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এ স্টিি টু ইনফরস্ট িন (এটুআই)
প্রধোন ন্ত্রীর োর্ টোলয়
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আদোলত
এ স্টিি টু ইনফরস্ট িন (এটুআই) মপ্রোগ্রো

সিসজর্োল বোংলোস্টদি সবসন োট ণ তথো রূপ ল্প-২০২১

বোস্তবোয়স্টনর উস্টেশ্যস্ট িো স্টন মরস্টে জনগস্টণর মদোরস্টগোড়োয় তথ্য ও প্রযুসক্তর োধ্যস্ট মিবো মপ স্টৌঁ ে মদবোর লস্টক্ষু
নোনোমূেী উস্টযোগ গ্রহণ এবং বোস্তবোয়ন স্টর র্োস্টে। এরই ধোরোবোসহ তোয় এ স্টিি টু ইনফরস্ট িন (এটুআই)
মপ্রোগ্রো তথ্য প্রযুসক্তর ব্যবহোস্টরর োধ্যস্ট সবয োন ি ল এসিস টিি আদোলস্টতর োর্ টক্র স্ট সিসজর্োলোইস্টজিন
রোর লস্টক্ষু “আদোলত” নো

এ টি মে ওয়ো ট ততসরর োর্ টক্র হোস্টত সনস্টয়স্টে। এই মে ওয়োস্ট রট এ টি

পোর্ ট হস্টলো ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টে (e-Mobile Court) ।
এটুআই প্র ল্প দসলস্টল স্বল্প ি স্টয় হয়রোসনমুক্তিোস্টব জনগস্টণর মদোরস্টগোড়োয় মিবো মপ স্টে মদয়ো,

টরত

ট তটোস্টদর দক্ষতো বৃসি, োস্টজর স্বেতো ও জবোবসদসহতো সনসিত রোর সবষস্টয় গুরুত্বোস্টরোপ রো হস্টয়স্টে।
োনবোসধ োর িংরক্ষণ, মর্ ন হয়রোসন, োদ ও মিজোল প্রসতস্টরোধিহ ি োস্টজ আইন-শৃঙ্খলো প্রসতষ্ঠোয় ম োবোইল
ম োর্ ট গুরুত্বপূণ ট অবদোন মরস্টে আিস্টে। ম োবোইল ম োর্ ট পসরিোলনোর িোস্টথ িম্পৃক্ত এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্গস্টণর
দট ক্ষতো বৃসি, এ টি সিস্টেস্ট র োধ্যস্ট
আইনী তথ্য িরবরোহ, উিটতন

র্তপট স্টক্ষর

প্রসিক্ষণ প্রদোস্টন িহোয়তোিহ তোৎক্ষসণ িোস্টব ম্যোসজস্টের্গণস্ট
োর্ টক্র পসরবীক্ষণ,

োধ্যস্ট এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্গস্টণর

ট অসিস্টর্োগ গ্রহণ দ্রুততোর িোস্টথ োর্ টক্র
নোগসরস্ট র সন র্ মথস্ট িরোিসর অপরোধ এবং আইন- শৃঙ্খলো িম্পস ত
িম্পোদন, জনগস্টণর হয়রোসন লোঘব স্টল্প এ টি ইস্টলক্ট্রসন সিস্টেস্ট র োধ্যস্ট তোস্টদরস্ট

ো লোর ন ল িরবরোহ

ও মিবো প্রদোস্টনর সবষস্টয়র প্রস্টয়োজনীয়তো দীঘ টসদন র্োবৎ অনুভূত হসেল। োঠ প্রিোিস্টনর

ট তটোগণও এই

পিসতর প্রস্টয়োজনীয়তোর থো সবসিন্ন ি য় তুস্টল ধস্টরস্টেন। মিই লস্টক্ষু এটুআই মপ্রোগ্রো ই-ম োবোইল ম োর্ টসিস্টে
(e-Mobile Court) ততসর স্টরস্টে।
ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টে

ী?

ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র োধ্যস্ট খুব িহস্টজ ও দ্রুততোর িোস্টথ অনলোইস্টন প্রস্টয়োজস্টন অফলোইস্টন
ম োবোইল ম োস্টর্ টর ি ল োর্ টক্র মর্ নঃ অসিস্টর্োগনো ো দোস্টয়র, জব্দ তোসল ো প্রস্তুত, অসিস্টর্োগ গঠ্ন, জবোনবসন্দ
গ্রহণ, আস্টদি প্রদোন রো র্োয়। ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র োধ্যস্ট নোগসর গণ অনলোইস্টন িরোিসর মজলো
ম্যোসজস্টের্ বো এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্গণস্ট সবসিন্ন অপরোস্টধর সবষস্টয় অবসহত রস্টত পোরস্টবন। এই সিস্টেস্ট
এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্ ও প্রসিস উর্র উিয়ই িম্পৃক্ত থো স্টবন।
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ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র প্রধোন তবসিষ্ট্ুিমূহঃ
১। এসিস উটিি ম্যোসজস্টেসির িস্টে নোগসর গস্টণর িংস্টর্োগ স্থোপন;
২। ঊধ টবতন র্তপট ক্ষ র্তট ম োবোইল ম োস্টর্ টর োর্ টক্র

পসরবীক্ষণ;

৩। নবীন এসিস উটিি ম্যোসজের্গণ সিসিউলভুক্ত ি ল আইন তোৎক্ষসণ িোস্টব মদেস্টত পোরস্টবন এবং পূব টবতী
নসজরিমূহও মদস্টে সনস্টত পোরস্টবন;
৪। তথ্য প্রযুসক্ত ব্যবহোস্টর োধ্যস্ট ম োবোইল ম োস্টর্ টর ি ল োর্ টক্র দ্রুত ও দক্ষতোর িোস্টথ পসরিোলনো রো িম্ভব;
৫। সিসজর্োল পিসতস্টত নসথ িংরসক্ষত হওয়োয় িহস্টজ এবং দ্রুত ন ল িরবরোহ রো র্োস্টব;
৬। এ ই ব্যসক্ত র্তট পুনরোয় িংঘটিত অপরোধ িম্পস্ট ট মর্ ম োস্টনো স্থোন মথস্ট তথ্য র্োিোই রো র্োস্টব;
৭। এই শসনেনমি োধ্যস্ট ি োস্টজর অপরোস্টধর সিত্র ও সবসিন্ন অপরোস্টধর প্রবণতো সবস্টেষণ রো র্োস্টব;
৮। তথ্য প্রযুসক্তর ব্যবহোস্টরর ফস্টল স্বেতো ও জবোবসদসহতো সনসিত হস্টব।
৯। এই সিস্টেস্ট বোস্টয়োস্ট সি , সিসজর্োল স্বোক্ষর, সিসজর্োল মপন প্রভৃসত ব্যবহোর রো র্োস্টব।

১। প্রিোিস্টন নোগসরস্ট র িম্পৃক্ততো বোড়স্টবঃ
সবসিন্ন স্থোস্টন িিরোির িংঘটিত অপরোধ এবং িংঘটিতব্য অপরোধ মর্ নঃ ইি টিসজং, োদ , বোল্য
সববোহ, মিজোল িম্পস্ট ট নোগসর গণ ম োবোইল ম োর্ টব্যবস্থোপনো সিস্টেস্ট র োধ্যস্ট িরোিসর মজলো ম্যোসজস্টের্িহ
এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্গণস্ট অবসহত রস্টত পোরস্টবন। অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররস্টণর িোস্টথ িোস্টথ নোগসর গণ এ টি
প্রোসিস্বী োর পত্র পোস্টবন। অনলোইস্টন অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররস্টণর সিত্র সনম্নরূপঃ
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২। ঊর্ধ্টতন র্তপট স্টক্ষর সনসবড় পসরবীক্ষস্টণ িহোয় হস্টব:
- মশিপশিষদ শবভোগ, শবভোগীয় কশমি োি, মেলো ম্যোশেনের্ এবং সংশিষ্ট কর্তপট ক্ষ কর্তক
ট এশক্সশকউটিভ
ম্যোশেনের্গনেি পশিচোশলত মমোবোইল মকোর্ টসমূহ মশ র্শিং এি ব্যবস্থো আনছ এই শসনেনম
- ড্যোিনবোনড্ টি মোধ্যনম একটি মেলোি মমোবোইল মকোর্ ট সংক্রোন্ত সকল পশিসংখ্যো , মমোর্ মোমলোি সংখ্যো,
কোিোদণ্ডরোপ্ত আসোমীি সংখ্যো, আদোয়কৃত েশিমো োি পশিমোে, ে বল, োগশিক অশভন োগ ও এি উপি
গৃহীত কো টক্রম সম্পনকট তথ্য পোওয়ো োনব
- এশক্সশকউটিভ ম্যোশেনেনর্ি োম, তোশিখ, অশভন োগ আইশড্ এবং মোমলোি ম্বি শদনয় মোমলোি শবষনয়
তথ্য েো ো োনব
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৩। নবীন এসিস উটিি ম্যোসজের্গস্টণর জন্য িহোয় হস্টবঃ
নবীন এসিস উটিি ম্যোসজের্গণ এ সিস্টে হস্টত ম োবোইল ম োর্ ট আইস্টনর সিসিউলভুক্ত ি ল আইন,
অপরোস্টধর ধোরো, িোসস্তর পসর োণ িম্পস্ট ট খুব িহস্টজ জোনস্টত পোরস্টবন। এ নস ম োস্টনো ো লোর আস্টদি প্রদোস্টনর
ি য় িংসেষ্ট্ আইস্টনর ধোরোয় অপরোধ িম্পস্ট ট ী বণ টনো রস্টয়স্টে, িোসস্তর ধোরোিমূহ, িোসস্তর পসর োণ মদেোর
সুস্টর্োগ রস্টয়স্টে। সিস্টেস্ট র আ োট ইি মথস্ট
মদেস্টত পোরস্টবন।

প্রস্টয়োজস্টন পূব টবতী নসজরিমূহ ম্যোসজস্টের্গণ তোৎক্ষসণ িোস্টব
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৪। দ্রুত এবং দক্ষতোর িোস্টথ োর্ ট িম্পোদনঃ
এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্গণ মর্েোস্টনই র্োস্টবন তথ্য প্রযুসক্ত িরঞ্জোস্ট র িহোয়তো সনস্টয় ম োবোইল ম োস্টর্ টর
োর্ টক্র পসরিোলনো

রস্টত পোরস্টবন। িহস্টজ বহনস্টর্োগ্য তথ্য প্রযুসক্ত িো গ্রীর িহোয়তোয় (ল্যোপর্প/ট্যোব,

ওয়োইফোই রোউর্োর, সপ্রন্টোর, ব্যোর্োসর) এসিস উটিি ম্যোসজের্গণ আইন শৃঙ্খলো রক্ষো এবং অপরোধ প্রসতস্টরোধ
োর্ টক্র দ্রুত ও দক্ষতোর িোস্টথ পসরিোলনো রস্টত পোরস্টবন। অন্যোন্য মদস্টির ম োবোইল ম োস্টর্ ট ব্যবহৃত তথ্য প্রযুসক্ত
িো গ্রীর তুলনোয় বতট োন পিসত িহজ ও িোশ্রয়ী হস্টব।
৫। সিসজর্োল পিসতস্টত নসথ িংরক্ষস্টণর সুসবধোঃ
ম োবোইল ম োস্টর্ টর ি ল ো লোর নসথ এ সিস্টেস্ট র আ োট ইস্টি িংরসক্ষত থো স্টব। এর োধ্যস্ট
ম োস্টনো নোগসরস্ট র আস্টবদস্টনর পসরস্টপ্রসক্ষস্টত মর ি ট রু হস্টত িহস্টজ এবং স্বল্প ি স্টয় ন ল িরবরোহ রো র্োস্টব।
ফস্টল জনগস্টণর মিোগোসি হ্রোি পোস্টব।
৬। সমোনেি অপিোনেি রবেতো শবনিষনে সহোয়ক হনবেঃ
এ শসনেনম অপিোে শবনিষে টুনলি সহোয়তোয় মমোবোইল মকোনর্ টি মোধ্যনম শ ষ্পশিকৃত সোিো মদনিি
অপিোনেি শচত্র ও শবশভন্ন অপিোনেি রবেতো শবনিষে কিো োনব। এছোড়ো মকোন ো োগশিক একোশেক বোি অপিোে
সংঘটিত কনিনছ শক ো এবং ইতেঃপূনব ট সোেো মভোগ কনিনছ শক ো, তো েো ো োনব।
োর্ টক্রস্ট স্বেতো প্রসতষ্ঠোঃ
ম োবোইল ম োর্ ট পসরিোলনোর ি য়ই সিস্টেস্ট র স্টধ্য জসর োনোর পসর োণ, জসর োনোর রসিদ নম্বর এবং
পুস্টরো নসথ িংরসক্ষত হস্টব সবধোয় ম োবোইল ম োস্টর্ টর োস্টজর স্বেতোও সনসিত হস্টব।
৭।

এই পিসতর আরও িম্ভোবনোঃ
১। এসিস উটিি আদোলত এবং সবিোর সবিোগীয় আদোলস্টত e-court পিসত প্রবতটন রো র্োস্টব। এ লস্টক্ষু
িহোয়তো সনস্টত সবিোর সবিোগীয় প্র ল্পগুস্টলো আগ্রহ প্র োি স্টরস্টে।
২। বোস্টয়োস্ট সি , সিসজর্োল স্বোক্ষর িংস্টর্োজন রো র্োস্টব।
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সবসিন্ন মদস্টির ইস্টলক্ট্রসন ম োস্টর্ টর সিত্রঃ

এই প্রসিক্ষণ ম্যোনুয়োস্টল নোগসর অসিস্টর্োগ দোস্টয়র মথস্ট শুরু স্টর ম্যোসজস্টের্ র্তট আস্টদি প্রদোন পর্ টি
প্রসক্রয়োিমূহ ধোস্টপ ধোস্টপ িংস্টর্োজন রো হস্টয়স্টে র্ো সনসবড় অনুিীলস্টনর োধ্যস্ট এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্গণ
প্রস্টয়োজনীয় দক্ষতো অজটন রস্টব বস্টল আিো রো র্োয়।
এ স্টিি টু ইনফরস্ট িন (এটুআই)
প্রধোন ন্ত্রীর োর্ টোলয়, মেঁজগোও, ঢো ো
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১. প্রথ পোতোর পসরসিসত
ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র োধ্যস্ট ম োস্টনো নোগসর মজলো ম্যোসজস্টের্ বরোবর ম োন অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররণ
ট তটো এ
রস্টত িোইস্টল অথবো ম োবোইল ম োস্টর্ টর োর্ টক্র পসরবীক্ষণ ও পসরিোলনোর িোস্টথ িংসেষ্ট্ ম োস্টনো
সিস্টে ব্যবহোর রস্টত িোইস্টল প্রথস্ট ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র Home Page এ মর্স্টত হস্টব। ইম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র URL - www.ecourt.gov.bd মর্স্টহতু ই-স্ট োবোইল ম োর্ ট স্টয় টি
মজলোয় িোলু রস্টয়স্টে এবং এই সিস্টেস্ট সরস্টয়ল মির্ো রস্টয়স্টে তোই প্রসিক্ষস্টণর জন্য মিসনং িোইর্টি ব্যবহোর রব।

মেশ ং সোইর্টি হনলো- training.ecourt.gov.bd

মহো মপইজঃ
মহো মপস্টজ অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররণ, বোংলোস্টদস্টির ি ল আইন, ম োবোইল ম োর্ ট আইস্টনর তফসিলভুক্ত
আইনিমূহ, অনুিন্ধোন ও লগইন রুু্ন ম নুু মদেো র্োস্টবঃ
১.১ অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররণঃ
অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররণ বোর্স্টন সি
জোনোস্টত পোরস্টবন।

স্টর নোগসর গণ িরোিসর িো োসজ অপরোস্টধর তথ্য মজলো ম্যোসজস্টের্স্ট

১.২ বোংলোস্টদস্টির ি ল আইনঃ
বোংলোস্টদস্টির ি ল আইন বোর্স্টন সি
রস্টল বোংলোস্টদি ম োস্টির িোইর্ আিস্টব। এেোস্টন মথস্ট বোংলোস্টদস্টি
প্রিসলত ি ল আইন ব্যবহোর োরীগণ মদেস্টত ও িোউনস্টলোি রস্টত পোরস্টবন।
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১.৩ মমোবোইল মকোর্ ট আইন, ২০০৯:
মমোবোইল মকোর্ ট আই , ২০০৯ বোর্স্টন সি
রস্টল ম োবোইল ম োর্ ট আইন, ২০০৯ এবং এর তফসিলভুক্ত
আইনিমূস্টহর এ টি তোসল ো আিস্টব মর্েোন মথস্ট ম োবোইল ম োর্ ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত আইনিমূহ
ব্যবহোর োরীগণ মদেস্টত ও িোউনস্টলোি রস্টত পোরস্টবন।
১.৪ অনুিন্ধোনঃ
অনুিন্ধোন বোর্স্টন সি স্টর অসিস্টর্োগ দোসেস্টলর ি য় প্রোি রসিস্টদ উসিসেত নম্বর সদস্টয় নোগসর তাঁর দোস্টয়রকৃত
অসিস্টর্োস্টগর উপর গৃহীত োর্ টক্র িম্পস্ট ট জোনস্টত পোরস্টবন।
১.৫ লগইন রুনঃ
ম োবোইল ম োর্ ট পসরিোলনো ও ব্যবস্থোপনোর িোস্টথ িংসেষ্ট্
রস্টত পোরস্টবন।

ট তটোগণ ইউজোর আইসি ও পোিওয়োি ট সদস্টয় লগইন
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২. নোগসর

র্তট অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররণ

২.১ : অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররণ: ম োস্টনো নোগসর ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট

োধ্যস্ট ি োস্টজ িিোরোির
িংঘটিত বো িংঘটিতব্য ম োন অপরোস্টধর তথ্য মজলো ম্যোসজস্টের্স্ট অবসহত রস্টত িোইস্টল মর্ ম োস্টনো ব্রোউজোস্টর
training.ecourt.gov.bd র্োইপ স্টর এন্টোর িোপস্টল সনস্টির Home Page আিস্টবঃ

২.১.১ অসিস্টর্োগ রস্টত িোইস্টল এ page এর অপরোস্টধর তথ্য মপ্ররণ বোর্স্টন সি

রুন। তোহস্টল সনস্টম্নর অসিস্টর্োগ

ফর আিস্টব - অসিস্টর্োগ ফরস্ট লোল তোর ো সিসিত তথ্য অবশ্যই পূরণ রস্টত হস্টব । মর্ নঃ অসিস্টর্োগ োরীর নো ,
ম োবোইল নম্বর ও ঠি োনো; অসিস্টর্োস্টগর বণ টনো, ঘর্নোস্থস্টলর সববরণ ইতুোসদ।
- Captcha-মত প্রদসিটত ম োি িঠি িোস্টব র্োইপ রস্টত হস্টব এবং অসিস্টর্োগ রুন বোর্স্টন সি
রস্টত হস্টব;
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২.২: অসিস্টর্োগ আইসি: অসিস্টর্োগ রুন বোর্স্টন সি

রস্টল সনস্টির সিনটি আিস্টব। এেোন মথস্ট নোগসর
তাঁর অসিস্টর্োস্টগর আইসি নম্বর পোস্টবন। র্ো সদস্টয় নোগসর তাঁর অসিস্টর্োস্টগর অবস্থো জোনস্টত পোরস্টবন। সপ্রন্ট বোর্স্টন
সি স্টর নোগসর এ অসিস্টর্োগ আইসি িংরক্ষস্টণর জন্য সপ্রন্ট রস্টত পোরস্টবন। োজ মিস্টষ ি োি বোর্স্টন সি
রুন।
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২.২.১ অসিস্টর্োগ ফরস্ট আবসশ্য ি ল তথ্য পূরণ নো স্টর অসিস্টর্োগ রুন বোর্স্টন সি রস্টল অসিস্টর্োগ
ফরস্ট অিম্পূণ টতো রস্টয়স্টে মদেোস্টব। অিম্পূণ ট স্থোনগুস্টলো পুনরোয় পূরণ স্টর অসিস্টর্োগ রুন বোর্স্টন সি স্টর
অসিস্টর্োগ দোসেল রস্টত হস্টব;
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২.৩: অনুিন্ধোন: অসিস্টর্োগ োরী তোর মপ্রসরত ম োস্টনো অসিস্টর্োস্টগর িব টস্টিষ অবস্থো জোনস্টত Home Page
এর অনুিন্ধোন বোর্স্টন সি রুন। সি রস্টল সনস্টির উইস্টডোটি আিস্টব। এই উইস্টডোস্টত এ অসিস্টর্োগ আইসির
জন্য বরোেকৃত ঘস্টর অসিস্টর্োগ আইসি বসিস্টয় অনুিন্ধোন বোর্স্টন সি রস্টল অসিস্টর্োস্টগর িব টস্টিষ অবস্থো জোনো
র্োস্টব। উইস্টডোটি সনম্নরূপ-
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৫. এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্
এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্গণ ম োবোইল ম োর্ ট পসরিোলনো োস্টল িোধোরণত প্রসিস উর্স্টরর সন র্ হস্টত প্রোি
অসিস্টর্োস্টগর সিসিস্টত ঘর্নোস্থস্টল িংঘটিত ঘর্নো সবস্টবিনো স্টর সবসিন্ন আস্টদি সদস্টয় থোস্ট ন। আবোর অস্টন
মক্ষস্টত্র স্বস্টপ্রোণসদতিোস্টবও অপরোধ িরোিসর আ স্টল গ্রহণ স্টর আস্টদি প্রদোন স্টরন।
৫.০ প্রসিক্ষস্টণর জন্য ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র
Home page-এ প্রস্টবি
training.ecourt.gov.bd মিসনং িোইর্টি ব্যবহোর রুন।
ইউজোর আইসিঃ মর্ ম োন এ টি ব্যবহোর রুন।

রস্টত

email
Password
em_training1@yahoo.com 123456
em_training2@yahoo.com 123456
em_training3@yahoo.com 123456
em_training4@yahoo.com 123456

৫.১: লগ ইন: ই-ম োবোইল ম োর্ ট সিস্টেস্ট র Home page-এর লগইন রুন অপিস্টন ইউজোর আইসি (ইম ইল) ও পোিওয়োি ট সদস্টয় লগইন বোর্স্টন সি রস্টত হস্টব।

৫.২: ম নুু বোর: লগইন এর পর Executive Magistrate–এর Home Page আিস্টব। এেোস্টন
০৯ টি ম ইন ম নুু রস্টয়স্টে। ) প্রথ পোতো ে) িুোিস্টবোি ট গ)

সূট সি ঘ) ম োর্ ট পসরিোলনো ঙ) নোগসর

অসিস্টর্োগ ি) অনুিন্ধোন ে) মরসজেোর জ) এসিস উটিি ম্যোসজস্টের্ ঝ) লগ আউর্ র্ো সনম্নরূপঃ
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৫.৩: িুোিস্টবোি ট: ) িুোিস্টবোি ট ম নুুস্টত সি
রুন। সনস্টির উইস্টডোটি পোওয়ো র্োস্টব। এেোস্টন আপনোর সন র্
ম োন প্রসিস উর্র র্তট দোস্টয়রকৃত অসিস্টর্োগ, সবসিন্ন দির হস্টত প্রোি সরইজইসজিন, নোগসর হস্টত প্রোি
অসিস্টর্োগ, নোগসর অসিস্টর্োগ তটি সনষ্পন্ন, তটি মপসডং ইতুোসদ এেোন মথস্ট জোনো র্োস্টব।

ে) মর্ ম োন অসিস্টর্োগ িম্পস্ট ট সবস্তোসরত জোনস্টত অসিস্টর্োগ নম্বস্টরর বো পোস্টির (+) সিস্টি সি
উইস্টডোটি মদেো র্োস্টব। মর্েোস্টন অসিস্টর্োস্টগর সবষস্টয় সবস্তোসরত তথ্য মদেো র্োস্টব।

রুন। সনস্টির
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৫.৪.:
এ সি

সূট সি: ) ম নুু বোস্টরর সূট সি ম নুুস্টত drop down arrow মত সি
রুন। সনস্টির উইস্টডোটি পোওয়ো র্োস্টব।

স্টর

সূট সি প্রণয়ন
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ে) এেোন মথস্ট ম োবোইল ম োস্টর্ টর জন্য ধোর্্ু্য্য তোসরস্টের ওপর োি টর মরস্টে সি
রুন। তোহস্টল সনস্টির
উইস্টডটি আিস্টব। এেোস্টন সিস্টরোনোস্ট র ঘস্টর ম োস্টর্ টর িংখ্যো (মর্ ন- Court-1, Court-2 ইতুোসদ) র্োইপ
রুন।

গ) ম োস্টর্ টর সূট সি প্রণয়ন রোর পর ম োর্ ট মেোলো অপিস্টন সি রুন তোরপর িংরক্ষণ বোর্স্টন সি রুন।
ঘ) ম োর্ ট বন্ধ থো স্টল প্রসিস উর্র ম োন অসিস্টর্োগ দোস্টয়র রস্টত পোরস্টবন নো শুধু ম োর্ ট মেোলো রোেস্টল অসিস্টর্োগ
দোস্টয়র রস্টত পোরস্টবন।
ঙ) সূট সি প্রণয়ন িফল হস্টল বোেোইকৃত তোসরেটি িবুজ রংস্টয়র হস্টব এবং
মদেোস্টব। এবোর বন্ধ রুন বোর্স্টন সি রুন।

সূট সি প্রণয়ন িফল হস্টয়স্টে

ি) ম োবোইল ম োর্ ট পসরিোলনো মিস্টষ ম োর্ ট বন্ধ রস্টত িোইস্টল িবুজ রং সিসিত তোসরস্টে সি
রস্টল সনস্টির
উইস্টডোটি আিস্টব। এেোস্টন ম োর্ ট বন্ধ বোেোই স্টর আপস্টির্ বোর্স্টন সি রুন। তোসরেটি হলুদ রংস্টয়র হস্টয় র্োস্টব
এবং Update Successfully ম স্টিজ মদেোস্টব।
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ে) প্রণয়নকৃত সূট সি বোসতল রস্টত িোইস্টল বোসতল বোর্স্টন সি
প্রণীত সূট সির তোসরে অন্য বি গুস্টলোর ত িোদো মদেোস্টব।

রুন। প্রণীত

সূট সি বোসতল হস্টয় র্োস্টব এবং

৫.৫: ম োর্ ট পসরিোলনো ম নুু:
ম োর্ ট পসরিোলনো ম নুুস্টত সি
রস্টল স্বপ্রস্টণোসদত ম োর্ ট (সুুস্টয়ো-ম োস্টর্ো), প্রসিস উিস্টনর তোসল ো, সবিোর
োর্ টক্র ও ো লোর তথ্য িোব-ম নুুিমূহ পোওয়ো র্োস্টব।

)ম োর্ ট পসরিোলনো ম নুুর স্বপ্রস্টণোসদত ম োর্ ট িোব-ম নুুস্টত সি
রস্টল ম্যোসজস্টের্ র্তট তোর িম্মরস্টে
িংঘটিত বো উদ্ঘোটিত অপরোধ প্রসিস উর্র েোড়োই তোৎক্ষসণ িোস্টব আ স্টল গ্রহণ স্টর সবিোরোস্টথ ট অসিস্টর্োগ গঠন,
জব্দ তোসল ো ততসর, আিো ীর জবোনবন্দী গ্রহণ ও আস্টদি প্রদোস্টনর পৃথ উইস্টডো পোওয়ো র্োস্টব
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ে) ম োর্ ট পসরিোলনো ম নুু হস্টত প্রসিস উর্র র্তট দোস্টয়রকৃত অসিস্টর্োগ আ স্টল মনয়োর মক্ষস্টত্র প্রসিস উিস্টনর
তোসল ো িোব-ম নুুস্টত সি স্টর প্রোি উইস্টডোটির অসিস্টর্োগ গঠন অপিস্টন সি রস্টত হস্টব।
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৫.৬. ে) অসিস্টর্োগ গঠনঃ অসিস্টর্োগ গঠস্টনর ফরস্ট প্রসিস উিন অনুর্োয়ী আইন এবং ধোরো, প্রস্টয়োজনীয়
মক্ষস্টত্র আইন এবং ধোরো পসরবতটন এবংঅসিস্টর্োগ গঠন ফরস্ট র স্ক্ুোনকৃত েসব িংযুক্ত
িংরক্ষণ রস্টত সনস্টির িংরক্ষণ বোর্স্টন সি রুন।

স্টর গঠিত অসিস্টর্োগটি

৫.৭: অসিযুস্টক্তর জবোনবন্দী: ) বসণ টত উপোস্টয় িংরক্ষস্টণর পর প্রোি এ সিস্টন অসিযুস্টক্তর জবোনবন্দী মনয়োর
জন্য জবোনবন্দী বোর্স্টন সি রুন।
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ে) আিো ী/আিো ীস্টদর জবোনবন্দী গ্রহস্টণর জন্য সনস্টির ফরস্ট তীর সিসিত স্থোস্টন সি
স্টর আিো ী বোেোই
রুন। আিো ী এ জন হস্টল এ জন , আিো ী এ োসধ হস্টল এ োসধ আিো ী বোেোই রুন।

৫.৭: অসিযুস্টক্তর জবোনবন্দী: এ ফরস্ট আিো ীর জবোনবন্দী সলসপবি রুন এবং দুই জন িোক্ষীর নো এবং
সবস্তোসরত ঠি োনো বণ টনো স্টর িংরক্ষস্টণর জন্য িংরক্ষণ বোর্স্টন সি রুন।

৫.৮. আস্টদি প্রদোন: ) আস্টদি প্রদোন রস্টত িোইস্টল আস্টদি প্রদোন বোর্স্টন সি

রুন।

- 23 -

৫.৯: আস্টদি প্রদোন: ) আস্টদি প্রদোন বোর্স্টন সি রস্টল প্রোি এ সিস্টন তীর সিসিত আস্টদি প্রদোন বোর্স্টন
সি স্টর স প্র োস্টরর আস্টদি মদস্টবন তো বোেোই রুন। এেোস্টন িোসস্ত প্রদোস্টনর মক্ষস্টত্র, অব্যোহসত প্রদোস্টনর মক্ষস্টত্র,
এজোহোর সহস্টিস্টব গ্রহস্টণর মক্ষস্টত্র এবং উচ্চ আদোলস্টত মপ্ররস্টণর মক্ষস্টত্র আস্টদি মদবোর অপিন পোওয়ো র্োস্টব।

ে) প্রোি ফরস্ট আস্টদি প্রদোস্টনর জন্য আইন, ধোরো এবং িোসস্তর সববরণ জোনস্টত লোল মদখুন বোর্স্টন সি
রুন। তোহস্টল এ টি ইউস্টডো আিস্টব। মিেোস্টন এ টি আইস্টনর সুসনসদ টষ্ট্ এ টি ধোরোয় স অপরোধ ও িোসস্ত
আস্টে তো জোনো র্োস্টব। আইনটি সবস্তোসরত পড়স্টত িোইস্টল এই উইস্টডোর সবস্তোসরত সলংস্ট সি রুন।
- এবোর এ োসধ আিো ী হস্টল প্রস্টতু আিো ীস্ট আলোদো আলোদো দণ্ড প্রদোন রুন।
- োরোদণ্ড বো জসর োনো, জসর োনো অনোদোস্টয় োরোদণ্ড সনব টোিন রুন,
- জসর োনোর র্াঁ ো পসরস্টিোধ রস্টল সিসিআর নম্বরটি অবশ্যই সলসপবি রুন;
- ম োন োরোগোস্টর মপ্ররণ রস্টবন, োলো োল জব্দ রো হস্টল তোর তথ্য এবং জব্দকৃত োলো োল
ট অপিন সিস্টলক্ট রুন।
সবসলবস্টন্দজ িম্পস ত
-আস্টদিনো ো িংরক্ষস্টণর পূস্টব ট মদেস্টত িোইস্টল সনস্টির সপ্রসিউ বোর্স্টন সি রুন। আস্টদিনো ো িঠি
হস্টল সনস্টির িংরক্ষণ বোর্স্টন সি রুন।
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৫.১০: ো লোর তথ্য: প্রথস্ট ম নুু বোস্টরর ম োর্ ট পসরিোলনো ম নুু হস্টত ো লোর তথ্য িোব-ম নুুস্টত সি রস্টল
সনস্টির উইস্টডোটি আিস্টব। এেোন মথস্ট ো লোর সবসিন্ন ফর বোেোই রুন িোউন এুোস্টরোস্টত সি রস্টল গঠিত
অসিস্টর্োগ, আস্টদিনো ো, জব্দ তোসল োর, অসিস্টর্োগনো োর তোসল ো আিস্টব। মিেোন মথস্ট মর্ ফর টি সপ্রন্ট
রস্টত িোন তো বোেোই রুন।
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৫.১১.: ো লো িংযুসক্ত রণ: ) আপনোর োস্টে মপ্রসরত নোগসর অসিস্টর্োগ এবং আপনোর দ্বোরো পসরিোসলত
ম োর্ ট এর িংযুসক্ত রস্টণর জন্য ম নুু বোস্টরর ো লো িংযুসক্ত রণ ম নুু হস্টত নতুন সরইজইসজিন বোেোই রুন।

ে) বোেোই এর পর দুটি সিন মদেো র্োস্টব। বো পোস্টি থো স্টব নতুন সরইজইসজিস্টনর তোসল ো এবং িোনপোস্টি
থো স্টব ো লোর তোসল ো। িোনপোস্টির ম োন ো লোর িোস্টথ বো পোস্টির ম োন ম োন অসিস্টর্োগ িংসেষ্ট্ তো সি
স্টর সিস্টলক্ট স্টর সনস্টির িংযুসক্ত রণ বোর্স্টন সি রুন। এ টি ো লোর জন্য এ োসধ অসিস্টর্োগ সিস্টলক্ট
রো র্োস্টব। মিস্টক্ষস্টত্র এ টি ো লো সিস্টলক্ট স্টর বো পোি মথস্ট িংসেষ্ট্ এ োসধ অসিস্টর্োগ key board
এর Ctrl বোর্ন মিস্টপ িবগুস্টলো সিস্টলক্ট স্টর িংযুসক্ত রণ এ সি রুন।
িব টস্টিষ সিস্টে মথস্ট মবর হস্টত ম নুু বোস্টরর িব টিোস্টনর লগ আউর্ বোর্স্টন সি রুন।

১১.১০ অনুিন্ধোনঃ ( ) অনুিন্ধোন বোর্স্টন সি
রস্টল প্রোি এ সিস্টন তীর সিসিত োম্লো/অসিস্টর্োগ অনুিন্ধোন
এবং আিো ী অনুিন্ধোন পোওয়ো র্োস্টব। এ দুইটি বোর্স্টনর ম োনটিস্টত সি রস্টবন তো বোেোই রুন।
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(ে) ো লো/ অসিস্টর্োগ অনুিন্ধোন এ সি রস্টল নোগসর অসিস্টর্োগ আইসি অথবো ো লোর নম্বর এর সিসিস্টত
অনুিন্ধোন রো র্োয়। নোগসর অসিস্টর্োগ আইসি অথবো ো লোর নম্বর বসিস্টয় অনুিন্ধোন বোর্স্টন সি রুন।

(গ) আিো ী অনুিন্ধোস্টনর মক্ষস্টত্র আিো ীর নো , সবিোগ, মজলো, উপস্টজলো এবং ম োবোইল নম্বর সলস্টে অনুিন্ধোন
বোর্স্টন সি রুন। এবোর আিো ীর তথ্য, মর্ নঃ আিো ীর নো , ো লোর নম্বর, ো লোর তোসরে, আইন ও
ধোরো, অপরোস্টধর বণ টনো এবং িোসস্ত িংক্রোি তথ্য জোনো র্োস্টব।
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১১.১০ মরসজেোর ( ) মরসজেোর বোর্স্টন সি রস্টল প্রসতস্টবদন / মরসজেোর িংক্রোি অনুিন্ধোস্টনর উপোি
পোওয়ো র্োস্টব। Choose বোর্ন সি স্টর মরসজেোর সনধ টোরণ রস্টত হস্টব। তোরপর প্রথ তোসরে এবং মিষ
তোসরে সনধ টোরণ স্টর অনুিন্ধোন বোর্স্টন সি রস্টত হস্টব।

(ে) Choose বোর্স্টন সি রস্টল নোগসর অসিস্টর্োগ মরসজেোর, ম োবোইল ম োর্ ট মরসজেোর, োিসিসি
ট প্রসতস্টবদন অপিন আিস্টব। োসিত অপিস্টন সি স্টর
ম োবোইল ম োর্ ট মরসজেোর, ম োবোইল ম োর্ ট িম্পস ত
অনুিন্ধোন বোর্স্টন সি রস্টল িংসেষ্ট্ মরসজেোর মদেস্টত পোওয়ো র্োস্টব।

