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ই-আদালত সৱা 

মাবাইল এি েকশ ন 

 সকেলা গাচৰৰ ি িত ২৪ ঘ াই আেপানাৰ হাতেত থকাৰ সেপান কিতয়াবা দিখেছেন? 

ই-আদালত মাবাইল এপৰ াৰা এেন সেপান বা ৱািয়ত হেছ। বতমান, সংি  আদালত 

চৗহদৈল শাৰীিৰকভােৱ নােযাৱাৈক িযেকােনা ব ি েয় িনজৰ মাবাইল ফানৰ জিৰয়েত গাচৰৰ 

ি িত, আদালতৰ ৰায়, গাচৰসচূী চাব পািৰব। ভাৰতবষৰ উ তম ন ায়ালয়ৰ ই-কিম েয় 

মাকদমাৰত ব ি , অিধব া, আইনী ব ৱসািয়ক িত ান, পুিলচ, চৰকাৰী িত ান আৰ ু

মাকদমাৰত িত ানৰ সুিবধােথ “ই-আদালত সৱা” নােমেৰ এক মাবাইল এি েকশ ন উে াচন 

কিৰেছ। 

 মাবাইল এি েকশ নেটাৰ লগত সংেযািজত হ থকা িবক  যেন- িচ.এন.আৰ. ন ৰৰ 

জিৰয়েত গাচৰৰ অনুস ান, গাচৰ নং ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িত অনুস ান, ৰুজ ু নং, 

প সমূহৰ নাম, এজাহাৰ ন ৰ, অিধব াৰ সিবেশষ, িবিধসমূহ, গাচৰৰ ধৰণ। আপুিন ই-

আদালত মাবাইল এপৰ সহায়ত কােনা মূল  পিৰেশাধ নকৰাৈক গাচৰৰ ইিতবৃ , এক গাচৰৰ 

প ী, গাচৰ সূচী, গাচৰৰ বদিলৰ সিবেশষ আেদশ আৰু ৰােয়া চাব পািৰব। আন িযেকােনা 

ধৰণৰ এপৰ দেৰই আপুিন এ ইড ফানৰ বােব গল - াৰৰ পৰা আৰ ুআই- ফান, আই-

পডৰ বােব এপল এপ- াৰৰ পৰা ডাউনেলাড কিৰব পািৰব। চৰকাৰী ই-কিম ৰ বৱছাইটত 

িদয়া ডাউনেলাড িলংক https://ecommitteesci.gov.in-ৰ পৰাও আপুিন ডাউনেলাড কিৰব 

পািৰব। 

 ই-আদালত মাবাইল এপৰ অ গত ই-আদালত সৱাসমূহৰ লগত যু  আন এক সুিবধা 

এইেয় য, এই সৱাৰ ব ৱ া ‘ মাৰ গাচৰ’- িবক  ব ৱহাৰ কিৰ কাে ামাইজড ( েয়াজন 

অনুসিৰ সালসলিন) কিৰব পািৰ, িয এজন অিধব া/ মাকদমাৰত ব ি ৰ বােব এক িডিজেটল 

ডােয়ৰী ৰূপ হয়। “ মাৰ গাচৰ” ব ৱহাৰ কিৰ কােনা ব ি েয় ব ি গত গাচৰ নং 

সংেযািজত কিৰব পািৰব আৰু য়ংচািলত আপেডটছ লাভ কিৰব পািৰব। এই ব ৱ া িবিভ  

ঠাইৰ িবিভ  আদালতত অসংখ  গাচৰৰ মাকদমাৰত ব ি , আইনী ব ৱসািয়ক িত ান, 

কা ানীৰ বােব সহায়কাৰী হয়। “ মাৰ গাচৰ”ত গাচৰৰ ব ি গত সূচী সংেযািজত কিৰব 

পািৰব আৰু ই-আদালত মাবাইল এি েকশ নৰ জিৰয়েত সকেলা আপেডটছ লাভ কিৰব পািৰব। 

এই কথাৰ কােনা সে হ নাই য ই-আদালত সৱা মাবাইল এপ হ’ল- গাচৰৰ সকেলা তথ  

২৪ ঘ াই িবনামূেল  আেপানাৰ মাবাইলত থকা ব ি গত িডিজেটল গাচৰ প ী। 
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১. “ই-আদালত সৱা” মাবা

১.১. https://ecommitteesci.gov.in 

ডাউনেলাড কৰক

 ১.২. গল াৰৰ পৰা ডাউনেলাড কৰক

 ১.৩. এপল াৰৰ পৰা ডাউনেলাড কৰক

১.১. ই-সিমিত আৰু ই-আদালত

 কােনা ব ি েয় গল 

মাবাইল এপ ডাউনেলাড কিৰব পােৰ। 

উনছৰ পৰা ই-আদালত সৱা মাবাইল এপ ডাউনেলাড কৰাৰ এক টকাট িলংকৰ ব ৱ াও 

কিৰেছ। এই টকাট িলংকত ি ক কিৰ আপুিন

পািৰব। ই-আদালত ৱব পজত থকা মাবাইল এপ ডাউনেলাড িলংকেটা তলত ীন টৰূেপ 

দশন কৰা হেছ। ইন েলশ ন 

যাৰ াৰা এপেটা খালা যাব আৰু ই

তলৰ ীন টত দখওুৱা হেছ।

  ই-আদালত সৱাসমূহৰ মাবাইল এি েকশ ন

মাবাইল এপ কেনদেৰ ইন ল কিৰবঃ 

https://ecommitteesci.gov.in আৰ ু https://ecourts.gov.in 

ডাউনেলাড কৰক 

গল াৰৰ পৰা ডাউনেলাড কৰক 

এপল াৰৰ পৰা ডাউনেলাড কৰক 

আদালত ৱবছাইটৰ পৰা ডাউনেলাড কৰকঃ 

কােনা ব ি েয় গল - াৰ/ এপল আই- উনছ- াৰৰ পৰা নতুন ই

মাবাইল এপ ডাউনেলাড কিৰব পােৰ। ই-আদালত ৱবছাইেট গল -

আদালত সৱা মাবাইল এপ ডাউনেলাড কৰাৰ এক টকাট িলংকৰ ব ৱ াও 

কিৰেছ। এই টকাট িলংকত ি ক কিৰ আপুিন সংি  - াৰসমূহৰ পৰা ডাউনেলাড কিৰব 

আদালত ৱব পজত থকা মাবাইল এপ ডাউনেলাড িলংকেটা তলত ীন টৰূেপ 

দশন কৰা হেছ। ইন েলশ ন স ূণ হ’ ল, আপুিন এপেটাৰ “অ’ পন” বুটামত িপব লািগব

যাৰ াৰা এপেটা খালা যাব আৰু ই-আদালত এপৰ আৰ িণৰ পদা ( ীন) 

তলৰ ীন টত দখওুৱা হেছ। 

আদালত সৱাসমূহৰ মাবাইল এি েকশ ন  

https://ecourts.gov.in ৱবছাইটৰ পৰা 

াৰৰ পৰা নতুন ই-আদালত 

াৰ/ এপল আই-

আদালত সৱা মাবাইল এপ ডাউনেলাড কৰাৰ এক টকাট িলংকৰ ব ৱ াও 

াৰসমূহৰ পৰা ডাউনেলাড কিৰব 

আদালত ৱব পজত থকা মাবাইল এপ ডাউনেলাড িলংকেটা তলত ীন টৰূেপ 

বুটামত িপব লািগব, 

) দখা যাব, িযখন 
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১.২. এ ইডৰ কাৰেণ গল - াৰৰ পৰা ডাউনেলাড কৰকঃ 

 যিদ আেপানাৰ এটা এ ইড াটেফান আেছ, গল - াৰত ই-আদালত মাবাইল 

এপৰ অনুস ান কৰক আৰু ডাউনেলাডত ি ক কৰক, তাৰ িপছত ‘ইন ল’ত ি ক কৰক আৰু 

আেপানাৰ এ ইড াটেফানত মাবাইল এপ ইন ল হ’ব। 

 

১.৩. আই- ফান/ আই- পডৰ কাৰেণ এপল াৰৰ পৰা পানপ য়াৈক ডাউনেলাড কৰকঃ 

 যিদ আেপানাৰ এটা এপল আই- ফান আেছ, এপল াৰত “ই-আদালত সৱা মাবাইল 

এপ”ৰ অনুস ান কৰক আৰু ডাউনেলাডত ি ক কৰক, তাৰ িপছত ইন লত ি ক কৰক আৰু 

আেপানাৰ এপল আই- ফানত মাবাইল এপ ইন ল হ’ব। এেকধৰেণই, আই- পজৰ বােবও ই-

আদালত সৱা মাবাইল এপ পাৱা যায়, িযেটাৰ ডাউনেলাড আৰু ইন ল আইেপডত কিৰব 

পািৰব। 
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২. ই-আদালত এপ কনিফগাৰ কৰকঃ 

 

ই-আদালত মাবাইল এপৰ বতমান উপল  সং ৰেণ িতিন ভাগত সৱা আগবঢ়ায়; 

(ক) উ  ন ায়ালয় (খ) িজলা আদালত (গ) উভয়। ই-আদালত মাবাইল এপত, িজলা 

আদালত বা উ  ন ায়ালয় বা উভয়েৰ গাচৰ চাবৈল আপুিন এপেটা কনিফগাৰ কিৰব পািৰব। 

তাৰ বােব, আপিুন মূল সূচীৰ িচ ত ি ক কিৰ কনিফগাৰ শীষক িবক  চয়ন কিৰব লািগব। 

উ  ন ায়ালয়ৰ সৱাসমূহ চাবৈল “উ  ন ায়ালয়” শীষক ৰিডঅ’ বুটাম ি ক কিৰ আেপানাৰ 

মাবাইল এপ কনিফগাৰ কিৰব পািৰব। িজলা আদালতৰ সৱাসমূহ চাবৈল “িজলা আদালত” 

শীষক ৰিডঅ’ বুটাম ি ক কিৰ আেপানাৰ মাবাইল এপ কনিফগাৰ কিৰব পািৰব। আৰু, যিদ 

উ  ন ায়ালয়সমূহ আৰু িজলা আদালতসমূহৰ সৱা চাব িবচািৰেল, আপুিন ৰিডঅ’ বুটাম 

“উভয়”-ত ি ক কিৰব লািগব। 

৩. ই-আদালত মাবাইল এপ ছয়টা ভাৰতীয় ভাষাতঃ (শীে  আৰ িণ হ’ব লগা) 

 ই-আদালত মাবাইল এপৰ শহতীয়া সং ৰণ, িযেটাৰ পৰী ণ চিল আেছ, সইেটা 

ইংৰাজী তথা ছয়টা আ িলক ভাষাত উপল  কৰা হ’ব। িনয়মীয়া ব ৱহাৰকাৰীৰ কৗতূহল মাৰ 

িনয়াবৈল ছয়টা ভাৰতীয় আ িলক ভাষাত ই-আদালত এি েকশ নৰ ীন টসমূহ তলত 

সংেযািজত কৰা হ’ল। 

* িহ ী  * কানাড়া 

* মাৰা   * জৰা  

* তািমল  * তেল  
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৪. ই-আদালত সৱা মাবাইল এপৰ অিতৈক জািনবলগীয়া মৗিলক িচ সমূহঃ 

 ৪.১. আৰ িণ পৃ াঃ 

  ই-আদালত মাবাইল এি েকশ ন 
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৪.২. তািলকাৰ িচ সমূহঃ 

 যিদ আপুিন িতিন শাৰীযু  িচ ত ি ক কেৰ, এই িচ ই ই-আদালত মাবাইল 

এপৰ স ূণ তািলকা দশন কিৰব। 

 

৪.৩. িজলা আদালত/ উ  ন ায়ালয়ৰ গাচৰৰ সিবেশষঃ 

 িজলা আদালত বা উ  ন ায়ালয় বা উভয় িজলা আদালত আৰু উ  ন ায়ালয়ৰ 

গাচৰৰ বােব আপুিন মাবাইল এপৰ কনিফগাৰ কিৰব পািৰব। 

 

৪.৪. মূলসূচীৰ িবক সমূহঃ 

(i) িচ.এন.আৰ. অনুস ান (ii) গাচৰৰ ি িত অনুস ান (iii) গাচৰ সূচী; 

(iv) মাৰ গাচৰৰ িবক সমূহ 

 

৪.৫. িচ.এন.আৰ. অনুস ানঃ 

 িচ.এন.আৰ. িচ  ব ৱহাৰ কিৰ, িচ.এন.আৰ. ন ৰৰ সহায়ত গাচৰৰ ি িত 

অনুস ান কিৰব পািৰব। 
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৪.৬. গাচৰৰ ি িতৰ অনুস ানঃ 

 গাচৰৰ ি িত িবক  ব ৱহাৰ কিৰ, কােনা ব ি েয় িন  উি খত ন- কাৰৰ 

অনুস ান কিৰব পৰা িবক ৰ সহায়ত গাচৰৰ ি িত লাভ কিৰব পািৰব। 

 গাচৰ নং   প ৰ নাম 

 দািখল নং   এজাহাৰ 

 অিধব া   আইন 

 গাচৰৰ ধৰণ   কিভেয়ট 

 ি - ােয়ল দখা  

 

৪.৭. গাচৰ সূচীঃ 

 এই িচ  ব ৱহাৰ কিৰ, কােনা ব ি েয় িযেকােনা আদালতৰ গাচৰ সচূী চাব 

পািৰব। 

 

৪.৮. মাৰ গাচৰঃ 

“ মাৰ গাচৰ” িবক ত আপুিন গাচৰৰ ব ি গত সূচী সংৰ ণ কিৰব পািৰব। 
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৪.৯. মাৰ গাচৰসমূহঃ (তািৰখ অনুসিৰ/ িজলা অনুসিৰ) 

 মাৰ গাচৰসমূহ দইু ধৰেণ তািৰখ অনুসিৰ/ িজলা অনুসিৰ দশন কৰা হেছ। 

আেপানাৰ ই া অনুযায়ী দশনৰ ধৰণ বাছিন কিৰ ল’ব পািৰব। 

 

৪.১০. কেল াৰ িবক ঃ 

 কেল াৰ িবক ই কেল াৰ ফৰেমটত গাচৰসমূহ দশন কিৰব। 

 

৪.১১. িৰে  বুটামঃ 

 এই িচ  এবাৰ ি ক কিৰেল, ই তথ সমূহ নৈক আপেডট কিৰব। 

 

৪.১২. মাৰ গাচৰৰ অ গত অনুস ান িবক ঃ 

 মাৰ গাচৰৰ অ গত (অনুস ান বাকচ)এ আেপানাৰ “ মাৰ গাচৰসমূহৰ 

তািলকা”ত অনুস ান কৰাত সহায়ক হ’ব। 
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৪.১৩. িকউ.আৰ. কাড. 

 িতেটা গাচৰৰ বােব থকা মাবাইল এপৰ গাচৰৰ ইিতবৃ ত কােনা িবেশষ 

গাচৰ উপল  হ’ব। 

 

৪.১৪. িকউ.আৰ. কাড. নঃ 

 মাবাইল ফানৰ পৰা পাৱা িকউ.আৰ. কাড., কছ বা লত সংেযািজত কিৰব 

পািৰব, আৰু িবেশষ কােনা গাচৰৰ ি িত জািনবৈল এইেটা মাবাইল এপত থকা ন 

িকউ.আৰ. কাড. ব ৱহাৰ কিৰ সহজেত ন কিৰব পৰা যাব। 

 

৪.১৫. আই.এ. সিবেশষঃ 

 যিদ সংি  আদালেত সংেযািজত কেৰ, তে  ব ি িবেশেষ গাচৰৰ ইিতবৃ ৰ 

আই.এ. সিবেশষ লাভ কিৰব পািৰব। 

 

৪.১৬. ানা ৰণৰ সিবেশষঃ 

 মাবাইল এপৰ সহায়ত ব ি িবেশেষ এখন আদালতৰ পৰা আনখনৈল ানা ৰণৰ 

সিবেশষ লাভ কিৰব পািৰব। 
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৪.১৭. িন  আদালতৰ তথ ঃ 

 আপীলৰ ত, িন  আদালতৰ তথ  উপল  হয়। 

 

৪.১৮. গাচৰৰ ইিতবৃ ঃ 

গাচৰৰ ইিতবৃ ৰ অধীনত, িন  উি িখত িশতানসমূহত কােনা ব ি েয় এটা 

গাচৰৰ সিবেশষ লাভ কিৰব পািৰব 

 গাচৰৰ সিবেশষ; 

 গাচৰৰ ি িত; 

 িকউ.আৰ. কাড.; 

 আেবদনকাৰী আৰু অিধব া; 

 িতবাদী আৰু অিধব া; 

 আইন; 

 গাচৰৰ নানীৰ ইিতবৃ ; 

 চূড়া  ৰায় 
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৫. ই-আদালত সৱা মাবাইল এপৰ জিৰয়েত গাচৰৰ সিব াৰ ইিতবৃ  সং হঃ

  ই-আদালত সৱাসমূহৰ মাবাইল এি েকশ ন

আদালত সৱা মাবাইল এপৰ জিৰয়েত গাচৰৰ সিব াৰ ইিতবৃ  সং হঃ

আদালত সৱাসমূহৰ মাবাইল এি েকশ ন  

আদালত সৱা মাবাইল এপৰ জিৰয়েত গাচৰৰ সিব াৰ ইিতবৃ  সং হঃ 
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৬. গাচৰৰ িবক  অনুস ান কৰাঃ 

ই-আদালতৰ মাবাইল এপৰ িভতৰত দখুন মুখ  অনুস ান কৰা তািলকা আেছ 

(i) িচ.এন.আৰ. অনুস ান 

(ii) গাচৰৰ ি িত অনুস ান 

আহক, আিম এিতয়া এটা এটাৈক চাওঁ। 

৭. িচ.এন.আৰ. নং ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰ অনুস ানঃ 

 

গাচৰৰ সিবেশষ জািনবৈল আেপানাৰ ফানত মাবাইল এপৰ যােগিদ িচ.এন.আৰ. নং 

ব ৱহাৰ কৰােটােৱ হ’ল- ি তম উপায়। যিদ আপুিন িচ.এন.আৰ. ন ৰৰ িবষেয় 

জািনব িবচােৰ, অনু হ কিৰ পিঢ় যাওক। 

৭.১. িচ.এন.আৰ. ন ৰ মােন িকঃ 

িচ.এন.আৰ. মােন কছ ৰকড। িচ.এন.আৰ. হ’ল- সকেলা ধৰণৰ গাচৰৰ 

বােব িদয়া ১৬ সংখ ক ন ৰ। চমুৈক ক’বৈল হ’ ল, এইেটা হ’ল- িযেকােনা ধৰণৰ 

গাচৰৰ পিৰচায়ক ৰূপ গাচৰৰ ন ৰ। গাচৰ ইনফেমশ ন িছে মৰ জিৰয়েত দািখল 

কৰা েত কেটা গাচৰত িচ.এন.আৰ. আেৰাপ কৰা হয়। এইেটা ৰ’লৰ কটত ব ৱ ত 

িপ.এন.আৰ. ন ৰৰ অনুৰপূ হয়। িযেকােনা ব ি েয় উ  ন ায়ালয় আৰু িজলা আদালতত 

থকা তওঁৰ গাচৰ চাব পািৰব িচ.এন.আৰ. ন ৰ ব ৱহাৰ কিৰ, িযেটা এককভােৱ 

ব ৱ ত ১৬ সংখ ক িচ.এন.আৰ. ন ৰ। 
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৭.২. আেপানাৰ িচ.এন.আৰ. নং কেনদেৰ জািনবঃ 

এজন মাকদমাৰত ব ি / অিধব া অথবা িযেকােনা লােক েত কেটা গাচৰৰ 

বােব দইু ধৰেণ িচ.এন.আৰ. লাভ কিৰব পােৰ। 

(i) ই-আদালত সৱা মাবাইল এপৰ পৰা; 

(ii) ই-আদালত সৱাৰ ৱবছাইট িলংকৰ পৰা। 

৭.৩. ই-আদালত মাবাইল এপৰ পৰা কেনদেৰ িচ.এন.আৰ. নং সং হ কিৰবঃ 

িচ.এন.আৰ. নং সং হ কিৰবৈল, আেপানাৰ হাতত িজলা, আদালতৰ নাম আৰ ু

আন কােনা িবেশষ নিথ যেন- গাচৰ নং বা দািখল নং অথবা প ৰ নাম ইত ািদ 

থািকব লািগব। গাচৰ নং ব ৱহাৰৰ াৰা ই-আদালত মাবাইল এপৰ পৰা িচ.এন.আৰ. 

ন ৰ লাভ কৰা ি য়াৰ এটা এটাৈক পদে প আিম চাও ঁআহকঃ 

 

উদাহৰণঃ অ.এছ. ৫০/২০১৭ িন  আদালত, অিবনাশী, িজলা-িতৰু ুৰ, 

তািমলনাডুৰ িচ.এন.আৰ. ন ৰ কেনদেৰ িবচািৰব। 

১ম পদে পঃ ই-আদালত সৱা মাবাইল এপৈল যাওক। 

২য় পদে পঃ মূলসূচীৰ পৰা গাচৰ ি িত চয়ন কৰক। 
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৩য় পদে পঃ 

 গাচৰৰ ি িতত ি ক কৰক। 

 ৰাজ , িজলা চয়ন কৰক। 

 গাচৰৰ নং িবক  চয়ন কৰক। 

 গাচৰৰ ধৰণ চয়ন কৰক। 

 গাচৰৰ নং ভিত কৰক। 

 বষ ভিত কৰক। 

 গ’ ( যাৱা)ত ি ক কৰক। 

 আদালতৰ নামত ি ক কৰক, তাৰ িপছত গাচৰৰ সিবেশষ দখা যাব। 

 গাচৰৰ ন ৰত 

 (ও.এছ./৫০/২০১৭) ি ক কৰক, িযেটাৰ তলত আচঁ পৰা থািকব আৰু 

নীলা ৰঙত দখা যাব। 

 িচ.এন.আৰ. ন ৰৰ লগত গাচৰৰ সিবেশষ দখা যাব। 

 সাজ ু তথ ৰ বােব এই পদে পসমূহৰ ীন টসমূহ ইয়াৰ লগত সংল  

কৰা হ’ল। 

 

৭.৪. িচ.এন.আৰ. ব ৱহাৰ কিৰ কেনদেৰ গাচৰ অনুস ান কিৰবঃ 

 আহক আিম চাওঁ, কেনদেৰ িচ.এন.আৰ. ন ৰ ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িত 

অনুস ান কিৰব 

 ১ম পদে পঃ মাবাইল এপত িচ.এন.আৰ. িচ ত ি ক কৰক। 

 ২য় পদে পঃ িচ.এন.আৰ. ন ৰ িলখক। 

 ৩য় পদে পঃ অনুস ান বুটামত ি ক কৰক। 
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৪থ পদে পঃ গাচৰৰ ইিতবৃ ৰ দশন * গাচৰৰ সিবেশষ * গাচৰৰ ি িত 

* আেবদনকাৰী আৰু অিধব াৰ সিবেশষ * িতবাদকাৰী আৰু অিধব াৰ 

সিবেশষ * এজাহাৰৰ সিবেশষ * গাচৰ নািনৰ ইিতবৃ  * চূড়া  আেদশ/ 

ৰায়। 

৫ম পদে পঃ “ গাচৰৰ সিবেশষ”- িশতানত ি ক কৰক। 

৬  পদে পঃ এইবাৰ িচ.এন.আৰ. ন ৰৰ সেত গাচৰৰ সিবেশষ দশন 

কিৰব। 

(সাজ ুতথ ৰ বােব ১ৰ পৰা ৬ নং পদে পৰ ীন টসমূহ তলত িদয়া হ’ল।) 
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৮. গাচৰৰ ি িত অনুস ানঃ িবিভ  িবক ৰ ব ৱহাৰঃ 

 আেপানাৰ গাচৰৰ ি িত সাতটা িবক ৰ সহায়ত অনুস ান কিৰব- 

(i) গাচৰ নং 

(ii) দািখল নং 
(iii) অিধব া 

(iv) গাচৰৰ ধৰণ 

(v) প ৰ নাম 
(vi) এজাহাৰ নং 

(vii) আইন 

(viii) ি - ােয়ল ব ৱ া 
(ix) কিভেয়ট 

যিদ, কােনা লােক িচ.এন.আৰ. ন ৰেটা নাজােন, তে  িযেকােনা এটা িবক  ব ৱহাৰ 

কিৰ অনুস ান কিৰব পািৰব। এিতয়া, আহক আিম চাওঁ গাচৰৰ ি িতৰ অ গত 

থমেটা িবক , অথাৎ গাচৰ নং িবক  ব ৱহাৰ। 
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৮.১. গাচৰ নং িবক  ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িত চাওকঃ 

 এইবাৰ আিম গাচৰ ি িতৰ অ গত থমেটা িবক  চাওঁ আহক, অথাৎ ই-

আদালত সৱা মাবাইল এি েকশ নৰ গাচৰ নং িবক ৰ ব ৱহাৰ। 

 

১ম পদে পঃ ই-আদালত তািলকাৰ গাচৰ ি িত ি ক কৰক। 

২য় পদে পঃ ৰাজ  আৰ ুিজলাৰ চয়ন কৰক। 

৩য় পদে পঃ গাচৰ নং িবক ত ি ক কৰক। 

৪থ পদে পঃ আপুিন যিতয়া গাচৰ নং িবক ত ি ক কিৰব, ইয়াত দখুওৱাৰ দেৰ 

খাল খাব আৰু সিবেশষ তথ  ভিত কৰক। 

 আদালত চৗহদ 

 গাচৰৰ ধৰণ 

 গাচৰ নং 

 বষ 

৫ম পদে পঃ সিবেশষ তথ  ভিত কৰাৰ িপছত “গ’”বুটামত ি ক কৰক। 

৬  পদে পঃ গাচৰৰ মঠু সংখ া দশন হ’ব। 
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৭ম পদে পঃ যিদ আিম গাচৰ ন ৰত পুনৰ ি ক কেৰা, তািলকাখন আগৈল এেনদেৰ 

খাল খাব- 

(i) গাচৰৰ সিবেশষ 

(ii) গাচৰৰ ি িত 

(iii) আেবদনকাৰী আৰু অিধব া 

(iv) িতবাদকাৰী আৰু অিধব া 

(v) আইন 

(vi) এজাহাৰ সিবেশষ 

(vii) িন  আদালতৰ তথ  

(viii) গাচৰৰ নািনৰ ইিতবৃ  

(ix) অ ৱত  আেদশ (ইে িৰম অডাৰ) 

(x) চূড়া  আেদশ/ৰায় 

 

(* েত কবাৰ গাচৰ ি িত িবক  ব ৱহাৰৰ সয়মত ৰাজ , িজলাৰ চয়ন সুিনি ত 
কৰক।) 
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৮.২. গাচৰৰ ি িত চাওক গাচৰ দািখল নং ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িত চাওকঃ 

 গাচৰ ি িতৰ অ গত ২য় িবক েটা হ’ল- দািখল নং িবক  ব ৱহাৰ। 

 গাচৰ ি িত িবক  ি ক কৰক- ৰাজ , িজলা চয়ন কৰক- দািখল নং িবক  

ি ক কৰক- প ব ত থকা আদালত চৗহদ চয়ন কৰক- দািখল নং  আৰু বষ ভিত 

কৰক- “ গা” ি ক কৰক গাচৰৰ সিবশষ খাল খাব- িশেৰানামা সমূহত ি ক কিৰেল 

সিবেশষ তথ  আগৈল খাল খাব। 

 

৮.৩. এজাহাৰ ন ৰ ব ৱহাৰ কিৰ স ান কৰকঃ 

 গাচৰৰ ি িতত পক >ৰাজ , িজলা বাছিন কৰক >এজাহাৰ ন ৰ িবক ত 

পক >আদালত চৗহদ বাছিন কৰক >থানা িনবাচন কৰক >এজাহাৰ ন ৰ আৰু বষ 

সি িৱ  কৰক >িবচাৰাধীন/ িন ি / দেুয়াৰ বােব ৰিডঅ’ বুটাম িনবাচন কৰক 

>গমনত পক > তিতয়া এজাহাৰ ন ৰযু  গাচৰেটা িতফিলত হ’ব। 
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৮.৪. অিধব া িবক  ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িত চাওকঃ 

 িযেকােনা অিধব াৰ বােব এই অনুস ান কৰা িবক েটা িডিজেটল াক ৰূপ। 

কাৰণ, াক এজনৰঅিধকাংশ কাম এই প িতত স াদন হয়। উদাহৰণ ৰূেপ, এই 

প িতত সকেলােবাৰ আদালতত অিধব াৰ নামত িকমান গাচৰ িবচাৰাধীন হ আেছ 

এই িবষেয় ২৪ ঘ াই কাশ কিৰব, িনিদ  তািৰখত কানেবাৰ গাচৰ প ীকৃত হেছ, 

আৰু গাচৰসমূহৰ ি িত িক ২৪X৭ঘ াই তওঁেলাকৰ হ েছটত দশন কিৰব। 

(i) বাৰ কাড ব ৱহাৰ কিৰ অনুস ান, 

(ii) ডট কছ তািলকা ব ৱহাৰ কিৰ এজন িনিদ  অিধব াৰ এটা িনিদ  

িদনত প ীকৃতেগাচৰৰ অনুস ান 

৮.৪.১.  অিধব াৰ নােমেৰ অনুস ান। 

 যিদ এজন অিধব াই জািনব িবচােৰ তওঁৰ নামত িকমাৰ গাচৰ িবচাৰাধীন হ 

আেছ অথবা তওঁৰ নামত িকমান গাচৰ মীমাংিসত হেছ, তে  অিধব াৰ নাম িবক  

ব ৱহাৰ কিৰ লাভ কিৰব পািৰব। 
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 উদাহৰণ ৰূেপ, সংলি  ীন টত দখা গেছ য, অিধব াৰ নাম অনসু ান 

িবক  ব ৱহাৰ কৰা হেছ- অিধব া “ৰাজা া”ৰ বােব আৰ,ু ব ৱহাৰৰ ফল ৰপূ 

তানজাভুৰ, তািমলনাডুত ১৩টা িবচাৰাধীন গাচৰ লগেত দিশত হেছ আদালত 

অনুযায়ী মুঠ িবচাৰাধীন গাচৰ। যিদ ন ৰত ি ক কৰা হয়, স ূণ তািলকা দিশত 

হ’ব, িয গাচৰৰ সিবেশষসহ বহলাব পৰা যাব। 

 

৮.৪.২.  বাৰেকাড ব ৱহাৰ কিৰ অনুস ানঃ 

 কােনা ব ি েয় অিধব াৰ বাৰেকাড ব ৱহাৰ কিৰও অনুস ান কিৰব পািৰব। 

ইয়াৰ াৰা িজলাৰ সকেলা আইনী িত ানৰ িবচাৰাধীন আৰু মীমাংিসত মুঠ গাচৰ 

দশন কিৰব। উদাহৰণ ৰূেপ, ঝাৰখ  অিধব া কাডৰ অনুস ােন অিধব া েছইন 

হাইকলৰ নামত ১৩১টা মঠু গাচৰ দশন কিৰব। 
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৮.৪.৩. ডট গাচৰসূচী (এডেভােকট গাচৰসূচী) ব ৱহাৰ কিৰ অনুস ানঃ 

যিদ এজন অিধব াই চাব িবচােৰ নাম অনুসিৰ গাচৰসচূী অথাৎ তওঁৰ নামত 

এক িনিদ  িদনত িকমান গাচৰ আদালতত উ েছ, তে  এই ডট গাচৰসূচী ব ৱহাৰ 

কিৰব পািৰব, আৰু অিধব া গাচৰসূচী সং হ কিৰব পািৰব। অিধব া গাচৰসূচীৰ 

লাভ এইেয় য, ইয়াৰ াৰা কােনা িবেশষ িদনত প ীকৃত গাচৰসমূহ গাচৰৰ ি িতৰ 

সেত দিশত হ’ব। 

ডাটা গাচৰসূচী (এডেভােকট গাচৰসূচী) 

 ডাটা গাচৰসচূীত ি ক কৰক> তাৰ িপছত অিধব াৰ বাৰেকাড ভিত 

কৰক>তাৰ িপছত তািৰখ চয়ন কৰক 

 “ গা” ি ক কৰক> তাৰ িপছত অিধব াৰ িববাদসচূী অথাৎ চয়নকৃত 

তািৰখত অিধব াজনৰ প ীকৃত গাচৰসমূহ দিশত হ’ব। 
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৮.৫. গাচৰৰ কাৰ িবক  ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িত অৱেলাকন/ দশন কৰাঃ 

 গাচৰৰ কাৰত পক > গাচৰৰ কাৰ বাছিনত পক >আদালতৰ চৗহদ িবক  

বািছ লওক > গাচৰৰ কাৰ বািছ লওক >বষ পূৰ কৰক >িবচাৰাধীন/ িন ি ৰ বােব 

ৰিডঅ’ বুটাম বািছ লওক >গমনত পক > তিতয়া গাচৰসমূহৰ সেত িনবািচত গাচৰৰ 

কাৰ দিশত হয় > গাচৰ ন ৰত িপেল গাচৰৰ ইিতবৃ  কট হ’ব >যিদ আিম 

িশেৰানামাত েপা, ই িবশদ িবৱৰণৈল স সািৰত হ’ব। 

 তলত িদয়া ‘ ীন ট’ খনত িনবাচন কৰা গাচৰৰ কাৰ হেছ “আপীল”, গিতেক, 

গাচৰৰ আপীল(AS) এ.এছ. তািলকাত িতফিলত হেছ। এেকদেৰ, িযেকােনা গাচৰৰ কাৰ 

িনবাচন কিৰ আপুিন গাচৰৰ কাৰ অনুযায়ী তািলকা পাব পািৰব। 
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৮.৬. প ৰ িবক  ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িত স েক অৱেলাকন কৰাঃ 

 গাচৰৰ ি িতত পক >ৰাজ , িজলা বাছিন কৰক >প ৰ িবক ত পক >আদালতৰ 

চৗহদ বাছিন কৰক >আেবদনকাৰী/ চৰীয়া/ পদকীয়াৰ নাম বাছনিন কৰক >বষ পৰূ 

কৰক>িবচাৰাধীন/ িন ি / দেুয়াৰ বােব ৰিডঅ’ বুটাম বাছিন কৰক >গমনত পক 

> তিতয়া গাচৰৰ সংখ াৰ সেত প ৰ নাম িতফিলত হ’ব >তাৰ িপছত, আৱশ কীয় গাচৰ 

ন ৰত পক > গাচৰৰ ইিতবৃ  িতফিলত হ’ব। 

 দিশত ‘ ীণ ট’ খনত স ানৰ কাৰেণ প ৰ নাম “ৰংগ ামী”, ব ৱহাৰ কৰা হিছল 

আৰু “ৰংগ ামী” নাম স িলত গাচৰসমূহ িতফিলত হেছ। এেকধৰেণ, প ৰ নামৰ স ান 

িবক  ব ৱহাৰ কিৰ আপুিন গাচৰৰ স ান কিৰব পািৰব। 

 

৮.৭. অিধিনয়মৰ যােগিদ স ানঃ 

 গাচৰৰ ি িতত পক >ৰাজ , িজলা বাছিন কৰক >অিধিনয়ম িবক ত পক 

(এ )>আদালত চৗহদ িনবাচন কৰক >ধাৰা সি িৱ  কৰক >িবচাৰাধীন/ িন ি ৰ বােব 

ৰিডঅ’ বুটাম বাছিন কৰক >গমনত পক > তিতয়া, অিধিনয়মৰ কাৰ অনুসিৰ গাচৰেটা 

িতফিলত হয়। 
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৮.৮. কিভেয়টঃ 

 আপুিন কিভেয়টৰ যােগিদও অনুস ান কায স  কিৰব পােৰ। 

 গাচৰৰ ি িতত পক >ৰাজ , িজলা বাছিন কৰক > কিভেয়ট িবক ত পক 

>আদালত চৗহদ বাছিন কৰক >স ানৰ কাৰ িনবাচন কৰক > কিভেয়টৰ নাম সি িৱ  

কৰক > কিভেয়টকাৰীৰ নাম সি িৱ  কৰক >গমনত পক > তিতয়া, কিভেয়ট স ানৰ 

সিবেশষ িতফিলত হ’ব >িযেটা ওপৰি  িপব পািৰব আৰু িয িবশদ িবৱৰণ িতফিলত 

কিৰব। 
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৮.৯. াক-িবচাৰ আেবদনঃ 

 আৰ ী চকী িনবাচন কৰক আৰু িতে ৰণ/ জািমন/ আেবদনৰ কাৰেণ এজাহাৰ ন ৰ 

পূৰ কৰক। 

 

৯. ‘ই- কাটছ’ মাবাইল এপেযােগ গাচৰসূচীৰ াি ঃ 

 মাবাইল এপৰ যােগিদ গাচৰসচূী লাভ কিৰব পৰােটা অিধব া, চৰীয়া আৰ ু

ন ায়াধীশসকলৰ কাৰেণ সমানৈক উপেযাগী। ‘ই- কাটছ’ মাবাইল এপৰ অধীনত িতিন কাৰৰ 

গাচৰসচূী যেনঃ- (i) িযেকােনা আদালতৰ দৱানী গাচৰ সূচী (ii) িযেকােনা আদালতৰ 

ফৗজদাৰী গাচৰ সূচী (iii) অিধব া অনুযায়ী গাচৰ সূচী, এই সকেলােবাৰ ত/ সৃি  

কিৰব পািৰ। 

 “ গাচৰ সচূী” িবক ৰ অধীনত দৱানী গাচৰ সচূী আৰু ফৗজদাৰী গাচৰ সূচী ত  

কিৰব পািৰ। গাচৰ ি িত স ান িশতানৰ অধীনত উপল  অিধব া িবক ৰ যােগিদ অিধব া 

অনুযায়ী গাচৰসূচী ত  কিৰব পািৰ, িযেটা “ গাচৰৰ ি িত িবক  ব ৱহাৰ কিৰ স ান”ৰ 

িবষয়ব ৰ অধীনত বহলাই কাৱা হেছ। গাচৰ সূচী িবক  ব ৱহাৰ কিৰ আপুিন স-ুিনি ত 

হ’ব পািৰব য এটা িনিদ  িদনত আেপানাৰ গাচৰেটা উ ব ন নুেঠ। এইেটা ন ায়াধীশ, 

কমচাৰীবৃ  আৰু অিধব াসকলৰ বােব এক উপেযাগী সময় ব ৱ াপনা আিহলা, যাৰ যােগিদ 

এজন ব ি েয় কােনা িনিদ  িদনত িকমান সংখ ক গাচৰ তািলকাভু  কৰা হেছ সই িবষেয় 

জািনব পািৰব আৰু িদনেটাৰ কমৰািজৰ পিৰক না যু ত কিৰব পািৰব আৰু এই তথ সমূহ 

এিতয়া মাবাইল এপৰ যােগিদ ফানত ত  কিৰব পৰা যাব। 

 ১. গাচৰসচূী িতৰপূত পক। 
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 ২. ৰাজ , িজলা বাছিন কৰক। 

 ৩. আদালতৰ চৗহদ বাছিন কৰক। 

 ৪. আদালতৰ নাম বাছিন কৰক। 

 ৫. কেল াৰৰ পৰা গাচৰ সচূীৰ তািৰখ বাছিন কৰক। 

 ৬. দৱানী বা ফৗজদাৰীত পক, তিতয়া দৱানী গাচৰ সূচী/ ফৗজদাৰী গাচৰ 

সূচী িতফিলত হ’ব। 

 ৭. ছাচ ব  ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰ সচূীত িনিদ  গাচৰসমূহ স ান কিৰব পৰা যায়। 

 

১০. মাৰ গাচৰ িবক  িশতানঃ 

 “ মাৰ গাচৰ িবক ” হেছ অিধব া আৰু চৰীয়া সকলৰ বােব এক অিতৈক 

আকষণীয় আৰু উপেযাগী িবক , কাৰণ ই িডিজেটল পাছেনল কছ ডােয়ৰীৰ দেৰ কাম কেৰ। 

‘ই- কাটছ এপৰ’ ই এক অনন  বিশ । চৰীয়া বা অিধব াই তওঁেলাকৰ গাচৰসমূহ ‘ মাৰ 

গাচৰ’ িশতানৰ অধীনত সংৰ ণ আৰু মজতু কিৰ ৰািখব পােৰ আৰু যিতয়াই আৱশ ক হয় 

তাৰ সিবেশষ চাব পািৰব। 
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১০.১. কেনৈক “ মাৰ গাচৰ” িশতানত গাচৰসমূহ সংেযাজন কিৰবঃ 

 

 যিদ আপুিন “ মাৰ গাচৰ” তািলকাত গাচৰসমূহ সংেযাজন কিৰব িবচােৰ, তে , 

এইসমূহ পদে প অনুসৰণ কৰক- 

(i) আপুিন িযেটা গাচৰ “ মাৰ গাচৰ” িশতানত সংেযাজন কিৰব িবচােৰ 

সইেটা ই- কাটছ মাবাইল এপৰ যােগিদ অনুস ান কৰক। 

(ii) ীণ টত দখুওৱা অনুসিৰ “ গাচৰ সংেযাজন” বুটামেটা অনুস ান কৰা 

গাচৰৰ গাচৰ ইিতবৃ ৰ সাঁফালৰ শীষ ানত িতফিলত হ’ব। 
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(iii) “ গাচৰ সংেযাজন”ত িপেল গাচৰেটা মাৰ গাচৰ তািলকাত সংেযািজত 

হ’ব। 

এজন অিধব া বা তৰণীেয় “ মাৰ গাচৰ” িশতানত তওঁেলাকৰ দ ৰৰ গাচৰসমূহ 

সংেযাজন কিৰব পািৰব আৰু দ ৰৰ গাচৰসমূহৰ এখন িডিজেটল ডােয়ৰী তদাৰকী/ িতপালন 

কিৰব পািৰব আৰু “ মাৰ গাচৰ” িবক  ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰসমূহৰ শহতীয়া তথ  আৰু ি িত 

স েক জািনব পািৰব। এজন জ  অিধব াই ৰু পূণ গাচৰসমূহ অকেলই সংেযাজন কিৰব 

পািৰব আৰু কােনা এজন কিন  বা তৰণীৰ সহায় নােলাৱাৈক গাচৰৰ ি িত অনুসৰণ কিৰ 

থািকব পািৰব আৰু 24 x 7 গাচৰৰ ি িত চাব পািৰব। এজন চৰীয়াইও “ মাৰ গাচৰ” 

িশতানত তওঁৰ গাচৰসমূহ সংেযাজন কিৰব পােৰ। এেকধৰেণ, চৰীয়া প , আদালতৰ 

কতব ৰত কিন বল, অনুস ানকাৰী িবষয়া, চৰকাৰী অিধব াইও “ মাৰ গাচৰ তািলকা” 

ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব আৰু 24 x 7 সইসমূহৰ অনুসৰণ কিৰব পািৰব। 

১০.২. “ মাৰ গাচৰ” িশতানৰ পৰা গাচৰসমূহ কেনৈক মাচন কিৰবঃ 

 “ মাৰ গাচৰ” িশতানৰ পৰা গাচৰসমূহ মাচন কিৰবৰ কাৰেণ আপিুন “ মাৰ গাচৰ” 

িশতানৰ যােগিদ গাচৰসমূহ খুিলব লািগব, তিতয়া ীণ ট খনত দখুওৱা অনুসিৰ সাঁফালৰ 

শীষ ানত সই গাচৰৰ “ গাচৰসমূহ মাচন” িবক  িশতান িতফিলত হ’ব। যিদ “ গাচৰ 

মাচন িবক ” ানত পা হয়, মাৰ গাচৰ তািলকাৰ পৰা সই গাচৰেটা মাচন হ যাব। 

 

১০.৩. মাৰ গাচৰৰ িভতৰত/ অভ ৰত অনুস ানঃ 

 যিতয়া “ মাৰ গাচৰ” িশতানৰ অধীনত আেপানাৰ একািধক গাচৰ সংৰি ত হ থােক, 

সইসমূহ “ মাৰ গাচৰ” িশতানত উপল  িবক  স ান ব ৱহাৰ কিৰ অনুস ান কিৰব পািৰ। 
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লগত িদয়া ীণ ট খনত দখওুৱা অনুসিৰ ছাচ টবত টাইপ কিৰ আপুিন আেপানাৰ গাচৰসমূহ 

নাম অনুযায়ী বা ন ৰ অনুযায়ী অনুস ান কিৰব পািৰব। 

 

১০.৪. িৰে ছ বুটামঃ 

 িৰে ছ বটুামত িপেল ই গাচৰৰ শহতীয়া তথ েৰ পূণ কেৰ। “ মাৰ গাচৰ” িশতানৰ 

অধীনৰ সংৰি ত তথ ৰ শহতীয়া ি িত পাবৈল িদয়া িৰে ছ বুটামেটা “আিজৰ গাচৰ” 

িশতানৰ কাষেত সংল  হ আেছ। সংেযাগৰ আঁেসাৱাহৰ কাৰেণ যিদ কােনা গাচৰ শহতীয়া 

ি িতৈল উ ীত হাৱা নাই বা িৰে ছ হাৱা নাই, এপেটােৱ এই তথ  “সংেযাগ িবসংগিত” িহচােপ 

িতফিলত কিৰব। 

 

১০.৫. মাৰ গাচৰ- তািৰখ অনুযায়ী/ িজলা অনুযায়ী িবক  দশনঃ 

 “ই- কাটছ” মাবাইল এপৰ শহতীয়া সং ৰণ “ মাৰ গাচৰ” িশতানেটা তািৰখ অনুযায়ী 

আৰু িজলা অনুযায়ী দিশত হয়। উদাহৰণ ৰূেপ, যিদ আপুিন তািৰখ অনুযায়ী িবক  িশতানত 

েপ, ই তািৰখ অনুযায়ী সকেলা গাচৰ িতফিলত কিৰব। এইেটা এজন অিধব া বা তৰণীৰ 

বােব সিুবধাজনক হ’ব, িকয়েনা এইখন তওঁেলাকৰ গাচৰসমূহৰ এখন িডিজেটল ডােয়ৰী। 

এেকধৰেণ, িজলা অনুযায়ী দশেনা উপল । তািৰখ অনুযায়ী আৰু িজলা অনুযায়ী স িলত 

ীণ টখন ইয়াৰ লগত দখুওৱা হেছ আৰ,ু যিতয়া আপুিন গাচৰ ন ৰেটা িপব, ই “ মাৰ 

গাচৰ” িশতানৰ অনসু ান িবক ত থকা গাচৰসমহূৰ সম  গাচৰৰ ইিতবৃ  মুকিল কিৰব। 
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১০.৬. কেল াৰঃ 

 “ মাৰ গাচৰ” িশতানেটা কেল াৰ আকাৰেতা দশন কিৰব পািৰ। 

 

১১. বক-আপৰ সুিবধাঃ 

 ই- কাটছ মাবাইল এপেটােৱ বক-আপৰ সুিবধা যাগান ধেৰ, িযেটা ই- কাটছ এপেটাৰ 

অত  আৱশ কীয় বিশ । আপুিন সংৰি ত গাচৰসমূহ আেপানাৰ মাবাইল ফানৰ এ পট-

ই ট িবক ৰ অধীনত বক-আপ কিৰব পােৰ। যিদ আপুিন ভােলসংখ ক গাচৰ আেপানাৰ 

মাবাইল এপত সংৰ ণ কিৰেছ আৰু যিদ আপুিন এটা নতুন মাবাইল ফান য় কিৰেছ, তে  

এই এ পট-ই ট িবক  ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব আৰু শহতীয়া মাবাইল ফানত গাচৰসমহূ 

ডাউনেলাড কিৰব পািৰব। 
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 মনু বুটামত িপেল, এই বক-আপ িবক েটা েৱশেযাগ  হয়। যিতয়া আপুিন উ  

মনু বুটামেটা েপ, মনুৰ অধীনত এ পট আৰু ই ট িবক েটা উপল  হয়, িযেটা 

তাৎ িণকভােৱ বুিজ পাবৰ বােব ইয়াৰ লগত িদয়া ীণ ট খনত দখওুৱা হেছ। অ তঃ এবাৰ 

এ পট কৰােটা আৰু তথ সমূহ িনয়িমতৰূেপ মাবাইল ফানত বা গল াইভ অথবা ই- মইলত 

সংৰ ণ কৰােটা আৱশ ক। যিতয়া আপুিন তথ সমূহ এ পট কিৰব, তিতয়া েয়াজন অনুসােৰ 

ই ট কিৰব পািৰব। উদাহৰণ ৰূেপ, যিতয়া মাবাইল ফান সলিন কেৰ বা আকি কভােৱ 

তথ সমূহ নাশ হয়, ই ট কিৰবৈল ইয়াক ব ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। আেপানাৰ তথ সমূহ 

এ পট নকৰাৈলেক, আপুিন ই ট কিৰবৈল ইয়াক ব ৱহাৰ কিৰব নাৱািৰব। 
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১১.১. এ পট িবক ঃ 

 

 

 মাবাইল এপৰ মনু তািলকাৰ অধীনত এ পট িবক  িশতানেটা উপল  হয়। যিতয়া 

এ পট িবক  িশতানত পা হয়, ই কানেটা ফাইলত এ পট কিৰব তাৰ অনুমিত ল’ব। 

আপুিন ই- মইলৰ যােগিদ আেপানাৰ ফাইলসমূহ এ পট বা য়াৰ কিৰব পািৰব বা আপিুন 

গল াইভ অথবা ফানত সংৰ ণ কিৰব পািৰব। গল াইভত সংৰ ণ কৰা সময়ত 

আপুিন গলৰ পৰা িতৰ ামূলক  পাব পােৰ আৰু আপুিন অ ভু  িশতানত িপব পািৰব, 
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যাৰ ফলত বক-আপিখিন গল াইভত সংৰি ত হ’ব। যিতয়াই েয়াজন হ’ব, বক-

আপসমূহ গল াইভৰ পৰা উিলয়াই আিনব পািৰব। 

 ফাইলসমূহ এ পট কিৰবৰ বােব িতিন কাৰৰ িবক  হেছ- (i) ই- মইল; (ii) াইভ 

( গল)ত সংৰ ণ; (iii) এই মাবাইল ফানত সংৰ ণ আৰু মাবাইল ফানত কেনৈক সংৰ ণ 

কৰা হয় তাৰ বাধগম তাৰ বােব কাষৰ ীণ ট খনত দখুওৱা হেছ। এই িতিনওটাৰ িযেকােনা 

এটা ব ৱহাৰ কিৰ আেপানাৰ মাবাইল এি েকশ নৰ সংৰি ত তথ সমূহ আপুিন এ পট কিৰব 

পািৰব আৰু ট ট ফাইল আকাৰত সংৰ ণ কিৰব পািৰব। এবাৰ এ পট স  হাৱাৰ 

িপছত, আপুিন মাবাইল ফানত “সফলতােৰ সংৰি ত হেছ” আকােৰ এটা সংেকত লাভ কিৰব, 

িযেটা ইয়াৰ লগত দখওুৱা হেছ। উ  ট ট ফাইলেটা মাবাইল াৰজৰ পৰা উিলয়াই আিনব 

পািৰব। 

 

১১.২. ইমেপাট িবক ঃ 

 “ই- কাটছ” মাবাইল এপৰ ব ৱহাৰকাৰী সকলৰ বােব ইমেপাট িবক  িশতানেটা অত  

আৱশ ক। আপুিন িক কিৰব, যিদ আেপানাৰ ফানেটা সলিন কিৰব িবচােৰ?বা আেপানা ফানৰ 

তথ সমূহ নাশ হয়। তিতয়া, এই ইমেপাট িবক  িশতানেটা উপকাৰী িহচােপ িবেবিচত হয়। 

আপুিন এই ইমেপাট িবক  ব ৱহাৰ কিৰ বক-আপ কৰা তথ সমূহ আেপানাৰ নতুন ফানত 

পাবৈল স ম হ’ব। যিতয়া তথ সমূহ ভুলবশতঃ নােহাৱা হ পেৰ, আপুিন এই ইমেপাট িবক  

ব ৱহাৰ কিৰ তথ সমূহ পনুৰ উ াৰ কিৰব পািৰব। 

 আপুিন ইমেপাট আইকনত িপ দটুা িবক ৰ জিৰয়েত তথ সমূহ ইমেপাট কিৰব পািৰব; 

(i) াইভৰ পৰা ইমেপাট, আৰু  

(ii) এই িডভাইচৰ পৰা ইমেপাট 

“ইমেপাট ম” িশতানৰ অধীনত দেুয়াটা িবক  ইয়াৰ লগত সংল  ীণ ট খনত 

দখুওৱা হেছ। এইেটা িবেধয় য আপিুন অ তঃ এবাৰ বক-আপ কৰা তথ সমূহ গল াইভৰ 

পৰা ইমেপাট কিৰব লািগব, গল াইেভ আেপানাৰ পৰা অনুমিত িবচািৰব আৰু আপুিন 

‘অনুেমাদন’ বুটাম িপ তথ সমূহ ইমেপাট কিৰব। 

উ  ীণ ট খন ইয়াৰ লগত সংল  কৰা হেছ। যিতয়া এবাৰ ইমেপাট িবক  

িশতানেটা স ূণ হয়, আপুিন “সফলতােৰ গাচৰসমূহ ইমেপাট” হেছ নামাকৰেণেৰ এটা সংেকত 

লাভ কিৰব। এইদেৰ, আপুিন “ইমেপাট িবক ” ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব আৰু আেপানাৰ নতুন 
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ফানত বক-আপ কৰা তথ সমূহ লাভ কিৰব বা পূৰিণ ফানৰ পৰা বক-আপ কৰা তথ সমহূ 

পুনেৰা াৰ কিৰব পািৰব। 
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১২. িকউ.আৰ. কাড ব ৱহাৰ কিৰ গাচৰৰ ি িতৰ াি ঃ 

 ‘ই- কাটছ’ মাবাইল এপ ব ৱহাৰ কৰা সময়ত, আপুিন জ লতাৰ স খুীন হ’ব পােৰ, 

যিতয়া গাচৰৰ ি িত লাভ কিৰবৈল িতবােৰ “ কছ ন ৰ ৰকড” (িচ.এন.আৰ.) টাইপ 

কিৰব অথবা গাচৰৰ শহতীয়া ি িত লাভ কিৰবৈল িতবােৰ গাচৰৰ সিবেশষ টাইপ কিৰব। 

“ই- কাটছ” মাবাইল এপৰ যােগিদ গাচৰৰ ি িত লাভ কৰাৰ অন  এক সহজ উপায় হেছ 

িকউ.আৰ. কাড ন িবক  িশতান। 

 থম পদে পঃ আেপানাৰ গাচৰৰ িকউ.আৰ. কাড কেনৈক পাবঃ 

 “ই- কাটছ” মাবাইল এি েকশ নৰ অধীনৰ “ গাচৰ ইিতবৃ ” িশতানৰ পৰা আপুিন 

আেপানাৰ গাচৰৰ িকউ.আৰ. কাড লাভ কিৰব পািৰব। 

অথবা 

 “ই- কাটছ” সৱাৰ ৱবছাইটত https://ecourts.gov.in-ৰ অধীনৰ গাচৰৰ ইিতবৃ  

িশতানৰ পৰাও আপুিন গাচৰৰ িকউ.আৰ. কাড লাভ কিৰব পািৰব। 

 ি তীয় পদে পঃ িকউ.আৰ. কাডৰ এটা ি  আউট (ছপা কিৰ) উিলয়াই লওক আৰু 

গাচৰ ফাইলত ইয়াক প  কৰকঃ 

 আপুিন িকউ.আৰ. কাড ছপা কিৰ ল’বপািৰব আৰ ু গাচৰৰ ফাইলত ইয়াক প  কিৰব 

পািৰব। 
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 তৃতীয় পদে পঃ িকউ.আৰ. কাড ন কিৰ লওকঃ 

 “ই- কাটছ” মাবাইল এপত পূব উপল  “ ন িকউ.আৰ. কাড” ব ৱহাৰ কিৰ আপুিন 

গাচৰ ফাইলত প  কিৰ ৰখা িকউ.আৰ. কাড ন কিৰব পািৰব, িয তৎ ণাত গাচৰৰ 

ি িত দখৱুাব। এই িকউ.আৰ. কাড িনং ব ৱ া বৃহৎ সংখ ক গাচৰ থকা অিধব াৰ 

কাযালয় আৰু কা ানী অথবা চৰকাৰী িত ানৰ কাৰেণ লাভদায়ক। তওঁেলােক 

িকউ.আৰ. কাডেটা ছপা কিৰ ল’বপািৰব আৰু তওঁেলাকৰ গাচৰৰ ফাইলসমূহত প  কিৰ 

মাবাইল এপৰ ন িকউ.আৰ. কাড িবক  িশতান ব ৱহাৰ কিৰ ন কিৰব পািৰব আৰ ু

দফাসমূহ এটা এটাৈক দািখল নকৰাৈক ততািলেক গাচৰৰ সিবেশষ লাভ কিৰব। 

১৩. ই াৰেনট উপল  নােহাৱা ঠাইত এছ.এম.এছৰ যােগিদ গাচৰৰ ি িতৰ াি ঃ 

 আমাৰ দশত, ৫০%তৈক অিধক লােক ই াৰেনটৰ সুিবধা পাবৈল স ম হাৱা নাই। 

ই-সিমিতৰ অধ ই দাহােৰ য এই যিু গত িবভাজন ভংগ কিৰ আিম এক সবা কভােৱ 

সামিৰ লাৱা প িত হণ কিৰব লািগব আৰু এই সৱা হেছ এেন এক বিশ  িয এেন লাকৰ 

েয়াজন পূৰণ কেৰ িযসকেল ই াৰেনটৰ সুিবধাৰ পৰা বি ত হ আেছ। যিতয়া আেপানাৰ 

ই াৰেনট সংেযাগ নাথােক, তিতয়া আপুিন এই এছ.এম.এছ. বাতা “ই- কাটছ 

< চ><আেপানাৰ িচ.এন.আৰ. ন ৰ>” -৯৭৬৬৮৯৯৮৯৯ ন ৰত প য়াই গাচৰৰ ি িত লাভ 

কিৰব পািৰব। 
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১৪. “ই- কাটছ” য়ংচািলত ই- মইল সৱাৰ যােগিদ গাচৰৰ ি িতৰ াি ঃ 

 যিদও “ই- কাটছ” মাবাইল এপৰ বােব য়ংচািলত ই- মইল সৱা অ াসংিগক তৎসে ও, 

মাবাইল ফানত ই- মইল িনৰী ণ কৰাৰ অভ াস থকা লাকৰ বােব ই এক আনুষংিগক 

বিশ , িযেটা মাবাইল ফানত ত  কিৰব পািৰ। “ই- কাটছ” য়ংচািলত ই- মইল সৱাৰ 

যােগিদ গাচৰৰ ি িত লাভ কিৰবৈল, ই- কাটছ ক ই সদ িনে িপত য়ংচািলত ই- মইল 

সৱাৰ যােগিদ চৰীয়া প  আৰু অিধব া সকলৈল ই- মইল প ওৱা আৰ  কিৰেছ। প ীভু  

উপেভা াসকেল গাচৰৰ শহতীয়া ি িত, পৰৱত  নািনৰ তািৰখ, িনেদশ আৰু গাচৰৰ ৰায় 

আিদৰ িতিলিপ আৰু গাচৰ সূচী লাভ কিৰব। এই আকষণীয় য়ংচািলত ই- মইল সৱা 

সি য় কিৰবৈল চৰীয়া প  আৰু অিধব াসকেল তওঁেলাকৰ ই- মইলসমূহ সংি  আদালতত 

প ীভু  কিৰব লািগব। সই িদন দৰূ নহয় যিতয়া আেপানােলােক ঘৰত বিহেয়ই মািণত 

িতিলিপসমূহ আদালতৰ পৰা লাভ কিৰব পািৰব। 

১৪.১. অিবনাশী িন  আদালতৰ পৰা ই- কাটছ য়ংচািলত ই- মইল ৰণঃ 

 এিদন, অিবনাশী িন  আদালতত অনুশীলনৰত এগৰাকী অিধব াই আিহ গাচৰ 

তািলকাকৰণ সং া ত এটা য়ংচািলত ই- মইল লাভ কৰাত, তেখেত উৎসাহ আৰু 

আ য কাশ কিৰিছল। এইেটা পঢ়ুৈৱ সকলৰ কাৰেণ ইয়াৰ লগত িদয়া হেছ। সই িদন 

দৰূ নহয় য’ত আপুিন ঘৰত বিহেয়ই মািণত িতিলিপসমূহ আদালতৰ পৰা লাভ কিৰব 

পািৰব। 
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১৫. আদালত চৗহদৰ অৱি িত িনণায়ক িশতানঃ 

 এক নতুন িবক - ই- কাটছ মাবাইল এি েকশ নত আদালত চৗহদৰ অৱি িত িনণায়ক 

িশতানেটা সংেযাজন কৰা হেছ, িযেটা চৰীয়া প ৰ কাৰেণ এক সুিবধাজনক আিহলা। যিদ 

কােনা চৰীয়াই অেনক দৰূৰ আদালতৰ পৰা চমন পায় আৰু তওঁ আদালতৰ অৱ ানৰ িবষেয় 

াত নহয়, তিতয়া তওঁ আদালত চৗহদ িনণায়ক িশতান ব ৱহাৰ কিৰ আদালতৰ অৱি িত 

মানিচ ত িবচািৰ উিলয়াব পািৰব, আৰু তওঁ আদালত চৗহদ িনণায়ক িবক  ব ৱহাৰ কিৰ 

আদালতত উপি ত হ’ব পািৰব। এই আদালত চৗহদ িনণায়ক িশতানেটা ভাৰতীয় মিপং এপ 

“ভূবন”(BHUVAN) টা উপল  আৰু ক ােটাৰত অৱি ত আদালতৰ অনুস ানৰ ীণ টসমূহ 

ইয়াত দখুওৱা হেছ। 
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১৬. ই-আদালত মাবাইল এপ মনুত উপল  িবিভ  িলংকসমূহঃ 

 ই-আদালত মাবাইল এপৰ মনুত ই-আদালত সৱাসমূহৰ ৰু পূণ িলংকসমূহ দান কৰা 

হেছ। কােনা এজন ব ৱহাৰকাৰীেয় িনে া  িলংকসমূহ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰঃ 

 ই-পিৰেশাধ 

 এন. জ.িড.িজ. 

 ই-দািখল 

 ইি য়া কাড 

 অিধব াৰ -প  

 ভাচুেৱল কাট 

ই-আদালত সৱাসমূহৰ ৱবছাইটত এই সকেলােবাৰ িলংক উপল । উদাহৰণ ৰূেপ, যিদ 

কােনা এজন ব ি েয় অনলাইন মাধ মত জিৰমনা পিৰেশাধ কিৰব িবচােৰ তে , তওঁ মাবাইল 

এপৰ জিৰয়েত ভাচুেৱল কাটৰ িলংকত ি ক কিৰ ভাচুেৱল কাট প’েটলত আদালতৈল 

নােযাৱাৈকেয় জিৰমনা পিৰেশাধ কিৰব পািৰব। সেয়েহ এই িলংকসমূহক কৃত িনণায়ক িহচােপ 

ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ। 
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১৭. ই- কাটছ মাবাইল এপৰ ই-পিৰেশাধ িলংকঃ 

 যিতয়া আপুিন ই-পিৰেশাধ িবক ত েপ, ই আেপানাক https://pay.ecourts.gov.in ল 

ল যাব য’ৰ পৰা আপুিন িডিজেটল মাধ েমেৰ ন ায়ালয় , ন ািয়ক আমানত, জিৰমনা আিদ 

পিৰেশাধ কিৰব পািৰব। আপুিন িচ.এন.আৰ. ন ৰ বা গাচৰ ন ৰ আৰু মাবাইল ন ৰ 

ব ৱহাৰ কিৰ িডিজেটল মাধ েমেৰ পিৰেশাধ কিৰব পািৰব। 

 

১৮. ই- কাটছ মাবাইল এপৰ এন. জ.িড.িজ. িলংকঃ 

 যিতয়া আপুিন এন. জ.িড.িজ. বুটাম িপব, ই আেপানাক পানপ য়াৈক এন. জ.িড.িজ. 

িলংক https://njdg.ecourts.gov.in ৰ অধীনৈল ল যাব, য’ৰ পৰা আপুিন িন িলিখত সিবেশষ 

লাভ কিৰব- 

 ১৯.১. ৰা ীয় ন ািয়ক ডটা ি ড (িজলা আৰু তালকুা/ িন  আদালত)। 

 ১৯.২. ৰা ীয় ন ািয়ক ডটা ি ড (উ  ন ায়ালয়)। 

 এন. জ.িড.িজ. িশতান ব ৱহাৰ কেৰাঁেত, আপুিন ৰাজ  িনবাচন কৰােটা দৰকাৰ, তাৰ 

িপছত িজলা আৰ ুি ল-ডাউন িবক  িশতান ব ৱহাৰ কিৰ আপুিন িবচাৰাধীন গাচৰ, িন ি  

হাৱা গাচৰ, গাচৰৰ কাৰ অনুযায়ী বা পযায় অনুযায়ী আিদৰ িবষেয় িবিভ  িদশৰ সিবেশষ 

লাভ কিৰব পািৰব। ি ল-ডাউন িবক ৰ অিভ তা ল’বৈল আপুিন মাবাইল ফান হাতত তুিল 

লওক। 
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১৯. ই- কাটছ মাবাইল এপৰ যােগিদ ইি য়া কাডত েৱশঃ 

 এিতয়া, ইি য়া কাডৰ এক নতুন বিশ  ই- কাটছ মাবাইল এপত সংেযাজন কৰা 

হেছ। যাৰ সহায়ত, িযেকােনা লােক ব ৱহাৰ কিৰ িবিধসমূহ, আইন, অিধিনয়ম, জাননী আিদ 

লাভ কিৰব পােৰ। ই আেপানাৰ মাবাইলত থকা সকেলােবাৰ আইনৰ এক হাতপুিথ। 

 উদাহৰণ ৰূেপ, যিদ আপিুন িচ.িপ.িচ.ৰ কােনা ধাৰাৰ িবষেয় উে খ কিৰব িবচােৰ, 

তে , তলত দখুওৱা অনুসিৰ, মাবাইল এপ িলংকৰ পৰা ইয়াক সহেজই লাভ কিৰব পৰা 

যায়। 

 

১৯.১. ইি য়া কাডৰ পৰা এখন বয়াৰ আইন (এ ) অনুস ানঃ 

 যিদ আপুিন িযেকােনা িবিধ অনুস ান কিৰব িবচােৰ, তে , আপুিন ছাচ ব ত 

ছািচং কাডেটা টাইপ কিৰব লািগব আৰু সইেটা আপুিন ইি য়া কাডৰ পৰা লাভ 

কিৰব পািৰব। উদাহৰণ ৰূেপ, যিদ আপুিন ফৗজদাৰী কাযিবিধ আইনখন িবচােৰ, 

আপুিন ব ত টাইপ কিৰ সইখন লাভ কিৰব পািৰব। 
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২০. “ই- কাটছ” মাবাইল এপত ই-দািখলৰ িলংকঃ 

 আপুিনও “ই- কাটছ” সৱা যেন- ই-দািখল, ই-পিৰেশাধ, আৰ ুএন. জ.িড.িজ. সুিবধা 

হণ কিৰব পািৰব। আপুিন ই-দািখল এি েকশ নত এবাৰ িপেল ই আেপানাক ই-দািখল পােটল 

https://efiling.ecourts.gov.in ল ল যাব আৰু ভাৰতীয় মপৰ পৰা আেপানাৰ িনজৰ ৰাজ  

বাছিন কিৰ গাচৰৰ ই-দািখল আৰ  কিৰব পািৰব। আপিুন ই-দািখল পােটলৰ অধীনত থকা 

িভিডঅ’ আৰু িনেদশনা স ীয় সুিবধা ল’ব পািৰব আৰু গাচৰসমূহ ই-দািখল কিৰ আপুিনও 

িডিজেটল যগুৰ এজন অিধব া হ পৰক। 

 

২১. ই-আদালত মাবাইল এপত ভাচুেৱল কাটৰ িলংক: 

মাবাইল এি েকশ নত দ  িলংকৰ জিৰয়েত কােনা এজন ব ি েয় ভাচুেৱল কাটৰ 

সুিবধাসমূহ হণ কিৰব পােৰ। ভাচুেৱল কাটৰ পেটলত দান কৰা সৱাসমূহৰ াৰা মাবাইল 

নং, িচ.এন.আৰ., প ৰ নাম, চালান ন ৰ আৰ ুগাড়ীৰ ন ৰৰ জিৰয়েত গাচৰৰ সিবেশষ লাভ 

কিৰব পািৰ। ভাচুেৱল কাটৰ িলংক দান কৰা এই মাবাইল এি েকশ ন ব ৱহাৰ কিৰ জিৰমনা 

পিৰেশাধ কিৰব পািৰ। এইদেৰ, এজন ব ি েয় আদালতৈল নােযাৱাৈকেয় আৰু ভাচুেৱল কাট 

পেটলত ল   ই   নকৰাৈকেয় মটৰ গাড়ী দঘূটনাৰ গাচৰৰ জিৰমনা পিৰেশাধ কিৰ গাচৰেটা 

মীমাংসা কৰাব পােৰ। 
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২২.  ই-আদালত মাবাইল এপত অিধব াৰ -প ৰ িলংক: 

ই-আদালত মাবাইল এি েকশ নৰ সূচীত 'অিধব াৰ বােব -প , শহতীয়া সংেযাজন' 

শীষক এক েয়াজনীয় িলংক দান কৰা হেছ। উ  িলংকত ি ক কিৰেল অিধব াসকেল 

ব ৱহাৰ কৰা িবিভ  -প  সমূহ, যেন: জািমন নামা, িতিলিপ আেবদন প (িচ.এ. ফম), 

গাচৰ অনুস ান প িত, দািখল -প , ই  েড  ফম, মেমা অ   এিপএেৰ , নিথ দািখল কিৰবৰ 

বােব জাননী, জামানত নামা, ৱকালত নামা ইত ািদ উপল  হ'ব। আশা ৰািখেছা য ইয়াৰ াৰা 

এই উপেযাগী িলংকেটা ব ৱহাৰৰ বােব আপিুন অনু ািণত হ'ব। 
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২৩. সহায় িবক ঃ 

 “ই- কাটছ” সৱাৰ অধীনৰ িবিভ  িবক সমূহ কেনদেৰ ব ৱহাৰ কিৰব সয়া সহায় 

িবক  িশতানৰ অধীনত িতফিলত হেছ আৰু যিতয়াই শংকাৰ উদয় হয়, ই সহায়ক িহচােপ 

কাম কিৰব। যিতয়া আপুিন সহায় িশতানৰ অধীনৰ িতেটা টব িপব, ই আেপানাক 

বিশ সমূহ ব ৱহাৰ কৰাৰ পদে প আৰ ু িনেদশনা স িলত িত িবসমূহ দখুৱাব। 

উদাহৰণ ৰূেপ, যিদ আপিুন ই- কাটছ সৱা এপৰ সহায় িশতানৰ অধীনত থকা মাৰ গাচৰ 

টবত েপ, ই আেপানাক ীণ ট খনত দখুওৱা অনুসিৰ িবতং সহায় িশতানৈল ল যাব, 

িযেটা আপিুন অনুসৰণ কিৰ মনু ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব। 

 

 

 

ই- কাটছ সৱা মাবাইল এপ আিজেয়ই ডাউনেলাড কৰক! 

আৰু আেপানাৰ মাবাইল ফানত গাচৰৰ ি িত িবনামূেল  24 x 7 লাভ কৰক। 
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