
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-১০০০। 
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�সবা �দান �িত�িত (িস�েজনস চাট �ার) 
 

১. িভশন ও িমশন 
 

�পক� (িভশন): 
সবার জ� সমান আইিন �র�া এবং গিরব ও �িবধাবি�ত জনেগা�ীর জ� �িবচার �াি�র অিধকার িন�ত করা। 
 

অিভল� (িমশন): 
আইনগত সহায়তা �দান আইন অ�সাের গিরব জনগণেক উ� মানস�� আইনগত সহায়তা �দান করা। 
 

২. �িত�িত �সবাস�হ 
 

২.১) নাগিরক �সবা 
 

�. 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদবী, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. ত� অিধকার 

�িবধানমালা ২০১০ 
অ�যায়ী ত� �কাশ  

ত� অিধকার আইন 
অ�সাের আেবদনকারীর 
আেবদন �াি�র মা�েম 

(১) সাদা কাগেজ 
(২) �িতেবদন আকাের 
 
 

িবনা�ে� ত� অিধকার আইন 
২০০৯ ও ত� অিধকার 
(ত� �কাশ ও �চার) 
�িবধানমালা ২০১০ 
অ�সাের 

দািয়��া� কম �কত�াঃ 
আেবদা �লতানা, উপ-পিরচালক (�শাসন) 
�ফান: ৪৯৩৪৯৭৬৫ 
�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৩ 
ই-�মইল: ddadmin@nlaso.gov.bd 
 

িবক� দািয়��া� কম �কত�াঃ 
মা�দা ইয়াসিমন, সহকারী পিরচালক (মিনটিরং) 
�ফান: ৪৯৩৪৯৮০২ 
�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৬ 
ই-�মইল:admonitoring@nlaso.gov.bd 
 

আপীল ক��প� (আর�আই): 
পিরচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�া 
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�. 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদবী, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

�ফান: ৮৩৩১৯০৬ 
�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩২ 
ই-�মইল:director@nlaso.gov.bd 

২. সরকাির আইিন সহায়তায় 
জাতীয় �হ�লাইন 
কলেস�ােরর মা�েম 
আইিন পরামশ �/ ত� 
�দান 

‘১৬৪৩০’ �টাল ি� ন�ের 
আগত �ফান কেলর 
মা�েম আইিন পরামশ � 
�দান করা 

সরকাির আইিন সহায়তায় জাতীয় �হ�লাইন 
কলেস�ার - �টাল ি� ন�র ১৬৪৩০  
 

িবনা�ে� তাৎ�িনক আইিন পরামশ � কম �কত�া, 
সরকাির আইিন সহায়তায় জাতীয় �হ�লাইন 
কলেস�ার - ১৬৪৩০  
 
ত�াবধােন  
 

মা�দা ইয়াসিমন, সহকারী পিরচালক (মিনটিরং) 
�ফান: ৪৯৩৪৯৮০২ 
�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৬ 
ই-�মইল:admonitoring@nlaso.gov.bd 

৩. অনলাইেন আইিন পরামশ � 
�দান 

সং�ার ওেয়বসাইট এবং 
সামািজক �যাগােযাগ 
মা�ম, �ফইস�ক �পইজ 
�ােস�ার, এসএমএস 

ওেয়বসাইট : 
www.nlaso.gov.bd 
�ফইস�ক �পইজ : 
www.facebook.com/bdnlaso 
 

িবনা�ে� তাৎ�িনক/ ১-২ িদন মা�দা ইয়াসিমন, সহকারী পিরচালক (মিনটিরং) 
�ফান: ৪৯৩৪৯৮০২ 
�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৬ 
ই-�মইল:admonitoring@nlaso.gov.bd 
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২.২) অভ��রীণ �সবা 
 

�িমক 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ চা�ির �ায়ীকরণ আেবদন পাওয়ার পর সংি�� িনেয়াগ িবিধমালা 

অ�যায়ী উপ�� ক��পে�র অ�েমাদন�েম 
সরকাির আেদশ জাির 

(১) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 
(২) �িলশ �ভিরিফেকশন �িতেবদন 
অ�যায়ী। 

িবনা�ে� িনধ �ািরত সময়সীমা সহকারী পিরচালক (�শাসন) 
জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�া 

২ পেদা�িত সং�া� িবষয় অিফস আেদশ অ�যায়ী কম �চারীেদর 
ত�ািদ/সািভ�স�ক/ACR 

(১) সংি�� কােজর অিভ�তা ও �মধা 
(২) হালনাগাদ বািষ �ক �িতেবদন 

িবনা�ে�া িনেদ �িশত সময়সীমা কাজী ইয়ািসন হাবীব 
সহকারী পিরচালক (�শাসন) 

�ফানঃ ৮৩৩১১৫১ (অ:) 
�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৫ 

ই-�মইল: adadmin@nlaso.gov.bd 

৩ অিজ�ত �� �দান আেবদন পাওয়ার পর িনধ �ািরত �� িবিধমালা 
অ�যায়ী ১৯৫৯, ক��পে�র আিথ �ক ও �শাসিনক 
�মতা অ�যায়ী িন�ি� কের সরকাির আেদশ 
জাির করা 

(১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত 
ফরেম  
(২) িহসাবর�ণ কম �কত�া ক��ক �দ� 
�� �া�তার �ত�য়নপ� 

িবনা�ে� ৭ কায �িদবস 

৪ �াি�িবেনাদন �� �দান আেবদন পাওয়ার পর বাংলােদশ চা�ির (িবেনাদন 
ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯ এর আেলােক িন�ি� 
কের আেদশ জাির করা হয়।  

(১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত 
ফরেম  
(২) িহসাবর�ণ কম �কত�া ক��ক �দ� 
�� �া�তার �িতেবদন। 

িবনা�ে� অিফেসর 
পিরচালনায় 

���িবেশষ বা 
আেলাচনা সােপে� 

৫ �নিমি�ক �� �দান আেবদন পাওয়ার পর িনধ �ািরত �� িবিধমালা 
অ�যায়ী ১৯৫৯, বছর িভি�ক �নিমি�ক পাওনার 
��ি�েত এবং অিফেস অ�পি�িতর জ� িব� না 
ঘটার শেত� 

(১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত 
ফরেম  
(২) �নিমি�ক �� �া�তার িভি�েত  

িবনা�ে� ১-২ কায �িদবস 

৬ সং�ার ও সং�ার অধীন কম �রত 
কম �চারীেদর মা��কালীর �� 
�দান 

অথ � ম�ণালেয়র িবগত ০৯/০১/২০১১ ি�ঃ তািরেখ 
এস, আর ও নং ০৫নিথ-০৭.১৭.০০৮.০৮. 
০০.০০১. ২০০০/ আইন/ ২০১১ ন�র ��াপন 
অ�যায়ী 

(১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত 
ফরেম  
(২) সং�ার ওেয়বসাইেট �কাশ 
(৩) িনজ িনজ কম �চারী ও দ�ের 
�ধােনর িনকট ��রণ 
(৪) অথ � শাখায় ��রণ 

িবনা�ে� ১-৫ কায �িদবস 
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২.৩) দা�িরক �সবা 
 

�িমক 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ িবিভ� উ�য়ন সহেযািগ এবং 

এনিজওেদর সংেগ সরকাির আইন 
সহায়তা স�িক�ত িবিভ� সভা-�সিমনার 
ও কম �শালা  আেয়াজন  

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম সভা-
�সিমনার আেয়াজন ও অংশ�হণ  

(১) সাদা কাগেজ 
(২) �িতেবদন আকাের 
(৩) সংি�� িবষেয় আেলাচনা 

িবনা�ে� ৩-৫ কায �িদবস সং�ার কম �কত�ােদর ম� হেত 
ক��প� ক��ক মেনানীত �ফাকাল 
পাস �ন 

২ জাতীয় আইনগত সহায়তা িদবস পালন যথাযথ ক��প� ও �শাসিনক ম�ণালেয়র 
পরামশ � ও িনেদ �শ�েম  

(১) সং�ার অধীন সকল অিফেস িবিভ� 
দাতা ও এনিজও িচ�প� �দান 
(২) জন�শাসন ও �রা� ম�ণালেয়র 
অধীন সকল অিফেস িদবেসর প� ��রণ  

িবনা�ে� িনধ �ািরত সময়সীমা। ক��পে�র িনেদ �শনা মেত সং�ার 
কম �কত�া�ে�র মে� ব�ন�ত 
দািয়ে�র িভি�েত 
 

৩ আ�:ম�ণালেয়র িবিভ� �শাসিনক 
পে�র উ�র �দান 

আ�ঃম�ণালয় হেত �শাসিনক প� পাওয়ার 
পর যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম উ�র 
�দান 

(১) সাদা কাগেজ 
(২) �িতেবদন আকাের/সং�ার কায �ালেয় 

িবনা�ে� ১-৩ কায �িদবস কাজী ইয়ািসন হাবীব 
সহকারী পিরচালক (�শাসন) 

�ফানঃ ৮৩৩১১৫১ (অ:) 
�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৫ 

ই-�মইল: 
adadmin@nlaso.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

৪ ��ীম �কােট �র িবিভ� �শাসিনক পে�র 
উ�র �দান 

��ীম �কাট � হেত  �শাসিনক প� পাওয়ার 
পর যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম উ�র 
�দান 

(১) সাদা কাগেজ 
(২) �িতেবদন আকাের/সং�ার কায �ালেয় 

িবনা�ে� ১-২ কায �িদবস 

৫ সংসেদর �ে�া�র ��রণ সং�া�  সংসদ হেত �� পাওয়ার পর যথাযথ 
ক��পে�র অ�েমাদন�েম উ�র �দান 

 (১) সাদা কাগেজ 
(২) �িতেবদন আকাের 

িবনা�ে� ১-২ কায �িদবস 

৬ সং�ার অধীন সকল অিফেসর �ব�াপনা 
অ�যায়ী প� ��রণ 

অধীন� অিফেসর প� পাওয়ার পর যথাযথ 
ক��পে�র অ�েমাদন�েম উ�র �দান  

 (১) সাদা কাগেজ 
(২) �িতেবদন আকাের 

িবনা�ে� ১-৫ কায �িদবস 

৭ িবিভ� �িতেবদন/ত�/মতামত ��রণ সং�া ও সং�ার অধীন সকল অিফস ক��ক 
চািহত �কান �িতেবদন/ত�/ িবিধ/আইন/ 
নীিতমালা বা �কান িবষেয়র উপর আেলাচনা 
ও িস�াে�র মা�েম মতামত ��রণ  

(১) �া� িচ� 
(২) সংি�� িবষেয়র উপর ইেতা�েব � 
�কান কায ��ম �হণ করা হেয় থাকেল �স 
সং�া� নিথজাত ত� 
(৩) সংি�� িবষেয় আেলাচনা।  

িবনা�ে� িনধ �ািরত সময়সীমা। 

৮ সং�ার গাড়ী �মরামত ও সংর�ণ গািড়চালক ক��ক িনধ �ািরত আেবদন (১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত ফরেম  িবনা�ে� িনধ �ািরত সময়সীমা 
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�িমক 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

পাওয়ার যাচাইঅে� সরকাির আেদশ জাির 
করা 

(২)িহসাবর�ণ কম �কত�া ক��ক িনধ �ািরত 
বােজট সম�েয়র মা�েম 

 
 
 
 
 
 
 

 
কাজী ইয়ািসন হাবীব 

সহকারী পিরচালক (�শাসন) 
�ফানঃ ৮৩৩১১৫১ (অ:) 

�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৫ 
ই-�মইল: 

adadmin@nlaso.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৯ সং�া ও সং�ার অধীন অিফেস কম �রত 
িবচার িবভাগীয় কম �কত�াগেণর িবেদশ 
�মেণর িনিম� সং�ার �শাসিনক 
কায �ালেয় ��াব ��রণ। 

��াব পাওয়ার পর যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন�েম সং�ার �শাসিনক কায �ালেয় 
��রেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ ও পরবত� 
পদে�প �হণ। 

��াব/আম�ণ প� 
�য় িনব �ােহর িববরণ 

িবনা�ে� ১০ কায �িদবস 

১০ সং�ার ও সং�ার অধীন অিফেস কম �রত 
িবচার িবভাগীয় কম �কত�ােদর আবািসক 
ও দা�িরক �টিলেফান �ব�া 

আেবদন পাওয়ার পর সমি�ত সরকাির 
�টিলেফান নীিতমালা২০০৪ অ�যায়ী �ব�া 
�হণ 

সমি�ত সরকাির �টিলেফান নীিতমালা 
২০০৪ অ�যায়ী িনধ �ািরত ছেক আেবদন। 

িবনা�ে� ১৫ কায �িদবস 

১১ সং�ার ও সং�ার অধীন কম �রত িবচার 
িবভাগীয় কম �কত�ােদর বািষ �ক �গাপনীয় 
�িতেবদন সং�ার মা�েম ��ীেম �কােট � 
��রণ 

হালনাগাদ বািষ �ক �গাপনীয় 
�িতেবদন/ACR �িত�া�েরর জ� 
�শাসিনক কায �ালেয় এবং পের ��ীম �কাট � 
�রিজ�ার বরাবর ��রণ 

(১) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 
(২) সং�� হালনাগাদ বািষ �ক �গাপনীয় 
�িতেবদন ��ীম �কােট � ��রণ। 

িবনা�ে� �শাসিনক কায �ালয় �থেক 
�িতেবদন পাওয়া সােপে�

৩-৫ কায �িদবস 

১২ সং�ার কম �রত কম �চারীেদর সািভ�স�ক 
এ তােদর নিথজাত সং�হ  

হালনাগাদ বািষ �ক ত�ািদ যাচাই এবং 
সংর�ণ  

(১) �িত� ত�ািদর তািরখ ও �ারক 
ন�র যাচাই 
(২) যাচাই অে� �া�র ও িসল �বহার 

িবনা�ে� ১৫ কায �িদবস 

১৩ সং�ার ও সং�ার অধীন কম �রত 
কম �চারী পাসেপাট � করার জ� িবভাগীয় 
অনাপি� �দান 

আেবদন পাওয়ার পর সং�ার ও সং�ার 
অধীন কম �রত কম �চারী পাসেপাট � �তিরর 
�ফাকাল পাস �ন িহেসেব অ�েমাদন 

(১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত ফরেম  
(২) সং�ার ওেয়বসাইেট �কাশ 

িবনা�ে� ১-৫ কায �িদবস 

১৪ সং�ার ও সং�ার অধীন কম �রত 
কম �চারীেদর উ� িশ�ার অ�মিত �দান 

আেবদন পাওয়ার পর যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন এবং অিফেস �াত�িহক কােজ 
িব� না ঘটার শেত� । 

(১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত ফরেম  
(২) িনজ িনজ কম �চারী ও দ�ের �ধােনর 
িনকট ��রণ 
(৩) অথ � শাখায় ��রণ 

িবনা�ে� ১-৫ কায �িদবস 

১৫ িবিভ� উ�য়ন সহেযািগ এবং 
এনিজওেদর দাতা বা এনিজও �দর �জলা 
িল�াল এইড কিম�র সদ� বা 
পয �েব�ক সদ� িহেসেব অ�� �� করার 
অ�মিত �দান 

আেবদন পাওয়ার পর যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন সােপে� আইনগত সহায়তা �দান 
আইন, ২০০০ এবং আইনগত সহায়তা �দান 
নীিতমালা অ�যায়ী �ব�া �হণ 

(১) সাদা কাগেজ অথবা িনধ �ািরত ফরেম  
(২) দাতা বা এনিজও �ধানেদর  িনকট 
প� ��রণ 
(৩) �জলা িল�াল এইড কিম�র িনকট 
প� ��রণ 

িবনা�ে� ১০ কায �িদবস 

১৬ ওয়াক�শপ/�সিমনার আেয়াজন  যথাযথ ক��পে�র পরামশ � ও িনেদ �শ�েম 
অিপ �ত দািয়� পালন 

�শাসন শাখা  িবনা�ে� িনধ �ািরত সময়সীমা। 
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�িমক 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৭ �ােনল আইনজীবী/ িল�াল এইড 
অিফস/ �ােফর িব�ে� অিভেযাগ। 

অিভেযাগ �াি�র পর �েয়াজনীয় �শাসিনক 
�ব�া �হণ 

�েযাজ� ��ে� সাদা কাগেজ আেবদনপ� িবনা�ে� তাৎ�িনক  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মা�দা ইয়াসিমন 
সহকারী পিরচালক (মিনটিরং) 

�ফানঃ ৪৯৩৪৯৮০২ (অ:) 
�মাবাইল নং ০১৭১৫-৪২৮৬৬৬ 

ই-�মইল: 
admonitoring@nlaso.gov.bd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৮ সং�ায় কম �রত কম �চারীেদর আভ��রীণ 
�িশ�ণ  আেয়াজন 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন এবং অিফেস 
�াত�িহক কােজ িব� না ঘটার শেত� । 

(১) �াত�িহক কােজ অ�গিত ও সমেয়র 
��ি�েত 
(২) সং�ার �দান কায �ালেয়   

সরকাির 
িবিধ 

অ�যায়ী 

িনধ �ািরত সময়সীমা। 

১৯ সং�ার  �শাসিনক িবষেয় ত� �দান �টিলেফান বা সরাসির �যাগােযাগ �েযাজ� ��ে� সাদা কাগেজ আেবদনপ� িবনা�ে� তাৎ�িণক/২ 
কায �িদবেস (�েযাজ� 

��ে� 
    

২০ সং�ার ওেয়বসাইেট ত� �কাশ ও 
ওেয়বসাইট পিরচালন 

সং�ার �েয়াজনীয় ত� উপ�াপন এবং 
�কাশ 

www.nlaso.gov.bd িবনা�ে� তাৎ�িণক 

২১ সরকাির আইনগত সহায়তা িবষয়ক 
�িতেবদন/ত�/পিরসং�ান �কাশ ও  
��রণ। 

আইন ও িবচার িবভাগ/ অ� �কান দ�র 
ক��ক চািহত িল�াল এইড িবষয়ক 
�িতেবদন/ত�/পিরসং�ান �কাশ ও  
��রণ করা হয়। 

১) �া� িচ� 
২) সংি�� িবষেয়র উপর ইেতা�েব � 
কায ��ম �হণ করা হেয় থাকেল �স 
সং�া� নিথজাত ত�  
৩) সংি�� িবষেয় আেলাচনা। 

িবনা�ে� তাৎ�িনক/ ০৫ 
কায �িদবস (�েযাজ� 

��ে�) 

২১ মাননীয় ম�ীর জ� �ে�র উ�র ��ত 
করা। 

ক) আইন ও িবচার িবভাগ হেত �� তািলকা 
পাওয়ার পর সং�ার সংি�� িবষেয়র উপর 
হালনাগাত তে�র িভি�েত উ�র ��ত করা 
হয়। 
খ) যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম 
�ে�া�র ��রণ করা হয়। 

১) �� তািলকা িবনা�ে� ০২ কায �িদবস 

২২ ই-নিথ িবষয়ক অিফস আেদশ�েম যথাযথ ক��পে�র �পািরশ�েম িবনা�ে� িনেদ �িশত সময়সীমা 

২৩ সরকাির আইনগত সহায়তা িবষয়ক 
জনসেচতনতা�লক অ��ান আেয়াজেনর 
পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেদ �শনা 
�দান 

অ�মিতপ� ইেমইল, ওেয়বসাইট ও 
ডাকেযােগ ��রণ 

যথাযথ ক��পে�র মা�েম অ�েমাদন 
সােপে� 

িবনা�ে� ০৪ কায �িদবস 

২৪ বািষ �ক কম �-স�াদন �ি�(এিপএ), 
��াচার কম �-পিরক�না বা�বায়ন এবং 
ইেনােভশন কম �-পিরক�না বা�বায়ন।  

সভার ��িত, কম �-পিরক�না বা�বায়েন 
সকল কম �কত�ােদর সােথ সম�য় ও 
�িতেবদন ��রণ।  

১) িনধ �ািরত ফরম  
২) যথাযথ ক��পে�র মা�েম ত� 
স�িলত �িতেবদন ��ত 

িবনা�ে� িনধ �ািরত সময় 
অ�সাের 
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�িমক 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৩) সফটওয়�াের এি�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মা�দা ইয়াসিমন 
সহকারী পিরচালক (মিনটিরং) 

�ফানঃ ৪৯৩৪৯৮০২ (অ:) 
�মাবাইল নং ০১৭১৫-৪২৮৬৬৬ 

ই-�মইল: 
admonitoring@nlaso.gov.bd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২৫ �টিলিভশন িকংবা �বতাের স�চার, 
সংবাদপ�/ সামিয়কীেত িল�াল এইড 
িবষয়ক �চারণা কায ��ম বা�বায়ন 

যথাযথ ক��পে�র মা�েম অ�েমাদন 
�হণ�ব �ক প� জাির করা হয়। 

১) �টিলিভশন িকংবা �বতাের স�চার 
অথবা সংবাদপ�/ সামিয়কীেত িনব�ন 
�কােশর ��ে� স�চার/িনব�েনর ০১ � 
সফটকিপ িসিড আকাের এবং �েয়াজন 
অ�যায়ী। 
২) অ�া� ��ে� উে�িখত তে�র 
উপ� �� �মাণািদ। 

িবনা�ে� সংবাদপে� ০৩ 
কায �িদবস 

�টিলিভশন িকংবা 
�বতােরর ��ে� ০৭ 

কায �িদবস 

২৬ আইেনর বই, �ামে�ট, িলফেলট, 
��ািশয়ার, �পা�ার, ক�ােল�ার,  ডােয়রী 
ও �রণীকা �কােশর কায ��ম �হণ। 

যথাযথ ক��পে�র মা�েম অ�েমাদন 
�হণ�ব �ক �ব�া�হণ। 

আইেনর বই, �ামে�ট, িলফেলট, 
��ািশয়ার, �পা�ার, ক�ােল�ার,  ডােয়রী 
ও �রণীকা �কােশর ��ে� �েয়াজন 
অ�যায়ী। 

িবনা�ে� ৩০ কায �িদবস 

২৭ িল�াল এইড অিফস �ােনজেম� 
সফটওয়�ার িবষয়ক �িশ�ণ �দান ও 
ত� �দান। 
 

যথাযথ ক��পে�র মা�েম অ�েমাদন 
�হণ�ব �ক প� জাির করা হয়। 

সফটওয়�াের ত� ও উপা� পয �ােলাচনা িবনা�ে� ০১-০৩ কায �িদবস 

২৯ িডিজটাল ডাটােবজ সফটওয়�ােরর 
ত�াবধান। 

অিফস আেদশ�েম যথাযথ ক��পে�র �পািরশ িবনা�ে� িনেদ �িশত সময়সীমা 

৩০ ই-সািভ �স িবষেয় পিরক�না �হণ ও 
বা�বায়ন। 

অিফস আেদশ�েম যথাযথ ক��পে�র �পািরশ িবনা�ে� িনেদ �িশত সময়সীমা 

৩১ জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�ার 
�লােগা �বহার অ�েমাদন িবষেয়  

সরকাির/ �বসরকাির �স�ােসবী �িত�ােনর 
আেবদন �াি�র পর ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ�েম প� জাির 

(১) সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) ন�না �চারণা সাম�ী/কনেট� 
 

িবনা �ে� ০৭ কায �িদবস 
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�িমক 
নং 

�সবার মান �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান �সবার �� 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩২ িডএনএ �টে�র অ�েমাদন সং�া� িডএনএ �ট�র যাবতীয় �য় বহন, 
ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম প� জারী 

�জলা িল�াল এইড অিফস �থেক িডএনএ 
�ট� সং�া� �েয়াজণীয় কাগজ প�। 

িবনা �ে� 
সহায়ত�দা

ন 

৫-৬ কায �িদবস 
�জলা িল�াল এইড 

অিফস �থেক চাদহদাপ� 
পাওয়ার সােথ সােথ 

�ব�া �হন করা হয়। 

�মাঃ আকতা��ামান 
সহকারী পিরচালক (অথ � ও 

িহসাব) 
�ফানঃ ৮৩৩১৫০৯ (অ:) 

�মাবাইল নং ০১৭০১-২৬৭৪৩৭ 
ই-�মইল: 

adfinance@nlaso.gov.bd 

 

৩৩ পি�কায় িব�ি� অ�েমাদন সং�া� পলাতক আসািমেদর জ� পি�কায় িব�ি� 
�কাশ। 

�জলা িল�াল এইড অিফস হেত পলাতক 
আসািমেদর জ� �েয়াজণীয় কাগজ প�। 

িবনা �ে� 
সহায়তা 
�দান 

৫-৬ কায �িদবস 
 

�জলা িল�াল এইড 
অিফস �থেক চাদহদাপ� 

পাওয়ার সােথ সােথ 
�ব�া �হন করা হয়। 

৩৫ গিরব, অসহায় ও দির� মা�েষর 
আইনগত সহায়তা �দােনর অথ � 
বরা�করণ; 

মামলার সকল  �য়ভার বহন সং�া�। �জলা িভি�ক চািহদা। িবনা �ে� 
সহায়তা 
�দান 

িল�াল এইড অিফেস 
আেবদন ফরম �রণ 
করার সােথ সােথ 

মামলার জ� �ােনল ল, 
ইয়ার িনেয়াগ 

৩৬ �চার ও �চারনা সং�া� �য় বরা� মামলা সং�া� যাবতীয় ত� �চার �হড অিফস হেত �চার �চােরানার জ� 
�পা�ার, িলফেলট, �ামে�ট, ি�কার, 
�জলায় সরবাহ করা হয়। 

িবনা �ে� এই 
�সবা �দান 
করা হয়। 

�হড অিফস �িতিনয়ত 
�পা�ার,িলফেলট,�াম
��ট, �দান করা হয়। 

৩৭ �জলা িল�াল এইড কিম�র অথ � বরা� �াংক, �,� ইেমল,ডাকেযাগ িনধ �ািরত ফরেম বােজট িববরণীর 
মা�েম। 

িবনা �ে� (৭) সাত কায ©িদবেসর 
মে� 

৩৮ সং�ার �ধান কাযা ©লয়সহ �জলা িল�াল 
এইড অিফেসর কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
�বতনভাতািদ বরা� ��রণ সং�া�। 

�াংক, �,� সাদা কাগেজ যথাযথ ক��পে�র মা�েম 
আেবদন। 

িবনা �ে� (১) এক কায ©িদবেসর 
মে� 
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৩)আওতাধীন দ�র/অ�া� �িত�ানস�েহর িস�েজন চাট �ার িল� আকাের �� করেত হেবঃ �েযাজ� নেহ। 
 

৪) আপনার (�সবা �হীতার) কােছ আমােদর (�সবা �দানকারীর) �ত�াশা 
 

�িমক নং �িত�িত/কাি�ত �সবা �াি�র লে� করণীয় 

১ অিভেযাগ অব�ই িলিখত হেব। 
২ অিভেযাগকারী অিভেযাগ দােয়েরর সময় আবি�কভােব তার �ণ � নাম, িপতা ও মাতার নাম, �কানা, �ফান ফ�া� ও ইেমইল ন�র (যিদ 

থােক) এবং �পশা উে�খ করত: িনধ �ািরত ফরেম স�ণ �ভােব �রণ�ত আেবদন জমা �দান। 
৩ �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ইেমইল িনেদ �শনা অ�সরণ করা। 
৪ আেবদন ফেম �র সােথ �েয়াজনীয় দািলিলক �মাণািদ জমাকরণ। �যমন: অিভেযােগর সােথ যথাযথ �মান ও  ন�না দািখল করেত হেব। 
৫ কারন উ�ব হওয়ার ৩০ িদেনর মে� অিভেযাগ দােয়র করেত হেব। 
৬ সা�ােতর জ� ধায © তািরখ ও িনধ �ািরত সমেয় উপি�ত থাকা। 
৭ �সবা �হেণর জ� আব�ক �ফান/তদিবর না করা। 

 
 

৫) অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা 
 

�কান নাগিরক কাি�ত �সবা না �পেল বা �সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগেযাগ ক�ন। এছাড়া আইিন সহায়তায় জাতীয় �হ�লাইন ন�র 
১৬৪৩০ (�টাল ি�) �ত �যাগােযাগ কের সম�া অবিহতকরণ।   
�. নং কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

১ দািয়��া� কম �কত�া 
সমাধান িদেত �থ � হেল 

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া নাম ও পদবী: আেবদা �লতানা, উপ-পিরচালক (�শাসন) 
�ফান: ৪৯৩৪৯৭৬৫ (অ:) 
ইেমইল: ddadmin@nlaso.gov.bd 
ওেয়ব: www.nlaso.gov.bd 
 

 

িতন মাস 

২ অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনি�� সমেয় 
সমাধান িদেত �থ � হেল 

আিপল কম �কত�া নাম ও পদবী: পিরচালক  
�ফান: ৮৩৩১৯০৬ (অ:) 
ইেমইল: director@nlaso.gov.bd 
ওেয়ব: www.nlaso.gov.bd 

এক মাস 

৩ GRS �ফাকাল পেয়� কম �কত�া িনি�� 
সমেয় সমাধান িদেত �থ � হেল 

মি�পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ 
�ব�াপনা �সল 

অিভেযাগ �হণ �ক�  
৫ ন�র �গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
ওেয়ব: www.lawjusticediv.gov.bd 

িতন মাস 


