
আইনজীবী ননবন্ধন এবং ই-ফাইন ং প্রক্রিযা 

 

নিবন্ধি ও লগইি: 

• যে য োন ব্রোউজোরেে অ্যোরেসবোরে https://mycase.supremecourt.gov.bd/ টোইপ  রে  ী যবোরডেে 
Enter বোটরন যেস  রুন। এ টট লগইন যপজ যেখরে পোরবন। 

• আইনজীবী টিসোরব লগইন  েোে জন্য েথরে আপোনোর  টনবন্ধন  েরে িরব। 

• টনবন্ধরনে জন্য   Registration Here” বোটরন টি   রুন।   Registration Here” বোটরন টি   েরল নেনু 
এ টট যপজ যেখরে পোরবন। এই যপজ িরে আইনজীবী েোে নোে, যেোবোইল নম্বে, ই-রেইল, টনবটন্ধে বোরেে নোে, 
বোরেে নম্বে এবং েোে ছটব সংেুক্ত  রে   Registration” বোটরন টি   রুন। েথয অ্বশ্যই ইংরেটজরে টেরে 
িরব।  

• আইনজীবী েোে যেোবোইরল এ টো এসএেএস পোরবন। এই এসএেএস এে েোরযযরে আইনজীবীর  এ টো টপন 
নম্বে সেবেোি  েো িরব। এই টপন নম্বে-ই িরব আইনজীবীে েোথটে  পোসওয়োডে। পেবেেীরে টেটন চোইরল েোে 
পোসওয়োডে পটেবেেন  েরে পোেরবন।   

• এখন আইনজীবী েোে যেোবোইল নম্বে এবং এসএেএস এে যেওয়ো টপন নম্বে টেরয় টসরেরে লগইন  েরে পোেরবন 
(রেোবোইল নম্বে এবং টপন নম্বে বো পোসওয়োডে অ্বশ্যই ইংরেটজরে টেরে িরব)। 

• আইনজীবী েোে পোসওয়োডে ভরুল যগরল ‘Forgot Password’ বোটরন টি   রে নেনু পোসওয়োডে তেটে  রে টনরে 
পোেরবন। যসরেরে ‘Forgot Password’ বোটরন টি   েরল নেুন এ টো যপজ আসরব, এই যপজ যথর  
আইনজীবী েোে যেোবোইল নম্বে েেোন  রে ‘Send password’ বোটরন টি   েরল পরূবেে ন্যোয় েোে  োরছ এ টো 
টপন নম্বে চরল েোরব। এই টপন নম্বে-ই িরব েোে নেনু পোসওয়োডে। 

 

আইিজীবী ই-ফাইনলিং প্রক্রিযা: 

• আইনজীবী টিসোরব লগইন  েোে জন্য েথরে আপনোে আইটড এবং পোসওয়োডে টেরয় সোইন ইন বোটরন টি   রুন। 
সোইন ইন বোটরন টি   েোে পে আইনজীবী েোইর স-এ লগইন  েরবন।  

• আইনজীবী লগইন  েোে পে েথরে েোে ডযোশরবোডে যেখরে পোরবন। ডযোশরবোরডে পরূবে আরবেন ৃে য রসে সবেরশষ 
অ্বস্থো যেখরে পোরবন।  

• নেনু য স আরবেন  েোে জন্য “New case file” যেনুরে টি   রুন।  

• “New case file” যেনুরে টি   েোে পে য স সোবটেট  েোে জন্য নেনু এ টো যপজ ওরপন িরব, এখোন যথর  
আইনজীবী যে যেরনে য স সোবটেট  েরে চোন যসটো বোছোই  রে স ল েথয সটি ভোরব পেূণ  েরবন এবং 
ফেরেে সরে এ টট টডসরিইেোে বক্স েরয়রছ, এখোরন আপনোর  টট  টেরে িরব। এেপে েরয়োজনীয় সংেুটক্ত টেরয় 
“Submit” বোটরন টি   েরে িরব।  

• আরবেন পরেে েোে ো (*) টচটিে ঘেগুরলো আপনোর  অ্বশ্যই পূেণ  েরে িরব। েরয়োজনীয় ঘেগুরলো পূেণপূবে  
সংেুটক্ত ফোইল েুক্ত  েোে পে ‘Submit Case File’ অ্থবো ‘Save as Draft’ বোটনটট যেস  রে আপটন য স 



আরবেন সোবটেট অ্থবো খসড়ো  েরে পোেরবন। আপটন চোইরল আরবেনটট েৎেনোৎ যেেণ নো  রে ভটবষ্যরেে 
জন্য সংেেণ  েরে পোেরবন।  

• ‘New Case file’ ফেে এ স ল েোে ো (*) টচটিে েথয টেরয় ফেে পূেণ  রে সোবটেট বোটরন টি   েোে পে 
আপনোর  এ টট ট্র্যোট ং নম্বে েেোন  েো িরব। পেবেেীরে আরবেরনে অ্বস্থো জোনরে আপনোর  এই ট্র্যোট ং নম্বে 
বযবিোে  েরে পোেরবন। 

• েোটখল েৃ আরবেনসেিূ যেখরে চোইরল আপনোর  ‘Applied Cases Files’ যেনুরে টি   েরে িরব। 
‘Applied Cases Files’ যেনু যথর  আপটন েোটখল ৃে আরবেনসেূি যেখরে পোরবন।   

• ‘Case File’  লোরে থো ো আরবেনসেরূি টি   েরল আরবেন সম্পর ে টবস্তোটেে জোনো েোরব। এখোন যথর  
আরবেনপরেে টেটভউ যেখো েোরব এবং আরবেনপরেে অ্বস্থো জোনো েোরব।  

• আরবেরনে অ্বস্থো জোনরে আপনোর  যেনু টলে এে ‘Cases File Status’ যেনুরে টি   েরে িরব। েোেলো 
ট্র্যোট ং নম্বে টেরয় অ্নুসন্ধোন  েরে পোেরবন। 

 


