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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

আিথ কভােব অসল, সহায়সলহীন এবং নানািবধ আথ -সামািজক কারেণ িবচার ািেত অসমথ  জনেগাীর আইিন অিধকার িনিতকে
গণজাতী বাংলােদশ সরকার ২০০০ সােল আইনগত সহায়তা দান আইন, ২০০০” ণয়ন কের। এ আইেনর আওতায় সরকার “জাতীয়
আইনগত সহায়তা দান সংা” িতা কের। সরকাির খরেচ গত িতন বছের অাৎ ২০১৫-২০১৭ সােল জলা িলাল এইড অিফস, ীম
কাট  িলাল এইড অিফস, জাতীয় হলাইন কলেসার এবং ঢকা ও চােম ািপত ইট িমক আইন সহায়তা সল থেক নারী, ষ ও
িশ সহ সব েমাট ১,৬২,৩৫৮ (এক ল বাষি হাজার িতনশত আটা) জন অসহায় মাষেক আইিন সবা দান করা হেয়েছ। তে
কারাগাের আটক ৩১,৩১৬ জন কারাবীেক আইনগত সহায়তা দান করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের িলাল এইড অিফস হেত দওয়ানী,
ফৗজদারী ও পািরবািরক মামলাসহ মাট ৪২,৫৩৪  মামলার িনি করা হেয়েছ। ২০১৫ সােলর লাই মাস িডেসর, ২০১৭ পয  িলাল
এইড অিফেস িলাল এইড অিফসােরর মতায় িবক িবেরাধ িনি (এিডআর) িবিধমালার আওতায় মামলা ব  িবেরাধ (ি-কইস)
এবং মামলা পরবত মাকমা সহ ( পা-কইস) মাট ৬,৪৯২  িবেরােধর িনি করা হেয়েছ। উ সমেয় এিডআেরর মােম িত
পেক ৩,৯৬,৩৬,৮৪৯ টাকা আদায় কের িদেত সম হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সকল জলায় ণ কালীন িলাল এইড কম কতা দওয়া সব হয়িন। িলাল এইড কায ালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমাগত উয়ন েয়াজন।
িবক িবেরাধ িনি কায েমর জ পেদর ওেয়ং ম, মিডেয়শন মসহ গাপনীয়তা রােথ  আষিক েযাগ-িবধা েয়াজন।
িডিজটাল ই-সবা বাবায়েনর জ উগিতর ইারেনট িবধাসহ পয া িশণ েয়াজন। আই ও কলেসার িবষেয় েয়াজনীয় দ
জনবল েয়াজন। িবক িবেরাধ িনির মােম মামলা জট িনরসেন িলাল এইড কম কতা (িবচারক) ও আইনজীবীগণেক উু করা
এবং তােদর উপ িশেণর মােম দতা ি কের এ পিতর েয়ােগ সাফ অজন।

ভিবৎ পিরকনা:

িলাল  এইড  অিফসসেহর  িলাল  এইড  িবষয়ক  যাবতীয়  ত-উপা  কীয়ভােব  সংরেণর  জ এক  িডিজটাল  ডাটােবইজ  তির
করা;
ণ া ও কায কর আইিন সবা িনিতকে সরকাির-বসরকাির পয ােয় পিরচািলত সকল আইিন সবােক এক ােকেজর আওতায় এেন
যৗথ উোেগ দির ও িবধাবিত জনেগাীর আইিন সহায়তার জ এক সমিত ‘ােকজ সািভ স’ পিরচালনা করা;
িন আদালত থেক  কের সেব া আদালত- ীম কাট  পয  দির জনেগাীর জ আেরা গঠনলক ও উত সরকাির আইনগত
সহায়তা িনিত করা;
জলা  িলাল  এইড  অিফেস  র-রা  থেক  আগত নারী,  িশ  ও  িতবীসহ  সকেলর  জ থক ওেয়ং  ম,  টয়েলট  ও  িব  পািন
সরবরাহ িনিত করা;
আই িবষেয় িশণ মােম দ জনবল ি করা এবং কল সােরর মােম িবিভ ই-সবা িনিত করা।
মজীবী নারী ও ষ কমেদর মরী, িনরাপা ও চাকরীর অিধকার সংা িবেরাধেলা িন করেত সকল ম আদালত ও াইনােল
সরকাির আইন সহায়তা কায ম সসারণ করা।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মাট িবচার াথর মে সা ৮৫,০০০ জন িবচারাথেক সরকাির খরেচ আইিন সহায়তা দান।
িবক িবেরাধ িনি (এিডআর) এর মােম মামলা/িবেরাধ িনির হার ি এবং
সেচতনতালক কম চীর মােম আইনগত সেচতনতা ি করা; এবং সরকাির আইিন সহায়তায় জাতীয় হলাইেনর মােম
আইিন ত াির হার আেরা ি করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সংা

এবং

সিচব, আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই
মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সবার জ সমান আইিন রা কের িবচার াির পথ গম করা।

১.২ অিভল (Mission)
আইনগত সহায়তা দান আইন অসাের গিরব জনগণেক উ মানস আইনগত সহায়তা দান করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িবচার ািেত অিভগতা;
২. িবচার বার দতা ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০১৯-২০ ২০২০-২১

িবচার েবশািধকার িনিত করা
আিথ কভােব অল ও সহায়-সলহীন এবং নানািবধ কারেণ
িবচার বায় েবেশর িবধা া হওয়া

সংা ৫৭৩৫৮ ৮০০০০ ৮৫০০০ ৯০০০০ ৯২০০০ আইন ও িবচার িবভাগ বািষ ক িতেবদন

মামলা ির মাগত হার রাধ ও
মামলা জট িনরসন

আইিন পরামশ  এবং ি-কইস ােনজা এর মােম
মামলা দােয়র রাধ এবং পা-কইস ােনজা এর
মােম মামলা জট াস

সংা ৪৬০০ ৫০০০ ৫৫০০ জলা জজ আদালতসহ বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িবচার
ািেত
অিভগতা;

৫৫

[১.১] গরীব ও অসহায় িেদর
আইনগত সহায়তা দান

[১.১.১] সহায়তাা
িবধােভাগীর মাট সংা

সংা ২০ ৫৭৩৫৮ ৮০০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৯০০০০ ৯২০০০

[১.২] কল সােরর / হট
লাইেনর মােম আইিন পরামশ 
ও ত সবা দান

[১.২.১] ত আইিন
সহায়তা া িবধােভাগী

সংা ১০ ৮০০০ ১২০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৭০০০ ১৬০০০ ১৮০০০

[১.৩] আইনগত সহায়তা
দােনর িবষেয় িসিমনার,
িসোিজয়াম ও ওয়াকশপ
ইতািদ আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত
সেচতনতালক অান

সংা ১০ ১২৮ ২০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ৪০০ ৪৫০

[১.৪] আইনগত সহায়তা
দানকারীগেণর িশণ

[১.৪.১] িশিত কম কতা সংা ৮ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ২৮০ ৩০০

[১.৪.২] িশিত কম চারী সংা ৪ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৮ ৫০

[১.৫] উুকরণ কম চী
[১.৫.১] ােনল
আইনজীবীগণেক উুকরণ
কম চী

সংা ৩ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৩৫০ ৪০০

[২] িবচার
বার
দতা ি

২০
[২.১] িবক িবেরাধ িনি
(এিডআর) এর মােম মামলা
িনি

[২.১.১] মামলা দােয়েরর
েব  মীমাংসার মােম
িনি (ি-কইস
ােনজেম)

সংা ১৫ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৪২০০ ৪৫০০

[২.১.২] মামলা দােয়েরর পর
মীমাংসার মােম িনি

সংা ৫ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ৮০০ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৫, ২০১৮

আিম,  পিরচালক,  জাতীয়  আইনগত সহায়তা  দান  সংা,  সিচব,  আইন ও িবচার  িবভাগঃ  আইন,  িবচার  ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয় িহসােব পিরচালক, জাতীয় আইনগত
সহায়তা দান সংা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

পিরচালক
জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সংা
আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

তািরখ

সিচব
আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এনএলএসও জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সংা

২ এিডআর িবক িবেরাধ িনি পিত

৩ ি-কইস মামলা দােয়র করার েব  উূত িবেরাধ

৪ পা কইস মামলা দােয়র করা হেয় গেছ অথ াৎ চলমান মামলা

৫ ােনল আইনজীবী
েতক জলায় সরকারী খরেচ িলাল এইড মামলা পিরচালনার জ জলা জজ এর
সভাপিতে গত কিমর অধীেন িন আইনজীবী
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[১.১] গরীব ও অসহায় িেদর
আইনগত সহায়তা দান

[১.১.১] সহায়তাা িবধােভাগীর মাট
সংা

আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.২] কল সােরর / হট লাইেনর
মােম আইিন পরামশ  ও ত সবা
দান

[১.২.১] ত আইিন সহায়তা া
িবধােভাগী

আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৩] আইনগত সহায়তা দােনর
িবষেয় িসিমনার, িসোিজয়াম ও
ওয়াকশপ ইতািদ আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত সেচতনতালক
অান

আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৪] আইনগত সহায়তা
দানকারীগেণর িশণ

[১.৪.১] িশিত কম কতা
আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৪.২] িশিত কম চারী
আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৫] উুকরণ কম চী
[১.৫.১] ােনল আইনজীবীগণেক
উুকরণ কম চী

আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.১] িবক িবেরাধ িনি
(এিডআর) এর মােম মামলা িনি

[২.১.১] মামলা দােয়েরর েব  মীমাংসার
মােম িনি (ি-কইস ােনজেম)

আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.১.২] মামলা দােয়েরর পর মীমাংসার
মােম িনি

আইনগত সহায়তা দান আইন -২০০০ এবং এ আইেনর অধীেন ণীত
নীিতমালা, িবধানমালা ও িবিধমালা অসাের হীত কায ম

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
সংা

মািসক িতেবদন বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ
না হেল

সা ভাব

মণালয় আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয়
মামলা দােয়েরর েব  মীমাংসার মােম িনি
(ি-কইস ােনজেম)

পয া বােজট ও জনবল বাবায়ন করার জ

মণালয় আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয় মামলা দােয়েরর পর মীমাংসার মােম িনি পয া বােজট ও জনবল বাবায়ন করার জ

মণালয় আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয় ােনল আইনজীবীগণেক উুকরণ কম চী পয া বােজট ও জনবল বাবায়ন করার জ

মণালয় আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয় িশিত কম কতা পয া বােজট ও জনবল বাবায়ন করার জ

মণালয় আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয় িশিত কম চারী পয া বােজট ও জনবল বাবায়ন করার জ

মণালয় আইন ও িবচার িবভাগঃ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয় আেয়ািজত সেচতনতালক অান পয া বােজট ও জনবল বাবায়ন করার জ


