
ফৗজদাির, সরকাির াথ  সংি  দওয়ািন মামলা ও অিপ ত াই নােলর মামলার অ গিত পয ােলাচনা 
িবষয়ক কিম র সভার কায িববরণী 

 
 

 
 

                 

                  সভাপিত : মীর খায়মীর খায় ল  আলমল  আলম  
জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

                সভার ান : জলা ািজে েটর সভা ক । 
             আেলাচ  মাস : আগ ’ ২০১৭ ি ঃ। 
             সভার তািরখ :  ১০ সে র’ ২০১৭ ি ঃ। 
               সভার সময়  : বলা ৪.১৫ িমঃ। 

 

                                      উপি িত   :     পিরিশ  ‘ক’   । 
 

 

    সভার েত  সরকাির আইন কম কতাসহ সকলেক াগত জানােনা হয়। অতঃপর সভাপিতর  অ মিত েম 
িব  অিতির  জলা ািজে ট  ক ক গত ১৩ আগ ’ ২০১৭ তািরেখ অ ি ত ফৗজদারী ও সরকাির াথ  সংি  দওয়ানী 
মামলার অ গিত স িকত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান হয়। উ  কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না থাকায় 
সব স িত েম তা ড়া  করা হয়।    অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত হয় এবং সবস িত েম 
িন বিণ ত িস া স হ হীত হয় । 
 ১. ফৗজদাির ও দওয়ািন মামলা িন ি  িবষেয় আেলাচনা: 
 

 সরকাির  আইন কম কতাগেণর িনকট হেত া  ত  অ যায়ী জলার ফৗজদাির  মামলার আগ ’ ২০১৭ মােসর 
পিরসং ান পিরিশ   ‘খ’ ত দখােনা হেলা। সভায়  িব  িজ.িপ. ও িপ.িপ. ক ক িবেবচ  মােস দািখল ত মামলা িন ি  

সং া  ত  উপ াপন করা হয় যা িন প : 

 

মামলার ধরন ণ া  রায় হেয়েছ এমন মামলার সং া সাজা খালাস ম  
     

ফৗজদাির মামলা ৮১ ২৬ ৫৫  
 

 
 

 

 

 

মামলার ধরন ণ া  রায় হেয়েছ এমন মামলার সং া সরকােরর পে  সরকােরর িবপে  ম  
     

দওয়ািন মামলা ০৪ ০৪ 

--  

 

 

 

 

 

  সকল আইন কম কতােক িনয়িমত সভায় উপি িতসহ িত মােসর ০৫ তািরেখর মে  িববরণী দািখল করার জ  

িবেশষভােব  অ েরাধ জানােনা হয় । সভায় য সকল ফৗজদাির মামলায় আসামী খালাস হয় এবং দওয়ানী মামলায় সরকােরর 

িবপে  রায়/আেদশ হয়, স সকল মামলায় আসামী খালােসর কারণ এবং দওয়ানী মামলায় সরকােরর িবপে  রায়/আেদশ 

হওয়ার কারণ স িলত িববরণী ততম সমেয় রেণর জ  সরকাির আইন কম কত াগণেক িনেদ শনা দান করা হয়। সভায় 

জানান হয় য, মহামা  হাইেকাট  িবভােগ দােয়র ত িবিভ  ি িমনাল িমস আপীল মামলার না শ িব  িপিপ বরাবের রণ 

করা হয়। না শ মাতােবক উ  মামলাস েহ েয়াজনীয় আইনগত পদে প হণ করার জ  িব  িপিপেক অ েরাধ করা হয়  

 

       

২. ফৗজদাির মামলার অ গিত িবষেয় আেলাচনা:    
 
 

  সভায় জানােনা হয় য, আগ ’ ২০১৭ মােস এ জলায় িন  ৭৬জন আইনকম কতার মে  ২৬ জন িববরণী 

স িলত- িতেবদন দািখল কেরেছন। উে খেযা  সং ক সরকাির  আইন কম কত া যথাসমেয় ত  দািখল না করায় মামলার 

ত সং া িন পণ করা যাে  না। া  িতেবদনস হ পয ােলাচনায় দখা যায় য, লাই’' ২০১৭ মাস হেত আগত মাট 

মামলার সং া িছল ১৪,২৮২ । িবেবচ  আগ ’ ২০১৭ মােস ৮০৯  ন ন ফৗজদাির মামলা দােয়র হেয়েছ। িবেবচ  মােস 

২৬  ফৗজদারী  মামলার রােয় আসামীেদর সাজা হয় এবং ৫০  মামলার রােয় আসামীেদর খালাস দয়া হয়। অ ভােব 

৪০৬  মামলা, জনােরল ফাইেল বদলী-৩২৩  সহ মাট ৮১০  মামলা িন ি  হয়। 

মাস শেষ ১৪,২৮১  মামলা পি ং আেছ।      

                                                                        চলমান পাতা-২ 
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  িব  িপ.িপ সভায় জানান য, নিথর সােথ মামলার িসিড অেনকে ে  তাৎ িণকভােব পাওয়া যায় না। ফেল মামলা 

পিরচালনা িবল  হয়। এছাড়া যথাসমেয় আই, ও ও িসজার িলে র া ী আদালেত হািজর না হওয়া, আলামত সময়মত 

আদালেত না পৗছােনা, তদ  িতেবদন িবলে  াি , জ  তািলকা যথাযথ না থাকার কারেণ মামলা িন ি েত িবল  হয়, 

ফেল মামলার সং া ি  পাে । সভায় মামলা বদলীর সােথ িসিড জমা, আলামত যথাসমেয় আদালেত রণ, িন  আদালত 

হেত কমপে  ১ িদন েব  এলিসআর  পৗছােনা, আদালেতর কায ম  হওয়ার ১ ঘ া েব সা ীগেণর  মাবাইল ন রসহ 

সা ী হািজর করা, যথাসমেয় জ  তািলকা ও তদ  িতেবদেন সা ীগেণর া র মাবাইল নং িদেত অ েরাধ করা হয়। 

সভায় আরও জানােনা হয় য, তদ  িতেবদন অেনক সময় সরাসির কােট  দািখল করা হয় ফেল এফআইআর এর সােথ 

অসাম  হেল মামলার না ন ন  হেয় যায় । তদ  িতেবদন দািখেলর ে  িব  সরকাির  কৗ লী /িপিপর  

মতামত নওয়ার পরামশ   দয়া হয় । 
 

  িব  িপ,িপ সভায় আেরা জানান য, মামলার তদ  িরেপােট  ঘটনার ান, সময়, আসামী, সা ীেদর স ক কানা 

এবং উ ার ত মালামােলর পিরমাণ ইত ািদ যথাযথভােব উে খ থাকেত হেব। সভায় মাদেকর ভয়াবহতা রােধ মাদেকর 

মামলার এফআইআর জ তািলকা ণয়েন সংি  সকলেক সতকতা অবল নসহ েয়াজনীয় িব  িপ,িপর সােথ পরামশ  করেত 

অ েরাধ জানােনা হয়। 

 সভায় জানা যায় য, কিতপয় আইন কম কতা এক আিথ ক বছেরর িবল পরবত  আিথ ক বছের দািখল কেরেছন। যা 

সরকারী আিথ ক িবিধবিহ ত এবং নীির ায় আপি েযা । িব ািরত আেলাচনাে  সংি  আদালেতর ত ায়ন সােপে  িত 

মােসর িবল পরবত  মােসর ৭ তািরেখর মে  দািখেলর জ  সভায় িস া  হীত হয়।  

 সভায় যস   িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়। 

িস া -২.০১: সকল আইন কম কতােক সভায় িনয়িমত উপি িতসহ িত মােসর ৫ তািরেখর মে  আবি কভােব মামলার  
মািসক িববরণী  দািখল  করার জ  অ েরাধ করা হয়। 
বা বায়েন:      িব  িপ.িপ/এ.িপ.িপ/িজ.িপ/এ.িজ.িপ (সকল), িদনাজ র।  
 

িস া -২.০২: মামলায় তদ  িরেপােট  ঘটনার ান, সময়, আসামী, সা ীেদর স ক কানা এবং  উ ার ত মালামােলর 
পিরমাণ ইত ািদ যথাযথভােব উে খ থাকেত হেব , আই,ও এবং িসজার িলে র সা ী সংি  আদালেত 
হািজেরর েয়াজনীয় ব া হন করেত হেব। 
বা বায়েন:   িলশ পার, িদনাজ র। 

িস া : 
২.০৩: 

সরকাির াথ  সংি  ণ  মামলাস হ িব  আদালেত উপ াপেনর েব  িব  িপ,িপর সােথ পরামশ  
করার জ  আইন কম কত াগণেক অ েরাধ করা হয় । 
বা বায়েন:  সকল আইন কম কতাগণ 
 
 

িস া -২.০৪:  আইন কম কতােদর মে  দািয় া  আদালত অ যায়ী মামলার িসিড এবং এলিসআর যথাসমেয় িব  
আদালেত উপ াপন করেত হেব। 
বা বায়েন:   ১। িব  িপিপ , িদনাজ র। 
                 ২। কাট  িলশ  পিরদশ ক , িদনাজ র।   

িস া : 
২.০৫: 

কান ণ  মামলা রকড  হেল  তদ কারী কম কত ােক িপ.িপ/সংি  সরকাির  কৗ লীেক অবিহত কের 
মামলার তদ  কায ম পিরচালনাসহ আইনগত ব া হণ করার অ েরাধ করা হয় । 
 
 

 বা বায়েন:   ১। িব  িপিপ , িদনাজ র। 
                 ২। কাট  িলশ  পিরদশ ক , িদনাজ র।   
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িস া -২.০৬:  যথাসমেয় এলিসআর আদালেত পৗঁছােনা িনি ত করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
                ২। কাট  িলশ পিরদশক, িদনাজ র। 

িস া :২.০৭ : আপীলেযা  মামলা থাকেল ততম সমেয় আপীল দােয়রসহ িব  িপিপেক অবিহত করেত হেব 
এবং জন ণ মামলায়  রা পে র াথ  সংর ণ সতকতা অবল নসহ কায করী ব া হণ করেত হেব  
বা বায়েন:  ১। িলশ পার,িদনাজ র। 
               ২।  িপ.িপ/এ.িপ.িপ (সকল), িদনাজ র। 

 

৩।      দওয়ানী মামলার অ গিত িবষেয় আেলাচনা: 
 

         সভায়  িব  িজ.িপ, অিতির  িজ.িপ ও এ.িজ.িপ কৗ লী ে র দািখল ত দওয়ািন মামলার িতেবদন পয ােলাচনা 

করা হয়। পয ােলাচনায় দখা যায় য, লাই’২০১৭ মাস হেত আগত ২,২৯৬  মামলার সে  িবেবচ  আগ ’২০১৭ মােস ২৭ 

 মামলা  হেয় মাট  মামলার সং া দ িড়েয়েছ ২,৩২৩  । িবেবচ  মােস ০৬  মামলা িন ি  হেয়েছ। ত ে  সরকার 

পে  ০৪  মামলা রােয়র মা েম িন ি  হেয়েছ এবং ০২  মামলা অ  আদালেত বদলী হেয়েছ ।  মাস শেষ ২,৩১৭  

মামলা অিন  অব ায় রেয়েছ। ০৪  মামলা সরকার পে  রায় হওয়ায় সভায় িব  িজ.িপ, অিতির  িজ.িপ এবং 

এ.িজ.িপ’গণেক ধ বাদ াপন করা  হয়। 
 

সভায় জনাব মাঃ হলাল হােসন, িব  এ.িজ.িপ জানান য, িব  িবরল সহকারী জজ আদালত ও িব  ঘাড়াঘাট 

সহকারী জজ আদালত, িদনাজ র এর যথা েম ৯৫/১০ অ , ১১/১৭ অ  এবং ০৫/১৬ অ ,  ০৩/১৭ অ   নং  মামলার 

িলিখত জবাব/আপি  ত ব ক িববাদী সরকার পে  অিতির  জলা শাসক(রাজ ) মেহাদেয়র া েরর জ  জলা 

শাসেকর কায ালয়, আর.এম শাখায় রণ করা হেল দীঘ  িদন অিতবািহত হওয়ায় ধায  তািরেখ িব  আদালেত িত ি তা 

করা স বপর হয় না। ফেল মামলা সরকােরর িবপে  যাওয়ার স াবনা দখা দয়। কল মামলার জবাবস হ া র অে  িব  

আদালেত ত রণ করার জ  বলা হয়। 
 

সভায় িব  িজ.িপেক ত র অধীন  অিতির  িজ.িপ ও এ.িজ.িপ’গেণর িনকট হেত িত মােসর ০৩ (িতন) তািরেখর 
মে  দওয়ানী মামলা িন ি  সং া  িতেবদন সং হ ব ক একি ত কের ছক মাতােবক মামলা সং া  িতেবদন এবং 
সরকার পে  রােয়র মা েম মামলা িন ি  সং া   িতেবদন থক থকভােব অ ািফেস রেণর জ   অ েরাধ জানােনা 
হয়।  
 

চলমান পাতা-4 

 

িস া -২.০৮: সংি  আদালেত মামলা বদলীর সােথ িসিড  অব ই জমা িদেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। কাট  িলশ  পিরদশ ক , িদনাজ র।    

িস া :২.০৯  মাদেকর ভয়াবহতা রােধ মাদেকর মামলার এফ,আই,আর জ তািলকা ণয়েন সংি  সকলেক সতকতা 
অবল নসহ েয়াজেন িব  িপ,িপর সােথ পরামশ  করেত হেব। 
 

বা বায়েন:  ১। িলশ পার , িদনাজ র। 
                ২। িব  িপ.িপ. িদনাজ র। 
               ৩। কা ানী অিধনায়ক, র াব-১৩, িদনাজ র। 
                ৪। এল,আই িবিজিব, িদনাজ র। 
                ৫। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র।    

িস া :২.১০ : এক আিথ ক বছেরর িবল পরবত  আিথ ক বছের দািখল করা সরকারী আিথ ক িবিধবিহ ত এবং নীির ায় 
আপি েযা । সংি  আদালেতর ত ায়ন সােপে  িত মােসর িবল পরবত  মােসর ৭ তািরেখর মে  
দািখল করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। সকল আইন কম কতাগণ। 



= ৪ = 
 

িস া : 
৩.০১: 

িব  িজ.িপ ত র অধীন  অিতির  িজ.িপ এবং এিজিপ’গেণর িনকট হেত িত মােস দওয়ানী মামলা 

িন ি  সং া  িতেবদন সং হ ব ক একি ত কের ছক মাতােবক িতেবদন থক থকভােব মােসর ০৩ 
(িতন) তািরেখর মে  অ ািফেস রণ িনি ত করেবন। 

 বা বায়েন :   িব  সরকাির কৗ লী (িজ.িপ), িদনাজ র । 
িস া : 
৩.০২: 

িব  দওয়ানী আদালতস েহ দািখেলর জ  সংি  িজ.িপ/অিতির  িজ.িপ এবং এিজিপগণ ক ক 
দািখল ত জবাবস হ া র অে  সংি  িজ.িপ, অিতির  িজ.িপ এবং এিজিপগেণর িনকট ত রণ 
করেত হেব। 

 বা বায়েন :   (ক) সহকারী কিমশনার, (আর.এম শাখা), জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
                  (খ) িব  সরকাির কৗ লী (িজ.িপ), িদনাজ র । 

িস া : 
৩.০৩: 

দওয়ানী মামলায় সরকােরর িবপে  রায় ঘািষত হেল সে  সে ই ঘািষত রােয়র জােবদা নকল সং হ 
ব ক আপীল দােয়েরর িনিমে  তাৎ িণকভােব ব া হণ করেত হেব । 

 বা বায়েন :   িব  সরকাির কৗ লী (িজ.িপ), িদনাজ র ।  

 

০৪। অিপ ত াই নােলর মামলার অ গিত িবষেয় আেলাচনা: 
 

 সভায় িব  িভ.িপ কৗ লীগণ ক ক দািখল ত অিপ ত াই নােলর মামলার িতেবদন পয ােলাচনা 

করা হয়। পয ােলাচনায় দখা যায়, অিপ ত াই নােল দােয়র ত মাট মামলার সং া ১৪৫৫ । এ যাবৎ িভ.িপ 

কৗ লীগেণর িনকট ১৪৪৬  মামলার সত  ঘটনার িববরণী রণ করা হেয়েছ। িভ.িপ কৗ লীগণ ক ক ৯৩০  

মামলার জবাব (Written Statement) িব  আদালেত দািখল করা হেয়েছ। সত  ঘটনার িববরণী দািখল ত 

অবিশ  ৫১৬  মামলায় সরকার পে  জবাব দািখেলর অেপ ায় আেছ। আগ . ২০১৭ মােস সরকার পে  ০১  

মামলা িন ি  হেয়েছ। িবেবচ  মােস সরকােরর িবপে  কান মামলা িন ি  হয়িন। এ যাবৎ মাট ১৭৮  মামলা 

িন ি  হেয়েছ। ি ত িন ি ত ১৭৮  মামলার মে  মাট ০৪  মামলায় সরকােরর িবপে  রায় হয়। উ  

রােয়র িব ে  আিপল দােয়র হয়। ০১  মামলার আিপল না ম র হেল িরিভশন দােয়েরর জ  িব  সিলিসটর উইং 

বরাবর কাগজপ  রণ করা হয়। ০১  আিপল মামলায় সরকােরর পে  রায় হয়। ০২  আিপল মামলা চলমান 

আেছ। বতমােন অিপ ত াই নােল ১২৭৭  মামলা অিন  আেছ।    

িস া : ৪.০১ সত  ঘটনার িববরণী দািখল ত অবিশ  ৫১৬  মামলায় সরকার পে  জবাব ত ব ক িব  
আদালেত   দািখল করেত হেব।  
 বা বায়েন: িব  িভ.িপ কৗ লী, িদনাজ র।  
িস া : ৪.০২ অিপ ত াই নােলর মামলায় সরকােরর িবপে  রায় হেল, ঘািষত রােয়র িব ে  আিপল দােয়েরর 
জ   তাৎ িণকভােব রােয়র জােবদা নকল সং েহর ব া হণ করেত হেব। 
 বা বায়েন: িব  িভ.িপ কৗ লী, িদনাজ র।   
 

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  

ঘাষণা করা হয়। 

                                                                                                      া িরত/-  
      (মীর খায় ল আলম) 

জলা ািজে ট  
িদনাজ র। 

ফান নং-০৫৩১-৬৫০০১(অিফস) 
dcdinajpur.@ mopa.gov.bd 

 
                                                                  



 
                                                                    গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
( িডিশয়াল ি খানা) 

www.dinajpur.gov.bd  

 
    

ারক নং : ০৫.৫৫.২৭০০.০০৮.১৩.০৩৬.১৭ -                                                           তািরখ:       /0৯/ ২০১7 ি .। 
 

অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ। 

১। িসিনয়র সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
৩। অিতির  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
৪। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৫। িব  সিলিসটর, আইন ও িবচার িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, সিলিসটর উইং,  

১৪ আ ল গিণ রাড, ঢাকা। 
 

৬। স র কমা ার, িবিজিব, স র সদর দ র, িদনাজ র। 
৭। িলশ পার, িদনাজ র।  
৮। অ , িদনাজ র মিডেকল কেলজ, িদনাজ র। 
৯। িসিভল সাজন, িদনাজ র । 
১০। অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িদনাজ র / অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
১১। উপেজলা িনব াহী অিফসার, ............................................, িদনাজ র (সকল) । 
১২। সহকারী কিমশনার, রিভিনউ ি খানা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
১৩। সহকারী কিমশনার, িভিপ সল, িদনাজ র। 
১৪। সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  । 
১৫।        সহকারী পিরচালক,মাদক  িনয় ণ অিধদ র,িদনাজ র । 
১৬। জনাব ...................................................................... 

িব  .....................................................................িদনাজ র । 

 
                                                                                                                             

 
     া িরত/- 

(‡gvt মাহ র রহমান ) 
   অিতির  জলা ািজে ট 

িদনাজ র । 
      ০৫৩১- ৬৫১৫৫ (অঃ) 

 


