
এিসড অপরাধ মামলা মিনটিরং সল, িদনাজ র এর মািসক সভার কায িববরণী 
                  সভাপিত :           মীর খায় ল  আলম 
                               জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
                            সভার ান   :       জলা ািজে েটর সে লন ক । 

                           সভার তািরখ :        ১০   সে র  ২০১৭ ি :। 

                          সময় :        বলা  ১.১০ িম:। 

                                 উপি িত :       পিরিশ  ‘ক’     

                 উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম িব  
অিতির  জলা ািজে ট ক ক িবগত  ১৩ আগ  ২০১৭ ি : তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী পাঠ কের শানােনা হয়। 
উ  কায িববরণীেত কান প সংেশাধনী না থাকায় তা সব স িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ 
অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত হয় এবং সব স িত েম িন িলিখত িস া স হ হীত হয়ঃ 
১। এিসড সং া  মামলা পয ােলাচনা:-  

       সভায় িব  পাবিলক িসিকউটর জানান য, জলার িবিভ  আদালেত  এিসড অপরাধ সং া   ০৭    মামলা িবচারাধীন 
আেছ।  িতিন উ  মামলাস হ ত িন ি র  জ  সংি  সকলেক অ েরাধ জানান । সভায় মতামত  করা হয় য, 
চলমান মামলাস হ ত িন ি র মা েম অিভ েদর শাি র ব া করা গেল এিসড অপরাধ কেম আসেব। সভায় জলার 
িবিভ  আদালেত চলমান এিসড সং া  মামলার িন প ত  উপ াপন করা হয় । 

িমক 
ন র 

মামলা ন র ও ধারা িভক েমর নাম 
আসামীর 
সং া 

য আদালেত 
িবচারাধীন 

মামলার বত মান 
অব া/ অ গিত 

পরবত  তািরখ 

০১. 

এিসড মামলা নং ০১/০৯ 
পাব তী র থানার মামলা নং 
২২, তািরখ: ০১/০৮/২০০৯, 
ধারা: ২০০২ সেনর এিসড 
অপরাধ দমন আইেনর ৫ 
(ক) (খ)। িজআর মামলা নং 
১৯৩/০৯ 
 

১। মাছাঃ হােফজা 
বওয়া (৫৫), ামী-

আছাব আলী সরদার  
২। মাছাঃ ই  ওরেফ 
ই , িপতা- মাহা দ 
হািফজউি ন, সাং-
তাজনগর মাঝপাড়া, 
থানা-পাব তী র, জলা-
িদনাজ র। 

 

০৬ 
িব  অিতির  দায়রা 

জজ আদালত-৩ 

৮ জেনর সা ী 
হেয়েছ । পরবত  
০৪ জন সা ীর 

জ  । 

  আগামী 
  ১০/১০/১৭ 
সা ীর জ  িদন 
ধায  আেছ। 

 

০২. এিসড মামলা নং ০১/১২, 
িপ শন কস, এিসড 
অপরাধ আইেনর ৮ ধারা 

মাছাঃ রােশদা  বগম 
ঘাড়াঘাট,িদনাজ র। 

০৪ িব  
অিতির    দায়রা 
জজ  আদালত-৩ 

০৫ জন সা ীর 
মে  ৩ জেনর 
সা ী হেয়েছ।  

আগামী ২২/১০/১৭ 
তািরখ  অবিশ   

২ জন সা ীর জ   
িদন ধায  আেছ। 

০৩. 

মামলা নং িজআর ১৮/১৪, 
নারী ও িশ  মামলা নং 
০৭/১৫, ধারা: ২০০০ সেনর 
নারী ও িশ  িনয াতন দমন 
আইেনর ৪(১)। 

জিল আ ার িল, িপতা-
জিহরউি ন, াম-
চাি র র, বাংলািহিল, 
হািকম র, িদনাজ র 

০১ 
নারী ও িশ  িনয াতন 

দমন াই নাল, 
িদনাজ র 

সা  পয ােয় 
আেছ । 

আগামী ১৭/১১/১৭ 
তািরখ সা ীর 
জ  িদন ধায। 

০৪. িজআর মামলা নং ২৩৩/১৪, 
ধারা: ২০০২ সােলর এিসড 
অপরাধ আইেনর ৫/৭ ধারা, 
এিসড মামলা নং ০৫/১৪ 

সালায়মান আলী, িপতা-
ত আব াহ মা া, সাং 

মিন র, িদনাজ র সদর, 
িদনাজ র 

০৬ িব  জলা ও দায়রা 
জজ ,িদনাজ র। 

নানীর জ । আগামী ০৪/১০/১৭ 
তািরখ ১২ ও ১৩ 
নং সা ীর জ  
ওয়াের  ই । 



= ২ = 

০৫. 

হািকম র থানার মামলা নং 
২২, তািরখ: ১৯/১০/২০০৬ 
িজ,আর-২৬৫/১৬ 
এিসড মামলা নং ০৩/১৬,  
এিসড অপরাধ দমন আইন 
২০০২ এর (খ) ধারা 

 মাছা: মােশ দা বগম 
ামী-ইিলয়াস  আলী , সাং-

দি ন মাধবপাড়া, 
হািকম র, িদনাজ র। 

০৬ 
 
 
 

িব  অিতির    দায়রা 
জজ  আদালত-২ 

সা  পয ােয় 
আেছ । 

আসামীর িব ে  
অিভেযাগ মািনত না 

হওয়া  গত 
২৭/০৮/১৭ তািরেখ 
আসামীেদর খালাস 

দান করা হয়। 

০৬. 

কাহােরাল থানার মামলা নং 
০৪, তািরখ: ১১/০১/২০১০ 

িজ,আর-০৪(ক)/২০১০ 
এিসড মামলা নং ০৩/২০১০,  
ধারা-২০০২ সােলর এিসড 

দমন আইেনর ৫(ক) তৎসহ 
১৪৩/১৪৭/৪৪৭/৩২৩/৪২৭দঃ

িবঃ। 

   রনিজৎ মার রায় 
   উপেজলা- কাহােরাল 
   িদনাজ র। 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৬ 
 
 
 

িব  অিতির  দায়রা 
জজ আদালত-৩ 

৮ জেনর সা  
হেয়েছ। 

আই,ও/এম,ও র 
সা ীর জ  ধায  

আেছ  

আগামী ২৪/০৯/১৭ 
 তািরখ সা ীর জ  

ধায। 

০৭. 

কাতয়ালী থানার মামলা নং 
২২, তািরখ: ০৯/১১/২০১৩ 
িজ,আর-৭০৭/১৩ 

এিসড মামলা নং ০৩/১৪  
এিসড অপরাধ দমন আইন 

২০০২ সােলর ৫(খ) 

           েবল 
     উপেজলা- কাতয়ালী 
        িদনাজ র। 

০১ 
 

িব  অিতির  দায়রা 
জজ আদালত-৩ চাজ গঠেনর জ । 

২৪/০৯/১৭ তািরখ 
চাজ গঠেনর জ  

ধায। 

                                   

মামলার িববরণী সভায় পয ােলাচনা করা হয় । সভায় এিসড অপরাধ সং া   ০৭  মামলার মে  ০৬  

মামলায় সা ী আনয়েনর জ  ই ত সমন/ওয়াের  তািমল িনি ত করার জ  িলশ পার, 

িদনাজ রেক এবং সংি   সা ীেদর যথাযথভােব উপ াপেনর জ  িব  িপিপেক িবেশষভােব অ েরাধ 

করা হয়।  

িস া  -১.১: মামলার ধায  তািরেখ সা ী হািজর এবং  সা  হেণর েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব।                 
বা বায়েন:  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
               ২। িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র। 
িস া - ১.২:  অিন  মামলাস েহর ত িন ি র েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
বা বায়েন:   ১। িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র। 
অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 
 

া িরত/- 
(মীর  খায় ল আলম) 

জলা ািজে ট । 
ও 

সভাপিত 
জলা এিসড অপরাধ মামলা মিনটিরং সল 



িদনাজ র 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

‡Rjv g¨vwR‡÷ª‡Ui Kvh©vjq, w`bvRcyi | 

( RywWwkqvj gywÝLvbv ) 

 

¯§viK bs- 05.55.2700.008.18.024.1৭-                                                        ZvwiL :-       /০৭/ 201৭ 

ি ঃ| 

 অ িলিপ: সদয় াতােথ / কায ােথ  । 

1) gwš¿cwil` mwPe, gwš¿cwil` wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv। 
2) wmwbqi   mwPe, ¯̂ivóª gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv | 

3) gnv-cywjk cwi`k©K, cywjk †nW †KvqvUvm©, XvKv | 

4) িবভাগীয় Kwgkbvi, iscyi wefvM, iscyi | 

5) weÁ †Rjv I `vqiv RR, w`bvRcyi| 

6) cywjk mycvi, w`bvRcyi| 

7) wmwfj mvR©b, w`bvRcyi |  

8) cvewjK cÖwmwKDUi, w`bvRcyi | 

9) mnKvix Kwgkbvi (†Mvcbxq), w`bvRcyi| weÁ †Rjv g¨vwR‡÷ªU g‡nv`‡qi m`q AeMwZi Rb¨| 

10) mnKvix cywjk mycvi, m`i mv‡K©j, w`bvRcyi | 

11) Dc-cwiPvjK, mgvR †mev Awa`ßi, w`bvRcyi | 

12) ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v, w`bvRcyi | 

13) ‡KvU© cywjk cwi`k©K, w`bvRcyi | 

14) ‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi (wdì †Kv-AwW©‡bkb), AviwWAviGm, evsjv‡`k, w`bvRcyi | 

15)       AvÂwjK g¨v‡bRvi, eª̈ vK, euv‡kinvU, w`bvRcyi m`i, w`bvRcyi | 
 
                                                                                                                       
  

 (‡gvt gvneyeyi ingvb ) 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

w`bvRcyi| 

0531-65155 (At) 
 

 
 


