
লাইবনর
িাধ্যবি
তথ্য
জসিা
প্রদান

২৪২৭১
৩১৬

৩৩৯

২১৬৫

৯২,৫৮৫
(মিরানিই
হািার
মলগ্যাল এইড প্রাপবকর সি িবিাট সংখ্যা
পাঁচশত
পঁচামশ)
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৫৮,৪৭,১৯৯/১৭,৫০,২২,৭১০/(সবতবরা জকাটি
পিাশ লে
িাইশ হািার
সাতশত দশ)
টাকা

সার্বিক র্িত্র

সরকামর আইমন সহায়তা কার্ িক্রবির তথ্য পমরসংখ্যান
সিয়ঃ ২০০৯ মিস্টাব্দ হবত জুন, ২০২০ মিস্টাব্দ পর্ িি
জসিা প্রদানকারী
অমিবসর নাি
৬৪ টি জিলা মলগ্যাল
এইড অমিস
সুপ্রীি জকাট ি মলগ্যাল
এইড অমিস
সরকামর আইমন
সহায়তায় িাতীয়
জহেলাইন
কলবসন্টার
(বটালমি-“১৬৪৩০”
ঢাকা ও চট্টগ্রাি
শ্রমিক আইনগত
সহায়তা জসল

আইমন
পরািশিবসিা

িািলায়
সহায়তা

৭৭৯৫৪

২৭০৮৫৪

১৮১৮৮

২৬০৯

মিকে
হটলাইবনর
মিবরাি
িাধ্যবি
মনষ্পমিবসিা তথ্যবসিাপ্রদান
৩৪৩৭৩

েমতপূরে আদায়
(টাকা)

৪০০৫০৯

৩৬২৫৩৫৭৯৫

২০৭৯৭

৯২১৪৩

১৩৮৫৪

১৭৩২৮

জিাট
(িন)

৯২১৪৩

২৮৫৬

২০৪১

১৮৭৫১

৫,৩২,২০০
(পাঁচ লে
িমেশ
মলগ্যাল এইড প্রাপবকর সি িবিাট সংখ্যা
হািার
দুইশত) িন

প্রস্তুতকারী :
িাসুদা ইয়াসমিন (সহকারী পমরচালক-িমনটমরং)
িমনটমরং শাখা
িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
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৩৩৬২৯০৭৫
৩৯,৬১,৬৪,৮৭০/(ঊনমেশ জকাটি
একেমট্ট লে
জচৌেমট্ট হািার
আট শত সির)
টাকা

