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পিরপপিরপ
িবষয:় ই-নামজাির িসে েম নামজাির আেবদন িন ি  করার িবষেয় িনেদশনা।

         িম ম ণালেয়র সবা সহজীকরেণর লে  ই-নামজাির িসে েম য় ে  নামজাির ফরম স িত চা  করা হেয়েছ। ই-
নামজািরর ন ন ফরম চা  করার ফেল িডিজটাল িমেসবা িসে েম (ই-নামজাির/ ই-খিতয়ান/ িডিজটাল এলিড া ) িকংবা

িম অিফেস সংরি ত নই - এমন কােনা তে র ঘাটিত থাকেলই নামজাির আেবদন না-ম র করা যােব না। নামজাির মামলার
১ম আেদেশ কান দিললপে র ঘাটিত থাকেল তা িনিদ ভােব উে খ কের দািখেলর জ  অ েরাধ জানােত হেব। সাধারণভােব ৭
(সাত) কায িদবস িকংবা আেবদন িবেবচনা কের ি সংগত সময় দয়া যােব। উ  সমেয়র মে  নামজাির আেবদনকারী ত  বা
কাগজপ  দািখল করেত থ হেল ২য় আেদেশ না-ম র করা যােব। পরবত  কােল না-ম র ত আেবদেন চািহত
ত /দিললপে র াি  সােপে  নরায় নামজাির কায ম চা  (Review) করেত হেব। এে ে  আেবদন নরায় কাযকর
হওয়ার তািরখ হেত নামজাির সবা াি র সময় গণনা  হেব।

২। িবগত সমেয়র বশ িক  না-ম র আেদশ পযােলাচনা কের দখা যায়, অেনক ে   কারেণ নামজাির আেবদন বািতল
করা হেয়েছ এবং িক  িক  ে  না-ম েরর আেদশ যথাযথভােব দান করা হয় িন। তাই এখন থেক নামজাির আেবদন
বািতেলর ে  কােনা না কােনা িনিদ  কারণ উে খ করেত হেব। নামজািরর আেবদন না-ম েরর ে  সহকারী কিমশনার
( িম) এ ম ণালেয়র ০৭ ফ য়াির ২০২২ তািরেখর ারক নং ৩১.০০.০০০০.০৫৬.৯৯.০১৭.২০-১৩-এর ধারাবািহকতায় ই-
নামজাির িসে েম তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার ােথ িন িলিখত িবষয় িল িবেবচনায় িনেয় িস া  দান করেবন: 

ক)  নামজাির আেবদেনর হাড কিপ জমা  না দওয়ার কারেণ নামজাির আেবদন না-ম র করা যােব না। সহকারী কিমশনার ( িম)
নাগিরেকর নামজাির আেবদন-সংি  সকল দিললপ ািদ ও মানকসহ থম থেক শষ ধাপ পয  সকল িস া  িসে ম হেত
ি  কের হাড নিথ িহেসেব সংর ণ করেবন। 

খ) অেনক ে  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা/সােভয়ার/কা নেগা/ িম অিফেসর অ  কান কমচারীর মতামত/ িতেবদেনর
িভি েত নামজাির আেবদন না-ম র করা হয়। িক  আেবদেন কী ধরেণর  রেয়েছ, তা আেদেশ ভােব উে খ করা হয় না।
এেত নাগিরেকর পে  এ প আেদেশর কারণ জানা অস ব হেয় পেড়, যা তা ও জবাবিদিহতার ে  অ রায়। তপে

িতেবদেন য নীিতমালা বা ত  মাণািদর িভি েত নামজািরর আেবদন বািতেলর পািরশ করা হেয়েছ, তা উে খসহ আইেনর
ি েত হণেযা  তে র ঘাটিত/গরিমেলর িবষয়  ভােব না-ম র আেদেশ উে খ করেত হেব। 

গ) দিলেলর নােমর সে  জাতীয় পিরচয়পে র নােমর পাথক  থাকেলই নামজাির আেবদন বািতল করা যােব না। দিলেল বিণত
দাতা/ হীতার জাতীয় পিরচয়প  ন র এবং নামজাির আেবদেন বিণত জাতীয় পিরচয়প  ন র একই থাকেল দিলেলর নােমর
পাথক  থাকেলও নামজাির বািতল করা যােব না। এছাড়াও নােমর িভ তা থাকেল ািবত মািলকানার নােমর সমথেন হণেযা

মানক ( যমন: পাসেপােটর কিপ/জ িনব ন সনদপ /িবিভ  ইউ িল  িবেলর সত ািয়ত অ িলিপ/অ  কান যথাযথ মানক
ইত ািদ) দািখল করার জ  অ েরাধ করা যেত পাের।

 ঘ) ই-নামজাির আেবদেনর সােথ সংি  দিললপ ািদ যাচাই অে  স ক তীয়মান হেল প গেণর নানীর েয়াজনীয়তা নই।
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নামজাির-সং া  কান তে র েয়াজেন িকংবা াবপ / িতেবদন েতর ে  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতার কাযালেয়
উপি িত িকংবা তার সােথ কান যাগােযােগর েয়াজনীয়তা নই। তেব ইউিনয়ন িম অিফেস নামজাির আেবদনকারীর
উপি িতর আব কতা দখা িদেল ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা আেবদনকারীর উপি িতর েয়াজনীয়তা উে খ কের সহকারী
কিমশনার ( িম) বরাবর িতেবদন িদেবন। সহকারী কিমশনার ( িম)  েযাজ  ে  নািন িনেবন। ই-নামজাির আেবদন
িন ি র ে  জ ল কান িবষয় না থাকেল অনলাইেন নািন হণ করা যেত পাের। 

ঙ) আেবদনকারীর মাবাইল ফান ন র স ক দান না করা িকংবা আেবদেন িববাদীর মাবাইল ফান ন র না থাকার কারেণ
নামজাির আেবদন বািতল করা যােব না। তেব আেবদন হেণর সময় অথবা থম আেদেশর সময় বাদী ও িববাদীর মাবাইল ফান
ন েরর স কতা যাচাই করেত হেব যােত সহকারী কিমশনার ( িম) নািনর েয়াজেন এসএমএস করেত পােরন। 

চ) অেনক ে  আেবিদত জিমর িবষেয় আদালেত মামলা চলমান থাকার অ হােত নামজাির আেবদন বািতল করা হে । অথচ
বা েব দখা যায়, সংি  িব  আদালত উ  জিম িবি /হ া র/নামজািরেত কান িনেষধা া দন িন। তপে  কান জিম

য়-িব য়, হ া র, নামজাির বা মািলকানার িবষেয় িব  আদালেতর কান  িনেষধা া বা িনেদশনা না থাকেল নামজাির
আেবদন বািতল করা যােব না। 

ছ) চলমান িম জিরেপর আপি , আিপল বা িবেশষ আিপল এ প য কান ের রকেডর িব ে  আেবদন/কাযধারা/মামলা
চলমান থাকার কারণ দিখেয় নামজাির আেবদন বািতল করা যােব না বা িন ৎসািহত করা যােব না। উ প জিম

য়/িব য়/হ া ের অ রায় ি  করা যােব না িকংবা িব মান জমা-খািরেজর আওতায় িম উ য়ন কর আদায় ব  করা যােব
না। 

জ) আেবদেন দ  দািখলােত কান িণর জিমেত িম উ য়ন কর কম পিরেশাধ করার কারেণ নামজাির আেবদন বািতল করা
যােব না। এে ে  আেবদনকারীেক কম পিরেশািধত িম উ য়ন কর পিরেশাধ করার েযাগ িদেয় আেদশ দান করেত হেব। 

ঝ) আেবদন ত জিমর ণীর িবষেয় সবেশষ রকড ও দিলেল িভ -িভ ভােব উে খ থাকেলই নামজাির আেবদন বািতল করা
যােব না। এে ে  িম অিফেস রি ত রকডপ  ও বা বতা িবেবচনায় সহকারী কিমশনার ( িম) নামজাির খিতয়ােন জিমর ণী
িনধারণ করেবন। তেব দিলল স াদেন রাজ  ািক পিরলি ত হেল নামজাির আেবদন ম েরর পাশাপািশ িবষয়  উে খ কের
 েয়াজনীয় পদে প হেণর জ  সংি  জলা শাসক বরাবর  প  রণ করেত হেব।

ঞ) আেবদেনর সে  যিদ কােনা ত  ঘাটিত/গরিমল অথবা মাঠ পযােয়র িতেবদেন কান কারেণ না-ম েরর পািরশ থােক,
তাহেল সহকারী কিমশনার ( িম) আেবদন না-ম েরর েব নািনর আেদেশ উ  িবষেয় বাদীেক েয়াজনীয় া া বা ঘাটিত
ত  দােনর েযাগদানসহ েয়াজনীয় পরামশ/িনেদশনা দান করেবন। নানীর ে  ত অংশীদারেক না শ দান করেত
হেব। নামজাির আেবদেনর সােথ েযাজ  ে   হালনাগাদ ওয়ািরশান সনদ আপেলাড করেত হেব।

   ট) সবেশষ নামজািরর িভি েত নামজাির করা হেল ববত  দিলল/দিললস েহর অ িলিপ দািখেলর েয়াজনীয়তা নই। তেব
সবেশষ রকেডর পর থম নামজািরর ে  সবেশষ রকড হেত জিমর মািলকানা হ া র দিলেলর কিপ ধারাবািহকভােব ই-
নামজাির িসে েম আপেলাড করেত হেব।

  ঠ) নামজাির খিতয়ােনর ম  কলােম দিলল ন র ও তািরখ, অ েমাদেনর তািরেখ জিমর বহােরর ধরণ, আগত রকড য় /
নামজাির খিতয়ান ন র এবং হাি ং ন র  আবি কভােব উে খ করেত হেব। 

৩। জন ােথ এ আেদশ জাির করা হেলা এবং অিবলে  এ আেদশ কাযকর হেব।           

১৮-৭-২০২২
মাঃ মা ািফ র রহমান. িপএএ
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