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িবষয়  : উ ম চচা (best practices)  িবষয়ক িতেবদন রণ সে । 
 

      : রা  ম ণালয়, র া সবা িবভােগর শাসন-১ শাখা এর ারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১২. ১৪.০০২.   
  ১৮-৫৩৪  তািরখ-১৫-০৭-২০১৮ ি ঃ। 
  
  
 উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর ি েত সরকােরর সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  

কারা িবভােগর উ ম চচা িবষয়ক িতেবদন ও মানক (ি রিচ /িভিডওিচ ) এতদসংেগ সিবনেয় রণ করা 

হেলা।  

সং ঃ  (১)  উ ম চচা- প চ (০৫)  পাতা।  
  (২)  মানক ি রিচ /িভিডওিচ - নয় (০৯) পাতা। 
 

 া িরত/ 
মাঃ ইকবাল হাসান, িবিজিবএম 

কেনল 
অিতির  কারা মহাপিরদশক  
পে - কারা মহাপিরদশক 
addl.ig@prison.gov.bd 

 

সিচব 
র া সবা িবভাগ 
রা  ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 

ঃ আঃ- িসিনয়র সহঃ সিচব ( শাসন-১ শাখা)। 
 
 

  



 

উ ম চচা সং া  িতেবদন। 

বাংলা English 
১।  িশেরানাম/িবষয় ◌ঃ বি েদর সােথ মাবাইেল কথা বলার 

েযাগ ি । 
 

বণনা ◌ঃ "যথাযথ িনরাপ া ব া িনি ত কের 
কারাবি েদরেক িনিদ  সময় অ র পিরবােরর সােথ ফােন কথা 

বলার েযাগ ি র ব া করা হেব।" 
 

- মাননীয় ধানম ীর িত িত- 
 
         জেনর সােথ, সংেশাধেনর পেথ’ - এই াগানেক ধারণ 
কের বাংলােদশ জল এ আই এর সহেযািগতায় "Prison 
Link | Smart Communication System 
for Inmates & Relatives" তথা ’ জন’ নােম 
কারাবি েদর সােথ তােদরিনকটা ী য়র মাবাইল ফােন কথা 
বলার জ  এক  জনবা ব প িত চা  কের। এ াপাের রা  
ম ণালেয়র র া সবা িবভােগর সািবক সহেযািগতা ও 
িনেদশনা মাননীয় ধানম ীর িত িতর অ  এ ক  
চা র কায মেক রাি ত কের। 
 

          গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় রা ম ী 
জনাব আসা ামান খ ন, এম.িপ গত ২৮ মাচ ২০১৮ তািরেখ 
' গালাপ’ থ এ একজন বি র ( য়াডা ার রােশ ল ইসলাম) 
িনকটা ী য়র সােথ কথা বলার মা েম এর ভ উে াধন কেরন। 
উে াধন অ ােন মাননীয় রা  সিচব, র া ও সবা িবভাগ 
জনাব ফিরদ উি ন আহ দ চৗ রী ও এ আই এর পিরচালক 
(ইেনােভশন) জনাব মা ািফ র রহমান, কারা মহাপিরদশক 
জনাব ি েগিডয়ার জনােরল সয়দ ইফেতখার উ ীন সহ অ া  

ানীয় সরকারী ও বসরকারী স ািনত অিতিথ  উপি ত 
িছেলন। উে াধেনর পর এ পয  (২১ লাই ২০১৮) বি  তথা 
তােদরআ ীয় জনসাধারেণর কথা বলার এই িবধা হেণর এক  
পিরসং ান িনেচ দয়া হেলাঃ 
 

 এ পয  মাট ১৯৩০ জন বি  ফান কল এ কথা 
বেলেছন। 

 ত ে  হাজিত বি র সং া ৫০৮ ও কেয়িদ বি র 
সং া ১৪২২। 

 ষ বি র সং া ১৮৪৮ ও মিহলা বি র সং া ৮২। 
 মাট কথা বলা হেয়েছ ২১৩ ঘ ার উপের। 
 হাজিত বি গণ কথা বেলেছন মাট ৫৬ ঘ া ১২ িমিনট 

৪৭ সেক । 
 কেয়িদ বি গণ কথা বেলেছন মাট ১৫৭ ঘ া ২৬ 

িমিনট ৪২ সেক । 

1. Headline/subject- Opportunities for 
prisoners to talk in mobile 
Description:- SETTING UP PHONE BOOTH IN 
PRISON "Prisoners will be facilitated to speak 
with their family members via phone calls at 
regular intervals under proper security. 

" - Honourable Prime Minister's Promise – 
 "With Family, towards correction" - was the 
motto behind Bangladesh Jail's recent initiative 
with A2i to establish a people-friendly system 
named "Prison Link | Smart Communication 
System for Inmates & Relatives", i.e. SHOJON to 
facilitate prisoners' telephone communication 
with their close relatives. Overall guidance and 
directions from the Security Services Division of 
the Ministry of Home Affairs played a significant 
role to accelerate the introduction of this system.  
                   Honourable Home Minister of the 
People's Republic of Bangladesh Mr. 
Asaduzzaman Khan, M.P inaugurated the system 
on March 28, 2018 by speaking with inmate from 
Chuadanga District Rashedul Islam's Spouse. 
Other distinguished guests such as Honourable 
Secretary of Security Services Division Mr. Farid 
Uddin Ahmed Chowdhury, A2i's Director 
(Innovation) Mr. Mostafizur Rahman and 
Inspector General of Prisons Mr. Brigadier 
General Syed Iftekhar Uddin were present 
besides prominent local guests. Some general 
statistics as of 21st July, 2018 regarding this 
phone booth system is given below: 
 • 1930 inmates have talked so far.  
• It has facilitated 508 convicts and 1422 under 
trials.  
• Beneficiaries are 1848 male inmates and 82 
female inmates.  
• Total talk time so far is 213+ hours.  
• Under trials' talk time is 54 hours 12 minutes 47 
seconds.  
• Convicts' talk time is 157 hours 26 minutes 42 
seconds.  
• Weekly average of calls is 200.  
• Highest number of calls have been made on 
17th July by 44 inmates.  



 স ােহ কল করার গড় হার বতমােন ২০০ । 
 সবািধক কথা হেয়েছ ১৭ লাই তািরেখ, কথা বেলেছন 

৪৪ জন বি । 
 
          এ সকল বি র ত  ফান থ রিজ ার এবং সাভার এ 
সংরি ত আেছ। জএমিব, িনিষ  ঘািষত সংগঠেনর সদ  ও 
িক  িনিদ  ধরেণর মামলায় অিভ  বি  (অপহরণ, চ দাবািজ 
ইত ািদ) এ িবধার আওতার বাইের থাকেছ। 
 

ফান থ র উে াধেনর পর মাননীয় রা ম ী জানান, 'বি রা 
জেনর সে  কথা বেল মানিসক ি  পােবন। কারাগার থেক 

িফের িগেয় তারা আর অপরােধ জড়ােবন না। পযায় েম দেশর 
সব বি  কারাগাের বেস পিরবােরর সদ েদর সে  মাবাইল 
ফােন কথা বলার েযাগ পােবন। এ জ  দেশর সব কারাগাের 
থ াপন করা হেব।' িতিন আেরা বেলন, ' ধানম ী এ দেশর 

কারাগারেক বি শালা নয়, সংেশাধনাগার িহেসেব গেড় লেত 
কাজ কের যাে ন।' 
 

             উে , উে াধেনর িদন মাট ৪ জন কারাবি  ফােন 
ত েদর জেনর সােথ কথা বেলন। েবাি িখত রােশ ল ছাড়াও 
৩০ বছেরর সাজা া  ম েরর লাভ  ম ল ফােন কথা বেলন 
ত র মােয়র সােথ। লাভ  ায় ই বছর ধের কারাগাের আেছন। 
যাব ীবন সাজা া  টা াইল সদর উপেজলার চাকতা ােমর 
শাহাদত হােসন ীর সে  ফােন কথা বেলন। স ানেদর 
খ জখবর নন। বি েদর অিভমত, মােঝ মােঝ ফােন িপতা-

মাতা, ী-স ানেদর সােথ কথা বলেত পারায় ত রা বি জীবেন 
িক টা হেলও শাি  পাে ন। 
 

িবধােভাগীঃ 
 

 মিহলা বি  
 মােয়র সােথ িশ  
 িকেশার বি  
  বি  
 িভ  জলার বি  
 সকল সাধারণ বি সহ েরা কারা ক প  (কারণ, 

ফান কল পযােলাচনায় কা  বি  মানিসক ভােব 
িবপয  বা কার িক অ িবধা হে  তা জানেত পারায় 
তােদর িদেক অিতির  মেনােযাগ দয়া এবং ততার 
সােথ িবিভ  শাসিনক িস া  নয়া সহজতর হে । 

 
            ফান থ এর মা েম কারাগাের এক  িনয়ি ত 

ব াপনার আওতায় বি  ও তােদর িনকটা ী য়রমে  কথা বলা 
বা ি স ত জ রী বাতা িবিনমেয়র েযাগ থাকেল 
কারাগার েলা ত সংেশাধনাগার হওয়ার পেথ একধাপ এিগেয় 
যােব মেম আশা করা যায়। 

Necessary data of these inmates are stored in the 
Register as well as in the Server. Special types of 
prisoners such as JMB, members of banned or 
outlawed organizations and inmates accused of 
certain types of crimes such as Abduction, 
Extortion etc are excluded from this facility. 
 'Prisoners will get mental satisfaction after 
talking with their close relatives. They will not 
reoffend after their release from the jails. 
Gradually, all prisoners of the country will get this 
facility of talking with their family members from 
inside the Prison. For this, Phone Booths will be 
set up in all Prisons of the country', said the 
Honourable Home Minister after the inauguration 
of the Phone Booth. He added, 'Honourable 
Prime Minister of the country is making great 
efforts to turn the prisons of the country into 
correctional centres instead of places of captivity. 
' Some 4 prisoners talked with their relatives on 
the day of inauguration. Besides aforementioned 
Rashedul, 30 years' sentenced Convict Mr. Lavlu 
from Madhupur talked with his mother. Lavlu has 
been serving his sentence for the last 2 years in 
Tangail District Jail. Lifetime convict Mr. Shahadat 
from Tangail Sadar's Chakta village also talked 
with his wife and enquired about his children. The 
prisoners are of the opinion that they are getting 
some mental peace while in their confinement by 
talking with their parents, spouses and children 
from time to time. 
 Beneficiaries:  
• female inmates  
• children with mothers  
• young prisoners (post juveniles)  
• old prisoners  
• prisoners from other districts  
• all general prisoners including the jail authority 
(since the phone conversations reveal the mental 
status of and challenges faced by certain 
prisoners that makes it convenient to pay extra 
attention to them and take quick administrative 
decisions as necessary. 
 It is expected that communication through 
Phone Booth in a secured system and means of 
regular exchange of information between 
prisoners and their close relatives will take the 
prison system of Bangladesh one step ahead 
towards being true correctional  centres. 



২।  িশেরানাম/িবষয়ঃ বি েদর সােথ সা ােতর জ  অন-লাইেন 
আেবদেনর ব া। 
বণনাঃ বাংলােদশ ি জনারস এপেয় েম  িসে মঃ 

 

 কারা িবভােগর সবা সহজীকরেণর লে  ইেনােভশন 
ধারনায় “ই- সবার মা েম দখা সা াত সহজীকরণ” সং া  
কারাগাের আটক ব ীেদর সােথ আগত দশনাথ েদর সা াত 
সহজীকরেণ এক  মাবাইল এ াপস তির করা হেয়েছ। এই 
এ াপস র নাম বাংলােদশ ি জনারস এপেয় েম  িসে ম। এই 
এ াপস বহােরর ফেল সা াত াথ েদর অথ ও সময় েটাই 
ব চেব। উ  এ াপস  গত ১৭/১২/২০১৭ ি া  হেত রং র 
ক ীয় কারাগাের সফলভােব চা  রেয়েছ এবং বাংলােদেশর 
যেকােনা ান থেক online সংেযােগর মা েম 

সা াত াথ গণ আেবদন করেত পারেবন। বতমান ত  ি র 
েগ এধরেন এ াপস স ত কারেনই েয়াজনীয় হেয় দ িড়েয়েছ। 

বতমােন এ াপস  রং র ক ীয় কারাগাের সফলভােব চলমান। 
 

 এ  অনলাইন সংেযােগর মা েম য কান এ েয়ড 
মাবাইল বা কি উটাের ডাউনেলাড কের বাংলােদেশর 
যেকােনা জায়গা থেক আেবদন করা যােব। েয়াজেন ইউিনয়ন 

িডিজটাল স ার থেক আেবদন করেত পারেব। িনিদ  মাবাইল 
ন ের ব ীর অব ান সং া  ত  ও সা ােতর সময় ও তািরখ 
জািনেয় দয়া হয়। ব ী আদালেত হািজরা, হাসপাতােল িচিকৎসা, 
জািমন/ ি  বা বদলী বা িরমা  গেল তা িফরিত এসএমএস এর 
মা েম জািনেয় দয়া হয়। 

 

 এ াপস র ওেয়বসাইেটর কানা 
www.prisonapp.com, শট িলংক 
goo.gl/qqzh93 অথবা ডাউনেলাড িলংক: 
www.prisonapp.com/download এর মা েম 
অনলাইেন দ  িনিদ  ফরেম কমপে  ০২( ই) িদন েব 
যথাযথভােব আেবদন করেবন। আেবদন  কারা ক পে র িনকট 
পৗছােনার সােথ সােথ উ  ব ী কারাগাের আেছন িক-না এবং 

থাকেল সা াথ াথ র পছ নীয় সমেয় ব ী কারাগাের থাকেবন 
িক-না এ িবষেয় িনি ত কের কারা ক প  আেবদনকারীেক 
িফরিত এসএমএস এর মা েম জািনেয় দন। ব ী যিদ দখা 
সা াত করেত আ হী না হন তাও সা াত াথ েক জািনেয় দয়া 
হয়। 

 

 ইেতামে  উ  এ াপস  বহােরর ফেল ব ীরা 
ব লভােব উপ ত হে । তােদর কা  জন দখা করেত 
আসেছন এবং তােদর সােথ িক িবষেয় কথা বলেবন স স েক 
ব ী িত িনেত পারেছন। ব ীর জেনরা এক  িনিদ  সমেয় 
তােদর দখা সা াত স ণ কের িদেনর অবিশ  সময় িবিভ  
কােজ িনেয়ািজত হেত পারেছন।ফেল তােদর সমেয়র স ক 

বহার হ । একই খরেচ সা াতসহ অ া  দরকারী কাজ 
করেত পারেছন। 

 

2. Headline/subject- Online Application 
Prisoners interview 
Description:- Bangladesh Prisoners 
Appointment System 
 
 In order to simplify the services of the 
prison department, a mobile application has been 
created to simplify the meeting of incoming 
visitors with prisoners detained in connection with 
the "easy-to-meet-by-service" e-service in the 
concept of innovation”. The name of this 
application is Bangladesh Prisoners Appointment 
System. The use of this app will save both the 
money and the time of the meeting. The 
application is successfully running from 
17/12/2017 AD and the applicants will be able to 
apply through online connection from anywhere in 
Bangladesh. In the era of current information 
technology, such applications have become 
necessary due to the appropriate reasons. 
Currently the application is successfully running 
in Rangpur Central Jail. 
 

 It can be downloaded on any Android 
mobile or computer through online connection and 
can be downloaded from anywhere in Bangladesh. 
If needed, you can apply from the Union Digital 
Center. The specific time and date and 
information prisoner’s location will be delivered 
in the given mobile number. If the prisoner is 
lodged in the court, hospital treatment, bail 
/release or transfer or remand, then it is informed 
through the return SMS.  
 
 

 Address of one of the interviewee's 
website www.prisonapp.com will apply 
appropriately for at least 2 (two) days before the 
interview in a given form online given by short 
link: goo.gl/qqzh93 or download link: 
www.prisonapp.com/download.  The prison 
authorities will tell the applicant through the 
return SMS if the prisoner is in jail as soon as the 
application is reached by the prison authorities and 
whether or not the prisoner is in prison at the time 



 উ  এ াপস  রং র ক ীয় কারাগােরর ব ী এবং 
তােদর আ ীয় জনেদর মােঝ াপক আেলাড়ণ ি  বকেরেছ। 
বতমােন উ  এ াপস  ১০০০(এক হাজার) এর অিধক ি  

বহার করেছন এবং িদন িদন এই এ াপস র বহার বেড়ই 
চেলেছ। এই এ াপস র বহােরর ফেল ব ীর আ ীয় জনেদর 
ভাগাি  কমেছ এবং সময় সা য় হেয়েছ ও সা ােতর নগতমান 
ি  পেয়েছ। এই এ াপস  বহােরর ফেল কউ কান ধরেন 

অৈবধ েযাগ িনেত পারেছ না। 
   

 উ  এ াপস  বহাের িবধা ভািগ া াত াথ  ও 
ব ীগণ তােদর ইিতবাচক মতামত কাশ করেছন। রং র 
ক ীয় কারাগার হওয়ায় আেশ পােশর আট  জলাসহ সারা 

বাংলােদেশ িবিভ  কার ব ী িবিভ  কারেণ যমন, আদালেত 
হািজরা, রং র মিডেকল কেলেজ িচিকৎসা সং া  িবষেয় অ  
কারাগাের আগমণ কেরন। এ ত কের ব ীর সােথ সা াত াথ  
কারাগাের না এেসই তার অব ান স েক বািড়েত বেসই কারা 
ক পে র িফরিত এসএমএস এর মা েম িনি ত হেত পােরন। 
ফেল ব ীর আ ীয় জনগণ পির ম, সময় এবং আিথক 
িবষয় েলােত উপ ত হে ।  
 উদাহরন প প গড় থেক উ ত িচিকৎসার কারেণ 
রং র ক ীয় কারাগােরর ত াবধােন রং র মিডেকল কেলজ 
ও হাসপাতােলর ি জন এেনে  ভিতরত একজন ব ীর বতমান 
অব ান কাথায় সটা না জেনই উ  ব ীর আ ীয় জন চরম 
অিন য়তা িনেয় রং ের আেস। সড়ক পেথ এখােন আসেত ায় 
৫ ঘ া সময় লেগ যায়। ত পির রং ের এেস উ  ব ীর সােথ 
সা াত না করেত পের িফের গেল সা াত াথ  চরমভােব 

িতর স ুিখন হন। ব থেকই ব ীর সােথ অব ান জানা 
থাকেল স িনি ত হেয় িনিদ  সময় ও জায়গায় ব ীর সােথ 
সা াত করেত পারেবন। 

  
উ  এ াপস  অত  েগাপেযাগী এই 

এ াপস  সকল ক ীয় কারাগারসহ জলা কারাগাের চা  করেল 
সংি  সকেলর সময়, অথ ও ম সা য় হেব। এই এ াপস  
মা েষর জ  ক ানকর এবং এর বহার কারা িবভােগর 
ভাব িত উ ল করেব।  

 
 

of the meeting. If the prisoner is not interested in 
meeting, they are also told to the visitors by return 
SMS. 
 In the meantime, the use of this app is 
very useful being used by the prisoners. They are 
preparing for a prisoner who is coming to meet a 
relative and talking about them. The relatives of 
the detainees can complete their meet-up at a 
specific time and be able to engage in various 
activities during the rest of the day. As a result, 
their time is being used properly. Meeting and 
other useful works can be done at the same cost. 
 

 The application has created a good 
impression between the prisoners of Rangpur 
Central Jail and their relatives. Currently, the app 
is using more than 1000 (one thousand) people 
and the usage of this app is increasing day by day. 
The use of this app has reduced the suffering of 
the relatives of the prisoners and the time saved 
and the quality of the meeting increased. No one 
can take any kind of illegal chance because of the 
use of this app. 
 

 Candidates and prisoners who have the 
advantage of using that app are expressing their 
positive views. Being the Rangpur Central Jail, 
various prisoners in different parts of Bangladesh, 
including the eight district jail, came to the court 
for various reasons, such as in the court, in respect 
of medical treatment in Rangpur Medical College. 
In this case, the relatives of the prisoners will be 
certain by “prisoners appointment system” about 
the prisoner’s location. As a result, relatives of the 
prisoners are being benefited from work, time and 
financial matters. 
 

 For example, due to improved medical 
treatment from Panchagarh, the relatives of the 
prisoner came to Rangpur with extreme 
uncertainty without knowing the placement of the 
present prisoner whether he(prisoner) is in 
Rangpur Medical College & Hospital, Rangpur 
General Hospital or in Dhaka Central Jail for 
further better treatment. It takes about 5 hours to 
get here on the road. Moreover, if the person 



returned to Panchgarh  meeting with is detainee, 
the candidate would be severely damaged 
physically, mentally and financially. If 
he(relatives) without you already know the 
location of the prisoner, he will be able to meet the 
detainee at the specified time and place. 
 

 If this app is very time-consuming, and 
quality improving then this application will be 
opened in all the Central Jail and District Jail, it 
will save the time, money and labor of all 
concerned. This app is blessing for the people and 
its application will brighten the image of the 
Bangladesh Jail. 

৩।  িশেরানাম/িবষয়ঃ বি েদর নবাসেন উৎপাদন খী কােজর 
ব া। 

বণনাঃ বি  ি  পরবত  নবাসেনর জ  কারা বি েদর 
িন বিণত িশ স েহ িশ ণ দান করা হয়ঃ  
হ  িশ ◌ঃ  
মাড়া, চয়ার, নকিশ ক থা তরী, িডজাইন, ক ও বা েকর 

কাজ।  
ত ত িশ  ◌ঃ 

ি ,গামছা, বডিশট, ি ি  কাপড়, এম ডাির, কেয়দী 
পাষাক,ইউিনফম সলাই । 

পাট  িশ  ◌ঃ 
াগ, দালনা, মাড়া তরী।  

কােপট ও পােপাস িশ ◌ঃ  
উেলন কােপট এবং নািরেকেলর আশ ারা পােপাস তরী।  
কাঠ িশ ◌ঃ  
চয়ার, টিবল, আসবাবপ  তরী। 

এ া িমিনয়াম িশ ঃ  
এ া িমিনয়াম এর মগ, থালা, বা  ইত ািদ তিরর কাজ।  
গােম স িশ  ◌ঃ 
পাশাক  তরীর কাজ। 
মাজা িশ ঃ 
মাজা তরীর কাজ। 

ইেলকি ক ও ইেল িন  িশ ◌ঃ  
িভ, রিডও, ঘিড় ইত ািদ মরামেতর কাজ। 
স ও বাধাই িশ  ◌ঃ 
স ও বই, রিজ ার ব ধাইেয়র কাজ। 

বকারী িশ  ◌ঃ 
বকারী প  তরীর কাজ। 
টইলািরং ও কামার িশ  ◌ঃ 
টইলািরং ও কামােরর কাজ।  

চামড়া িশ  ◌ঃ 
পা কা বা তা তিরর কাজ। 

3. Headline/subject- Productive work for 

Prisoners rehabilitation. 

Description:- For the purpose of rehabilitation 

after releasing from prison “prisoner” 

Rehabilitation and Training School” has been 

established in kashimpur central Jail-2. Prisoner’s 

are being trained up. in 38 different trades. 

According to the instruction of Honourable Prime 

Minister Prisoners are now paying 50% of the 

profit of the prison products. 

Prisoners are providing training on handicrafts, 

Jute crafts, carpentery, tailoring, embrodery, 

plumbering, electric & electronics, bakery, 

mocasin shoe, electric wearing, mashroom 

cultivation, vermicompost, making sweaters, 

socks and garments products, nursery, agriculture, 

livestock, beautification course etc. 

         Recently digital embroidery machine has 

been installed in kashimpur. For the first time in 

prison garments named Resiliance, has been 

established in Narayangonj District Jail. 



অ া  িশ ◌ঃ  
কাগেজর াগ, মাবাইল াগ, াি ক াগ, ানার আট, ইং, 
বড ঝা  ইত ািদ তিরর কাজ। 

 

           ি র পর নবাসেনর উে ে  িশ ণ দােনর জ  
কািশম র কারা ক া ােস  এক  অত া িনক িডিজটাল ি ি ং 

স চা  করা হেয়েছ। কািশম র ক ীয় কারাগার-২ এ ০১  
আ িনক কারা বকাির াপন করা হেয়েছ। বি  ক ক উৎপািদত 
প  িব েয়র পর এর লভ াংেশর ৫০% সরকাির কাষাগাের 
এবং ৫০% বি েক পাির িমক িহেসেব দােনর িবষয়  সদাশয় 
সরকার অ েমাদন কেরেছন। নারায়ণগ  জলা কারাগােরর ব ী 
ক ক পিরচািলত িরিজিলয়া  গােম স িশ  উে াধন করা 
হেয়েছ। 
৪।  িশেরানাম/িবষয়ঃ ারািল াল এ ািস া  সািভস। 
বণনাঃ GIZ  অথািয়ত  Improvement of the Real 
Situation of Overcrowding in Prisons in 
Bangladesh (IRSOP)  শীষক কে র আওতায় GIZ 
ক ক Paralegals িনেয়াগ কের বি েদর আইনগত  সহায়তা 

দান করা হে । বতমােন ৩১  কারাগাের কে র কাজ চলেছ। 
ারািল াল এ ািসঃ সািভেসস এর মা েম ০১ ন’২০১২ হেত 

৩০ ন ২০১৮ পয  ১,০৪,০০০ জন বি েক আইনগত সহায়তা 
দান করা হেয়েছ। তােদর মে  ১৬,৫৪০ জন কারা বি েক 

কারাগার হেত  হেত সহায়তা করা হেয়েছ। 

4. Headline/subject- Paralegal Assistance 

Service 

Description:- Under the project  ‘‘Improvement 

of the Real Situation of overcrowding in Prisons 

in Bangladesh (IRSOP)” GIZ is providing legal 

assistance to the prisoners. Paralegals are being 

appointed to provide the service. The project is 

running in 31 prisons. Paralegal assistance service 

has been provided to 1,04,ooo prisoners from June 

1, 2012 to June 30, 2018. 

 

 

 া িরত/ 
মাঃ ইকবাল হাসান, িবিজিবএম 

কেনল 
অিতির  কারা মহাপিরদশক  
পে - কারা মহাপিরদশক 
addl.ig@prison.gov.bd 

 

 


