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"আ-অদারত রযষলফা" –

মভাফাআর যারিষেন
অরন রে েখন রনষেয াষত অনায ভাভরায স্থীরত ায়ায স্বপ্ন মদষখষেন তা  ২৪X৭?
স্বপ্নরি ফাস্তফারয়ত ষয়ষে আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর যাষয ভাধযষভ । এখন মম মেউ তায মভাফাআর
মপাষনয ভাধযষভ ভাভরায রস্থরত, অদারষতয অষদ, েে ররস্ট (ভাভরায

তাররো) এ প্রষফ েযষত

াযষফন াযীরযেবাষফ রনধধারযত অদারত চত্বষয না রিষয়। বাযষতয আ-েরভরি ষফধাচ্চ অদারত আ-অদারত
রযষলফাগুররয নাষভ এেরি মভাফাআর যারিষেন প্রো েষযষে ভাভরাোযী, অআনেীরফ, অআন ংস্থা,
ুরর, যোযী ংস্থা এফং নযানয প্রারতষ্ঠারনে ভাভরাোযীয ু রফধাষথধ।
মভাফাআর যারিষেনরিষত রফেল্প যষয়ষে মমভন

র.এন.অয নম্বয  ভাভরা নু ন্ধাষনয

প্ররিয়া, ভাভরায নম্বয, পাআররং নম্বয, ভাভরাোযী ক্ষগুররয নাভ, এপ.অআ.অয নম্বয, অআনেীরফষদয
রফফযণ, অআন, ভাভরায প্রোষযয

ফযফায েষয ভাভরায স্থীরত নু ন্ধান েযা। আ-অদারত মভাফাআর

যাষয ভাধযষভ অরন ভাভরায রফফযণ, মোন ভাভরায ঞ্জী, েে ররস্ট (ভাভরায তাররো), ভাভরায
স্থানান্তষযয রফফযণ, অষদ এফং যায় ভস্ত মদখষত াষযন রফনাভূ ষরয। অরন এরিষে নযানয যাষয ভষতা
যান্ড্রষয়ড মপাষনয েনয গুির মি মস্টায মথষে এফং অআষপান, অআযাড রডবাআগুররয েনয যার যা
মস্টায মথষে ডাউনষরাড েযষত াযষফন । ডাউনষরাড ররঙ্ক https://ecommittee.sci.gov.in মমরি
রপরয়ার আ-েরভরি ষয়ফাআষি মদয়া ষয়ষে মখান মথষে অরন ডাউনষরাড েযষত াষযন ।
ভস্ত আ-অদারত রযষলফাগুরর এেরি রধেতয ু রফধা  আ-অদারত

মভাফাআর যাষয

ধীষন উরব্ধ অষে মমখাষন 'অভায ভাভরা' রফেল্পরি ফযফায েষয এরি রযফতধন েযা মায় মা মোন
অআনেীফী / ভাভরাোযীয েনয রডরেিার ডাষয়রযয ভতুরয। 'অভায ভাভরাগুরর' ফযফায েষয মেউ
ফযরিিত ভাভরায নম্বয মু ি েযষত াষয এফং স্বয়ংরিয় বাষফ অষডি মষত াষয। এরি ভাভরাোযী,
প্ররতষ্ঠান, ংস্থায েনয োমধেয মাষদয রফরবন্ন োয়িায রফরবন্ন অদারষত এোরধে ভাভরা যষয়ষে। 'অভায
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ভাভরা' য় এেেন রনষেয ভষতা েষয তায

ভাভরাগুররয

তাররো মু ি েযষত াষযন এফং আ-ভাভরা

মভাফাআর যারিষেনরিয ভাধযষভ ফধষল রস্থরত োনষত াষযন। এষত মোন ষে মনআ মম আ-অদারত
রযষলফা মভাফাআর যারিষেন, ভস্ত ভাভরায রফফযণ  অনায রডরেিার ভাভরায ঞ্জী অরন রনষেয
ভত েষয মভাফাআষর (যান্ডষি) ২৪x ৭ রফনাভূ ষরয মষত াষযন।
১. েীবাষফ "আ-অদারত রযষলফা" মভাফাআর যা আনস্টর েযষফন
১.১. আ-অদারত ষয়ফাআি মথষে ডাউনষরাড েরুন
১.২. গুির মস্টায / যার মস্টায মথষে ডাউনষরাড েরুন
১.১. আ-অদারত ষয়ফাআি মথষে ডাউনষরাড েরুন https://e-Courts.gov.in
এেেন ফযরি গুির মি মস্টায / যারঅআরিউন মস্টায মথষে নতুন আ-অদারত মভাফাআর
যারি ডাউনষরাড েযষত াষযন। আ-অদারত ষয়ফাআি গুির মি মস্টায / যারঅআরিউন মস্টায
মথষে আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর যারিষেন ডাউনষরাড েযায েনয এেরি িধোি ররঙ্ক যফযা
েষয। এআ িধোি ররঙ্করিষত চয়ন েযায ষয, অরন ংরিষ্ট মি মস্টায মথষে ডাউনষরাড েযষত াষযন।
আ-অদারত ষয়ফষষে প্রদত্ত মভাফাআর যারিষেন ডাউনষরাড ররঙ্করি

রিনি রাষফ এখাষন নীষচ

মদখাষনা ষয়ষে। আনস্টষরন প্ররিয়া মল ষর, অনাষে যারিষত 'মখার ' চয়ন েযষত ষফ, মায
ভাধযষভ যারিষেনরি খুরষফ এফং আ-অদারত যারিয স্বািতভ রিন প্রদরধত ষফ, মা এখাষন রিনষি
মদখাষনা ষয়ষে ।
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১.২. যান্ড্রষয়ষডয েনয ডাউনষরাড েরুন গুির মি মস্টায মথষে
অনায মরদ যান্ড্রষয়ড স্মািধ মপান থাষে, আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর যাষয েনয গুির
মি মস্টাযরি নু ন্ধান েরুন এফং ডাউনষরাড চয়ন েরুন এফং ডাউনষরাষডয য আনস্টর চয়ন েরুন,
তাযয মভাফাআর যারি অনায যান্ড্রষয়ড স্মািধ মপাষন আনস্টর ষয় মাষফ ।

১.৩. অআষপান / অআযাষডয েনয যারয যার মস্টায মথষে ডাউনষরাড েরুন
অনায োষে মরদ এেরি যার অআষপান থাষে,"আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর যা" এয
েনয যার মস্টাযরি নু ন্ধান েরুন এফং ডাউনষরাড চয়ন েরুন এফং ডাউনষরাষডয য আনস্টর চয়ন
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েরুন। তাযয অনায যার অআষপাষন মভাফাআর যারি আনস্টর ষফ। এেআবাষফ, অআযাষডয েনয আঅদারত রযষলফা মভাফাআর যারিষেন উরব্ধ অষে, মা অআযাষড ডাউনষরাড এফং আনস্টর েযা মমষত
াষয।

২. আ-অদারত যাপ্ ু রফনযস্ত েরুন:
আ-অদারত

মভাফাআর

যারিয

ফতধভান ংস্কযণরি রতনরি রফবাষিয
ধীষন রযষলফা যফযা েষয:
ে) উচ্চ অদারত;
খ) মেরা অদারত;
ি) উবয়
আ-অদারত মভাফাআর যাষ, অরন
যারি ু রফনযস্ত েযষত াষযন মেরা
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অদারত ফা উচ্চ অদারত ফা উবয় মক্ষষে ভাভরাগুষরাষত প্রষফ েযায েনয । তায েনয, অনাষে
'ু রফনযস্ত েরুন' রফেল্পরি রনফধাচন েযষত ষফ প্রধান তাররো মথষে অআেনরি চয়ন েষয। অরন অনায
মভাফাআর যারি ু রফনযস্ত েষয উচ্চ অদারষতয রযষলফাগুররষত প্রষফ েযষত াষযন "উচ্চ অদারত "
মযরড ফািনরি

চয়ন েষয । অরন অনায মভাফাআর যারি ু রফনযস্ত েষয মেরা অদারষতয

রযষলফাগুররষত প্রষফ েযষত াষযন "মেরা অদারত" মযরড ফািনরি চয়ন েষয। এফং মরদ অরন
উবয় উচ্চ অদারত এফং মেরা অদারষতয রযষলফাগুররষত প্রষফ েযষত চান, অরন

মযরড ফািন

"উবয়" চয়ন েযষত াষযন।
৩. আ-অদারত মভাফাআর যারি ৬ রি বাযতীয় বালায়:
আ-অদারত মভাফাআর যাষয ফধষল ংস্কযণ, মায যীক্ষা রনযীক্ষা চরষে, আংষযরে এফং েয়রি অঞ্চররে
বালায় উরব্ধ েযা ষফ। আ-অদারত যাষয রিনিগুরর এখাষন েয়রি অঞ্চররে বালায় ংষমােন েযা
ষরা রনয়রভত ফযফাযোযীষদয মেৌতূর মভিাষনায েনয। ররে, ভাযারি, তারভর, েন্নড়, গুেযারি, মতষরগু।
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৪. আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর যারিয মফরে অআেনগুরর ফযআ োনষত ষফ:
৪.১. স্বািতভ ৃষ্ঠা
এেফায অরন মভাফাআর যারিষত প্রষফ েযষর
এআ স্বািত ৃষ্ঠারি প্রদরধত ষফ।

৪.২. প্রাথরভে তাররোয অআেন
অরন মরদ

রতন-রাআষনয অআেনরি চয়ন

েষযন, এরি আ-অদারত মভাফাআর যাষয ম্পূ ণধ
প্রাথরভে তাররো প্রদধন েযষফ। আ -অদারত
রযষলফায রফরবন্ন গুরুত্বূ ণধ ররঙ্কগুরর মমভন আ-ম,
এন.মে.রড.রে,

আপাআররং,

আরন্ডয়া

মোড,

অআনেীফীষদয প্রোয, বাচুধয়ার অদারত এখন
প্রাথরভে তাররোগুররয ধীষন উরব্ধ।

৪.৩. মেরা অদারত / উচ্চ অদারষতয ভাভরায
রফফযণ:
অরন মেরা অদারত ফা উচ্চ অদারষতয ফা মেরা
অদারত ফা উচ্চ অদারত উবয় (অদারষতয)
ভাভরাগুররয েনয মভাফাআর যারি ু রফনযস্ত েযষত
াষযন।
৪.৪. প্রধান তাররো রফেল্পগুরর:
i)

র.এন.অয

নু ন্ধান;

ii)

ভাভরায

রস্থরত

(নু ন্ধান); iii) েে ররস্ট (ভাভরায তাররো); iv)
অভায ভাভরা রফেল্পগুরর।
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৪.৫. রএনঅয নু ন্ধান:
র.এন.অয অআেনরিষত র.এন.অয নম্বয ফযফায
েষয অরন ভাভরায রস্থরত নু ন্ধান েযষত াষযন
৪.৬. ভাভরায রস্থরত নু ন্ধান:
ভাভরায রস্থরত রফেল্পরিষত এেেন রনম্নরররখত নয়রি
নু ন্ধান রফেল্প ফযফায েষয ভাভরায রস্থরত
রফষিলণ েষয মদখষত াযষফন
ভাভরায নম্বয

ষক্ষয নাভ

পাআররং (দাষয়য ) নম্বয

এপ.অআ.অয

অআনেীরফ

অআন

ভাভরায প্রোয

মেরবষয়ি

রফচাযূ ফধ দযখাস্ত

৪.৭. েে ররস্ট (ভাভরায তাররো):
এআ অআেনরি ফযফায েষয, মম মোন অদারষতয
েে ররস্ট (ভাভরায তাররো) মদখষত াযষফন।
৪.৮. অভায ভাভরা:
অরন "অভায ভাভরা" রফেষল্পয ধীষন রনষেয
ভষতা েষয ভাভরায তাররো ংযক্ষণ েযষত
াযষফন।
৪.৯. অভায ভাভরা তারযখ নু মায়ী / মেরা
নু মায়ী:
অভায ভাভরা প্রদরধত ষফ দু রি প্রোষয তারযখ
নু মায়ী / মেরা নু মায়ী। অরন মম ধযষণয
প্রদধন চান তা চয়ন েযষত াষযন
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৪.১০. ফলধরঞ্জ রফেল্প:
ফলধরঞ্জ রফেল্পরি ফলধরঞ্জ োিাষভাষত ভাভরাগুরর
প্রদধন েষয
৪.১১. রযষে ফািন
এেফায এআ অআেনরি চয়ন েযা ষর, এরি তথয
অষডি েযষফ।
৪.১২. অভায ভাভরা - এয ধীষন নু ন্ধান রফেল্প:
অভায ভাভরায ধীষন নু ন্ধান ঘযরি অনাষে
অভায ভাভরায তাররোয ভষধয নু ন্ধান েযষত
ায়তা েযষফ।
৪.১৩. রেউ.অয মোড:
এেরি রফষল ভাভরায েনয মভাফাআর যাষ ভাভরায
রফফযষনয ধীষন রেউ.অয মোড উরব্ধ অষে
প্ররতরি ভাভরায েনয । এরি োা মায় এফং ভাভরায
রনফন্ধাষয মু ি েযা মায়।
৪.১৪. স্কযান রেউ.অয মোড ভাভরায গুচ্ছষত মম রেউ.অয মোড

মু ি েযা

ষয়ষে, এফং এরি মভাফাআর যাষ ন্তরনধরভধত এআ
স্কযান রেউ.অয মোড রফেল্পরি ফযফায েষয ষেআ
স্কযান েযা মাষফ এেরি রফষল ভাভরায রস্থরত োনায
েনয।
৪.১৫. অআ.এ রফফযণ:
এেেন ফযরি অআ.এ-এয ফযাাষয রফদ মষত
াষযন ভাভরায রফফযষণয ধীষন মরদ ংরিষ্ট
অদারষত প্রষফ েষযন ।
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৪.১৬. স্থানান্তষযয রফফযণ:
এেেন ফযরি এে অদারত মথষে নয অদারষত
ভাভরায স্থানান্তষযয রফফযণ এআ মভাফাআর যাষয
ভাধযষভ মষত াষযন ।

৪.১৭. রনম্ন অদারষতয তথয:
অরষরয ভাভরাগুররষত

রনম্ন

অদারষতয তথয

ায়া মাষফ।

৪.১৮. ভাভরায রফফযণ
এেেন ফযরি ভাভরায রফফযষণয ধীষন এেরি
ভাভরায ম্পূ ণধ রফফযণ মষত াষযন রনম্নরররখত
ীলধষেয ধীষন

 ভাভরায রফফযণ
 ভাভরায রস্থরত,
 রেউ.অয মোড;
 দযখাস্তোযী এফং অআনেীরফ
 রফফাদী এফং অআনেীরফ
 অআন
 ভাভরায শুনারনয রফফযণ
 চূ ড়ান্ত অষদ / যায়
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৫. আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর যাষয ভাধযষভ ম্পূ ণধ ভাভরায রফফযণ ান
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৬. ভাভরায রফেল্প নু ন্ধান েরুন
আ-অদারত মভাফাআর যাষয ধীষন দু রি প্রধান নু ন্ধান তাররো অষে
i)

র.এন.অয নু ন্ধান;

ii)

ভাভরায রস্থরত (নু ন্ধান);
চরু ন অভযা এখাষন রনষচ এষেয য এে মদরখ ।

৭. র.এন.অয নম্বয ফযফায েষয ভাভরা নু ন্ধান েরুন
মভাফাআর যারি

ফযফাষযয ভাধযষভ র.এন.অয নম্বয দ্বাযা নু ন্ধান েযা ষরা

অনায মপাষন ভাভরায রফফযণ ায়ায দ্রুততভ উায় । অরন রে োনষত চান
র.এন.অয নম্বয রে, তাষর ড়ষত থােুন ।
৭.১. র.এন.অয নম্বযরি েী:
র.এন.অয ভাষন ভাভরায নম্বষযয নরথ । র.এন.অয 'র এেরি ননয ১৬ ংখযায নম্বয মাা ভস্ত
ভাভরাগুররষত মদয়া য়। ংষক্ষষ ফরষত মিষর, এরি ভাভরায ননয রযচয় নম্বয মাায দ্বাযা মম মোন
ভাভরা নাি েযা মমষত াষয। র.এন.অয রনমু ি েযা য় মেআ আনপযষভন রষস্টষভয (ভাভরা
ংিান্ত তথয োনায দ্ধরত) ভাধযষভ দাষয়য েযা প্ররতরি ভাভরায়। এরি রিে মেষনয রিরেষি ফযফহৃত
র.এন.অয নম্বষযয ভষতা। মম মোষনা ফযরি র.এন.অয নম্বয রদষয় উচ্চ অদারত এফং মেরা অদারষত
তায ভাভরা রচরিত েযষত াষয, মাা এেরি ননয ১৬ ংখযায র.এন.অয নম্বয।

র.এন.অয (১৬রি ংখযা) এ থাষে (যােয মোড)

(মে.মে) (এ.এন) (০১) (০০০৬৩৮) (২০১৭)

(মেরা মোড) (প্রারতষ্ঠারনে মোড) (ভাভরা দাষয়য
েযা নম্বয) (মম ফেয দাষয়য েযা ষয়ষে)

স্পষ্ট বাষফ মফাঝায েনয রফরবন্ন যােয মথষে ( াঞ্জাফ, মভঘারয়, তারভরনাড়ু) র.এন.অয
নম্বষযয উদাযণ এখাষন মদয়া ষয়ষে।
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৭.২. অনায র.এন.অয নম্বযরি েীবাষফ োনষফন:
এেেন ভাভরাোযী/ অআনেীরফ ফা মম মোন ফযরি প্ররতরি ভাভরায র.এন.অয মষত াষযন
দু আ যেভ বাষফ।
i) আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর যা মথষে; ii) আ-অদারত রযষলফা ষয়ফাআষিয ররঙ্ক মথষে।
৭.৩. েীবাষফ আ-অদারত মভাফাআর যা মথষে র.এন.অয নম্বয াষফন:
র.এন.অয নম্বয ায়ায েনয, অনায োষে মেরা, অদারষতয নাভ এফং মম মোন এেরি রফলয়, মমভন
ভাভরায নম্বয, (ভাভরায) দাষয়য নম্বয ফা ক্ষগুররয নাভ আতযারদয রফফযণ থােষত ষফ। অু ন অভযা
ধাষ ধাষ প্ররিয়ারি মদরখ েীবাষফ আ-অদারত মভাফাআর যা মথষে ভাভরায নম্বয ফযফায েষয
র.এন.অয নম্বয াষফন।
উদাযণ: রনম্ন অদারত, রফনাী, রতরুপ্পু য মেরা, তারভরনাড়ুয .এ ৫০/২০১৭ এয র.এন.অয নম্বযরি
েীবাষফ খুষুঁ ে াষফন।
 ধা ১: আ-অদারত রযষলফা মভাফাআর
যাষ মান
 ধা ২: প্রধান তাররো মথষে ভাভরায
রস্থরত ফাোআ েরুন
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 ধা ৩:
 ভাভরায রস্থরত চয়ন েরুন
 যােয, মেরা ফাোআ েরুন
 ভাভরায নম্বয রফেল্পরি ফাোআ েরুন
 ভাভরায প্রোয ফাোআ েরুন
 ভাভরায নম্বয ূ যণ েরুন
 ফেয ূ যণ েরুন
 এরিষয় মান চয়ন েরুন
 অদারষতয নাভ চয়ন েরুন তাযয
ভাভরায রফফযণ প্রদরধত ষফ।
 ভাভরায নম্বযরি চয়ন েরুন (.এ /
৫০/২০১৭) মা রনম্নষযখারঙ্কত এফং নীর
যষে প্রদরধত য়।
 ভাভরায রফফযণ র.এন.অয নম্বয 
প্রদরধত ষফ।
 মযপাষযষেয েনয দষক্ষষয
রিনিগুরর এখাষন মু ি েযা য়

৭.৪. র.এন.অয নম্বয ফযফায েষয েীবাষফ ভাভরা নু ন্ধান েযা মাষফ
এখন অু ন অভযা মদরখ র.এন.অয নম্বয ফযফায েষয েীবাষফ ভাভরায রস্থরত নু ন্ধান েযষত ষফ
ধা ১: মভাফাআর যাষ র.এন.অয অআেন চয়ন েরুন
ধা ২: র.এন.অয নম্বয রদন
ধা ৩: নু ন্ধান ফািনরি চয়ন েরুন
ধা ৪: ভাভরায রফফযণ প্রদরধত ষফ
 ভাভরায রফফযণ
 ভাভরায রস্থরত
 দযখাস্তোযী এফং অআনেীরফষদয রফদ রফফযণ
 রফফাদী এফং অআনেীরফষদয রফদ রফফযণ
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 অআষনয রফফযণ
 এপ.অআ.অয এয রফদ রফফযণ
 ভাভরায শুনারনয রফফযণ
 চূ ড়ান্ত অষদ / যায়
ধা ৫: "ভাভরায রফফযণ" ীলধরি চয়ন েরুন
ধা ৬: এরি ভাভরায রফফযণ প্রদধন েযষফ র.এন.অয নম্বয ।
(১ মথষে ৬ নং ধাষয রিনিগুরর প্রস্তুত উষেখযয েনয এখাষন মদখাষনা ষয়ষে)

৮. ভাভরায রস্থরত নু ন্ধান েরুন: রফরবন্ন রফেল্প ফযফায েষয।
াতরি রযরচত রফেষল্পয ভাধযষভ অনায ভাভরায রস্থরত নু ন্ধান েরুন
i)
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ii)

(ভাভরায) দাষয়য নম্বয

iii)

অআনেীরফ

iv)

ভাভরায প্রোয

v)

ক্ষগুররয নাভ

vi)

এপ.অআ.অয নম্বয

vii)

অআন

viii)

রফচাযূ ফধ দযখাস্ত

ix)

েযারবষয়ি (তেধীেযণ)

মরদ মোন ফযরি র.এন.অয নম্বয না মেষন
থাষে, তাষর মম মোন এেরি রফেল্প
ফযফায েষয নু ন্ধান েযা মমষত াষয।
এখন চরু ন মদরখ, ভাভরায রস্থরতয ধীষন
প্রথভ রফেল্পরি থধাৎ , ভাভরায নম্বয রফেল্পরি
ফযফায েষয।

মভাফাআর যাষ ভাভরায রস্থরত চয়ন েরুন → যােয, মেরা ফাোআ েরুন → রফেল্পগুররয মম মোন
এেরি চয়ন েরুন → ংরিষ্ট পভধরি খুরষফ → রফদ রফফযণ ূ যণ েরুন → ভাভরায তাররো প্রদরধত
ষফ → মরদ ভাভরায নম্বয চয়ন েযা য় তষফ তা ভাভরায রফফযণ অয রফস্তারযত বাষফ মদখাষফ →
ীলধে চয়ন েরুন মা অয রফস্তারযত রফফযণ মদখাষফ ।
৮.১ ভাভরায নম্বয রফেল্পরি ফযফায েষয 'ভাভরায রস্থরত' মদখুন :
অভযা এখন 'ভাভরায রস্থরত' রফেষল্পয ধীষন প্রথভ রফেল্পরি মদরখ, থধাৎ মভাফাআর যারিষেষনয "আঅদারত রযষলফা"য় 'ভাভরায নম্বয' রফেল্পরি ফযফায েরয।
ধা ১: ভূ র তাররো মথষে ভাভরায রস্থরত রফেল্পরি চয়ন েরুন।
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ধা ২: যােয এফং রেরা চয়ন েরুন।
ধা ৩: ভাভরায ংখযা রফেল্পরি চয়ন েরুন।
ধা ৪ : এখন ে প্রদরধত পভধরি খুরষফ এফং
এরি রফষদ ূ যণ েরুন :
 অদারত
 ভাভরায প্রোয
 ভাভরায নম্বয
 ফৎয
ধা ৫: এরি রফষদ ূ যণ েযায য 'এরিষয়
মান' রফেল্পরি চয়ন েরুন।
ধা ৬ : অদারত নু াষয মভাি ভাভরায ংখযা
প্রদরধত ষফ এফং চয়ন েযা ষর ভাভরায নম্বয
রফেল্পরি অষফ।
ধা ৭: মরদ ভাভরায নম্বয রফেল্পরি চয়ন েরয,
তা ভাভরায রফফযণ মদখাষফ মাায ভষধয থােষফ :
১. ভাভরায রফফযণ
২. ভাভরায রস্থরত
৩. ফাদী  তায অআনেীফী
৪. রফফাদী  তায অআনেীফী
৫. অআন
৬. এপ.অআ.অয এয রফদ
৭. রনম্ন অদারত ম্পরেধত তথয
৮. ভাভরায শুনারনয রফফযণ
৯. ন্তফধতধীোরীন অষদ
১০. চূ ড়ান্ত অষদ/ যায়
(* প্ররতফায ভাভরায রস্থরত রফেল্পরি ফযফায েযায ভয় যােয এফং রেরা ফাোআ ষয়ষে রেনা মআ ফযাাষয
রনরিত মান।)
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৮.২. পাআররং নম্বয রফেল্প রি ফযফায েষয ভাভরায রস্থরত মদখা:
পাআররং নম্বয রফেল্পরি ভাভরায রস্থরতয ভষধয রদ্বতীয় রফেল্প রাষফ অষে ।
পাআররং নম্বয রদষয় রে বাষফ নু ন্ধান
েযষফন
 ভাভরায রস্থরত রফেল্পরি চয়ন েরুন
 যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
 পাআররং নম্বয রফেল্প ফাোআ েরুন
 অদারত ড্র ফক্স রি চয়ন েরুন
 পাআররং নম্বয, ফৎয ূ যণ েরুন
 'এরিষয় মান' রফেল্পরি ফাোআ েরুন
 মভাি ভাভরায ংখযা চয়ন েরুন
 ভাভরায নম্বয এ চয়ন েরুন
 ভাভরায রফফযণ খুরষফ এফং
 প্ররতরি রফেল্প ফাোআ েযষর অয রফদ
অষফ

৮.৩ এপ.অআ.অয. নম্বয রদষয় নু ন্ধান েরুন
রে েষয এপ.অআ.অয. নম্বয রদষয় নু ন্ধান
েযষফন?
 'ভাভরায রস্থরত' রফেল্পরি ফাোআ েরুন
 যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
 এপ.অআ.অয. নম্বয রফেল্পরি ফাোআ েরুন
 অদারত ফাোআ েরুন
 থানা ফাোআ েরুন
 এপ.অআ.অয. নম্বয এফং ফৎয ূ যণ েরুন
 মযরড ফািন ফাোআ েরুন রফচাযাধীন/রনষ্পরত্ত/উবয়
 'এরিষয় মান' রফেল্পরি ফাোআ েরুন
 প্রদরধত নম্বয রি চয়ন েরুন
 ভাভরায নম্বযরি চয়ন েরুন তখন অয
ভাভরায রফফযণ অষফ।
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৮.৪ অআনেীফী রফেল্প ফযফায েষয ভাভরায রস্থরত মদখা
এেেন অআনেীফীয েনয এআ নু ন্ধাষনয ু রফধারি ষরা এেরি রডরেিার েযরণে; োযণ আা এেেন
েযরণষেয মফরযবাি োেআ ম্পাদন

েষয থাষে।

উদাযণ স্বরূ, এআ ু রফধায ভাধযষভ এেেন

অআনেীফীয নাষভ ের অদারষত রনষ্পরত্ত না য়া েতগুরর ভাভরা যষয়ষে, এেরি ু রনরদধষ্ট তারযষখ মোন
ভাভরাগুরর তাররোবুি েযা ষয়ষে এফং ভাভরাগুরর রে ফস্থায় অষে তা যান্ডষষিয ভষধয ২৪*৭ মদখা
মাষফ। এেেন অআনেীফী রনম্নরররখত রতনরি রফেষল্পয ভাধযষভ এআ নু ন্ধাষনয ু রফধারি ফযফায েযষত
াষযন:
ে। অআনেীফীয নাভ ফযফায েষয নু ন্ধান
খ। ফায মোড নম্বয ফযফায েষয নু ন্ধান
ি। 'তারযষখয ভাভরা তাররো' ফযফায েষয মোন এে রনরদধষ্ট রদষন তাররোবুি ভাভরা মথষে এেেন
রনরদধষ্ট অআনেীফীয ভাভরায নু ন্ধান
৮.৪.১ অআনেীফীয নাভ রদষয় নু ন্ধান :
এে েন অআনেীফী রে বাষফ োনষফন উনায নাষভ েতগুরর রনষ্পরত্ত না য়া ভাভরা যষয়ষে
উদাযণ: এখাষন রিনষি প্রদরধত ষয়ষে, অআনেীফীয নাভ রফেষল্প অআনেীফী "যাোপ্পা" নাষভ নু ন্ধান
েযা ষর থানোরুয, তারভরনাড়ু মত ১৩ রি ভাভরা রফচাযাধীন মদখায়। এরি অদারত নু াষয রনস্পরত্ত না
য়া ভাভরায ংখযা মদখায়।
মরদ ংখযা চয়ন েযা য়, এরি ুষযা তাররো প্রদধন েযষফ মা ভাভরায রফফযষণয াষথ প্রাযণষমািয।
'অআনেীফী' রফেল্প দ্বাযা নু ন্ধান
নাভ
 ভাভরায রস্থরত চয়ন েরুন
 যােয, রেরা চয়ন েরুন
 অআনেীফী রফেল্প রি চয়ন েরুন
Page no. 18

ই -আদালত পরিষেবা ম াবাইল অ্যাপ

 মযরড ফািন চয়ন েরুন
অআনেীফীয নাভ
 এরিষয় মান চয়ন েরুন
 প্রদরধত প্ররতরি প্ররতষ্ঠাষনয ভাভরায ংখযা
চয়ন েরুন
 ভাভরায নম্বয চয়ন েরুন; তখন ভাভরায
রফফযণ মফয ষফ

৮.৪.২ ফায মোড ফযফায েষয নু ন্ধান
এেেন অআনেীফী তায অআনেীফী ফাযষোড
ফযফায েষয তায ভাভরা এফং ভাভরায তাররো
নু ন্ধান েযষত াষযন। এরি মেরায ভস্ত
প্ররতষ্ঠাষনয রনষ্পরত্ত না য়া এফং রনষ্পরত্ত য়া
মভাি ভাভরায ংখযা প্রদধন েযষফ। এেেন
অআনেীফী

তায

ফাযষোড

ফযফায

েষয

তারযষখয ভাভরা তাররোয অষযেরি রফেষল্প
রিষয় তায ভাভরায তাররো মফয েযষত
াযষফন এফং তা যফতধী নু ষচ্ছষদ ফণধনা েযা
ষয়ষে। এখাষন উষেখ েযা খুফ দযোয মম
অআনেীফীয

ফাযষোড

ষরা

এেেন

অআনেীফীয ননয রযচয় নম্বয

এফং তা

রিেবাষফ তথযরঞ্জষত নরথবুি েযষত ষফ। মরদ মোন অআনেীফী মদখষত ান তায ফাযষোডরি
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মভাফাআর যাষ রিেবাষফ প্রদরধত ষচ্ছ না, তাষর ফাযষোডরি রিেবাষফ ন্তবুধরি েযায েনয ংরিষ্ট
অদারতষে োনান মমখাষন অরন রনফরন্ধত অষেন।
উদাযণস্বরূ: ভাযাষ্ট্র অআনেীফী মোড নু ন্ধাষন, অআনেীফী অিযয়ার মে.রড. এয নাষভ মভাি ৭৭৮
রি ভাভরা মদখাষচ্ছ।
অআনেীফী ফায মোড ফযফায েষয নু ন্ধান :
 ভাভরায রস্থরত রফেল্পরি চয়ন েরুন
 যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
 অআনেীফী রফেল্পরি চয়ন েরুন
 মযরড ফািনরি ফাোআ েরুন
ফায মোড
 এরিষয় মান চয়ন েরুন
 প্রদরধত প্ররতরি প্ররতষ্ঠাষনয ভাভরায ংখযা চয়ন েরুন
 ভাভরায নম্বয চয়ন েরুন; তাষত ভাভরায রফফযণ মফয ষফ
৮.৪.৩ তারযষখয ভাভরায তাররো (অআনেীফীয ভাভরায
তাররো) ফযফায েষয :
মরদ মোন অআনেীফী তায নাভ নু াষয ভাভরায তাররো
োনষত চান, থধাৎ অদারষত মোন রনরদধষ্ট তারযষখ তাুঁয নাষভ
েতগুরর ভাভরা অষে, তাষর 'তারযষখয ভাভরায তাররো'
রফেল্পরি ফযফায েযা মমষত াষয এফং অআনেীফীয ভাভরায
তাররো ততরয ষফ। অআনেফীয ভাভরায তাররোয ু রফধারি
ষরা, এরি এেরি রনরদধষ্ট তারযষখ তাররোবুি ভাভরাগুরর তাষদয
রস্থরত  প্রদধন েযষফ।
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এেেন অআনেীফীয েনয তারযখ নু াষয ভাভরায তাররো নু ন্ধান:
 তারযষখয

ভাভরা

তাররো(অআনেীফীয

ভাভরায

তাররো) মষত ভাভরায রস্থরতয রফেল্প চয়ন েরুন
 তারযষখয ভাভরা তাররো চয়ন েরুন
 তাযয ফায মোড ূ যণ েরুন
 তাযয তারযখ ফাোআ েরুন
 'এরিষয় মান' চয়ন েরুন
 মভাি ভাভরায ংখযা চয়ন েরুন
 তাযয অআনেীফীয ভাভরায তাররো প্রদরধত ষফ
৮.৫. ভাভরায প্রোয রফেল্প ফযফায েষয ভাভরায রস্থরত মদখা :
মরদ মোন ফযরি ভাভরায প্রোয নু ন্ধান েযষত চান, মমভন অীর মমািয ভাভরা, তাষর এআ রফেল্পরি
ফযফায েযষত ষফ। মম মোন ভাভরায প্রোয ফাোআ েষয এেেন ফযরি ভাভরায প্রোয নু াষয তাররো
মষত াযষফন।
উদাযণ: এখাষন মদয়া রিনষি, ভাভরায প্রোয রাষফ "অীর" রফেরল্পরি ফাোআ েযা ষয়ষে, তএফ
উি তাররোষত অীরষমািয ভাভরা (এ..) প্রদরধত ষয়ষে।
ভাভরায প্রোয ফযফায েষয নু ন্ধান
 ভাভরায প্রোয চয়ন েরুন
 ভাভরায প্রোয রফেল্প চয়ন েরুন
 অদারত ফাোআ েরুন
 ভাভরায প্রোয ফাোআ েরুন
 ফৎয ূ যণ েরুন
 রফচাযাধীন/ রনষ্পরত্ত মযরড ফািন ফাোআ েরুন
 'এরিষয় মান' চয়ন েরুন
 ভাভরায প্রোষযয াষথ প্রদরধত ভাভরাগুষরা চয়ন েরুন
 ভাভরায নম্বয চয়ন েরুন; তাষত ভাভরায রফফযণ মদখাষফ
 মরদ অভযা ীলধেগুরর ফাোআ েরয এগুরর অয ভাভরায রফফযণ মদখাষফ
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৮.৬ 'ক্ষ' রফেল্প ফযফায েষয ভাভরায রস্থরত মদখা
এেেন ফযরি এআ 'ক্ষ' রফেরল্পরি ফযফায েষয নাভ নু াষয ভাভরায নু ন্ধান েযষত াযষফন।
উদাযণ স্বরূ : মরদ এেেন ফযরি োনষত চান "যঙ্গস্বাভী"য নাষভ মোন ভাভরা অষে রেনা, তাষর রনষম্ন
প্রদত্ত ধাগুষরা নু যণ েরুন। ভাভরাগুরর নাভ নু াষয নু ন্ধান েযষর "যঙ্গস্বাভী" নাষভয ভাভরাগুরর
প্রদরধত ষফ মাা রনষম্ন প্রদত্ত রিনষি মদখাষনা ষয়ষে।
ষক্ষয নাভ রদষয় ভাভরা ম্পরেধত নু ন্ধান :
 ভাভরায রস্থরত রফেল্প চয়ন েরুন
 যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
 ক্ষ রফেল্পরি চয়ন েরুন
 অদারত ফাোআ েরুন
 ফাদী/রফফাদীয নাভ ফাোআ েরুন
 ফৎয ূ যণ েরুন
 মযরড ফািন ফাোআ েরুন
রফচাযাধীন/রনষ্পরত্ত/উবয়
 এরিষয় মান চয়ন েরুন
 ভাভরায ংখযা চয়ন েরুন
 ক্ষ  ভাভরায নম্বয প্রদরধত ষফ
 ংরিষ্ট ভাভরায নম্বয চয়ন েরুন
 ভাভরায রফফযণ প্রদরধত মফ
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৮.৭ অআন নু াষয নু ন্ধান
ষক্ষয নাভ রদষয় রে েষয ভাভরা নু ন্ধান
েযষফন:
 ভাভরায রস্থরত রফেল্প চয়ন েরুন
 যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
 অআন রফেল্পরি চয়ন েরুন
 অদারত ফাোআ েরুন
 অআন নু ন্ধান েরুন
 অআষনয প্রোয ফাোআ েরুন
 ধাযা ূ যণ েরুন
 মযরড

ফািন

ফাোআ

েরুন

রফচাযাধীন/রনষ্পরত্তয েনয
 'এরিষয় মান' চয়ন েরুন
 অআষনয প্রোয  ভাভরা প্রদরধত ষফ

৮.৮. েযারবষয়ি
এআ েযারবষয়ি রফেল্পরি ষরা প্রায়আ নু ন্ধান েযা রফেষল্পয ভষধয এেরি।
মখন মোন ফযরি োনষত চাআষফন, এেরি অদারষত মআ ফযরি থফা মোন ম্পরত্তয উয রনষ্পন্ন না
য়া মোন েযারবষয়ি অষে রেনা তাষর উরন 'েযারবষয়ি' নু ন্ধান রফেল্পরি ফযফায েযষত াযষফন।

েযারবষয়ি রে বাষফ নু ন্ধান েযষফন:
ভাভরায রস্থরত রফেল্প চয়ন েরুন  যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন  েযারবষয়ি রফেল্পরি
চয়ন েরুন  অদারত ফাোআ েরুন  নু ন্ধাষনয প্রোয ফাোআ েরুন 
েযারবষয়িষযয নাভ ূ যণ েরুন  েযারবষয়রিয নাভ ূ যণ েরুন  'এরিষয় মান' চয়ন
েরুন  তখন 'েযারবষয়ি' নু ন্ধাষনয রফদ মদখাষফ  মা অফায চয়ন েযা মমষত াষয
এফং তখন তাা ম্পূ ণধ রফফযণ মদখাষফ
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৮.৯. রফচায ূ ফধ দযখাস্ত
এআ রফেল্পরি মভাফাআর যারিষেষন ফধারধে ফযফহৃত এফং খুফ ষন্তালেনে রফেল্প। প্রাথরভে রফেল্পরিষত
এআ ু রফধা রের না। রেন্তু অভযা মভাফাআর যারিষেষনয ভষধয োরভন, রযভাষন্ডয রস্থরত মষত ারয রেনা
এযেভ ষনেগুরর দারফ রের। এখন োরভন, রযভান্ড, আতযারদয ভত রফচায ূ ফধ দযখাস্ত নু ন্ধান েযায
প্রষয়ােনীয় রফেল্প মু ি েষয ফধষল অষডি য়া ংস্কযণরি রনষয় অা ষয়ষে। শুধু েল্পনা েরুন মম
অরন অনায যান্ডষষিয এেরি
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অেলধণীয় রফেল্প, অরন এরি অনায মভাফাআর মপাষন যখ েষয মদখুন।
৮.৯.১ রে বাষফ োরভষনয রস্থরত োনষফন
রে বাষফ োরভষনয রস্থরত োনষফন
 ভাভরায রস্তরত রফেল্প চয়ন েরুন
 যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
 রফচায ূ ফধ রফেল্প চয়ন েরুন
 অদারত ফাোআ েরুন
 থানা ফাোআ েরুন
 এপ.অআ.অয. নম্বয এফং ফৎয ূ যণ েরুন
 মযরড ফািন ফাোআ েরুন – োরভন
 এরিষয় মান চয়ন েরুন
 মভাি ভাভরায ংখযা চয়ন েরুন
 এরি োরভন ংিান্ত রফদ মদখাষফ

৮.৯.২ রেবাষফ রযভাষন্ডয রস্থরত োনষফন
মরদ মোন ফযরিষে মপােষত মনয়া য় এফং রতরন োনষত চান মম তাষে রযভাষন্ড অনা ষয়ষে রে না মা
ংরিষ্ট ফযরিয ারযফারযে অআনেীফীয েনয খুফ ংষফদনীর নু ন্ধান তাষর তাযা এপ.অআ.অয নম্বয
ফযফায েষয রযভাষন্ডয রস্থরত মাচাআ েষয রনষত াযষফন।
উদাযণ স্বরূ : মখন এেরি রনরদধষ্ট থানায ২৬৭/২০২০ এপ.অআ.অয নম্বয ম্বন্ধীয় মোন এেেন ফযরি
মে রযভাষন্ড মনয়া ষয়ষে রে না তখন এআ রফেল্পরি খুফ ু রফধা মদয় এফং রযভাষন্ডয রস্থরতরি োনায েনয
রনষম্নয প্রদরধত ধাগুরর নু যণ েরুন। রযভাষন্ডয পরাপররি রযভাষন্ডয ধযষণয াষথ মদখাষনা ষফ, থধাৎ
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র.র.অয - ুরর মপােত রযভান্ড, এভ.র.অয - ভযারেষস্টরযয়ার মপােত রযভাষন্ড।
রে বাষফ রযভাষন্ডয রস্থরত োনা মাষফ
 ভাভরায রস্তরত রফেল্প চয়ন েরুন
 যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
 রফচায ূ ফধ রফেল্প চয়ন েরুন
 অদারত ফাোআ েরুন
 থানা ফাোআ েরুন
 এপ.অআ.অয. নম্বয এফং ফৎয ূ যণ
েরুন
 মযরড ফািন ফাোআ েরুন – রযভান্ড
 এরিষয় মান চয়ন েরুন
 মভাি ভাভরায ংখযা চয়ন েরুন
 এরি রযভান্ড ংিান্ত রফদ মদখাষফ

৮.৯.৩ রে বাষফ রফচায ূ ফধ দযখাষস্তয রস্থরত োনা মাষফ
মরদ মোন চুরযয ভাভরায় ম্পরত্তরি ুনরুদ্ধায েযা য় এফং ম্পরত্তয ভাররে রফচায ূ ফধ মধাষয় ম্পরত্তয
ন্তফধতধীোরীন মপােষতয েনয অষফদন েষযন, তাষর মআ ধযষণয রফচায ূ ফধ অষফদষনয রস্থরত এআ
রফেষল্পয ধীষন মাচাআ েযা মমষত াষয।
রফচায ূ ফধ দযখাষস্তয রস্থরত নু ন্ধান েযষত রনষম্ন প্রদরধত ধাগুষরা নু যণ েরুন
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রে েষয রফচায ূ ফধ দযখাষস্তয রস্থরত োনষফন
ভাভরায রস্থরত রফেল্প চয়ন েরুন  যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন  রফচায ূ ফধ রফেল্প চয়ন
েরুন  অদারত ফাোআ েরুন  থানা ফাোআ েরুন এপ.অআ.অয. নম্বয ূ যণ েরুন 
ফৎয ূ যণ েরুন  মযরড ফািন ফাোআ েরুন – দযখাস্ত  'এরিষয় মান' চয়ন েরুন  মভাি
ভাভরায ংখযা চয়ন েরুন  এরি দযখাষস্তয রস্থরত ংিান্ত রফদ মদখাষফ

৯. আ-অদারত মভাফাআর এরিষেষনয ভাধযষভ ভাভরায তাররো ায়া :
যাডষবাষেি, মভােদ্দভাোযী এফং রফচাযেষদয েনয মভাফাআর যাষ ভাভরায তাররো ায়া এেরি
োমধেয রফেল্প।
রতন ধযষনয ভাভরায তাররো:
১. মম মোন অদারষতয মদয়ানী ভাভরায তাররো
২. মম মোন অদারষতয মপৌেদারয ভাভরায তাররো
৩. অআনেীফী অনু াষয ভাভরায তাররো
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ভস্ত রেেু আ আ-অদারত মভাফাআর যাষয ভাধযষভ ততরয েযা মমষত াষয।
মদয়ারন ভাভরায তাররো এফং মপৌেদারয ভাভরায তাররো এআ "ভাভরায তাররো" রফেষল্প মদখা মাষফ।
"ভাভরায রস্থরত" রফেষল্পয ধীষন 'অআনেীফী' রফেল্পরি ফযফায েষয অআনেীফী অনু াষয ভাভরায তাররো
মদখা মমষত াষয, মা "ভাভরায রস্থরত রফেল্প ফযফায েষয নু ন্ধান" ীলধে অষরাচনায় ফযাখযা েযা ষয়ষে।
ভাভরায তাররো রফেল্পরি ফযফায েষয এে েন ফযরি রনরিত ষত াযষফন তায ভাভরারি মোন রনরদধষ্ট
তারযষখ যাখা ষয়ষে রেনা। এরি রফচাযে, েভধচাযী এফং অআনেীফীষদয েনয এেরি প্রষয়ােনী ভয়
োমধেযী ভাধযভ মায দ্বাযা এেেন ফযরি োনষত াযষফন মোন এে রনরদধষ্ট রদষন েতগুরর ভাভরা
তাররোবুি যষয়ষে এফং রদষনয োে রযেল্পনা েযা মমষত াষয, এফং এআ তথয এখন যান্ডষষিয
মভাফাআর যাষয াাষময মদখা
মাষফ।
১. ভাভরায তাররো (েে ররস্ট)
অআেন চয়ন েরুন
২. যােয এফং রেরা ফাোআ েরুন
৩. অদারত ফাোআ েরুন
৪. অদারষতয নাভ ফাোআ েরুন
৫.

ফলধরঞ্জ

মথষে

ভাভরায

তাররোয (েে ররষস্টয) তারযখ
ফাোআ েরুন
৬. মদয়ানী থফা মপৌেদারয
ফাোআ

েরুন,

তখন

মদয়ানী/মপৌেদারয ভাভরায তাররো মদখাষফ
৭. নু ন্ধান এয ঘয রি ফযফায েষয ভাভরায তাররোয ভধয মথষে রনরদধষ্ট ভাভরায নু ন্ধান েযা মাষফ।
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১০. অভায ভাভরা
অভায

ভাভরা

মভােদ্দাভাোযীয

রফেল্পরি
েনয

অফযে রফেল্পগুররয

র

ফষচষয়

অআনেীফী

এফং

অেলধণীয়

এফং

ভষধয এেরি, োযণ এরি

রডরেিার ফযরিিত ভাভরায নরথরঞ্জ রাষফ োে
েষয। এরি আ-মোিধ যারিষেষনয এেরি স্বয়ংম্পূ ণধ
তফরষ্টয। "অভায ভাভরা" রফেষল্প রিষয় মভােদ্দভাোযী
ফা অআনেীফী তাায ভাভরাগুরর মআব এফং মষ্টায
েষয যাখষত াযষফন

এফং তাা ষয প্রষয়ােন

নু মায়ী মদখষত াযষফন।
১০.১ 'অভায ভাভরা' রফেষল্প রে েষয ভাভরা মমাি েযষফন :
অরন মরদ 'অভায ভাভরা' তাররোয় ভাভরা মু ি েযষত চান তষফ
রনষম্ন প্রদত্ত ধাগুরর নু যণ েরুন:
ধা ১: অরন আ-অদারত মভাফাআর যারিষেনরি ফযফায েষয
'অভায ভাভরা'য় মম মে মু ি েযষত চান তা নু ন্ধান েরুন।
ধা ২: নু ন্ধযান েযা ভাভরায রফফযষণয উষযয ডান রদষে
'ভাভরা মু ি েরুন' ফািনরি মদখষত াষফন এফং তা এখাষনয
রিনষি মদখাষনা ষয়ষে।
ধা ৩: 'ভাভরা মু ি েরুন' ফািনরি চয়ন েযষর ভাভরারি 'অভায
ভাভরা তাররো'য় মু ি ষফ।
এেেন অআনেীফী এফং এেেন ভুহুযী তাষদয ের োমধারষয়য ভাভরাগুরর 'অভায ভাভরা'য় মু ি েযষত
াযষফন এফং তাষদয োমধারষয়য ের ভাভরায এেরি রডরেিার নরথরঞ্জ যাখষত াষযন এফং 'অভায
ভাভরা' রফেল্পরি ফযফায েষয তাষদয ের ভাভরায ফধষল ফস্থা োনষত াষযন। এেেন ফরযষ্ঠ
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অআনেীফী রনষেআ তাায গুরুত্বূ ণধ ভাভরাগুরর মু ি েযষত াযষফন এফং এেেন েুরনয়য থফা ভুহুযীয
াাময োড়াআ ভাভরায রস্থরতয উয নেয যাখষত াযষফন এফং ২৪*৭ ভাভরায রস্থরত মদখষত াযষফন।
এেেন মভাোদ্দভাোযী অভায ভাভরা রফেষল্প তায ভাভরা মমাি েযষত াযষফন। নু রূবাষফ,
প্রররেউিয, অদারষতয ুরর েনষস্টফর, তদন্তোযী অরধোরযে, যোরয অআনেীফীিন, 'অভায ভাভরা'
তাররোরি ফযফায েযষত াষযন এফং ২৪*৭ নেয যাখষত াযষফন।
১০.২ . েীবাষফ "অভায ভাভরাগুরর" রফেল্প মথষে
ভাভরাগুরর রযষয় মপরা মায়:
"অভায

ভাভরাগুরর"

াযণ

েযষত

ভাভরাগুররষে

রফেল্প
অভায

মথষে
মেগুররয

ভাভরাগুরর
ভাধযষভ

খুরষত ষফ, তাযষয ঐ খারিষত

"মেগুরর াযণ" রফেল্পরি প্রদরধত ষফ মা
ডানরদষেয ীষলধ রিনিরিষত প্রদরধত ষয়ষে। মরদ
ভাভরা াযণ রফেল্পরি রিে েযা য়, এরি অভায
ভাভরা তাররো মথষে রনরদধষ্ট ভাভরারি রযষয় মদষফ।
১০.৩ : "অভায ভাভরাগুরর" রফেষল্পয ভষধয নু ন্ধান েরুন:
মখন "অভায মে" এয ধীষন োয এোরধে
ভাভরা থাষে তখন "অভায মেগুরর" এয ভষধয
উরব্ধ নু ন্ধান রফেল্পরি ফযফায েষয ভাভরারি
নু ন্ধান েযা মায়। এখাষন রিনিরিষত মমভন
মদখাষনা ষয়ষে মতভরন নু ন্ধান িযাষফ িাআ েষয
অরন

নাভ

নু াষয,

নম্বয

নু াষয

অনায

ভাভরাগুররয ভষধয নু ন্ধান েযষত াষযন।
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১০.৪: রযষে ফািন (Refresh Button):
রযষে ফািনরি মরদ রিে েযা য় তাষর "অভায
ভাভরাগুরর" অষডি ষফ। অভায ভাভরায ধীষন
ংযরক্ষত তথয অষডি েযায েনয রযষে মফাতাভরি
অেষেয ভাভরায ংরষে মদয়া ষয়ষে। মোন
ংষমাি ভযায োযষণ মরদ মোন ভাভরা অষডি না
য়

ফা রযষে না য় তষফ যারিষেনরি এআ

তথযরিষে "ংষমাি ত্রুরি" রাষফ মদখায়।
১০.৫: "অভায ভাভরাগুরর" - তারযখ নু াষয/মেরারবরত্তে প্রদধন রফেল্প :
আ -মোিধ মভাফাআর যারিষেনরিয অষডি য়া ংস্কযণরি "অভায ভাভরাগুরর" রফেল্পরি তারযখ
নু াষয এফং মেরা নু মায়ী প্রদরধত য়। উদাযণস্বরূ, অরন তারযখ নু াষয রফেল্পরি রিে েযষর,
এরি ভস্ত ভাভরাগুরর তারযখ নু মায়ী প্রদধন েযষফ। এরি মোন অআনেীফী ফা যাডষবাষেি িাষেধয
ষক্ষ োমধেয ষফ োযণ এরি
তাষদয

ভাভরাগুররয

রডরেিার

ডাষয়রয। এেআবাষফ, মেরারবরত্তে
প্রদধন উরব্ধ। তারযখ নু াষয
এফং মেরা নু মায়ী রিনিরি
এখাষন মদখাষনা ষয়ষে এফং মখন
ভাভরায নম্বয রিে েযা য় এরি
উযন্তু অভায ভাভরাগুররয ভষধয
ভাভরা নু ন্ধান রফেষল্প ভাভরায
ভগ্র আরতা খুরষফ।

Page no. 31

ই -আদালত পরিষেবা ম াবাইল অ্যাপ

১০.৬ ফলধঞ্জী (Calendar) :
মেউ ফলধঞ্জী পভধযাষি "অভায ভাভরাগুরর" এয ধীষন রঞ্চত
ভাভরাগুরর মদখষত াষফ।এরি তারযখ নু াষয রফচাযাধীন থাো
ভাভরায ংখযা প্রদধন েযষফ। তারযষখয নম্বযরিষত রিে েযষর মেরা
নু মায়ী

রফচাযাধীন

ভাভরাগুররয

ফণধনা

নীষচ

মদয়া

ষফ।

উদাযণস্বরূ: ৪ মষেম্বয ৩রি ভাভরা ফলধঞ্জীষত মদখাষনা ষয়ষে
এফং মরদ রিে েযা য় তষফ মম মেরাগুররষত ৩ রি ভাভরা রফচাযাধীন
যষয়ষে তা প্রদধন েযষফ। এরি অষভদাফাদ, গুেযাত(১);ফযষিা,
অাভ (১); বাফনিয, গুেযাি (১) মদখাষনা ষয়ষে। অষভদাফাদ,
গুেযাষি (১) রিে েযষর, এখাষন রিনষি মমবাষফ মদখাষনা ষয়ষে মবাষফ এরি ভাভরায রফফযণ খুরষফ।
১১. ফযােঅ ু রফধা (Back up facility):
আ-মোিধ মভাফাআর এেরি ফযােঅ ু রফধা যফযা েষয
মা আ-মোিধগুররয তফরষ্টযগুররয ভষধয ফধারধে ন্ধান েযা
য়। মম মেউ মভাফাআর রডবাআষ েভা মেগুররয ফযােঅ
তথয ািাষনা এফং ুনরুদ্ধায রফেষল্পয ধীষন রনষত াষয।
অরন মরদ অনায মভাফাআর যারিষেষন ষনেগুরর
ভাভরা ঞ্চয় েষয থাষেন এফং মরদ অরন এেরি নতুন
মভাফাআর মপান ফযফায েযষত মাষচ্ছন তষফ এআ তথয
ািাষনা এফং ুনরুদ্ধায রফেল্পরি ফযফায েযা মমষত াষয
এফং ফধষলতভ মভাফাআর মপাষন ডাউনষরাড েযা মমষত
াষয।
মভনু ফািষন রিে েষয এআ ফযােঅ রফেল্পরিষত
প্রষফষমািয। অরন মখন উরেরখত মভনু ফািনরি রিে
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েযষযন, তখন তথয ািাষনা এফং ুনরুদ্ধায রফেল্পগুরর মভনু গুররয ধীষন উরব্ধ য় মা প্রস্তুত উষেখয
(ready reference) রষষফ এখাষন রিনষি প্রদরধত ষয়ষে । তথয ািাষনায োে ন্তত এেফায
েযা প্রষয়ােন এফং তথযরি মভাফাআর ফা গুির ড্রাআষব ফা আ-মভআরগুররষত রনয়রভত যাখা উরচত।
মেফরভাে অরন মখন তথয মপ্রযণ েযষযন, তখন প্রষয়ােষনয ভয় এরি ুনযায় উদ্ধায েযা মাষফ,
উদাযণস্বরূ, মভাফাআর মপান রযফতধন েযায ভয় ফা দু ঘধিনাফতঃ তষথযয ক্ষরত ষর মম মেউ মখাষন
ুনরুদ্ধায রফেল্পরি ফযফায েযষত াযষয। অরন মরদ অনায তথয না মপ্রযণ েষযন তাষর অরন এরি
ুনরুদ্ধাষযয েনয ফযফায েযষত াযষফন না। ু তযাং অনায তথয মভাফাআর মপাষন ািাষত বুষর মাষফন
না মাষত েরুরয প্রষয়ােষন ফযফায েযা মায়।
১১.১ তথয ািাষনায রফেল্প (Export Option):

তথয

ািাষনায

রফেল্পরি

মভাফাআর

4

যারিষেনরিষত মভনু তাররোয ধীষন উরব্ধ।
মখন তথয ািাষনায রফেল্পরি রিে েযা য়
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তখন পাআরগুরর মোথায় ািাষনা ষফ তা রেজ্ঞাা েযষফ। অরন আ-মভষরয ভাধযষভ অনায পাআরগুরর
ািাষত ফা বাি েযষত াষযন, ফা গুির ড্রাআষব ফা মআ মপাষনআ ঞ্চয় েযষত াষযন। গুির ড্রাআষব ঞ্চয়
েযায ভয়, অরন গুির মথষে ু যক্ষােরনত প্রশ্ন মষত াষযন এফং অরন স্বীোয (admit)ফািষন রিে
েযষত াষযন মমখাষন গুির ড্রাআষব ফযােঅষয ভষধয ংযরক্ষত থােষফ। মখনআ প্রষয়ােন ষফ তখন গুির
ড্রাআব মথষে ফযােঅ মফয েযা মাষফ।
পাআরগুরর ািাষনায রতনরি রফেল্প, থধাত মম বাষফ বাি েযা মাষফ (i) আ মভষরয াষথ, (ii) ড্রাআষব
(গুির) মব েরুন, (iii) এআ রডবাআষ ংযক্ষণ েরুন থধাতৎ মভাফাআর মপাষন ংযক্ষণ েরুন মা
ষে মফাঝায েনয রিনষি প্রদরধত ষরা । রতনরি রফেষল্পয মম মোন এেরি রফেল্প ফযফায েষয
অরন রনষেয মভাফাআর যারিষেনরিয রঞ্চত তথয ািাষত াষযন এফং এরি ািয পাআষরয পভধযাষি
(Text file fomat) েভা েযষত াষযন । এেফায তথয ািাষনায োেরি েযা ষয় মিষর, অরন
মভাফাআষর এেরি তেধফাণী 'াপষরযয াষথ ংযরক্ষত' াষফন মা এখাষন প্রদরধত ষয়ষে। উরেরখত ািয
পাআররি (Text file) মভাফাআর মস্টাষযে মথষে মফয েযা মমষত াষয।
১১.২ ুনরুদ্ধায রফেল্প (Import Option):
আ-মোিধ

মভাফাআর

যা

ফযফাযোযীষদয

দ্বাযা

ুনরুদ্ধায রফেল্পরি ফধারধে ন্ধান েযা য়। অরন
মরদ অনায মপানরি রযফতধন েষযন তষফ েী
েযষফন? ফা মখন অনায মপাষনয তথয ধ্বং ষয়
মায়। তখন এআ ুনরুদ্ধায রফেল্পরি উোযী। অরন
ুনরুদ্ধায রফেল্পরি ফযফায েযষত াষযন এফং অনায
নতুন মপাষন তষথযয ফযােঅ মষত াষযন।

মরদ

বুরফত মপান মথষে তথয ভুষে মায় তখন, মম মেউ এআ ুনরুদ্ধায রফেল্পরি ফযফায েযষত াষয এফং
তথয ুনরুদ্ধায েযষত াষয।
অরন ুনরুদ্ধায অআেষন রিে েষয এফং দু রি রফেল্প ফযফায েষয তথয ুনরুদ্ধায েযষত াষযন;
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(i) ড্রাআব মথষে ুনরুদ্ধায এফং
(ii) এআ রডবাআ মথষে ুনরুদ্ধায
রিনিরি এখাষন মু ি েযা ষয়ষে মমখাষন " মোথা
মথষে ুনরুদ্ধায

ষচ্ছ " (Import from) এয

ধীষন দু রি রফেল্প মদখাষনা ষয়ষে ।
এরি যাভধ মদয়া য় মম ন্তত এেফায গুির
ড্রাআষবয ফযােঅ তথয ুনরুদ্ধায েযায ভয়,
গুির ড্রাআব নু ভরত চাআষফ এফং অরন তথয
ুনরুদ্ধায েযায েনয নু ভরতয (allow) মফাতাভরি
রিে েযষত াষযন। উরেরখত রিনিরি এয
াষথ ংমু ি েযা ষয়ষে। এেফায ুনরুদ্ধায েযায
োেরি মল ষয় মিষর অরন এেরি তেধফাণী
াষফন 'মেগুরর াপষরযয াষথ ুনরুদ্ধায েযা
র' ফষর। এবাষফ অরন ুনরুদ্ধায রফেল্পরি
ফযফায

েযষত

াষযন

এফং

অনায

নতুন

মভাফাআর মপাষন তষথযয ফযােঅ মষত াষযন ফা অনায ুযাষনা মভাফাআর মপান মথষে তষথযয ফযােঅ
ুনযায় েভা েযষত াষযন।
১২. রেউঅয মোড (QR Code) ফযফায েষয ভাভরায রস্থরত (case status) ায়া:
আ-মোিধ রযষলফারদ মভাফাআর যারিষেন ফযফায েযায ভয়, ভাভরায রস্থরত (case status)প্রারিয েনয
োষযায োষে

প্ররতফায ভাভরায নাম্বায মযেডধ (রএনঅয)

িাআ েযা

ফা ভাভরায অষডি মষত

প্ররতফায ভাভরায রফফযণ িাআ েযায োেরি েরিন রািষত াষয। আ-মোিধ মভাফাআষর রেউঅয মোড
স্কযান রফেল্পরি ফযফায েষয ভাভরায রফফযণ ায়ায অয এেরি ে উায় যষয়ষে।
১২.১. দষক্ষ ১ - অনায ভাভরায রেউঅয মোড প্রারি:
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আ-মোিধ রযষলফারদ মভাফাআর যারিষেন মথষে ভাভরায আরতাষয ধীষন অনায ভাভরায রেউঅয
মোড মষত াষযন। থফা আ-মোিধ রযষলফারদ ষয়ফাআি https://e-courts.gov.in মথষে অনায
ভাভরায েনয রেউঅয মোডরি মে আরতাষয ধীষন মষত াষযন ।
১২.২ দষক্ষ ২-রেউঅয মোষডয এেরি ভুদ্রণ রনন এফং মে ডষেষি প্ররতস্থান (paste) েরুন:
মেউ চাআষর রেউঅয মোষডয ভুদ্রণ রনষত াষয এফং ভাভরায পাআরগুররষত প্ররতস্থান (paste) েযষত
াষয ।

১২.৩ দষক্ষ ৩ - রেউঅয মোডরি স্কযান েরুন:
আ-মোষিধয মভাফাআর যারিষত রনরভধত "স্কযান রেউঅয মোড" রফেল্পরি ফযফায েষয মেউ ভাভরায ডষেষি
প্ররতস্থারত রেউঅয মোডরি স্কযান েযষত াষয মা তাৎক্ষরণেবাষফ ভাভরায রস্থরত (case status) প্রদধন
েযষফ। এআ রেউঅয মোড স্কযারনং অআনেীফীষদয োমধারয় এফং রফুর ংখযে ভাভরা থাো ংস্থা/যোযী
প্ররতষ্ঠানগুররয েনয উোযী ষত াষয। তাযা রেউঅয মোষডয ভুদ্রণ রনষত াষয এফং তাষদয ভাভরায
পাআরগুররষত এরি প্ররতস্থান েযষত াষয এফং তাষদয মভাফাআর রলিষেষন " স্কযান রেউঅয মোড"
রফেল্প রদষয় স্কযান েযষত াষয এফং ভস্ত ষয়ন্ট এে এে েষয ূ যণ না েষয তাৎক্ষরণেবাষফ ভাভরায
রফফযণ মষত াষয।
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১৩. মমখাষন আন্টাযষনি মনআ মখাষন এ.এভ.এষয (SMS) ভাধযষভ ভাভরায ফস্থান (case status)
ম্বষন্ধ োনু ন :
অভাষদয মদষ ৫০% এয মফর মরাষেয আন্টাযষনি ফযফাষযয ু রফধা মনআ। আ-েরভরিয মচয়াযভযান ুনফধায
ফষরষেন, প্রমু রিিত রফবােনষে রতিভ েষয অভাষদয ন্তবুধরিভূ রে ফযফস্থা থাো দযোয এফং এআ
রযষলফারি এভন এেরি তফরষ্টয মা আন্টাযষনষিয ু রফধা না ায়া মরােষদয প্রষয়ােনষে ূ যণ েযষফ। মখন
অনায োষে মোন আন্টাযষনি ংষমাি মনআ তখন অরন e-Courts<SPACE><YOUR CNR
NUMBER>to 9766899899এ এভ এ মপ্রযণ েষয ভাভরায ফস্থান ম্বষন্ধ োনষত াষযন।

১৪. আ-অদারষতয স্বয়ংরিয় আষভআর রযষলফায ভাধযষভ ভাভরায রস্থরত (case status) ম্বষন্ধ োনা:
মরদ স্বয়ংরিয় আষভআর রযষলফারি আ-অদারত মভাফাআর যাষয েনয প্রারঙ্গে তাযয এরি এেরি
ম্পরেধত

তফরষ্টয মমরি

অনায

মভাফাআর মপাষনয ভাধযষভ ায়া মমষত াষয মরদ অরন অনায

মভাফাআর মপাষন আষভআর মদখায নু ীরষন থাষেন। আ-অদারষতয স্বয়ংরিয় আষভআর রযষলফায ভাধযষভ
ভাভরায রস্থরত োনায েনয ম্প্ররত চারু য়া স্বয়ংরিয় আষভআর রযষলফায ভাধযষভ আ-অদারত প্রেল্পরি
ভাভরাোযী এফং অআনেীরফষদয আষভআর মপ্রযণ েযা শুরু েষযষে । রনফরন্ধত ফযফাযোযীযা ভাভরায
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অষডি, যফতধী শুনারনয তারযখ, অষদ এফং
যায়গুররয

প্ররতররর

এফং

েে

ররস্ট

(ভাভরায

তাররো) াষফন। এআ অেলধণীয় স্বয়ংরিয় আষভআর
রযষলফারি

রিয়

েযষত,

ভাভরাোযী

এফং

অআনেীরফষদয তাষদয আষভআররি ংরিষ্ট অদারষত
রনফরন্ধত েযষত ষফ। এভন রদন খুফ মফর দূ ষয মনআ
মমখাষন এেেন ফারড়ষত মথষেআ অদারত মথষে ভস্ত
প্রতযরয়ত ের ায়ায ু রফধা াষফন।
১৪.১. রফনাী রনম্ন অদারত মথষে আ-অদারষতয
স্বয়ংরিয় আষভআর মপ্রযণ:
রফনাী

রনম্ন

অদারষত

নু ীরনোযী

এেেন

অআনেীরফ এেরদন এষ ভাভরা তাররোবুি ংিান্ত
এেরি স্বয়ংরিয় আষভআর ায়ায উো এফং রফস্ময় য়ায রফলয়রি অনষেয রত ফাআয াষথ বাি
েষয রনষয়রেষরন। এরি ািেষদয েনয এখাষন মদয়া ষরা। এভন রদন খুফ মফর দূ ষয মনআ মমখাষন এেেন
ফারড়ষত মথষেআ অদারত মথষে ভস্ত প্রতযরয়ত ের ায়ায ু রফধা াষফন।
১৫. অদারত চত্তয

রনষদধে (Court Complex Locator):
এেরি নতুন রফেল্প- অদারত চত্তয রনষদধে, আ-মোষিধয
মভাফাআর

যারিষেনরিষত

মু ি

েযা

ষয়ষে

মা

ভাভরাোযীষদয েনয এেরি োমধেয যঞ্জাভ। মরদ মোন
ভাভরাোযীষে ু দূয অদারত মথষে তরফ েযা য় এফং
অদারষতয ফস্থান তায োনা না থাষে, তষফ রতরন
অদারত

চত্তয রনষদধেরি ফযফায েযষত াষযন এফং

ভানরচষে অদারষতয ফস্থানরি খুুঁষে মষত াষযন এফং
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রতরন অদারত চত্তয রনষদধে রফেল্পরি ফযফায েষয অদারষত মৌঁেষত াষযন।
এআ অদারত চত্তয রনষদধেরি অভাষদয বাযতীয় ভযারং যারিষেন-BHUVAN-এ োে েষয এফং
মোষয়ম্বাতুষয অদারত নু ন্ধান রিনিরি এখাষন মদখাষনা ষরা।
১৬. আ -মোিধ মভাফাআর যা মভনু ষত রফরবন্ন ররঙ্ক।
আ-মোষিধয মভাফাআর যাষয ধীষন আ -অদারত রযষলফায গুরুত্বূ ণধ ররঙ্কগুরর মভনু রফেষল্পয ধীষন
যফযা েযা ষয়ষে। মম মেউ নীষচয ররঙ্কগুররষত প্রষফ েযষত াযষফন।

 আ-ম (e- Pay)
 এনষেরডরে (NJDG)
 আ-পাআররং (e – filing)
 আরন্ডয়া মোড (India Code)
 অআনেীফীষদয েনয পভধ (Forms for Advocates)
 বাচুধয়ার অদারত (Virtual Courts)
এআ ভস্ত ররঙ্কগুরর আ-অদারত রযষলফা ষয়ফাআষিয অতায় ায়া মায়। উদাযণস্বরূ মরদ মেউ
নরাআষন েরযভানা রদষত চায় তাষর ম যারয মভাফাআর যারিষেন মথষে বাচুধয়ার অদারষতয ররঙ্করি
রিে েযষত াষয এফং বাচুধয়ার অদারষতয মািধাষর প্রষফ েযষত াষয এফং এভনরে অদারত না রিষয়
েরযভানা রযষাধ েযষত াষয। তাআ এআ ররঙ্কগুরর এেরি রতযোষযয প্রস্তুত রনষদধে রাষফ ফযফায েযা
মমষত াষয।
১৭. আ- মোষিধয মভাফাআর যাষ আ-ম ররংে:
অরন মখন আ-ম রফেল্পরি রিে েষযন, এরি অনাষে
https://pay.e-courts.gov.inএ রনষয় মায় মমখান মথষে
অরন অদারষতয রপ (Court fees), রফচায রফবািীয় অভানত,
েরযভানা রডরেিারর প্রদান েযষত াষযন। অরন অনায
রএনঅয নম্বয ফা ভাভরায নম্বয এফং অনায মভাফাআর নম্বয
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ফযফায েষয রডরেিারর িাো প্রদান েযষত াষযন।
১৮. আ-অদারত মভাফাআর যাষ এন.মে.রড.রে ররঙ্ক:
অরন
ফািন

মখন
চয়ন

অনাষে

এন.মে.রড.রে
েযষফন,

এরি

https://njdg.e-

Courts.gov.in
যারয

এয

এন.মে.রড.রে

ধীষন
ররষঙ্ক

রনষয় মাষফ মমখান মথষে অরন
নীষচয রফফযণগুরর মষত াষযন
১৮.১.

নযানার

েুরডরয়ার

মডিা রগ্রড (মেরা এফং তারু ো
অদারত)
১৮.২. নযানার েুরডরয়ার মডিা রগ্রড (উচ্চ অদারত)।
এন.মে.রড.রে ফযফায েযায ভয়, অনাষে যােয, তাযয-মেরা ফাোআ েযষত ষফ এফং রড্রর-ডাউন
রফেল্পরি ফযফায েষয অরন রনস্পরত্ত না য়া ভাভরাগুররয রফরবন্ন রফফযণ, রনষ্পরত্ত য়া ভাভরা, প্রোয
নু াষয, মধায় নু াষয ভাভরা আতযারদ মষত াষযন। রড্রর-ডাউন রফেল্পগুররয রবজ্ঞতা মনয়ায েনয
অরন মভাফাআর ফযফায েরুন।
১৯. আ-মোিধ মভাফাআর যারিষোষনয ভাধযষভ আরন্ডয়া মোষড (India Code) প্রষফ:
আ-মোিধ মভাফাআর যারিষেনরিষত এখন আরন্ডয়া মোষডয এেরি নতুন তফরষ্টয মু ি েযা ষয়ষে। মমখাষন
মম মেউ এরি ফযফায েষয ভস্ত যেষভয রনয়ভনীরত, অআন, রফরধ, রফজ্ঞরি আতযারদ মষত াষয। এরি
অনায যান্ডষষিয শুধু ভস্ত ধাযাগুররয েনয দু দধান্ত প্রস্তুত রনষদধে। উদাযণস্বরূ, অরন মরদ
রররষত মোন ধাযা উষেখ েযষত চান তষফ ষেআ মভাফাআর যারিষেন ররষঙ্কয ভাধযষভ মষত
াষযন মা এখাষন মদখাষনা ষরা।
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১৯.১.

আরন্ডয়া

মোড

মথষে

মেফরভাে ধাযাগুররয (Bare Act)
নু ন্ধান
অরন

মরদ

নু ন্ধান

মোন

েযষত

অনাষে

চান,

নু ন্ধান

অআন
তষফ
ফাষক্স

নু ন্ধান মোডরি িাআ েযষত
ষফ এফং অরন এরি আরন্ডয়া
মোড

মথষে

মষত

াষযন।

উদাযণস্বরূ, অরন মরদ মপৌেদাযী রফরধ মোড ফা মদয়ানী রফরধ মোড মষত চান, তষফ অরন ফাষক্স
িাআ েষয এরি মষত াষযন।
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২০. আ-অদারত মভাফাআর যাষ আ-পাআররং ররঙ্ক
অরন আ-অদারত রযষলফাগুরর মমভন-আপাআররং, আ-মষভন্ট এফং এন.মে.রড.রে মত
 প্রষফ েযষত াযষফন । অরন এেফায
আ-পাআররং যারিষেন চয়ন েযষর, এরি
অনাষে

আ-পাআররং

https://efiling.e-Courts.gov.in

মািধার
এ

রনষয় মাষফ এফং বাযষতয ভানরচে মথষে,
অরন অনায রনষেয যােযরি ফাোআ
েযষত াযষফন এফং ভাভরারিয আ-পাআররং
শুরু েযষত াযষফন । অরন আ-পাআররং
মািধাষরয ধীষন মদয়া ায়তা রবরড এফং রক্ষাভূ রে ািগুররষত (রিউষিারযয়ার) প্রষফ েযষত
াযষফন এফং অনায ভাভরাগুররয আ-পাআররং শুরু েযষত াযষফন এফং রডরেিার মু ষিয এেেন
অআনেীরফ ষত াষযন।
২১. আ-অদারত মভাফাআর যাষ বাচুধয়ার অদারষতয ররঙ্ক:
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মভাফাআর যারিষেনরিষত মম ররংে অষে তায ভাধযষভ এেেন বাচুধয়ার অদারষত প্রষফ েযষত াযষফন।
বাচুধয়ার অদারত মািধাষর মম রযষলফাগুরর মদয়া অষে মগুরর ষরা মভাফাআর নম্বয, র.এন.অয,
ক্ষগুররয নাভ, চারান এফং িারড়য নম্বয রদষয় ভাভরাগুরর নু ন্ধান েরুন। মম মেউ তায েরযভানা এআ
মভাফাআর যারিষেনরি ফযফায েষয রদষত াষয মমরি বাচুধয়ার অদারত ররষঙ্কয রদষে রনষয় মাষফ। এবাষফ
এেেন ফযরি অদারষত না রিষয় এফং বাচুধয়ার মোিধ মািধাষর রি আন েষয মভািয দু ঘধিনা ভাভরায
েরযভানা রদষয় তায ভাভরায ভীভাংা েযষত াষয ।
২২. আ-অদারত মভাফাআর যাষ অআনেীরফষদয ররষঙ্কয েনয পভধ:
আ-অদারত

মভাফাআর

যারিষেন

তাররোয

অতায়

োমধযেয

ররঙ্ক

এেরি

উরব্ধ

অষে

-

অআনেীরফষদয েনয পভধগুরর
ষরা ফধষলতভ ংষমােন।
মরদ উি ররঙ্করি চয়ন েযা
য়

এরি

অনাষে

অআনেীফীষদয দ্বাযা ফযফহৃত
রফরবন্ন পষভধয াষথ ংষমাি
স্থান েরযষয় মদষফ।
উদাযণ: োরভন নাভা (bail bond), ের এরিষেন পভধ (র.এ পভধ); ভাভরায তষথযয পযভযাি, দাষয়য
েযায পভধ (filing form), ূ চী পভধ, মভষভা প এরয়াষযে, নরথ উত্থান েযায েনয মনারি,
োভানতনাভা (surety bond), োরতনাভা । অা েরয এরি অনাষে এআ দযোযী ররঙ্করি যীক্ষা েষয
মদখষত মষথষ্ট উৎাী েষয তুরষফ।
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২৩. ায়তা রফেল্প:
আ-অদারত রযষলফায ধীষন রেবাষফ রফরবন্ন রফেল্প ফযফায েযা মায়, এআ ায়তা রফেষল্পয ধীষন
প্রদরধত ষয়ষে মা মখনআ মোষনা ষে মদখা মদয় তখনআ এরি াাময েযষফ। মখন অরন ায়তায
ধীষন প্ররতরি িযাফ চয়ন েযষফন, তখন এরি রচে  ধারি প্রদধন েযষফ তফরষ্টযগুরর ফযফায েযায
েনয । থধাৎ, অরন মরদ আ-অদারত রযষলফা যারিষেষন ায়তায অতায় অভায ভাভরা িযাফ চয়ন
েষযন তাষর ায়তায রফফযণরি খুরষফ মমরি এআ রিনষি মদখাষনা ষয়ষে মা অরন নু যণ েযষত
াষযন এফং প্রধান তাররো (menu) ফযফায েযা শুরু েরুন।

অেআ আ-অদারত মভাফাআর যা ডাউনষরাড েরুন!
এফং অনায ভাভরায রস্থরত (case status)অনায যান্ডষষি 24X7 ান রফনা ভূ ষরয ।
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