
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অতততযক্ত জজরা ম্যাতজদেদেয আদারত 

     । 

 

জপৌ: কা: তফ: ১৪৪ ধাযায় নতুন ভাভরা দাদয়দযয জেদে ফাদীয/ অতবদমাগকাযীয কযণীয় :- 

1. জম ব্যতক্ত/ ব্যতক্তদদয তফরুদে ভাভরা/ অতবদমাগ আনয়ন কযা দফ তাদদয পূণ ণ নাভ ঠিকানা এফাং 

অতবদমাদগয তফলয়ফস্তু তরতফে কদয আতজণ দাত র কযদত দফ।  

2. আতজণদত তনধ ণাতযত মূল্যভাদনয জকাে ণ তপ  (১০ োকা) রাগাদত দফ ।  

3. ফাদী/ অতবদমাগকাযী স্বয়াং অথফা এযাডদবাদকে তনদয়াগ কদয ভাভরা তযচারনা কযদত াযদফন ।  

4. ফাদী/ অতবদমাগকাযী এযাডদবাদকে তনদয়াগ কযদর জদেদে এযাডদবাদকেদক ফায কর্তণক অনুদভাতদত 

ওকারতনাভা দাত র কযদত দফ ।  

5. ওকারতনাভায় তনধ ণাতযত মূল্যভাদনয জকাে ণ তপ  (৩০ োকা) রাগাদত দফ ।  

6. আতজণ/ অতবদমাদগয স্বদে প্রভাণাতদ,  ততয়ান/ চ ণা, ফা প্রদমাজয জেদে দতররাতদয পদোকত াংযুক্ত 

কযদত দফ । 

7. পুতর ফা অন্য কাযও উয তদদেয আদদ দর তদে কাম ণক্রদভয জন্য আতজণয কত দাত র কযদত দফ।  

8. প্রততদেয তফরুদে কাযণ দ ণাদনায আদদ দর জনাটি জাযীয জন্য জনপ্রতত ১০/= মূল্যভাদনয  জকাে ণ 

তপ  (প্রদ তপ) জভা তদদত  দফ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অতততযক্ত জজরা ম্যাতজদেদেয আদারত 

     । 

 

ভ্রাম্যভান আদারদত াজাপ্রাপ্ত আাভীয আীর দাদয়দযয জেদে কযণীয়:- 

 

1. াজাপ্রাপ্ত আাভীয দে তনদয়াতজত তফজ্ঞ আইনজীফীদক তনধ ণাতযত পযদভ াংতিষ্ট ভ্রাম্যভাণ আদারদতয 

নাভ, ভাভরায নম্বয, চাতত কাগজোতদয তফলয় উদে পূফ ণক বাযপ্রাপ্ত কভ ণকতণা, জজরা ভাপদজ ানা 

(দযকড ণরুভ), কুতষ্টয়া ফযাফয তভযী নকর প্রাতপ্তয জন্য আদফদন কযদত দফ । 

2. তভযী নকর প্রাতপ্তয জন্য আদফদনকাযীদক প্রদয়াজনীয় পতরও এফাং জকাে ণ তপ জভা তদদত দফ ।  

3. াজাপ্রাপ্ত আাভীয দে তফজ্ঞ আইনজীফী তনদয়াগ কযদত দফ। জদেদে এযাডদবাদকেদক ফায কর্তণক 

অনুদভাতদত ওকারতনাভা দাত র কযদত দফ ।  

4. ওকারতনাভায় তনধ ণাতযত মূল্যভাদনয জকাে ণ তপ  (৩০ োকা) রাগাদত দফ ।  

5. তভযী নকর প্রাতপ্তয য তফজ্ঞ আইনজীফীদক আাভীয াজায তফরুদে আীর ভাভরা দাদয়দযয রদেয 

আীর ভাভরা প্রস্তুত কযদফন এফাং তফজ্ঞ জজরা ম্যাতজদেে ফযাফয আীর ভাভরা দাদয়য কযদফন । 

6. আীর আদফদদন ১০ োকায জকাে ণতপ জভা তদদত দফ। 

7. তফজ্ঞ আইনজীফী কর্তণক একইাদথ অেফ ণতীকারীন জাতভদনয আদফদন দাত র কযদতও াদযন। জ 

আদফদদন ১০ োকায জকাে ণতপ জভা তদদত দফ। 

8. জকান জকান জেদে তফজ্ঞ আইনজীফী একইাদথ মূর নতথ তরদফয আদফদন দাত র কযদত াদযন। জ 

আদফদদন ১০ োকায জকাে ণতপ জভা তদদত দফ। 

9. ভাভরা তাভাতদ জদাদল দুষ্ট দর তাভাতদ ভওকুদপয আদফদন দাত র কযদত াদযন। জ আদফদদন ১০ 

োকায জকাে ণতপ জভা তদদত দফ। 

 

 

 

 


