
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রোন সাংস্থা 

আইন ও ববচার ববভাগ 

আইন, ববচার ও সাংসে ববষয়ক মন্ত্রণালয় 

১৪৫, বনউ ববইলী বরাড, ঢাকা-১০০০। 

www.nlaso.gov.bd 

 
 

বসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (বসটিদজনস চার্ টার) 
 

১. বভশন ও বমশন 
 

রুপকল্প (বভশন): 

সবার জন্য সমান আইবন সুরক্ষা এবাং গবরব ও সুববধাববিত জনদগাষ্ঠীর জন্য সুববচার প্রাবির অবধকার বনশ্চত করা। 

 

অবভলক্ষ (বমশন): 

আইনগত সহায়তা প্রোন আইন অনুসাদর গবরব জনগণদক উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা প্রোন করা। 

 

২. প্রবতশ্রুবত বসবাসমূহ 

 

২.১) নাগবরক বসবা 

 

ক্র. 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেবী, ব ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. তথ্য অবধকার 

প্রববধানমালা ২০১০ 

অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ  

তথ্য অবধকার আইন 

অনুসাদর আদবেনকারীর 

আদবেন প্রাবির মাধ্যদম 

(১) সাো কাগদজ 

(২) প্রবতদবেন আকাদর 

 

 

ববনামূদল্য তথ্য অবধকার আইন 

২০০৯ ও তথ্য অবধকার 

(তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) 

প্রববধানমালা ২০১০ 

অনুসাদর 

োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটাাঃ 

উপ-পবরচালক (প্রশাসন) 

ব ান: ৪৯৩৪৯৭৬৫ 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৩ 

ই-বমইল: ddadmin@nlaso.gov.bd 
 

ববকল্প োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটাাঃ 

সহকারী পবরচালক (মবনর্বরাং) 

ব ান: ৪৯৩৪৯৮০২ 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৬ 

ই-বমইল:admonitoring@nlaso.gov.bd 
 

আপীল কর্তটপক্ষ (আরটিআই): 

পবরচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রোন সাংস্থা 

http://www.nlaso.gov.bd/
mailto:ddadmin@nlaso.gov.bd
mailto:admonitoring@nlaso.gov.bd
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ক্র. 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেবী, ব ান নম্বর ও ইদমইল) 

ব ান: ৮৩৩১৯০৬ 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩২ 

ই-বমইল:director@nlaso.gov.bd 

২. সরকাবর আইবন সহায়তায় 

জাতীয় বহল্পলাইন 

কলদসন্টাদরর মাধ্যদম 

আইবন পরামশ ট/ তথ্য 

প্রোন 

‘১৬৪৩০’ বর্াল বি নম্বদর 

আগত ব ান কদলর 

মাধ্যদম আইবন পরামশ ট 

প্রোন করা 

সরকাবর আইবন সহায়তায় জাতীয় বহল্পলাইন 

কলদসন্টার - বর্াল বি নম্বর ১৬৪৩০  

 

ববনামূদল্য তাৎক্ষবনক আইবন পরামশ ট কম টকতটা, 

সরকাবর আইবন সহায়তায় জাতীয় বহল্পলাইন 

কলদসন্টার - ১৬৪৩০  

 

তত্ত্বাবধাদন  
 

সহকারী পবরচালক (মবনর্বরাং) 

ব ান: ৪৯৩৪৯৮০২ 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৬ 

ই-বমইল:admonitoring@nlaso.gov.bd 

৩. অনলাইদন আইবন পরামশ ট 

প্রোন 

সাংস্থার ওদয়বসাইর্ এবাং 

সামাবজক বযাগাদযাগ 

মাধ্যম, ব ইসবুক বপইজ 

ম্যাদসঞ্জার, এসএমএস 

ওদয়বসাইর্ : 

www.nlaso.gov.bd 

ব ইসবুক বপইজ : 

www.facebook.com/bdnlaso 

 

ববনামূদল্য তাৎক্ষবনক/ ১-২ বেন সহকারী পবরচালক (মবনর্বরাং) 

ব ান: ৪৯৩৪৯৮০২ 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৬ 

ই-বমইল:admonitoring@nlaso.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:director@nlaso.gov.bd
http://www.nlaso.gov.bd/
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২.২) অভযন্তরীণ বসবা 

 

ক্রবমক 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ চাকুবর স্থায়ীকরণ আদবেন পাওয়ার পর সাংবিষ্ট বনদয়াগ বববধমালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

সরকাবর আদেশ জাবর 

(১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(২) পুবলশ বভবরব দকশন প্রবতদবেন 

অনুযায়ী। 

ববনামূদল্য বনধ টাবরত সময়সীমা সহকারী পবরচালক (প্রশাসন) 

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রোন সাংস্থা 

২ পদোন্নবত সাংক্রান্ত ববষয় অব স আদেশ অনুযায়ী কম টচারীদের 

তথ্যাবে/সাবভটসবুক/ACR 

(১) সাংবিষ্ট কাদজর অবভজ্ঞতা ও বমধা 

(২) হালনাগাে বাবষ টক প্রবতদবেন 

ববনামূদল্যা বনদে টবশত সময়সীমা কাজী ইয়াবসন হাবীব 

সহকারী পবরচালক (প্রশাসন) 

ব ানাঃ ৮৩৩১১৫১ (অ:) 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৫ 

ই-বমইল: adadmin@nlaso.gov.bd 

৩ অবজটত ছুটি প্রোন আদবেন পাওয়ার পর বনধ টাবরত ছুটি বববধমালা 

অনুযায়ী ১৯৫৯, কর্তটপদক্ষর আবথ টক ও প্রশাসবনক 

ক্ষমতা অনুযায়ী বনষ্পবি কদর সরকাবর আদেশ 

জাবর করা 

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২) বহসাবরক্ষণ কম টকতটা কর্তটক প্রেি 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 

ববনামূদল্য ৭ কায টবেবস 

৪ শ্রাবন্তববদনােন ছুটি প্রোন আদবেন পাওয়ার পর বাাংলাদেশ চাকুবর (ববদনােন 

ভাতা) বববধমালা, ১৯৭৯ এর আদলাদক বনষ্পবি 

কদর আদেশ জাবর করা হয়।  

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২) বহসাবরক্ষণ কম টকতটা কর্তটক প্রেি 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন। 

ববনামূদল্য অব দসর 

পবরচালনায় 

বক্ষত্রববদশষ বা 

আদলাচনা সাদপদক্ষ 

৫ ননবমবিক ছুটি প্রোন আদবেন পাওয়ার পর বনধ টাবরত ছুটি বববধমালা 

অনুযায়ী ১৯৫৯, বছর বভবিক ননবমবিক পাওনার 

বপ্রবক্ষদত এবাং অব দস অনুপবস্থবতর জন্য ববঘ্ন না 

ঘর্ার শদতট 

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২) ননবমবিক ছুটি প্রাপ্যতার বভবিদত  

ববনামূদল্য ১-২ কায টবেবস 

৬ সাংস্থার ও সাংস্থার অধীন কম টরত 

কম টচারীদের মার্তত্বকালীর ছুটি 

প্রোন 

অথ ট মন্ত্রণালদয়র ববগত ০৯/০১/২০১১ বরাঃ তাবরদে 

এস, আর ও নাং ০৫নবথ-০৭.১৭.০০৮.০৮. 

০০.০০১. ২০০০/ আইন/ ২০১১ নম্বর প্রজ্ঞাপন 

অনুযায়ী 

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২) সাংস্থার ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

(৩) বনজ বনজ কম টচারী ও েিদর 

প্রধাদনর বনকর্ বপ্ররণ 

(৪) অথ ট শাোয় বপ্ররণ 

ববনামূদল্য ১-৫ কায টবেবস 
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২.৩) োিবরক বসবা 

 

ক্রবমক 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বববভন্ন উন্নয়ন সহদযাবগ এবাং এনবজওদের 

সাংদগ সরকাবর আইন সহায়তা সম্পবকটত 

বববভন্ন সভা-বসবমনার ও কম টশালা  

আদয়াজন  

যথাযথ কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম সভা-

বসবমনার আদয়াজন ও অাংশগ্রহণ  

(১) সাো কাগদজ 

(২) প্রবতদবেন আকাদর 

(৩) সাংবিস্ট ববষদয় আদলাচনা 

ববনামূদল্য ৩-৫ কায টবেবস সাংস্থার কম টকতটাদের মধ্য হদত 

কর্তটপক্ষ কর্তটক মদনানীত ব াকাল 

পাস টন 

২ জাতীয় আইনগত সহায়তা বেবস পালন যথাযথ কর্তটপক্ষ ও প্রশাসবনক মন্ত্রণালদয়র 

পরামশ ট ও বনদে টশক্রদম  

(১) সাংস্থার অধীন সকল অব দস 

বববভন্ন োতা ও এনবজও বচঠিপত্র প্রোন 

(২) জনপ্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

অধীন সকল অব দস বেবদসর পত্র 

বপ্ররণ  

ববনামূদল্য বনধ টাবরত সময়সীমা। কর্তটপদক্ষর বনদে টশনা মদত সাংস্থার 

কম টকতটাবৃদের মদধ্য বন্টনকৃত 

োবয়দত্বর বভবিদত 

 

৩ আন্ত:মন্ত্রণালদয়র বববভন্ন প্রশাসবনক পদত্রর 

উির প্রোন 

আন্তাঃমন্ত্রণালয় হদত প্রশাসবনক পত্র পাওয়ার 

পর যথাযথ কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম উির 

প্রোন 

(১) সাো কাগদজ 

(২) প্রবতদবেন আকাদর/সাংস্থার 

কায টালদয় 

ববনামূদল্য ১-৩ কায টবেবস কাজী ইয়াবসন হাবীব 

সহকারী পবরচালক (প্রশাসন) 

ব ানাঃ ৮৩৩১১৫১ (অ:) 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৫ 

ই-বমইল: 

adadmin@nlaso.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ সুপ্রীম বকাদর্ টর বববভন্ন প্রশাসবনক পদত্রর 

উির প্রোন 

সুপ্রীম বকার্ ট হদত  প্রশাসবনক পত্র পাওয়ার 

পর যথাযথ কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম উির 

প্রোন 

(১) সাো কাগদজ 

(২) প্রবতদবেন আকাদর/সাংস্থার 

কায টালদয় 

ববনামূদল্য ১-২ কায টবেবস 

৫ সাংসদের প্রদনাির বপ্ররণ সাংক্রান্ত  সাংসে হদত প্রন পাওয়ার পর যথাযথ 

কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম উির প্রোন 

 (১) সাো কাগদজ 

(২) প্রবতদবেন আকাদর 

ববনামূদল্য ১-২ কায টবেবস 

৬ সাংস্থার অধীন সকল অব দসর ব্যবস্থাপনা 

অনুযায়ী পত্র বপ্ররণ 

অধীনস্থ অব দসর পত্র পাওয়ার পর যথাযথ 

কর্তটপদক্ষর অনুদমােনত্রদম উির প্রোন  

 (১) সাো কাগদজ 

(২) প্রবতদবেন আকাদর 

ববনামূদল্য ১-৫ কায টবেবস 

৭ বববভন্ন প্রবতদবেন/তথ্য/মতামত বপ্ররণ সাংস্থা ও সাংস্থার অধীন সকল অব স কর্তটক 

চাবহত বকান প্রবতদবেন/তথ্য/ বববধ/আইন/ 

নীবতমালা বা বকান ববষদয়র উপর আদলাচনা 

ও বসদ্ধাদন্তর মাধ্যদম মতামত বপ্ররণ  

(১) প্রাি বচঠি 

(২) সাংবিষ্ট ববষদয়র উপর ইদতাপূদব ট 

বকান কায টক্রম গ্রহণ করা হদয় থাকদল 

বস সাংক্রান্ত নবথজাত তথ্য 

(৩) সাংবিষ্ট ববষদয় আদলাচনা।  

ববনামূদল্য বনধ টাবরত সময়সীমা। 

৮ সাংস্থার গাড়ী বমরামত ও সাংরক্ষণ গাবড়চালক কর্তটক বনধ টাবরত আদবেন পাওয়ার 

যাচাইঅদন্ত সরকাবর আদেশ জাবর করা 

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২)বহসাবরক্ষণ কম টকতটা কর্তটক 

বনধ টাবরত বাদজর্ সমন্বদয়র মাধ্যদম 

ববনামূদল্য বনধ টাবরত সময়সীমা 
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ক্রবমক 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯ সাংস্থা ও সাংস্থার অধীন অব দস কম টরত 

ববচার ববভাগীয় কম টকতটাগদণর ববদেশ 

ভ্রমদণর বনবমি সাংস্থার প্রশাসবনক 

কায টালদয় প্রস্তাব বপ্ররণ। 

প্রস্তাব পাওয়ার পর যথাযথ কর্তটপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম সাংস্থার প্রশাসবনক কায টালদয় 

বপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরবতী 

পেদক্ষপ গ্রহণ। 

প্রস্তাব/আমন্ত্রণ পত্র 

ব্যয় বনব টাদহর বববরণ 

ববনামূদল্য ১০ কায টবেবস  

 

 

 

 

কাজী ইয়াবসন হাবীব 

সহকারী পবরচালক (প্রশাসন) 

ব ানাঃ ৮৩৩১১৫১ (অ:) 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৫ 

ই-বমইল: 

adadmin@nlaso.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ সাংস্থার ও সাংস্থার অধীন অব দস কম টরত 

ববচার ববভাগীয় কম টকতটাদের আবাবসক ও 

োিবরক বর্বলদ ান ব্যবস্থা 

আদবেন পাওয়ার পর সমবন্বত সরকাবর 

বর্বলদ ান নীবতমালা২০০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

সমবন্বত সরকাবর বর্বলদ ান নীবতমালা 

২০০৪ অনুযায়ী বনধ টাবরত ছদক 

আদবেন। 

ববনামূদল্য ১৫ কায টবেবস 

১১ সাংস্থার ও সাংস্থার অধীন কম টরত ববচার 

ববভাগীয় কম টকতটাদের বাবষ টক বগাপনীয় 

প্রবতদবেন সাংস্থার মাধ্যদম সুপ্রীদম বকাদর্ ট 

বপ্ররণ 

হালনাগাে বাবষ টক বগাপনীয় 

প্রবতদবেন/ACR প্রবতস্বাক্ষদরর জন্য 

প্রশাসবনক কায টালদয় এবাং পদর সুপ্রীম বকার্ ট 

বরবজস্ট্রার বরাবর বপ্ররণ 

(১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(২) সাংযুক্ত হালনাগাে বাবষ টক 

বগাপনীয় প্রবতদবেন সুপ্রীম বকাদর্ ট 

বপ্ররণ। 

ববনামূদল্য প্রশাসবনক কায টালয় বথদক 

প্রবতদবেন পাওয়া সাদপদক্ষ 

৩-৫ কায টবেবস 

১২ সাংস্থার কম টরত কম টচারীদের সাবভটসবুক এ 

তাদের নবথজাত সাংগ্রহ  

হালনাগাে বাবষ টক তথ্যাবে যাচাই এবাং 

সাংরক্ষণ  

(১) প্রবতটি তথ্যাবের তাবরে ও স্মারক 

নম্বর যাচাই 

(২) যাচাই অদন্ত স্বাক্ষর ও বসল 

ব্যবহার 

ববনামূদল্য ১৫ কায টবেবস 

১৩ সাংস্থার ও সাংস্থার অধীন কম টরত কম টচারী 

পাসদপার্ ট করার জন্য ববভাগীয় অনাপবি 

প্রোন 

আদবেন পাওয়ার পর সাংস্থার ও সাংস্থার 

অধীন কম টরত কম টচারী পাসদপার্ ট নতবরর 

ব াকাল পাস টন বহদসদব অনুদমােন 

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২) সাংস্থার ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ববনামূদল্য ১-৫ কায টবেবস 

১৪ সাংস্থার ও সাংস্থার অধীন কম টরত 

কম টচারীদের উচ্চ বশক্ষার অনুমবত প্রোন 

আদবেন পাওয়ার পর যথাযথ কর্তটপদক্ষর 

অনুদমােন এবাং অব দস প্রাতযবহক কাদজ 

ববঘ্ন না ঘর্ার শদতট । 

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২) বনজ বনজ কম টচারী ও েিদর 

প্রধাদনর বনকর্ বপ্ররণ 

(৩) অথ ট শাোয় বপ্ররণ 

ববনামূদল্য ১-৫ কায টবেবস 

১৫ বববভন্ন উন্নয়ন সহদযাবগ এবাং এনবজওদের 

োতা বা এনবজও বের বজলা বলগ্যাল এইড 

কবমটির সেস্য বা পয টদবক্ষক সেস্য বহদসদব 

অন্তর্ভ টক্ত করার অনুমবত প্রোন 

আদবেন পাওয়ার পর যথাযথ কর্তটপদক্ষর 

অনুদমােন সাদপদক্ষ আইনগত সহায়তা প্রোন 

আইন, ২০০০ এবাং আইনগত সহায়তা প্রোন 

নীবতমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ 

(১) সাো কাগদজ অথবা বনধ টাবরত 

 রদম  

(২) োতা বা এনবজও প্রধানদের  

বনকর্ পত্র বপ্ররণ 

(৩) বজলা বলগ্যাল এইড কবমটির 

বনকর্ পত্র বপ্ররণ 

ববনামূদল্য ১০ কায টবেবস 

১৬ ওয়াকটশপ/বসবমনার আদয়াজন  যথাযথ কর্তটপদক্ষর পরামশ ট ও বনদে টশক্রদম 

অবপ টত োবয়ত্ব পালন 

প্রশাসন শাো  ববনামূদল্য বনধ টাবরত সময়সীমা। 
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ক্রবমক 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৭ প্যাদনল আইনজীবী/ বলগ্যাল এইড অব স/ 

স্টাদ র ববরুদদ্ধ অবভদযাগ। 

অবভদযাগ প্রাবির পর প্রদয়াজনীয় প্রশাসবনক 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

প্রদযাজয বক্ষদত্র সাো কাগদজ 

আদবেনপত্র 

ববনামূদল্য তাৎক্ষবনক  

 

 

 

 

১৮ সাংস্থায় কম টরত কম টচারীদের প্রশাসবনক 

ববষদয় প্রবশক্ষণ  আদয়াজন 

যথাযথ কর্তটপদক্ষর অনুদমােন এবাং অব দস 

প্রাতযবহক কাদজ ববঘ্ন না ঘর্ার শদতট । 

(১) প্রাতযবহক কাদজ অগ্রগবত ও 

সমদয়র বপ্রবক্ষদত 

(২) সাংস্থার প্রোন কায টালদয়   

সরকাবর 

বববধ 

অনুযায়ী 

বনধ টাবরত সময়সীমা। 

১৯ সাংস্থার প্রশাসবনক ববষদয় তথ্য প্রোন বর্বলদ ান বা সরাসবর বযাগাদযাগ প্রদযাজয বক্ষদত্র সাো কাগদজ 

আদবেনপত্র 

ববনামূদল্য তাৎক্ষবণক/২ 

কায টবেবদস (প্রদযাজয 

বক্ষদত্র 

    

  

২০ সরকাবর আইনগত সহায়তা ববষয়ক 

প্রবতদবেন/তথ্য/পবরসাংখ্যান প্রকাশ ও  

বপ্ররণ। 

আইন ও ববচার ববভাগ/ অন্য বকান েির 

কর্তটক চাবহত বলগ্যাল এইড ববষয়ক 

প্রবতদবেন/তথ্য/পবরসাংখ্যান প্রকাশ ও  বপ্ররণ 

করা হয়। 

১) প্রাি বচঠি 

২) সাংবিষ্ট ববষদয়র উপর ইদতাপূদব ট 

কায টক্রম গ্রহণ করা হদয় থাকদল বস 

সাংক্রান্ত নবথজাত তথ্য  

৩) সাংবিষ্ট ববষদয় আদলাচনা। 

ববনামূদল্য তাৎক্ষবনক/ ০৫ 

কায টবেবস (প্রদযাজয 

বক্ষদত্র) 

মাসুো ইয়াসবমন 

সহকারী পবরচালক (মবনর্বরাং) 

ব ানাঃ ৪৯৩৪৯৮০২ (অ:) 

বমাবাইল নাং ০১৭১৫-৪২৮৬৬৬ 

ই-বমইল: 

admonitoring@nlaso.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১ সাংস্থার ওদয়বসাইদর্ তথ্য প্রকাশ ও 

ওদয়বসাইর্ পবরচালন এবাং সাংস্থার 

আইনগত সহায়তা কায টক্রম ববষদয় 

পবরসাংখ্যান  ও তথ্য প্রোন 

সাংস্থার প্রদয়াজনীয় তথ্য উপস্থাপন এবাং 

প্রকাশ 

www.nlaso.gov.bd ববনামূদল্য তাৎক্ষবণক 

২২ মাননীয় মন্ত্রীর জন্য আইনগত সহায়তা 

কায টক্রম সাংক্রান্ত প্রদনর উির প্রস্তুত করা। 

ক) আইন ও ববচার ববভাগ হদত প্রন তাবলকা 

পাওয়ার পর সাংস্থার সাংবিষ্ট ববষদয়র উপর 

হালনাগাত তদথ্যর বভবিদত উির প্রস্তুত করা 

হয়। 

ে) যথাযথ কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

প্রদনাির বপ্ররণ করা হয়। 

১) প্রন তাবলকা ববনামূদল্য ০২ কায টবেবস 

২৩ ই-নবথ ববষয়ক অব স আদেশক্রদম যথাযথ কর্তটপদক্ষর সুপাবরশক্রদম ববনামূদল্য বনদে টবশত সময়সীমা 

২৪ সরকাবর আইনগত সহায়তা ববষয়ক 

জনসদচতনতামূলক অনুষ্ঠান আদয়াজদনর 

পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বনদে টশনা 

প্রোন 

অনুমবতপত্র ইদমইল, ওদয়বসাইর্ ও 

ডাকদযাদগ বপ্ররণ 

যথাযথ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম অনুদমােন 

সাদপদক্ষ 

ববনামূদল্য ০৪ কায টবেবস 
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ক্রবমক 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৫ বাবষ টক কম ট-সম্পােন চুবক্ত(এবপএ), শুদ্ধাচার 

কম ট-পবরকল্পনা বাস্তবায়ন এবাং ইদনাদভশন 

কম ট-পবরকল্পনা বাস্তবায়ন।  

সভার প্রস্তুবত, কম ট-পবরকল্পনা বাস্তবায়দন 

সকল কম টকতটাদের সাদথ সমন্বয় ও 

প্রবতদবেন বপ্ররণ।  

১) বনধ টাবরত  রম  

২) যথাযথ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম তথ্য 

সম্ববলত প্রবতদবেন প্রস্তুত 

(৩) স র্ওয়যাদর এবি 

ববনামূদল্য বনধ টাবরত সময় 

অনুসাদর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৬ বর্বলবভশন বকাংবা ববতাদর সম্প্রচার, 

সাংবােপত্র/ সামবয়কীদত বলগ্যাল এইড 

ববষয়ক প্রচারণা কায টক্রম বাস্তবায়ন 

যথাযথ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম অনুদমােন 

গ্রহণপূব টক পত্র জাবর করা হয়। 

১) বর্বলবভশন বকাংবা ববতাদর 

সম্প্রচার অথবা সাংবােপত্র/ 

সামবয়কীদত বনবন্ধন প্রকাদশর বক্ষদত্র 

সম্প্রচার/বনবন্ধদনর ০১ টি স র্কবপ 

বসবড আকাদর এবাং প্রদয়াজন অনুযায়ী। 

২) অন্যান্য বক্ষদত্র উদেবেত তদথ্যর 

উপযু টক্ত প্রমাণাবে। 

ববনামূদল্য সাংবােপদত্র ০৩ 

কায টবেবস 

বর্বলবভশন বকাংবা 

ববতাদরর বক্ষদত্র ০৭ 

কায টবেবস 

২৭ আইদনর বই, প্যামদের্, বল দলর্, 

বরাবশয়ার, বপাস্টার, কযাদলন্ডার,  ডাদয়রী ও 

স্মরণীকা প্রকাদশর কায টক্রম গ্রহণ। 

যথাযথ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম অনুদমােন 

গ্রহণপূব টক ব্যবস্থাগ্রহণ। 

আইদনর বই, প্যামদের্, বল দলর্, 

বরাবশয়ার, বপাস্টার, কযাদলন্ডার,  

ডাদয়রী ও স্মরণীকা প্রকাদশর বক্ষদত্র 

প্রদয়াজন অনুযায়ী। 

ববনামূদল্য ৩০ কায টবেবস 

২৮ বলগ্যাল এইড অব স ম্যাদনজদমন্ট 

স র্ওয়যার ববষয়ক প্রবশক্ষণ প্রোন ও তথ্য 

প্রোন। 

 

যথাযথ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম অনুদমােন 

গ্রহণপূব টক পত্র জাবর করা হয়। 

স র্ওয়যাদর তথ্য ও উপাি 

পয টাদলাচনা 

ববনামূদল্য ০১-০৩ কায টবেবস 

২৯ বডবজর্াল ডার্াদবজ স র্ওয়যাদরর 

তত্ত্বাবধান ও সময় সময় আপদডর্ প্রস্তাব 

উপস্থাপন 

অব স আদেশক্রদম যথাযথ কর্তটপদক্ষর সুপাবরশ ববনামূদল্য বনদে টবশত সময়সীমা 

৩০ ই-সাবভটস ববষদয় পবরকল্পনা গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ন। 

অব স আদেশক্রদম যথাযথ কর্তটপদক্ষর সুপাবরশ ববনামূদল্য বনদে টবশত সময়সীমা 

৩১ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রোন সাংস্থার 

বলাদগা ব্যবহার অনুদমােন ববষদয়  

সরকাবর/ ববসরকাবর বসচ্ছাদসবী প্রবতষ্ঠাদনর 

আদবেন প্রাবির পর কর্তটপদক্ষর অনুদমােন 

গ্রহণক্রদম পত্র জাবর 

(১) সাো কাগদজ আদবেন  

(২) নমুনা প্রচারণা সামগ্রী/কনদর্ন্ট 

 

ববনা মূদল্য ০৭ কায টবেবস 
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ক্রবমক 

নাং 

বসবার মান বসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাবিস্থান বসবার মূল্য 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

বসবা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩২ বডএনএ বর্দস্টর অনুদমােন সাংক্রান্ত বডএনএ বর্স্টর যাবতীয় ব্যয় বহন, 

কর্তটপদক্ষর অনুদমােন গ্রহণক্রদম পত্র জারী 

বজলা বলগ্যাল এইড অব স বথদক 

বডএনএ বর্স্ট সাংক্রান্ত প্রদয়াজণীয় 

কাগজ পত্র। 

ববনা মূদল্য 

সহায়তপ্রো

ন 

৫-৬ কায টবেবস 

বজলা বলগ্যাল এইড 

অব স বথদক চােহোপত্র 

পাওয়ার সাদথ সাদথ 

ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। 

বমাাঃ আকতারুজ্জামান 

সহকারী পবরচালক (অথ ট ও 

বহসাব) 

ব ানাঃ ৮৩৩১৫০৯ (অ:) 

বমাবাইল নাং ০১৭০১-২৬৭৪৩৭ 

ই-বমইল: 

adfinance@nlaso.gov.bd 

 

৩৩ পবত্রকায় ববজ্ঞবি অনুদমােন সাংক্রান্ত পলাতক আসাবমদের জন্য পবত্রকায় ববজ্ঞবি 

প্রকাশ। 

বজলা বলগ্যাল এইড অব স হদত 

পলাতক আসাবমদের জন্য প্রদয়াজণীয় 

কাগজ পত্র। 

ববনা মূদল্য 

সহায়তা 

প্রোন 

৫-৬ কায টবেবস 

 

বজলা বলগ্যাল এইড 

অব স বথদক চােহোপত্র 

পাওয়ার সাদথ সাদথ 

ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। 

৩৫ গবরব, অসহায় ও েবরদ্র মানুদষর আইনগত 

সহায়তা প্রোদনর অথ ট বরাদ্দকরণ; 

মামলার সকল  ব্যয়ভার বহন সাংক্রান্ত। বজলা বভবিক চাবহো। ববনা মূদল্য 

সহায়তা 

প্রোন 

বলগ্যাল এইড অব দস 

আদবেন  রম পূরণ 

করার সাদথ সাদথ 

মামলার জন্য প্যাদনল ল, 

ইয়ার বনদয়াগ 

৩৬ প্রচার ও প্রচারনা সাংক্রান্ত ব্যয় বরাদ্দ মামলা সাংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রচার বহড অব স হদত প্রচার প্রচাদরানার 

জন্য বপাস্টার, বল দলর্, প্যামদের্, 

বস্টকার, বজলায় সরবাহ করা হয়। 

ববনা মূদল্য এই 

বসবা প্রোন 

করা হয়। 

বহড অব স প্রবতবনয়ত 

বপাস্টার,বল দলর্,প্যাম

বের্, প্রোন করা হয়। 

৩৭ বজলা বলগ্যাল এইড কবমটির অথ ট বরাদ্দ ব্যাাংক, টি,টি ইদমল,ডাকদযাগ বনধ টাবরত  রদম বাদজর্ বববরণীর 

মাধ্যদম। 

ববনা মূদল্য (৭) সাত কায©বেবদসর 

মদধ্য 

৩৮ সাংস্থার প্রধান কাযা©লয়সহ বজলা বলগ্যাল 

এইড অব দসর কম টকতটা ও কম টচারীদের 

ববতনভাতাবে বরাদ্দ বপ্ররণ সাংক্রান্ত। 

ব্যাাংক, টি,টি সাো কাগদজ যথাযথ কর্তটপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন। 

ববনা মূদল্য (১) এক কায©বেবদসর 

মদধ্য 
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৩)আওতাধীন েির/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানসমূদহর বসটিদজন চার্ টার বলঙ্ক আকাদর যুক্ত করদত হদবাঃ প্রদযাজয নদহ। 

 

৪) আপনার (বসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (বসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা 

 

ক্রবমক নাং প্রবতশ্রুবত/কাবিত বসবা প্রাবির লদক্ষ করণীয় 

১ অবভদযাগ অবশ্যই বলবেত হদব। 

২ অবভদযাগকারী অবভদযাগ োদয়দরর সময় আববশ্যকভাদব তার পূণ ট নাম, বপতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, ব ান  যাক্স ও ইদমইল নম্বর (যবে 

থাদক) এবাং বপশা উদেে করত: বনধ টাবরত  রদম সম্পূণ টভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন। 

৩ প্রদযাজয বক্ষদত্র বমাবাইল বমদসজ/ইদমইল বনদে টশনা অনুসরণ করা। 

৪ আদবেন  দম টর সাদথ প্রদয়াজনীয় োবলবলক প্রমাণাবে জমাকরণ। বযমন: অবভদযাদগর সাদথ যথাযথ প্রমান ও  নমুনা োবেল করদত হদব। 

৫ কারন উদ্ভব হওয়ার ৩০ বেদনর মদধ্য অবভদযাগ োদয়র করদত হদব। 

৬ সাক্ষাদতর জন্য ধায© তাবরে ও বনধ টাবরত সমদয় উপবস্থত থাকা। 

৭ বসবা গ্রহদণর জন্য আবশ্যক ব ান/তেববর না করা। 
 

 

৫) অবভদযাগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা 
 

বকান নাগবরক কাবিত বসবা না বপদল বা বসবা প্রাবিদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে বযাগদযাগ করুন। এছাড়া আইবন সহায়তায় জাতীয় বহল্পলাইন নম্বর 

১৬৪৩০ (বর্াল বি) বত বযাগাদযাগ কদর সমস্যা অববহতকরণ।   

ক্র. নাং কেন বযাগাদযাগ করদবন কার সদে বযাগাদযাগ করদবন বযাগাদযাদগর ঠিকানা বনষ্পবির সময়সীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

সমাধান বেদত ব্যথ ট হদল 

অবভদযাগ বনষ্পবি কম টকতটা নাম ও পেবী: উপ-পবরচালক (প্রশাসন) 

ব ান: ৪৯৩৪৯৭৬৫ (অ:) 

ইদমইল: ddadmin@nlaso.gov.bd 

ওদয়ব: www.nlaso.gov.bd 

 

 

বতন মাস 

২ অবভদযাগ বনষ্পবি কম টকতটা বনবদ্দষ্ট সমদয় 

সমাধান বেদত ব্যথ ট হদল 

আবপল কম টকতটা নাম ও পেবী: পবরচালক  

ব ান: ৮৩৩১৯০৬ (অ:) 

ইদমইল: director@nlaso.gov.bd 

ওদয়ব: www.nlaso.gov.bd 

এক মাস 

৩ GRS ব াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা বনবদ্দষ্ট 

সমদয় সমাধান বেদত ব্যথ ট হদল 

মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর অবভদযাগ 

ব্যবস্থাপনা বসল 

অবভদযাগ গ্রহণ বকন্দ্র  

৫ নম্বর বগইর্, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

ওদয়ব: www.lawjusticediv.gov.bd 

বতন মাস 
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