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ন ায় ব ু

( পশা লৗদবা িলেগল সািভসশীং)

উিকল অমা হায়বিস কনােনা?

মািজেনলাইজ তৗরবশীংদা ল া িলেগল সািভস পীবা
পশা লৗেরাইদবা ওইনা রিজ র তৗবা মীওইশীংদগী
উিকলশীং, ফংবা

ত বার কাওি ল অমনা ই তৗবা চ নিরবা াি স
তৗবগী লাইেস পায়বা উিকল অমা

ন ায় ব ু মাবাইল এপতা

উিকলনা ন ায় ব ু মাবাইল এপতা রিজ র তৗবা
মতমদা ইনেরালেম ন র অমসংু সািতিফেকত সবিমত
তৗগদবিন

ন ায় ব ু মাবাইল এপ
কর া শীিজ গিন?

মাবাইল এপ অদু দাওনেলাদ তৗ

াফাইল রিজ র তৗ

খাঙথাংশীং, নহাক
উিকল অমা ওইরবিদ

িদপাতেম ওফ জি সনা
অচু িন তাকপা

ন ায় ব ু মাবাইল এপনা পশা লৗেরাইদবা ওইনা রিজ র তৗবা উিকলশীংগা ইরায় লায়না কেন তৗবা
ঙমদবা মািজেনলাইজ তৗরবা মীওইশীং (‘এি েক শীং'’ হায়না িরফর তৗবা) বু ল া িলেগল সািভস ফংনবা
তৗবা য়াহি । ন ায় ব ু মাবাইল এপ অিস ভারত পু দা িহি অমসংু ইংিলশতা ফংই

এি েক িক কস লৗ/েলৗগনু
(মরমগা লায়ননা)

এি েক অমা হায়বিস কনােনা?

চাং নাইবা অপেদতিশং এি েক কা
পীেথাক-পীিশন তৗেনৗ

িলেগল সািভেসস ওেথািরিতজ এ , 1987 গী স ন 12 গী মখাদা তাবা মীওই অমা হ া
কস অদু লাইের হায়না
মাক তৗ

ন ায় ব ু মাবাইল এপ কর া
শীিজ গিন?
খাঙথাংিশং, নহাক এি েক অমা ওইরবিদ

স ন 12 কতেগািরিশং

ইলিজিবিলিতগী মান*

সদু ল কা অমগী ম র

সরকারনা ই তৗবা আই.িদ. মশক খঙনবা কতেগাির

সদু ল াইব অমগী ম র

সরকারনা ই তৗবা আই.িদ. মশক খঙনবা কতেগাির

সংিবধানগী আিতকল 23 দা িরফর তৗবা মীওইবশীংবু
পা ওইনা লে ানবনা অৱাবা তাহ বিশং ন গা চাকিনবা

তস অিস সািতফাই তৗবা আইনগী/সরকারগী দা েম অমা হ া

মাবাইল এপ অদু দাওনেলাদ তৗ

াফাইল রিজ র তৗ
িদপাতেম ওফ জি সনা অচু িন তাকপা
কসিক অ া ৱােরাল হাপিচ ু

উিকলদা কস িশে ৗ
উিকলনা য়াের লৗবা

অেতা া উিকলদা
কস হ া িশে ৗ

উিকলনা লৗ য়াদবা

নপুী ন গা অঙাং অমা

সরকারনা ই তৗবা আই.িদ. মশক খঙনবা কতেগাির

নামা শায়বা মীওই

গাভেম না পীবা শাইনাইবগী সিতিফেক

ফােদা া লবা মীওই

কাতিক য়াথং/ দা েম িশং

ই ি গী িশ ী অমা

থবক তৗবগী আই.িদ./সািতিফেক পীবা

মীয়াম খেুদাংিথবা নংবা, জািত মেশলগী িহংসা, বণগী
নংুিশ-খংদনা তৗবা, ঈিশং ঈচাও, য়ুহারহাবা ন গা
ই ি গী খেুদাংিথবনা অৱাবা নংহ বা মী

সািতফাই তৗবা আইনগী/সরকারগী দা েম অমা হ া

আইনগী মখাদা তাংদাংনা পীবা চহীগী ইনকমদগী হ না
ফংবা মীওই

ইনকম সািতিফেকত

অেতা া
চাং নাইবা অপেদতিশং উিকলিশংগা
পীেথাক-পীিশন তৗেনৗ

তায়না
হংবা ৱাহংিশং
a. ঐহাক মাবাইল এপ অিস কদায়দগী দাওনেলাদ তৗবা য়াই?
ন ায় ব ু মাবাইল এপ অিস এে াইদ ফান অমদগী হ া গগূল
ারদগী ন গা
www.probono-doj.in দা ফংবা (মমল িতংদনা) িল অমা শীিজ রগা
দাওনেলাদ তৗবা য়াই
b. মাবাইল এপ অিস iOS তা দাওনেলাদ তৗবা য়া া?

উিকল অদগুী মর া মেখায় মেশল য়ানবদা য়ু ম ওইরগা, এি কা অদনুা
ফােতােকািপ তৗবগী, পা তৗবগী অমসংু তাইপ তৗবগী চাজিশংগু া হা া
খঙদবা িতংবা য়াবা খরচিশং পীবা দরকার ওইবা য়াই।
d. া াম অিসদা রিজ র তৗবা উিকলিশংদা সািতিফেকত ন গা
আইেদি িফেকসন কাদ ই তৗ া?
তৗেদ।

মিস অেতনবা মতমদা iOS কে িতবল মাদতা লানচ তৗরগিন
c. এি কা অদনুা ি ম অিসগী মখাদা পশা লৗদবা িলেগল সািভসিশং ফংনবগী
শল ন গা পা ওইনা পেম অমা পীবা দরকার ওই া?
া বােনা িলেগল সািভসিশং ল া তৗবিন। অদমু ওইনমক, এি কা অমসংু

তস অিস সািতফাই তৗবা আইনগী/সরকারগী দা েম অমা হ া

উিকলনা কস অদু লাইের
হায়না মাক তৗের

*এি েক না ন ায় ব ু মাবাইল এপতা রিজ র তৗবা মতমদা ইিলিজিবিলিতগী মান সবিমত তৗগদবিন

অেহনবা ৱােরালগীদমক, www. Probono-doj.in িভিজত তৗ
ন গা ন ায় ব ু মাবাইল এপ দাওনেলাদ তৗ

দা ফংই

