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লিগ্যাি এইড ( আইলি সহায়তা লিভাগ্) কততকৃ জালতগ্ত সমতা প্রচারেে উরেরযয 

লিদ্যমাি ও পলেকলিত পদ্রেপ  

হংকং-য়ে, জাতি বা আবাসন প্রদত্ত [য়েতসয়েন্সি] তনতব িয়েয়ে প্রয়িেক বেন্সিয়কই আতথ িক সংগতি এবং 

য াগেিাে পেীক্ষাগুতিয়ি উত্তীর্ ি হয়ে আইতন সহােিা গ্রহর্ কেয়ি হে। 

তিগোি এইে তেপার্িয়েন্ট বা আইতন সহােিা তবভাগ (এি এ তে) আয়বদনকােী/সহােিাপ্রাপ্ত তভন্ন তভন্ন 

জাতিে বেন্সিয়দেয়ক আইতন সহােিা পতেয়েবা প্রদানকায়ি িায়দে সাহা োয়থ ি তনম্নতিতিি কা িক্রোতদ 

গ্রহর্ কয়েয়ে/পতেকল্পনা কয়েয়ে: 

ক। আইলি সহায়তা পলেরেিাগুলি লিেরয় পুস্তিকালদ্ 

তবদেোন 

পদয়ক্ষপ 

 আইতন সহােিা তবভাগ (এি এ তে) বাংিা, তহন্সি, ইয়িায়নতেোন, যনপাতি,

িাগািগ, পাঞ্জাবী, িাতেি, থাই, উদদি এবং তভয়েিনােী সহ ১০ টর্ ভাোে আইতন

সহােিা তবেয়ে একটর্ প্রচােপত্রোিা [তসতেজ] প্রকাে কয়েয়ে।

 এই প্রচাে পত্রগুয়িাসহ অনোনে প্রচােপত্রগুতি আইতন সহােিা তবভায়গে

কা িািেগুতিয়ি পাওো  াে অথবা এগুতিয়ক আইতন সহােিা তবভায়গে

ওয়েবসাইর্ যথয়ক োউনয়িাে কয়ে যনওো  াে।

 এগুতি আেও পাওো  াে সংতিষ্ট দিূাবাসগুতিে কা িািয়ে, প্রতিতনতিহীন

যোকদ্দোকােীয়দে জনে তবচাে তবভায়গে সংস্থান যকয়ে [জদতেতেোতে-ে

তেয়সাস ি যসন্টায়ে], প্রতিতনতিহীন যোকদ্দোকােীয়দে জনে যদওোতন কা িতবতি

তবেয়ে তিগোি এেভাইস স্কীে বা আইতন পোেে ি প্রকল্প (কা িতবতি তবেয়ে

পোেে ি প্রকল্প)-ে কা িািয়ে, থানাগুতিয়ি, জনসািােয়র্ে জনে স্বোষ্ট্র তবভায়গে

য  অনদসন্ধান ন্সজজ্ঞাসা যসবা যকেগুতি আয়ে যসিায়ন, শ্রে তবভায়গে প্রাঙ্গয়র্,

সংয়োিনেূিক সেবা তবভায়গ, সোজ কিোর্ তবভায়গ এবং সেকাতে

হাসপািািগুতিয়ি।

 সম্ভাবে আয়বদনকােীগর্য়দে েয়িে  াো তভন্ন জাতিবয়গ িে োনদে িায়দে আইতন

সহােিা যসবাে োয়নান্নেয়নে িয়ক্ষে গ্রাহক যসবা একটর্ উয়দোগ তহয়সয়ব,

উপয়ে উতিতিি ১০ টর্ ভাোে একটর্ যপাস্টাে তিতে কো হয়েয়ে এবং প্রদে িয়নে

জনে োিা হয়েয়ে  ায়ি ইংয়েন্সজ ভাোে বা চীনা ভাোে কথা বয়িন না এেন

সম্ভাবে আয়বদনকােীগর্য়দেয়ক সয়চিন কো  াে য  আয়বদন প্রন্সক্রোে

সাহা ে কেবাে জনে তবনা িেয়চ যদাভােী যসবা পাওো  াে।

 িয়থেে জনে তবতভন্ন জাতিে বেন্সিগর্ যপাস্টাে যদয়ি তনয়ি পায়েন অথবা আইতন

সহােিা তবভায়গে ওয়েবসাইয়র্ যসবা তবেেক প্রচােপত্রসেহূ োউনয়িাে

কেয়ি পায়েন।

ভতবেেৎ 

কা িক্রয়েে 

েূিোেন 

 প্রচােেূিক কে িসচূী সম্পতকিি েিােি প্রতিন্সক্রো ও কা িকাতেিা অনবেি

প িায়িাচনা কয়ে তিগোি এইে িায়দে যসবাে উন্নেন কেয়ব।
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খ। আইলি সহায়তাে  ললিগ্যাি এইড) আরিদ্ি কোে জিয দদ্াভােীে পলেরেিা 

তবদেোন 

পদয়ক্ষপ 

 জাতি বা আবাসন প্রদত্ত [য়েতসয়েন্সি] তনতব িয়েয়ে প্রয়িেক বেন্সি ত তনই আতথ িক 

সংগতি এবং য াগেিা পেীক্ষাে উত্তীর্ ি হন িাোই তিগোি এইে বা আইতন 

সহােিা পায়বন। 

 আয়বদনকােীো  াো ইংয়েজী ভাোে বা চাইতনজ ভাোে কথা বিয়ি পায়েন 

না িায়দেয়ক আয়বদন প্রন্সক্রোয়ি সহােিা কোে জনে আইতন সহােিা তবভাগ 

 (এি এ তে) তবনা িেয়চ যদাভােীে যসবা প্রদায়নে বেবস্থা কেয়ব।    

 আয়বদনকােী  াো আতথ িক সংগতি ও য াগেিা পেীক্ষাে উত্তীর্ ি হয়ি বেথ ি 

হয়েয়েন ,িায়দে উচ্চ আিাদয়িে যেন্সজস্ট্রায়েে তনকর্ আতপি কোে অতিকাে 

েয়েয়ে। আইতন সহােিা তবভাগ আয়বদনকােীগর্য়ক   / আতপিকােীগর্য়ক 

আতপয়িে যনাটর্ে দাতিি কেয়ি ,আতপয়িে জনে একটর্ িাতেি তনি িাের্ 

কেয়ি এবং ইংয়েজী ভাো বা চাইতনজ ভাোে কথা বিয়ি পায়েনা এেন 

আয়বদনকােীয়দে   / আতপিকােীয়দে আতপি শুনাতনয়ি তবনা িেয়চ একজন 

যদাভাে   যসবাে বেবস্থাে জনে তবচাে তবভাগয়ক অবতহি কেয়ি সহােিা কেয়ব। 

 আয়বদনকােীগর্  াো ইংয়েজী ভাোে বা চাইতনজ ভাোে কথা বিয়ি পায়েন 

না িায়দে আয়বদন প্রন্সক্রোয়ি সহােিা কোে জনে তবনা িেয়চ যদাভােীে যসবা 

পাওো  াে যস তবেয়ে িায়দেয়ক সয়চিন কেবাে িয়ক্ষে উপয়ে উতিতিি ১০ 

টর্ ভাোে একটর্ যপাস্টাে তিতে কো হয়েয়ে এবং িা প্রদে িয়নে জনে োিা 

হয়েয়ে। 

 

ভতবেেৎ 

কা িক্রয়েে 

েূিোেন 

 আইতন সহােিাে আয়বদনকােীগয়র্ে যথয়ক প্রতিন্সক্রো েিােি সংগ্রহ কো 

হয়ব এবং পতেয়েবাগুতিে ক্রোগি উন্নতি সািয়নে িয়ক্ষে তবয়বচনা কো হয়ব। 

 উপয়ে উতিতিি ১০ টর্ ভাোে েয়িে ৮ টর্ ভাো সেতিি একটর্ িাৎক্ষতর্ক 

অনদবাদ কা িক্রে সম্মদিসাতেে [ফ্রন্টিাইন] কেীয়দে কে িস্থয়ি [ওোকি-

যস্টেয়ন] সংস্থাপন কো হয়েয়ে  ায়ি তভন্ন তভন্ন জাতিবয়গ িে 

আয়বদনকােীগয়র্ে সায়থ সোসতে য াগায় াগ সম্ভব হে এবং বাতক ২ টর্ ভাো 

পেবিীয়ি সংস্থাপন কো হয়ব।  

 

 

 

 আইতন সহােিা তবভায়গে যসবাগুয়িাে ক্রোগি উন্নেয়নে িয়ক্ষে ,

যসবাগুয়িাে তবেয়ে তভন্ন জাতিে োনদয়েে যথয়ক তবতভন্ন েিােি এবং 

পোেে ি সংগ্রহ কো হয়ব এবং িা তবয়বচনা কয়ে যদিা হয়ব। 
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গ্। আইলি সহায়তা কার্কৃ্ররম ভাোন্তে পলেরেিা 

ববদ্যমান 

পদ্ক্ষেপ 

 যখন বিন্ন জাবির স ান বযক্তি বা বযক্তিবক্ষগ ের মামলা রুজ ুঅথবা আত্নপে

েমথ েক্ষন আদ্ালক্ষির  ায েক্রমাবদ্র সেক্ষে আইবন েহায়িা অনুক্ষমাবদ্ি হয়,

িক্ষব মামলাটির যথাযথ পবরচালনার লক্ষেয সদ্ািাষী এবং অনুবাদ্না সেবা

বাবদ্ যুক্তিেঙ্গগিিাক্ষব সয খরচপাবি দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত আইনজীবীগণ  রক্ষেন িা

আইবন েহায়িা ববিাগ মামলা-সমা দ্দমা েম্প ীয় বযয় বহক্ষেক্ষব অবিম

প্রদ্ান  ক্ষর সদ্ক্ষব।

িববষযৎ 

 ায েক্রক্ষমর 

মূলযায়ন 

 পবরক্ষষবাবদ্র ক্রমাগি উন্নবি োধক্ষনর লক্ষেয বিন্ন বিন্ন জাবির েহায়িাপ্রাপ্ত

বযক্তিগক্ষণর সথক্ষ  প্রবিক্তক্রয়া মিামি েংিহ  রা হক্ষব এবং ববক্ষবচনা  ক্ষর

সদ্খা হক্ষব।

ঘ। আইলি সহায়তা লিভারগ্ে কমচৃােীগ্রেে জিয প্রলযেে 

তবদেোন 

পদয়ক্ষপ 

 এি এ তে- এে কে িচােীয়দে জাতি তবেেে তবেেক অিোয়দে (আে তে ও)

এবং প্রোসতনক তনয়দিেনাবিী যা জাবিগি েমিা প্রচার (বনক্ষদ্েশনাবলী)

সম্পতকিি যবাঝাপড়া ও সয়চিনিা বনৃ্সিয়ি, ইকদ েোি অপেচুতনটর্জ কতেেন

কিৃ িক আক্ষয়াক্তজি আর বি ও-এর নীবিমালা এবং বনক্ষদ্েশনাবলী এবং

েতেককৃি োেিাতদ তনয়ে আয়িাচনা এবং বিবয প্রদ্ান  রা হক্ষয়বেল। উি

আয়িাচনায়ি এল এ বি এর  ম েচারীেহ সপশাদ্ার অবিোরগণ, আইন

ববষয়  স রাবনবনৃ্দ এবং েম্মুখ োবরর স রাবনবনৃ্দ উপতস্থি তেয়িন।

 প্রতেক্ষয়র্ে উপকের্সেহূ আইতন তবভায়গে যপার্িায়ি আপয়িাে কো

হয়েতেি কে িচােীয়দে সদতবিায়থ ি।

ভলিেযৎ 

কার্কৃ্ররমে 

মূিযায়ি 

 এি এ তে িায়দে কে িচােীয়দে উয়দ্দয়েে তবয়েে কয়ে েমু্মখ োবরর েদ্েযক্ষদ্র

আর বি ও-েম্পক্ষ ে সবাঝাপড়া েহজির  রক্ষি এবং বনক্ষদ্েশনাবলী েম্পক্ষ ে

োংসৃ্কবি  ও িাষাগি দ্েিা বকৃ্তিক্ষি প্রতেক্ষর্ কা িিাোে আয়োজন কেয়ব।

 এল এ বি িাক্ষদ্র কে িচােীয়দে উপ দি প্রতেক্ষর্ কা িিাো আয়োজয়নে

িয়ক্ষে আয়বদনকােী/সহােিাপ্রাপ্ত বেন্সিয়দে যথয়ক েিােি এবং

পোেে িসেহূ সংগ্রহ কেয়ব এবং তবয়িের্ কেয়ব।

 এি এ তে িায়দে প্রতেক্ষর্ কে িসূতচয়ি অংেগ্রহর্কােী কে িচােীয়দে হয়িও

েিােি সংগ্রহ কেয়ব এবং িায়দে পোেে ি প্রদায়ন আেন্ত্রর্ জানায়ব  ায়ি

িায়দে আে ে ও এবং তনয়দিেনাবিী সম্পয়কি িাের্া বনৃ্সি পাে. .

ঙ। সািজৃলিক অিুসন্ধাি  / অলভরর্াগ্ 

এি এ তে যসবা তবেেক অনদসন্ধান এবং অতভয় াগসেূহ পতেচািনাে জনে তবভাগটর্ে একটর্ সদপ্রতিটিি 

বেবস্থা েয়েয়ে। আইতন সহােিাে আয়বদনকােীগর্, সহােিাপ্রাপ্ত বেন্সিগর্ অথবা দাতেত্বপ্রাপ্ত 

উতকিগর্সহ য  যকানও বেন্সি ত তনই যকানও অনদসন্ধান/অতভয় াগ কেয়ি ইচু্ছক, তিতনই য াগায় াগ 

কেয়ি পায়েন তবভাগটর্ে গ্রাহক পতেয়েবা কে িকিিাবয়ৃিে সায়থ  ায়দে নাে এবং যর্তিয় ান নম্বেগুতি 



4 

প্রদতে িি হয়চ্ছ তবভায়গে কা িািয়ে প্রাঙ্গয়ন এবং তবভায়গে ওয়েবসাইয়র্। এোড়াও অনদসন্ধানকােীগর্/ 

অতভয় াগকােীগর্ য াগায় াগ কেয়ি পায়েন তবভাগ বা তবভাগীে অতভয় াগ তবেেক কে িকিিা 

[ তেপার্িয়েন্টাি কেয়েইন্টস অত সাে] এে সায়থ য ান/োক [য়পাস্ট]/ োক্স/ই-য়েইয়িে োিেয়ে 

তনয়চে িথোনদ ােী :  

োকয় ায়গ: এটর্টর্এন: এেএস তকেবােতি ওোই ইউ 

তেপার্িয়েন্টাি কেয়েইন্টস অত সাে 

তিগোি এইে তেপার্িয়েন্ট 

 ২৭/এ , কদ ইিওয়ে গভয়ে িন্ট অত য়সস 

৬৬ কদ ইিওয়ে, 

 হংকং 

যর্তিয় ায়নে োিেয়েেঃ  )৮৫২( ২৮৬৭ ৩১৭১ 

 োয়ক্সে োিেয়েেঃ  )৮৫২( ২৮৬৯ ০৫২৫ 

ই-যেইয়িে োিেয়েেঃofnidal @ofn.vlg.kh 

তবতভন্ন জাতিবয়গ িে বেন্সিগর্  াো ইংয়েন্সজ বা চাইতনজ ভাোে কথা বিয়ি পায়েন না িাো িায়দে 

অনদসন্ধান বা অতভয় াগ কেয়ি তবনা িেয়চ যদাভােীে যসবাে জনে তেপার্িয়েন্টাি কেয়েইন্টস 

অত সায়েে সায়থ য াগায় াগ কেয়ি পায়েন।  

এোড়া অতিদপ্তেটর্ একটর্ গ্রাহক যসবাে োন [কাস্টোে সাতভিস স্টোন্ডাস ি] এে প্রচােপত্র প্রকাে কয়েয়ে 

 ায়ি আইতন সহােিা  ( তিগোি এইে) যসবাে বেবহােকােীগর্য়ক প্রদত্ত যসবা তবেয়ে অনদসন্ধান 

কোে/অতভয় াগ দায়েে কোে তবতভন্ন উপাে এবং পিতি সম্পয়কি অবতহি কো হে। প্রচােপত্রটর্ 

জনসািাের্য়ক তবিেয়র্ে জনে তবদেোন েয়েয়ে এবং তবভাগটর্ে ওয়েবয়পয়জ যসটর্ আপয়িাে কো 

আয়ে। অতিদপ িে একটর্ “গ্রাহক পতেয়েবা োন” প্রচােপত্র প্রকাে কয়েয়ে  ায়ি আইতন সহােিা 

পতেয়েবা বেবহােকােীয়দে প্রদত্ত পতেয়েবাে যক্ষয়ত্র িদন্ত/অতভয় াগ দায়েে কোে তবতভন্ন উপাে এবং 

পিতি সম্পয়কি অবতহি কো হে।  

বর্ িগি সায়েেে প্রচাে সম্পতকিি তবদেোন ও পতেকতল্পি বেবস্থা সম্পয়কি অনদসন্ধায়নে জনে দো কয়ে 

তবভাগীে অতভয় াগ কে িকিিাে সায়থ য াগায় াগ করুন। 

আইলি সহায়তা লিভাগ্  ললিগ্যাি এইড) 

 জুিাই ২০২২ 




