
�টিল-ল
সাধারণ পিরেষবা �ক��িলর ( িসএসিস) মাধ�েম 

আপনার �ােমই এখন আইিন পরামশ প� াওয়া 

যােব
িভিডও কনফাের�, �টিলেফান, চ�ােটর মাধ�েম 

প�ােনল উিকলেদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

িন�িলিখত ����িলেত 

আইিন সহায়তা পাওয়া 

যােব:

পণ, পািরবািরক িববাদ, তালাক, 

পািরবািরক অত�াচার ও র�ণােব�ণ

কমে��ে� মিহলােদর �যৗন �হন�া

মিহলােদর ল�� কের অস�ানজনক ভাষা, 

আচরণ, অ�ভি� করা, মিহলােদর অ�ীলভােব 

উপ�াপন করা

জিম সং�া� িববাদ, �জা�� ও ইজারা, 

স�ি� ও উ�রািধকার

সমান কােজর সমান �বতন, 

নু�নতম মজরুী

ৃমাতকালীন সুিবধা, গভা� ব�ার িচিকৎসাগত 

সমাি�, স�ানজে�র আেগ ও পেরর 

অপব�বহার �রাধ করা

বাল�িববাহ

�যৗন অপরােধর হাত �থেক িশ�র 

সুর�া 

িশ��ম/ চ��ভ� �ম, িশ�ার � �

অিধকার

এফআইআর, ��ফতার, �বল দােয়র করা

তফিশিল জািত ও তফিশিল উপজািতর 

�িত িনষ্ঠরতা�

উিকেলর সােথ িভিডও 

কনফাের� করা

িবনামূেল� আইিন সহায়তার 

অিধকারী ব���গণ*

মিহলা

িশ� (18 বছেরর নীেচ)

তফিসিল জািত, তফিসিল উপজািত (এসিস/এস�ট)

পাচােরর িশকার হওয়া ব���

দাির� সীমার নীেচ থাকা ব���

অসংগ�ঠত িবভােগ কাজ করা কম�

�াকৃিতক দুেযাে� গর িশকার হওয়া ব���

মানিসক ভারসাম�হীন ও িবকলা� ব���

িবচারাধীন ও �হফাজেত থাকা ব���

ৃ*আইিন পিরেষবা কতপ� � আইন, 1987 

এর ধারা 12 এর অধীেন

অন�ান� ��নীভ�েদর �িতবার পরামেশর�  �

জন�  30 টাকা �দান করেত হেব

উিকেলর সােথ সা�াৎ

সুিবধা অনুযায়ী িদন ও সময় পান

�টিল-ল �মাবাইল অ�াি�েকশেন আপনার মামলা নিথভ� �

করেত �টিল-ল প�ারা িলগ�াল ভেলি�য়ােরর ( �টিপএলিভ) 

সাহায� িনন

আপনার �ােমর িনবি�ত �টিল-ল িপএলিভ ( �টিপএলিভ) ও িনবি�ত 

িসএসিসেয়র তািলকা

www.tele-law.in এ উপল� আেছ
িনবি�ত �টিপএলিভরা �টিল-ল �মাবাইল অ�াি�েকশন ডাউনেলাড করেত যান

�টিল-লেয়র কাজ

�টিপএলিভ �ারা �টিল-লেয় 

তথ� ও স�দােয়র মেধ� 

সংহিত �াপন

�টিপএলিভর �ারা �মাবাইেলর 

মাধ�েম মামলার পূব-�

নিথভ�করণ�

নাগিরকরা সরাসিরও 

িসএসিসেত িগেয় 

িনেজেদর মামলা 

নিথভ� করেত পাের�

আইিন পরামশ �� পেত আপনার 

জন� ি�র করা সময় ও তািরখ 

জানেত এসএমএস পান

িনধাি� রত তািরখ ও সমেয় 

িসএসিস �পৗ�ছান

প�ােনল উিকেলর সােথ �টিল-পরামশ �

ক�ন

উপেদশ 

পান

সহেযািগতা কেরেছ

�কান ��/ অিভেযাগ/ ��াব জানােত,

িলেখ পাঠান help.telelaw@gmail.com

আরও তেথ�র জন�

�দখুন: http://www.tele-law.in/ www.tele-law.in এ �যেত ��ান ক�ন
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