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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া 

আইন ও িবচার িবভাগ 
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় 

১৪৫, িনউ বইলী রাড, ঢাকা। 
www.nlaso.gov.bd 

 

ারক নং-১০.০৭.০০০০.০০১.১৪.০২.২০১৯-২০৪ তািরখঃ 
০১ আি ন ১৪২৭ ব া  

১৬ সে র ২০২০ ি া  
িবষয়ঃ জলা িল াল এইড কিম র ােনল আইনজীবীগেণর নিতক মানদ  ণয়েনর লে  িপিপেজ এ াক িভ ’র ৪  পাইলট 

জলায় িতিনিধ লক অংশ হেণর মা েম “Regional Workshop on Panel Lawyer’s Ethical Standard” 
শীষক অনলাইন কমশালায় অংশ হণ সে । 

 

ঃ িসিভ-১৯-৬/২০২০, তািরখঃ০৭/০৭/২০২০ ি ঃ, ডেমাে সী ই ার াশনাল। 
 

 

উপ  িবষেয় িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, জলা িল াল এইড কিম র ােনল আইনজীবীগেণর নিতক মানদ  
ণয়েনর লে  জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া িপিপেজ এ াক িভ র কািরগির সহায়তায় িপিপেজ এ াক িভ ’র ৪  পাইলট 
লনা, যেশার, সাত ীরা ও বিরশাল জলায় িতিনিধ লক অংশ হেণর মা েম আগামী ১৯/০৯/২০২০ ি ঃ তািরখ শিনবার সকাল 

১০:০০ ঘ কা থেক র ০১:০০ ঘ কা পয  “Regional Workshop on Panel Lawyer’s Ethical Standard” শীষক 
এক  অনলাইন কমশালা আেয়াজন করা হেয়েছ।  

 

২। এমতাব ায় িন  বিণত ছেক লনা, সাত ীরা, যেশার ও বিরশাল জলার জলা িল াল এইড অিফসার, সংি  জলার 
আইনজীবী সিমিতর সভাপিত, সাধারণ স াদক এবং ৫ জন কের ােনল আইনজীবী- ক অ ি ত  অনলাইন কমশালায় অংশ হেণর 
িনিম  মেনানয়ন দান করা হেলাঃ   

 
prabirdasbd@gmail.com 

 
adv.shaifulislam1968@gmail.com 

 
adv.kmiqbal@gmail.com 

 
aslamhossain825@ gmail.com 

 
adv.popybanarjee@ gmail.com 

 
adv.shahabuddin4@ gmail.com 

 
Farhanasheuly44.@ gmail.com 

 
advmdhumayunkabir @gmail.com 

 

 
salmalaw.9001@gmail.com 

 
malammami@gmail.com 

 
advtozzammelhossain@gmail.com 

 
adv.bodiuzzaman@gmail.com 

 
nnazmun537@gmail.com 

 
admuniruddin@yahoo.com 

 
abdurrazzaque862@gmail.com 

 
zahidalmasud14@gmail.com 

 চলমান পাতা-২ 
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পাতা-২ 
 

যেশার 

 মাহাঃ আ সান হাবীব 
জলা িল াল এইড অিফসার, যেশার ahsant29@yahoo.com ০১৭১২-৫৩৮০৬৩ 

 এম. ইি স আলী  
সভাপিত, জলা আইনজীবী সিমিত। idrisalipp1@gmail.com ০১৭১১-৪৪৩৫৬৯ 

 এম.এ. গ র  
সা: স াদক, জলা আইনজীবী সিমিত। magafur850@gmail.com ০১৭১১-৭৩২৪১৮ 

 আেশাক মার িব াস 
ােনল আইনজীবী। asoke.jsr.@gmail.com ০১৯১২-১৯২১৬৩ 

 এস.এম আ র রা াক 
ােনল আইনজীবী।  razzaque abdur@gmail.com ০১৭১৮-০৫০৬৭৮ 

 এ. ক.এম হাসা র রহমান আসাদ 
ােনল আইনজীবী।  hasanur rahmanasad51@gmail.com ০১৯১১-৮৭৭৬৩০ 

 কাম ন নাহার কণা 
ােনল আইনজীবী। kamrunnaherkona 573@gmail.com ০১৭১৬-৩৮২০৯৮ 

 কাম ন নাহার 
ােনল আইনজীবী।  quamruncoma1973@gmail.com ০১৭৮৫৮৪৪৮৩৮ 

 

বিরশাল 

 
 sohanlaw@gmail.com 

 
advafjalbsl59@gmail.com 

 
kkhankaiser65@gmail.com 

 
adv.bosudebdas@gmail.com 

 
advocatearif8@gmail.com 

 
adv.imtiazahmed@hotmail.com 

 
emon.advocate@yahoo.com 

 
advbasher.bsl@gmail.com 

৩। এমতাব ায় অ ি ত  কমশালায় মেনানীত কমকতাগেণর যথাসমেয় অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা গল। 

৪ িশ ণ কমশালায় অংশ হেণর জ  ইউএসএআইিড’র েমা ং িপস এ  জাি স (িপিপেজ) অ াক িভ  ক  এই 
অনলাইন কমশালা আেয়াজেন কািরগির সহায়তা এবং পিলিস অ যায়ী অংশ হণকারীেদর লিজি ক িহেসেব ই ারেনট ােকজ য় 
ভাতা দান কর ব। এ কমশালার সােথ সরকােরর কান আিথক সংে ষ নই।

 

সং ি :  
১। অনলাইন িশ ণ কমশালার সময় িচ। 
২। িশ ণ সং া  িনেদশনা। 

 
 
 
 
 
 

 া/- 
(কাজী ইয়ািসন হাবীব) 

সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
িসিনয়র সহকারী জজ 

জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া 
ফান নং: ০২-৮৩৩১১৫১ (অ:) 
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ারক নং-১০.০৭.০০০০.০০১.১৪.০২.২০১৯-২০৪ তািরখঃ  
০১ আি ন ১৪২৭ ব া  

১৬ সে র ২০২০ি া  
 
 

কাযােথ িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়): 
 

০১। জলা িল াল এইড অিফসার, …………………..।  
০২। সভাপিত, আইনজীবী সিমিত, …………………..। 
০৩। সাধারণ স াদক,আইনজীবী সিমিত, …………………..। 
০৪। --------------------------------------------------, ােনল আইনজীবী, জলা িল াল এইড কিম ,------------------। 
 

 

অ িলিপঃ াতােথ িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়): 
১। মাননীয় ম ীর একা  সিচব, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়। 
২। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়। 
৩। চয়ার ান, জলা িল াল এইড কিম  এবং জলা ও দায়রা জজ, ------------------------।  
৪। চালস জােকাসা, চীফ অফ পা , ইউএসএআইিড’র েমা ং িপস এ  জাি স (িপিপেজ) অ াক িভ । 
৫। ন  লাল ধর, ড  িচফ অফ পা , ইউএসএআইিড’র েমা ং িপস এ  জাি স (িপিপেজ) অ াক িভ । 
৬। উপ-পিরচালক ( শাসন/অথ ও িহসাব), জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া।  
৭। সহকারী পিরচালক ( শাসন/মিনটিরং/অথ ও িহসাব), জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া।  
৯। িপএ  পিরচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া। 
১০। কাট অিফসার (সং ার ওেয়বসাইেট কােশর িনেদশনাসহ), জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া। 
১১। সংি  শাসিনক ফাইল/গাড ফাইল। 
 
 
 
 
 
 
 

(কাজী ইয়ািসন হাবীব) 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

িসিনয়র সহকারী জজ 
জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সং া 

ফান নং ০২-৮৩৩১১৫১ (অ:) 


