আইন ও মমনবমধধকমর পধতষমনসমমহ

ক.
নন
১

আইন সহময়তম দমনকমরর
পধতষমন
জমতরয় মমনবমধধকমর
কধমশন

২

জমতরয় আইনগত সহময়তম
পদমন সনসম

৩

আইন ও সমধলশ সকন

৪

বমনলমফদশ ধলগমমল এইড
এন সমধভরফসস টমস (বমস)

৫

বমনলমফদশ জমতরয় মধহলম
আইনজরবর সধমধত
(ধবএনডধবউএ)

ধঠকমনম
গলফফশমন পমজম (১২ তলম)
৮, শহরদ সমনবমধদক সসধলনম পমরভরন সড়ক
মগবমজমর, ঢমকম-১২১৭।
সফমন: সচয়মরমমমন- ৮৮-০২-৯৩৩৫৫১৩
পমর রকমলরন সদসম: ৮৮০২-৯৩৩৬৩৬৩
সসফকটমরর: ৮৮-০২-৯৩৩৬৩৬৩
ফমমক : ৮৮-০২-৮৩৩৩২১৯
ওফয়বসমইট : www.nhrc.org.bd
ই-সমইল: nhrc.bd@gmail.com
জমতরয় মধহলম সনসম ভবন (৮ম তলম)
১৪৫, ধনউ সবইলর সরমড, ঢমকম -১০০০
সফমন : ৮৮-০২-৮৩৩১৯০৬, ৮৩৩১১৫১
ফমমক : ৮৮-০২-৯৩৩১৭৩৭
হটলমইন: ০১৭৬১২২২২২২-৪
ওফয়বসমইট : www.nlaso.gov.bd
ই-সমইল : info@ nlaso.gov.bd
সজলম কমররমলয়:
সজলম ধলগমমল এইড অধফস
সকল সজলম জজ আদমলত ভবন
৭/১৭, বক-ধব
লমলমমধটয়ম, ঢমকম-১২০৭
সফমন:৮৮-০২-৮১২৬১৩৪,৮১২৬১৩৭,৮১২৬০৪৭
ফমমক : ৮৮-০২-৮১২৬০৪৫
ওফয়বসমইট : www.askbd.org
ই-সমইল : mail@blast.org.bd
১/১ পমইওধনয়মর সরমড, কমকরমইল, ঢমকম-১০০০
সফমন:৮৮-০২-৮৩১৩৬৮৯,৯৩৪৯১২৫
৮৩১৭১৮৫
সমমবমইল : ০১৭১৫-২২০২২০
ফমমক : ৮৮-০২-৯৩৪৭১০৭
ওফয়বসমইট : www.blast.org.bd
ই-সমইল : mail@blast.org.bd
মধনফকম ধমনম টমওয়মর
৪৮/৩, পধশম আগমরগমগও,ঢমকম-১২০৭
সফমন:৮৮-০২-৮১১২৮৫৮,৯১৪৩২৯৩
ফমমক : ৮৮-০২-৮১১২৮৫৮, ৯১৪৩২৯৩

ক.
নন

আইন সহময়তম দমনকমরর
পধতষমন

৬

মমদমররপপর ধলগমমল এইড

৭

ধহউমমমন রমইটস এন
ধলগমমল এইড সমধভরফসস
ইউধনট, বমমক
বমক সসনমর,

৮

অধধকমর

৯

বমনলমফদশ ইনধসধটউট অব
ধহউমমমন রমইটস

১০

বমনলমফদশ মধহলম পধরষদ

১১

বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
কধমশন

১২

আইন সহময়তম সকন
ফমউফনশন

১৩

বমনলমফদশ মধহলম

ধঠকমনম
ওফয়বসমইট : www.bnwlabd.org
ই-সমইল : bnwla@hrcmail.com
এফসমধসফয়শন
ধনউ টমউন, মমদমররপপর-৭৯০০, সপমস বক-০৯
সফমন : ০৬৬১-৬১৫১৮,৬১১৮৬
ওফয়বসমইট : www.mlaabd.org
ই-সমইল : mlaa@bangla.net
৭৫ মহমখমলর, ঢমকম - ১২১২।
সফমন:৮৮-০২-৯৮৮১২৬৫
একফটনশন:৩২৭১(পধরচমলক)
একফটনশন:৩২৭৬ (ধসধনয়র সমফ লইয়মর)
ফমমক :৮৮-০২-৮৮২৩৫৪২
ওফয়বসমইট : www.brac.net
ই-সমইল : info@brac.net
বমড়র নন ৩৫, সরমড নন ১১৭
গলশমন-১, ঢমকম।
সফমন : ৮৮-০২-৯৮৮৮৫৮৭, ০১৭৪৯২৯৩৭৮৯
ফমমক : ৮৮-০২-৯৮৮৬২০৮
ওফয়বসমইট : www.odhikar.org
ই-সমইল : odhikar.bd@gmail.com
২৭, ধবজয়নগর, ঢমকম-১০০০।
সমমবমইল : ০১৭২০৩০৮০৮০
ফমমক : ৮৮-০২-৮৩৫২১৬৬
ই-সমইল : bihr.bd@gmail.com
১০/ধব/১, সসগন বমধগচম, ঢমকম- ১০০০
সফমন : ৮৮-০২-৭১৬৯৭০১
ওফয়বসমইট : www.mahilaparishad.org
ই-সমইল : info@mahilaparishad.org
পধমন কমররমলয়
ফমমট নন-ধস/২ (২য় তলম)
২২২/খ, মমধলবমগ, ঢমকম-১২১৭।
সফমন:৮৮-০২-৯৩৬১৩৫৩,৯১৪৩২৯৩
ফমমক : ৮৮-০২-৯৩৪৩৫০১,৮৩২১০৮৫
ওফয়বসমইট : www.bhrc-bd.org
ই-সমইল : bhrc.nhq @gmail.com
গধলসমন শধপন কমফপক (৮ম তলম)
২ বঙবনপ এধভধনউ, ঢমকম-১০০০।
সফমন:৮৮-০২-৯৫১৩২৩৩,৯৫১৩১৮৮
২/২১, বমবর সরমড, বক-ধব, সমমহমমদপপর, ঢমকম।

ক.
নন

আইন সহময়তম দমনকমরর
পধতষমন
ফমউফনশন

১৪

ধভকধটম সমফপমটর সসনমর
ওফমন সমফপমটর এন
ইনফভধসফগশন ধডধভশন

১৫

এধসড সমরভমইভরস
ফমউফনশন

১৬

কধমউধনধট ধলগমমল সমধভরস

১৭

বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
সমনয় পধরষদ

১৮

বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
সনসম

১৯

বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
বমসবময়ন সনসম

২০

অপরমফজয় বমনলমফদশ

ধঠকমনম
সফমন:৮৮-০২-৯১১৫৬৯৬
ফমমক : ৮৮-০২-৯১১০০৮৮
ওফয়বসমইট : www.bdwt.org
ই-সমইল : bdwf@bangla.net
ধডএমধপ, ঢমকম।
সতজগমগও থমনম পমঙন
ফমমরফগট, ঢমকম
সফমন:৮৮-০২-৯১১০৮৮৫
সমমবমইল : ০১৭৪৫৭৭৪৪৮৭
সহললমইন : ০১৭৩৩২১৯০৩০, ০১৭৩৩২১৯০০৫
০১৭৫৫৫৫৬৬৪৪-৪৫
বমড়র নন-১২, সরমড নন-২২, বক-সক, বনমনর মফডল টমউন, ঢমকম১২১৩
ফমন:৮৮-০২-৯৮৯১৩১৪,৯৮৬২৭৭৪,
৯৮৮০১৪২,৯৮৮৬৩৮৩
ফমমক : ৮৮-০২-৯৮৮৮৪৩৯
ওফয়ভসমইট : www.acidsurvivors .org
বমড়র নন -৩৩৩, সরমড নন ১১৩
গলশমন, ঢমকম-১২১২
সফমন : ৮৮-০২-৯৮৪০৩২৭,৮৮৫৭৫০৮
সমমবমইল : ০১৯২৬৭৩৮২৭৭
ফমমক : ৮৮-০২-৯৮৮৭৯৬৮
ই-সমইল : info@communitylegalservice.org
ওফয়বসমইট : www.communitylegalservice.org
বমড়র নন-৫/৪, বক-এফ
লমলমমধটয়ম, ঢমকম।
৭২, ধঝগমতলম সরমড, ধমনমধন, ঢমকম-১২০৯
সফমন : ৮৮-০২-৮৬১০৫৯১
ফমমক : ৮৮-০২-৮৬১৭২৬৯
সফমন : ৮৮-০২-৯৫৬৮২২৪, ০১৯১১৬৭৭১৭১
ফমমক : ৮৮-০২-৯৫১৩৮৩৬
৩/২০,হমময়প ন সরমড, বক-ধব,সমমহমমদপপর, ঢমকম-১২০৭
সফমন:৮৮-০২-৯১৩৫৯৬৯,৯১১৬৬১৩,৮১১৫৭৯৮
ফমমক : ৮৮-০২-৮১১০৩৮০
হটলমইন : ০১৯১৭০১৬২৮৮
ওফয়বসমইট : www.aparajeyo.org
ই-সমইল: info@ aparajeyo.org

ক.
নন
২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭
২৮

২৯

আইন সহময়তম দমনকমরর
পধতষমন
বমনলমফদশ ধরফহধবফলশন
সসনমর ফর টমম ধভকধটমস

ধঠকমনম

২৭, ধবজয়নগর, ঢমকম-১০০
সফমন : ৮৮-০২-৯৩৪৯৮৫১
ওফয়বসমইট : www.brct.org
ই-সমইল: brct@ citechco.net
ধহউমমমন রমইটস কনফগস
১২, সক এম দমশ সলন, ধটকমটপ লর, ঢমকম-১২১৩
ফর বমনলমফদশ মমইনরধরধটস ফমমক : ৯৫৬৮৫৮৯
ওফয়বসমইট : www.hrcbm.org
ই-সমইল: hrcbm.dhaka@gmail.com
নমরর পক
বমড়র নন ৪৬,সরমড নন-১৩/এ
ধমনমধন আ/এ, ঢমকম-১২০৯
সফমন : ০১৭১১ ৫২৮৭৮৫, ০১৭১১৮১৯০৬৪
০১৭১১৫৯৩৯৬০
বমনলমফদশ ধশশ অধধকমর
বমড়র নন-২৪৮ (তয় তলম), সরমড নন -১৪ এ
সফমরমম
ধমনমধন আ/এ, ঢমকম-১২০৯
সফমন : ৮১১০৮৫৭
ফমমক : ৯১১০০১৭
ওফয়বসমইট : www.bsafchild.org
ই-সমইল: bsaf@bangla.net
বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
মমনবমধধকমর ভবন
বমসবময়ন সনসম মমনবমধধকমর ৪ কফলজ সরমড, (ফজলপল হক মপসধলম হল সনলগ)
শমহবমগ, ঢমকম - ১০০০।
সফমন: ৮৮-০২-৯৫৬৮২২৪
সমমবমইল-০১৭১১৩৪৯৯৫৬
ফমমক : ৮৮-০২-৯৫১৩৮৩৬
ওফয়বসমইট : www. manabidhikar.org
ই-সমইল: info@manabidhikar.org
বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
২৪/৪ (২য় তলম), ধসফদশরর সরমড, ঢমকম-১২১৭
সমনয় পধরষদ
সফমন - ৯৩৩০৯৩৯
৪/১৭ হমময়প ন সরমড, সমমহমমদপপর, ঢমকম
সফমন -৯১২৫২৭০, ০১৭১৮৪২১২০৩।
রমইটস রফশমর
আর.এস ভবন (৩য় তলম)
সজলম সরমড, রফশমর-৭৪০০
মমনপফষর জনম ফমউফনশন
বমড়র নন ৪৭, সরমড ৩৫/এ
(এমফজএফ)
গলশমন ২, ঢমকম ১২১২
সফমন : ৮৮-০২-৯৮৫০২৯১-৯৪, ৯৮৯০১১১
ফমমক : ৮৮-০২-৯৮৫০২৯৫
ই-সমইল : info@manusher.org
এমমকশন এইড বমনলমফদশ
বমড়র নন -৮, সরমড নন ১৩৬
গলশমন-১, ঢমকম-১২১২

ক.
নন

আইন সহময়তম দমনকমরর
পধতষমন

ধঠকমনম

সফমন ৮৮৩৭৭৯৬,৯৮৯৪৩৩১,৮৮৩৫৬৩২
ফমমক : ৮৮১৫০৮৭
ই-সমইল : aab.mail@actinaid.org
ওফয়বসমইট : www.actionaid.org
৩০ বমনলমফদশ
বমড়র নন -১৫এ, সরমড নন ৩
এনভমইরনফমনমল লইয়মর
ধমনমধন আ/এ, ঢমকম-১২০৫।
এফসমধসফয়শন
সফমন : ৮৮-০২-৮৬১৪২৮৩,৮৬১৮৭০৬
ফমমক : ৮৮-০২-৮৬১২৯৫৭
ওফয়বসমইট : www.belabangla.org
ই-সমইল: bela@bangla.net
৩১ বমনলমফদশ ইনমর১৪/২০, ইকবমল সরমড, সমমহমমমদপপর, ঢমকম-১২০৭
ধরধলধজয়মন কমউধনল ফর
সফমন : ৯১৪১৪১০
ধপস এন জমধসস
ফমমক : ৮১২২০১০
৩২ এলমফয়ন ফর সকম৮/১৩, বক-ধস, তমজমহল সরমড, সমমহমমদপপর, ঢমকম-১২০৭।
অপমফরশন এন ধলগমমল
সফমন : ৮৮-০২-৮১২৯৪০০
এইড বমনলমফদশ
সমমবমইল-০১৯১১-৩৪৯১১৮
ফমমক :৮৮-০২-৮১১১৭০৬
ওফয়বসমইট : www.aclabbd.org
৩৩ আরধডআরএস বমনলমফদশ বমড়র ৪৩, সরমড ১০, সসকর ৬
(রনপপর, ধদনমজপপর ররমল
উতরম, ঢমকম-১২৩০।
সমধভরস)
সফমন : ৮৮-০২-৮৯৫৪৩৮৪-৮৬
ফমমক :৮৮-০২-৮৯৫৪৩৯১
ওফয়বসমইট : www.rdrsbangla.net
৩৪ বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
২২২/খ, মমধলবমগ (২য় তলম)
কধমশন
ফমমট ধস-২, ঢমকম-১২১৭
সফমন : ৯৩৬১৩৫৩, ০১৭১৮৪২১২০৩
৩৫ বমনলমফদশ ইনধসধটউট অব ৭৫৩, সমফহদরবমগ, চটগমম
ধথফয়টমর
সফমন : ৮৮-০৩১- ৬১৮৫৬২
ফমমক : ৮৮-০৩১-৬১০২৬২
ওফয়বসমইট : www.bita-bd.org
ই-সমইল: info@bita-bd.orgt
৩৬ সকয়মর বমনলমফদশ
পগধত ইনপফরন ভবন(৯ম-১৩তলম)
২০-২১, কমওরমন বমজমর, ঢমকম-১২১৫।
সফমন : ৮৮-০২-৮১১৩১৮৫, ৯১৪০৪৯২
ফমমক : ৮৮-০২-৮১১৪১৮৩
ওফয়বসমইট : www.carebangladesh.org
৩৭ বমনলমফদশ নমরর পগধত সনঘ কলনম সপনর
১৩/১৪ বমবর সরমড, (২য় তলম), বক-ধব
সমমহমমদপপর, হমউধজন এফসট, ঢমকম-১২০৭

ক.
নন

৩৮

৩৯

৪০

আইন সহময়তম দমনকমরর
পধতষমন

ধঠকমনম

সফমন : ৮১৩০০৮৩, ৮১২৪৮৯৯
ফমমক : ৯১২০৬৩৩
ওফয়বসমইট : www.bnps.org
ই-সমইল: bnps@bangla.net
বমনলমফদশ মমনবমধধকমর
টমনকম টমওয়মর (২য় তলম), ৪২/১/গ
বপমফরম
সসগনবমধগচম, ঢমকম-১০০০
সফমন : ৮৮-০২-৭১৬৫৩৯৩
ফমমক : ৮৮-০২-৭১৬৬৬৯৭
ই-সমইল : bhrb.bd@gmail.com
ওফয়বসমইট : www. bhrb.org
ধনররমধতত নমররফদর জনম
মধহলম ধবষয়ক অধধদপর
সহললমইন
৩৭/৩, ইসমটন গমফডরন সরমড, ঢমকম
সফমন : ৮৮-০২-৯৩৬১৪৯২
ওফয়বসমইট : www.dwa.gov.bd
নমরর ধনররমতন পধতফরমধ
জমতরয় মধহলম সনসম ভবন
সসল জমতরয় মধহলম সনসম ১৪৫, ধনউ সবইলর সরমড, ঢমকম।
সফমন : ৮৮-০২-৮৩১৯০৮৪, ৯৩৪২৩৪১
ফমমক : ৮৮-০২-৯৩৪৫১৫২
ওফয়বসমইট : www. jms.gov.bd

