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জাতীয় আiনগত সহয়তা সং ার ত নুযায়ী, 311৯ েথেক 312৯ সােলর মাচ র্ পয র্  সারােদেশ িতন লাখ ৯4 হাজার 8৯1 জনেক 
িবনামূে  আiনগত সহায়তা েদoয়া হেয়েছ। eেদর মে  দুi লাখ 51 হাজার 329 জনেক মামলায় সহায়তা, eক লাখ 29 হাজার 
426 জনেক আiিন পরামশ র্ েসবা, 28 হাজার ৯3৯ জনেক িবক  িবেরাধ িন ি  েসবা eবং হটলাiন o জাতীয় েহ লাiেনর 
মা েম 81 হাজার 867 জনেক ত েসবা েদoয়া হেয়েছ। আiনগত সহায়তা া েদর মে  77 হাজার 513 জন কারাবি o 
িছেলন। eিদেক, 3126 সােলর েসে মব্ের সুি ম েকােট র্o িলগয্াল eiড কিমিটর কায র্ ম শুরু হেয়েছ। গত 41 মাচ র্ পয র্  েজল 
আিপলসহ েদoয়ািন o েফৗজদাির িমিলেয় দুi হাজার 548িট মামলা িলগয্াল eiেডর আoতায় িন ি  করা হেয়েছ। বত র্মােন 
হাiেকােট র্র eকািধক েব  িবচােরর দীঘ র্সূ তা o িবনা িবচাের কারাগাের আটক কেয়িদেদর িলগয্াল eiেডর আoতায় আiিন সহয়তা 
িদেত তৎপর রেয়েছন। 
 
e িবষেয় জাতীয় আiনগত সহায়তা দান সং ার পিরচালক েজলা জজ েমা. আিমনুল iসলাম সমকালেক বেলন, সরকােরর নানা 
uে ােগর কারেণ কেয়ক বছর ধের সরকাির খরেচ আiিন েসবা হেণর হার েম বাড়েছ। আমরা আশা করিছ, সবার েচ ায় e 
কায র্ ম আরo eিগেয় যােব। বত র্মােন 69িট েজলায় পূণ র্কালীন িলগয্াল eiড কম র্কত র্া রেয়েছন বেল জানান িতিন। 
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