
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রোন সাংস্থা 

নাগররক সসবায় উদ্ভাবনী উদযাগসমূদহর অগ্রগরত প্ররতদবেন 

 

ক্র.নাং রবষয় প্রস্তারবত রবষয় 

(গ্রহীতব্য কাদজর 

নাম) 

বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমারির 

তাররখ) 

সাংস্থার োরয়ত্বপ্রাি 

কম মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পররমাপ অগ্রগরত 

১ রনজ অরফদসর সসবা 

সহজীকরণ 

সরকারর আইরন 

সহায়তা সাদে সমৃ্পক্ত 

সব মদমাট ২৫ টি ফরম 

সাংস্থার রনজস্ব 

ওদয়বসাইদট 

ডাউনদলাড করার 

ব্যবস্থাকরণ 

২০১৭-১৮ মাসুো ইয়াসরমন 

সহকারী পররচালক -

মরনটররাং 

এর ফদল সাংস্থার 

অধীনস্থ ৬৭ টি 

কার্ মালয়সমূদহ 

সরকারর আইরন 

সহায়তা কার্ মক্রদমর 

োিররক কাজসমূহ 

বাস্তবায়দন ও 

সকন্দ্রীয় কার্ মালদয় 

প্ররতদবেন সপ্ররদণ 

সহায়ক হদব। 

ওদয়বসাইদট 

ফরম সমূহ 

আপদলাড 

সম্পন্ন 

২ রনয়রমত ওদয়বসাইট 

আপদডটকরণ 

সাংস্থার অরফস 

আদেশ, সনাটিশসমূহ 

ওদয়বসাইদট 

আপদলাড করা 

২০১৭-১৮ মরনটররাং শাখা এর ফদল অধীনস্থ 

কার্ মালয়সমূহ 

সাংস্থার অরফস 

আদেশ, 

সনাটিশসমূহ , 

রনদে মশনা রবষদয় 

সহদজই অবগত 

হদব এবাং পত্রসমূহ  

সাংরক্ষদণ সহায়ক 

হদব। 

ওদয়বসাইদট 

অরফস আদেশ, 

সনাটিশসমূহ 

আপদলাড 

রনয়রমত/চলমান 

৩ সরকারর আইরন 

সসবায় জাতীয় 

সহল্পলাইন 

কলদসন্টার স্থাপন ও 

সসবার পরররধ 

বৃরিকরন 

২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭,২০১৭-১৮ মরনটররাং শাখা এর ফদল আইন 

সম্পরকমত সর্দকান 

প্রশ্ন, মামলার 

প্রােরমক তথ্য, 

আইনগত 

কলদসন্টার 

স্থাপন ও 

সসবাসমূহ প্রোন 

রনয়রমত/চলমান 



ক্র.নাং রবষয় প্রস্তারবত রবষয় 

(গ্রহীতব্য কাদজর 

নাম) 

বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমারির 

তাররখ) 

সাংস্থার োরয়ত্বপ্রাি 

কম মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পররমাপ অগ্রগরত 

কাউরিরলাং, 

আইনগত সহায়তার 

জন্য রলগ্যাল এইড 

অরফদস সপ্ররণ এবাং 

আইরন সসবার 

মাদনান্নয়দন সর্দকান 

অরিদর্াগ গ্রহণ ও 

প্ররতকার 

কার্ মক্রমসমূহ 

বাস্তবায়ন করা 

সহজ হদব; 

৪ রলগ্যাল এইড এযাপস রডরজটাল সসবা 

প্রোদনর রনরমদে 

স্মাট মদফান সমূদহ 

এন্ড্রদয়ড রসদেদম 

রলগ্যাল এইড সসবা 

প্রোন 

২০১৭-১৮ মরনটররাং শাখা এর ফদল সাধারণ 

জনগণ সরকাদরর 

আইরন সসবা 

সম্পদকম জানদত 

পারদব এবাং 

সহদজই আইরন 

সসবা গ্রহণ করদত 

পারদব। 

সে-সোদর 

এযাপস 

আপদলাড  করা 

সম্পন্ন/উদবাধদনর 

অদপক্ষায় 

৫ এসএমএস এর 

মাধ্যদম সরকারর 

আইরন সসবা প্রোন 

 রবচার প্রােী 

জনগদণর আইরন 

সসবার আদবেন 

অনুদমােন, মামলায় 

আইনজীবী রনদয়াগ, 

এরডআর/মামলার 

প্ররতটি পেদক্ষদপ 

সাংরিষ্ট 

আদবেনকারীর 

সমাবাইদল এসএমএস 

এর মাধ্যদম তথ্য 

২০১৭-১৮ প্রস্তাবকারী-মাসুো 

ইয়াসরমন 

সহকারী পররচালক -

মরনটররাং 

এর ফদল রলগ্যাল 

এইড অরফদস 

আগত অসহায় 

রবচারপ্রােী সহদজই 

তার আদবেদনর 

অবস্থা/মামলার 

তাররখ সমূহ 

জানদত পারদব এবাং 

তাদের অে ম ও সময় 

সাশ্রয় হদব। 

এসএমএস সসবা 

চালুকরণ 

সম্পন্ন/উদবাধদনর 

অদপক্ষায় 



ক্র.নাং রবষয় প্রস্তারবত রবষয় 

(গ্রহীতব্য কাদজর 

নাম) 

বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমারির 

তাররখ) 

সাংস্থার োরয়ত্বপ্রাি 

কম মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পররমাপ অগ্রগরত 

প্রোন 

৬ ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম 

অরিদর্াগ/সমস্যা 

গ্রহণ 

সাংস্থার রনজস্ব 

ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম সর্দকান 

ব্যরক্ত আইরন 

পরামদশ মর জন্য 

অরিদর্াগ/সমস্যা 

সাংস্থায় সপ্ররদণর 

ব্যবস্থা অন্তর্ভ মক্ত করা 

হদয়দে 

২০১৭-১৮ মরনটররাং শাখা। 

ই-সমইল সমূদহর 

জবাব প্রোন কদরন 

মাসুো ইয়াসরমন 

সহকারী পররচালক -

মরনটররাং 

এর ফদল ঘদর 

বদসই সাধারণ 

মানুষ রডরজটাল 

পিরতদত সরকারর 

আইরন সসবা সপদত 

পাদর; 

অরিদর্াগ/সমস্যা 

সসবাবক্স 

ওদয়বসাইদট 

অন্তর্ভ মক্ত 

সম্পন্ন/চলমান 

৭ সামারজক সর্াগাদর্াগ 

মাধ্যম সফইসবুক 

অরফরসয়াল সফইসবুক 

সপইদজর মাধ্যদম 

সরকারর আইরন 

সহায়তা  রবষদয় 

ব্যাপক জনসদচতনতা 

সৃরষ্ট করা এবাং  

রডরজটাল সসবার 

মাধ্যদম হাদতর কাদে 

সরকারর আইরন 

সহায়তা কার্ মক্রমদক 

রনদয় র্াওয়া 

২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ মরনটররাং শাখা। 

 

এর ফদল আপামর 

জনসাধারণ 

সরকাদরর আইরন 

সহায়তা সম্পদকম 

সরকাদরর চলমান 

সাফল্য সম্পদকম 

জানদত পারদব এবাং 

সমাদজ আইন 

সদচতনতা বৃরি 

পাদব।  

অরফরসয়াল 

সফইসবুক সপইজ 

চালুকরণ ও 

জনগদণর সমস্যা 

সম্বরলত প্রদশ্নর 

জবাব সেওয়া। 

সম্পন্ন/চলমান 

৮ ইউটিউব এর মাধ্যদম 

তথ্য প্রচার 

সরকারর আইরন সসবা 

সম্পদকম রবজ্ঞাপন 

ততরী ও অরফরসয়াল 

ইউটিউব চযাদনদল 

প্রচার 

২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ সহকারী পররচালক -

মরনটররাং 

এর ফদল সরকাদরর 

আইরন সসবা 

সম্পদকম সেদশর 

আপামর 

জনসাধারণ জানদত 

পারদব এবাং সসবার 

মান বৃরি পাদব। 

ইউটিউব চযাদনল 

চালুকরণ ও 

রনয়রমত 

আপদডট করা 

সম্পন্ন/চলমান 

৯ ‘রলগ্যাল এইড 

অরফস ম্যাদনজদমন্ট 

সফটওয়যার মাধ্যদম 

সাংস্থার অধীনস্থ  

২০১৭-১৮ মরনটররাং শাখা। 

 

ই-সসবার অাংশ 

রহদসদব এ 

সফটওয়যার 

চালুকরণ 

সম্পন্ন/ 

উদবাধদনর 



ক্র.নাং রবষয় প্রস্তারবত রবষয় 

(গ্রহীতব্য কাদজর 

নাম) 

বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমারির 

তাররখ) 

সাংস্থার োরয়ত্বপ্রাি 

কম মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পররমাপ অগ্রগরত 

সফটওয়যার’ সকল রলগ্যাল এইড 

অরফদস সরকারর 

আইরন  সসবা 

সাংক্রান্ত সর্সকল 

কার্ক্রমমসমূহ 

বাস্তবারয়ত হদব, সস 

সকল কার্ মক্রদমর 

র্াবতীয়  তথ্য, 

উপাে, পররসাংখ্যান 

ও রববরণ অনলাইন 

রসদেদম সাংররক্ষত 

হদব এবাং সাংস্থার 

সকন্দ্রীয় কার্ মালয় 

অনলাইন রসদেদমর 

মাধ্যদম সকল 

রলগ্যাল এইড 

অরফদসর কার্ মক্রম 

পর্ মদবক্ষণ করা 

র্াদব, র্া গুণগত 

মানসম্পন্ন রলগ্যাল 

এইড ব্যবস্থাপনা 

মরনটররাং বা 

তোরক করদত 

সহায়ক হদব। 

সফটওয়যাদরর 

মাধ্যদম  সর্দকান 

ব্যরক্ত (প্রদয়াজদন 

বা সরকাদরর 

রডরজটাল তথ্য 

সকদন্দ্রর 

সহায়তায়) 

রনধ মাররত এযাপস 

বা ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম অনলাইদন 

আইনগত 

সহায়তার জন্য 

আদবেন করদত 

পারদব, অনলাইদন 

আইরন পরামশ ম 

চাইদত পারদব, 

রলগ্যাল এইড 

অরফস আদবেন 

অনুদমােদনর সাদে 

সাদে সাংরিষ্ট 

আদবেনকারীর 

সমাবাইদল 

ম্যাদসজ চদল 

র্াদব, ক্লাইন্ট তার 

মামলা সাংক্রান্ত 

তথ্য সমাবাইল 

এযাপস ও 

অদপক্ষায় 



ক্র.নাং রবষয় প্রস্তারবত রবষয় 

(গ্রহীতব্য কাদজর 

নাম) 

বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমারির 

তাররখ) 

সাংস্থার োরয়ত্বপ্রাি 

কম মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পররমাপ অগ্রগরত 

ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম জানদত 

পারদব, মামলার 

তাররখ রনধ মারদণর 

সাদে সাদে 

সাংরিষ্ট ক্লাইন্ট ও 

প্যাদনল 

আইনজীবীর 

সমাবাইদল 

ম্যাদসজ চদল র্াদব 

ইতযারে ই-সারি মস 

অন্তর্ভ মক্ত করা 

হদয়দে। আদরা 

উদেখ্য সর্, এ 

সফটওয়যার 

মাধ্যদম সাংস্থার 

অধীনস্থ  সকল 

রলগ্যাল এইড 

অরফদস সরকারর 

আইরন  সসবা 

সাংক্রান্ত র্া র্া 

কার্ক্রমম 

বাস্তবারয়ত হদব, 

সস সকল 

কার্ মক্রদমর 

র্াবতীয়  তথ্য, 

উপাে, 



ক্র.নাং রবষয় প্রস্তারবত রবষয় 

(গ্রহীতব্য কাদজর 

নাম) 

বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমারির 

তাররখ) 

সাংস্থার োরয়ত্বপ্রাি 

কম মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পররমাপ অগ্রগরত 

পররসাংখ্যান ও 

রববরণ অনলাইন 

রসদেদম 

সাংররক্ষত হদব 

এবাং সাংস্থার 

সকন্দ্রীয় কার্ মালয় 

অনলাইন 

রসদেদমর মাধ্যদম 

সকল রলগ্যাল 

এইড অরফদসর 

কার্ মক্রম 

পর্ মদবক্ষণ করা 

র্াদব, র্া গুণগত 

মানসম্পন্ন রলগ্যাল 

এইড ব্যবস্থাপনা 

মরনটররাং বা 

তোরক করদত 

সহায়ক হদব 

১০ ই-সমইল সুষ্ঠুিাদব সরকারর 

োরয়ত্ব পালদনর 

জন্য ইদলকট্ররনক 

সর্াগাদর্াদগর 

সগাপনীয়তা, 

জবাবরেরহতা ও 

কার্ মকাররতা 

রনরিত করার 

লদক্ষয ‘সরকারর ই-

২০১৭-১৮ মরনটররাং শাখা। 

 

‘সরকারর ই-সমইল 

নীরতমালা ২০১৮’ 

বাস্তবায়ন ও ই-

গিমদনি রসদেম 

চালুকরণ; 

সরকারর ই-

সমইল চালুকরণ 

সম্পন্ন/চলমান 



ক্র.নাং রবষয় প্রস্তারবত রবষয় 

(গ্রহীতব্য কাদজর 

নাম) 

বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমারির 

তাররখ) 

সাংস্থার োরয়ত্বপ্রাি 

কম মকতমা 

প্রতযারশত ফলাফল পররমাপ অগ্রগরত 

সমইল নীরতমালা 

২০১৮’ বাস্তবায়ন; 

১১ ই-নরে রডরজটাল ই-

সরসপি রসদেম 

চালুকরণ 

২০১৭-১৮ প্রশাসন/মরনটররাং/অে ম 

ও রহসাব শাখা 

সরকাদরর 

রডরজটাল সরসপি 

রসদেম চালুকরণ 

ই-নরে 

বাস্তবায়দন 

পেদক্ষপ গ্রহণ 

ই-নরে রবষদয় 

দুই রেন ব্যাপী 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

১২ ই-রজরপ সরকারর ক্রয়কাদর্ ম 

স্বচ্ছতা আনয়ন 

২০১৭-১৮ প্রশাসন/মরনটররাং/অে ম 

ও রহসাব শাখা 

ক্রয়কাদর্ ম 

রডরজটাল রসদেম 

চালুকরণ 

ই-সটন্ডার 

বাস্তবায়ন 

২০১৭-১৮ অে ম 

বেদর সাংস্থা 

সফলিাদব           

ই-রজরপ সটন্ডার 

সম্পন্ন কদর 

১৩ সজলারিরেক 

হটলাইন সসবা 

চালুকরণ 

সাংস্থার অধীনস্থ 

প্ররতটি কার্ মালদয় 

(৬৭) সরকারর 

সমাবাইল প্রোদনর  

মাধ্যদম 

সজলারিরেক 

হটলাইন সসবা 

রনরিতকরণ 

২০১৭-১৮ প্রশাসন/মরনটররাং/অে ম 

ও রহসাব শাখা 

প্ররতটি রলগ্যাল 

এইড অরফদস 

সাধারণ মানুষ 

সরকারর আইরন 

সসবা প্রারির 

লদক্ষয সফান কদর 

সর্ন প্রদয়াজনীয় 

তথ্য সহদর্ারগতা 

পায় তা 

রনরিতকরণ;  

হটলাইন সসবা 

চালুকরণ 

সম্পন্ন/চলমান 

১৪ প্রকাশনা ও 

ডকুদমদন্টশন 

সরকারর আইরন 

সসবার প্রচাদর 

রবরিন্ন ধরদনর 

সপাোর, সফস্টুন, 

রলফদলট প্রকাশ ও 

রবতরণ 

২০১৬-১৭,২০১৭-১৮ প্রশাসন/মরনটররাং/অে ম 

ও রহসাব শাখা 

সরকারর আইরন 

সসবার প্রচার ও 

প্রসার 

 সম্পন্ন/চলমান 

 


