
 

 

 

 

১৪/১০/২০১৮ তািরেখ অ ি ত  চারাচালান মিনটিরং মামলার সভার কাযপ : 

আদালত িভি ক চারাচালান মামলার িববরণী: 

       িদনাজ র জলার িবিভ  সশন আদালেত িবচারাধীন চারাচালান মামলার িববরণী িন প: 

 

মােসর নাম আদালেতর নাম িবচারাধীন 
মামলার 

সং া ( ত 
সং া) 

িবেবচ  মােস া  
মামলার সং া 
( ত সং া) 

িবেবচ  মােস 
িন ি ত 
মামলার সং া 

মাস শেষ অিন  
মামলার সং া 

সাজা খালাস 

   
   

   
 স
ে

র/
২০
১৮

 

িব  শাল াই নাল  জজ- ১ ৩৩৪ ০২ ০২ ০৩ ৩৩১ 
’’    শাল জজ ৩০৫ ০৫ ০২ ০২ ৩০৬ 

’’    অিতির  দায়রা জজ- ২ ৪৪২ ১১ ০১ ০৩ ৪৪৯ 

’’    অিতির  দায়রা জজ- ৩ ৬৩৪ ০৯ ০২ ০১ ৬৪০ 
’’     দায়রা জজ- ১ ৮৩৪ ০৭ ০২ ০৩ ৮৩৬ 
’’     দায়রা জজ- ২ ৮৫৬ ০৩ ০২ ০৪ ৮৫৩ 
’’      দায়রা জজ -৩ ৮৩৪ ০৮ ০২ ০১ ৮৩৯ 

 মাট ৪২৩৯ ৪৫ ১৩ ১৭ ৪২৫৪ 
 

     সাজা =  ১৩   এবং খালাস = ১৭  
 

  



 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা ািজে েটর কায ালয়,িদনাজ র 

( িডিশয়াল ি খানা) 
www.dinajpur.gov.bd 

চারাচালান মামলা মিনটিরং কিম র সভার কায িববরণী 
 

সভাপিত : মাঃ মাহ ল আলম 
জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

সভার ান : জলা ািজে েটর সভা ক । 
সভার তািরখ : ১৪   অে াবর’ ২০১৮।                                                                           
সভার সময় : সকাল ১০.২৫ িমঃ। 
উপি িত : পিরিশ  ‘ক’ । 

 
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম িব  অিতির  জলা ািজে ট ক ক 

গত  ০৯ সে র’ ২০১৮ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী পাঠ কের শানােনা হয়। কান সংেশাধন না থাকায় তা সব স িত েম 
ঢ়ীকরণ হয়। অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত এবং িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়। 

 

০১। চারাচালান মামলার িববরণী পয ােলাচনা 
 

 কাট িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র এর িনকট হেত া   সে র’২০১৮ মােসর চারাচালান মামলার িববরণী সভায় উপ াপন 

করা হয়। িবিভ  আদালেত িবচারাধীন চারাচালান মামলার িববরণী িন প : 

 

  িববরণী পয ােলাচনায় দখা যায় য   আগ /১৮ মাস হেত আগত মামলার সং া ৪২৩৯। িবেবচ   সে র/১৮ মােস ৪৫  

মামলা দােয়র হেয়   সে র/১৮ মােস মাট মামলার সং া ৪২৮৪  হেয়েছ। িবেবচ   সে র/১৮ মােস িব  সশন জজ আদালেত 

৩০  মামলা  িন ি  হেয়েছ যার মে  সাজা ১৩  এবং খালাস ১৭ । বতমােন ৪২৫৪  মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। 

সভায় জ  তািলকা এবং চাজশীট  সা ীেদর মাবাইল ন র উে েখর িবষেয় ব দয়া হয়। জ ত মাদক ে র 

পিরমাণ ওজেন উে খ কের িতেবদন দািখল করার জ  অ েরাধ করা হয়।  চারাচালান মামলার সা ীেক যথাসমেয় আদালেত হািজর 

করা িনি ত করেত হেব। সরকােরর িবপে  রােয়র ে  যথাসমেয় আপীল দােয়র এবং চারাচালােনর সােথ স ৃ  অপরাধীেদর জািমেনর 

িবষেয় কেঠারতা দশ েনর জ  িব  িপ.িপেক পরামশ দয়া হয়। সভায় মামলা ত িন ি র ে  সা ীেদর উপি িত িনি তকরণ 

 ও যথাযথ সা  উপ াপেনর িনিম   সংি   সকলেক অ েরাধ  করা হয়।  িব ািরত আেলাচনাে  সব স িত েম িন বিণ ত 

িস া স হ হীত হয় :                                                                                                               চলমান পাতা-২ 

মােসর নাম আদালেতর নাম িবচারাধীন 
মামলার 

সং া ( ত 
সং া) 

িবেবচ  মােস া  
মামলার সং া 
( ত সং া) 

িবেবচ  মােস 
িন ি ত 
মামলার সং া 

মাস শেষ অিন  
মামলার সং া 

সাজা খালাস 

   
   

  
সে

র/
২০
১৮

 

িব  শাল াই নাল  জজ- ১ ৩৩৪ ০২ ০২ ০৩ ৩৩১ 
’’    শাল জজ ৩০৫ ০৫ ০২ ০২ ৩০৬ 

’’    অিতির  দায়রা জজ- ২ ৪৪২ ১১ ০১ ০৩ ৪৪৯ 
’’    অিতির  দায়রা জজ- ৩ ৬৩৪ ০৯ ০২ ০১ ৬৪০ 

’’     দায়রা জজ- ১ ৮৩৪ ০৭ ০২ ০৩ ৮৩৬ 

’’     দায়রা জজ- ২ ৮৫৬ ০৩ ০২ ০৪ ৮৫৩ 
’’      দায়রা জজ -৩ ৮৩৪ ০৮ ০২ ০১ ৮৩৯ 

 মাট ৪২৩৯ ৪৫ ১৩ ১৭ ৪২৫৪ 



 

 

= ২ = 

 

িস া -১ : জ  তািলকা এবং চাজশীট  সা ীেদর মাবাইল ন র উে খ করেত হেব। জ ত মাদক ে র পিরমাণ  ওজেন উে খ 
কের িতেবদন দািখল করেত হেব। 
 

 বা বায়েন:   ১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯ ও ২০ িবিজিব, িদনাজ র/ লবাড়ী/ জয় রহাট। 
                 ২। িলশ পার, িদনাজ র। 
                 ৩। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র।                                                                                                                                       
 
িস া -২:  চারাচালান মামলার সা ীেক যথাসমেয় আদালেত হািজর করা িনি ত করেত হেব। 

 বা বায়েন:   ১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯ ও ২০ িবিজিব, িদনাজ র/ জয় রহাট। 
                 ২। িলশ পার, িদনাজ র। 
                 ৩। এল আই, িবিজিব, িদনাজ র। 
                 ৪। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
                                                                                       
িস া -৩:    মামলার আসামী খালােসর কারণ িচি ত কের তদ সাের ব া হণ অ াহত রাখেত হেব। 

বা বায়েন:    ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
     ২। িব  িপ. িপ, িদনাজ র।    

                                                                                                                                                                                        
িস া -৪ : জলার িবচারাধীন চারাচালান মামলা ত িন ি র িবষেয় তৎপরতা ি  এবং চারাচালােনর সােথ স ৃ  অপরাধীেদর 
জািমেনর ে  সতকতা অবল ন করেত হেব। 
 

 বা বায়েন:   ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
                 ২। িব  িপ. িপ, িদনাজ র। 
 
                                                                                                                                                                 
      
           অত:পর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 
 

                                                          
                           া িরত 
                                                                      ২২/১০/২০১৮ 

( মাঃ মাহ ল আলম) 
জলা ািজে ট 

ও 
সভাপিত 

জলা চারাচালান মামলা মিনটিরং কিম  
িদনাজ র। 

 t 0531-65001| 
                                   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র 

( িডিশয়াল ি খানা) 
www.dinajpur.gov.bd  

 

ারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০০৮.১২.০১০.১৮-৭১১ 
                                              

তািরখ : 
০৯ কািতক , ১৪২৫ ব া   
২৪ অে াবর, ২০১৮ ি া  

 
 অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ। 
 

০১. সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

০২. অিতির  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 

০৩.  কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 

০৪. স র কমা ার, বড ার গাড, স র সদর দফতর, িদনাজ র। 

০৫.  িবভাগীয় রলওেয় ােনজার, বাংলােদশ রলওেয়, পাকশী। 

০৬. িলশ পার, িদনাজ র।  

০৭. িলশ পার, সয়দ র িজআরিপ জলা। 

০৮. িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র । 

০৯. সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । িব  জলা ািজে ট মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  । 

১০. সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 

১১. সহকারী কিমশনার, কা ম  এ াসাইজ ও ভ াট িবভাগ, িদনাজ র । 

১২. এল.আই, িব.িজ.িব, িদনাজ র।                                                                                         

                                                                                          
              

                                                                  া িরত 
                                                          ২২/১০/২০১৮ 

        ( মাঃ জয় ল আেবদীন )                                                                                                                            
     অিতির  জলা ািজে ট 

                           িদনাজ র । 
                                  ০৫৩১- ৬৫১৫৫ (অঃ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              


