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

সভার ান : জলা ািজে েটর সভা ক । 
আেলাচ  মাস :   লাই  ২০১৯ ি .। 
সভার তািরখ :  ০৪  আগ  ২০১৯ ি .। 
সভার সময়  : সকাল ৯.৩০ িমঃ। 
উপি িত : পিরিশ  ‘ক’   । 

                                                

 

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

ক ক গত  ০৭ লাই ২০১৯ তািরেখ অ ি ত জলা আদালত সহায়তা কিম র সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। গত 

সভার আেলাচনা ও িস াে  কান সংেশাধন/ সংেযাজন াব 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 বিণ ত িস া স হ হীত হয়ঃ 

 আেলাচ  িচ ১:  ফৗজদাির মামলার রায়, আিপল, িরিভশন িবষেয় আেলাচনা।    
 

  সভায় পিরপে  উি িখত ছক মাতােবক িত মােসর ০৫ (প চ) তািরেখর মে  িতেবদন দািখেলর জ  িব  িপিপেক 

অ েরাধ করা হয়।   িব  িপিপ গত  লাই /২০১৯ মােসর িতেবদন দািখল কেরন। িতেবদন  িন প: 

                                               মাস-    লাই /১৯ 
 

সভার 
সং া 

ফৗ:কা:িব 
৩৭৩ ধারায় 

া  মাট 
রােয়র সং া 

আিপলেযা  
রােয়র 
সং া 

আিপল 
দােয়েরর 
সং া 

িরিভশন 
দােয়েরর 
সং া 

দায়রা জজ 
আদালেত 

দােয়র ত আিপল/ 
িরিভশেনর সং া 

মাননীয় হাইেকাট  িবভােগ 
দােয়র ত আিপল/ 
িরিভশেনর সং া 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৮ ০৪ ০৪ ১৯ ৪০ ৫৯ - - 
 

  সভায়    লাই/১৯ মােস মামলার িবষেয় পয ােলাচনা করা হয়। ফৗ:কা:িব ৩৭৩ ধারায় া  মাট রােয়র সং া ০৪, 

আিপলেযা  রােয়র সং া ০৪, আিপল দােয়েরর সং া ১৯, িরিভশন দােয়েরর সং া ৪০, দায়রা জজ আদালেত দােয়র ত আিপল/ 

িরিভশেনর সং া ৫৯ ও মাননীয় হাইেকাট  িবভােগ দােয়র ত আিপল/ িরিভশেনর সং া নই।   সভায় আেলাচনাকােল জানা যায়, িক  

িক  চা কর মামলার আসামীর ীকােরাি লক জবানব ী থাকা সে ও ১(এক) বছর পরও অিভেযাগপ / চাজশীট  দািখল করা 

হয়িন। িসিকউশেনর র কারেণ মামলায় সরকার প  হের যায়। এছাড়া যথাসমেয় সা ী উপি ত না হওয়া, আলামত সময়মত না 

পৗঁছােনা, তদ  িতেবদন, মিডেকল সা িফেকট ও ময়না তদ  িতেবদন িবলে  াি , জ  তািলকা িবিধ মাতােবক না হওয়া, 

মাদক  সং া  মামলায় থানা ক ক দািখল ত িসিকউশন িরেপাট  এবং জ  তািলকায় মাদেকর পিরমাণ (Specific ওজন) 

উে খ না করা, জ  তািলকায় উি িখত সা ীগণ ক ক িব  আদালেত িভ প সা  দান ইত ািদ কারেণ মামলা িন ি েত িবল  হয়। 

ফেল মামলার সং া ি  পায়। 
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সভায় জানা যায় য, বসরকারী সা ীগণ যাতায়াতসহ অ া  খরেচর কারেণ আদালেত সা  িদেত আেস না। বসরকারী সা ীেদর 

যাতায়ােতর খরেচর ব া করেত পারেল মামলার সাফ  ি  পােব। সভায় চা কর, এিসড, নারী ও িশ  মামলার িন ি র ে  

সকেলর সহেযািগতা কামনা করা হয় । যথাসমেয় মামলার িসিড এবং এল িস আর  সংি  আদালেত পৗঁছােনার জ   কাট  িলশ 

পিরদশ ক, িদনাজ রেক  অ েরাধ করা  হয়। 

 
 

 সভায় আেরা আেলাচনা করা হয় য, সতকতার সে  জ  তািলকা ত করেত হেব এবং চাজিশেট মাদেকর পিরমাণ ও ওজন 

উে খ, তদ  িতেবদেন সা ীগেণর া র, মাবাইল ন রসহ স ক কানা উে খ থাকেত হেব। এ ধরেণর েলা িবিজিবর ে ই 

বশী দখা যায় মেম  সভায় মতামত  করা হয়। মিডক াল সা িফেকট ও ময়না তদ  িতেবদন যথাসমেয় আদালেত রণ করার 

উপর সভায়  ােরাপ করা হয়। মাদেকর মামলার আসামী এবং অ া  মামলার ে  দাগী আসামীরা যন সহেজ জািমন না পায় এ 

িবষেয় িব  আদালেত যথাযথ আইনা গ পদে প হণ করার জ  িব  িপ.িপেক অ েরাধ করা হয়।  

 

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

িস া -১.০১: িত মােসর ০৫ (প চ) তািরেখর মে  আবি কভােব পিরপে  উি িখত ছক মাতােবক িতেবদন  দািখল করেত 
হেব। 
বা বায়েন:  িব  িপ,িপ  িদনাজ র। 
 
 

িস া -২.০২: তদে  র কারেণ আসামী খালাস পেল খালােসর কারণ অ স ান করেত হেব এবং অ া  মামলার ে  যােত 
তদ  কায েম ( কান কার িব তা ি  না হয়) স িবষেয় সজাগ থাকেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
 

িস া :২.০৩: ফৗজদারী কায িবিধর ৪১৭ এবং ৪১৭ A ধারা যায়ী রা প  ায় িবচার লাভ কেরিন মেম  যৗি কভােব তীয়মান 
হেল রায় দােনর িদনই রােয়র অ িলিপ ও অ া  আব কীয় দিললািদর নকল াি র লে  িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন করেত হেব।  
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.০৪: চা কর, এিসড, নারী ও িশ  মামলার িন ি র ে  অিধকতর আ িরকতা দশ ন করেত হেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
               ২। িসিভল সাজন, িদনাজ র। 
               ৩। সরকারী আইন কম কতাগণ, িদনাজ র।   
               ৪। সভাপিত/ সাধারণ স াদক, জলা আইনজীবী সিমিত, িদনাজ র। 
               ৫। মিহলা িবষয়ক কম কতা, িদনাজ র। 
          

িস া : ২.০৫: চা কর/ লামহষ ক/ শংস মামলা ত িন ি র লে  সংি  আদালেত যথাসমেয় সা / আলামত উপ াপন 
করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
    ২। কাট  িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র।   
 

িস া -২.০৬: তদে  র কারেণ আসামী খালাস পেল খালােসর কারণ অ স ান করেত হেব এবং অ া  মামলার ে  যােত 
তদ  কায েম ( কান কার িব তা ি  না হয়) স িবষেয় সজাগ থাকেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
 

  



 
= ০৩ = 

 
িস া -২.০৭: রায় ঘাষণার পর ৬ (ছয়) মােসর মে  আিপল করার িবধান থাকায় আিপল দােয়েরর লে  িনধ ািরত সময়সীমার 

মে  উ তর আদালেত আিপল দােয়েরর কায কর পদে প হণ করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
    ২। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.০৮: ফৗজদারী কায িবিধর ১৭১(২) ধারা অ যায়ী যথাসমেয় আদালেত সা ীেদর হািজর করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
    ২। কাট  িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র।   
 

িস া -২.০৯: মামলার মিডেকল িরেপাট/ ফেরনিসক িরেপাট  যথাসমেয় আদালেত রণ িনি ত করেত হেব। 
বা বায়েন:  পিরচালক, এম আ র রিহম মিডেকল কেলজ , িদনাজ র। 
 
 
 

িস া -২.১০: 
 

ফৗ:কা:িব ৩৭৩ ধারা অ যায়ী রােয়র অ িলিপ সং হ করেত হেব এবং সং হীত রােয়র অ িলিপ থেক সভার েব ই 
সারমম  ত কের তা সভায় উপ াপন করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। ভার া  কম কতা, জএম শাখা, জলা ািজে েটর কায ালয়, িদনাজ র। 
    ২। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 
 

িস া -২.১১: সতকতার  সে  জ  তািলকা ত, চাজিশেট মাদেকর পিরমাণ Specific ওজেন উে খ করা, তদ  িতেবদেন 
সা ীগেণর া র, মাবাইল ন রসহ স ক কানা উে খ করেত হেব।  
বা বায়েন:   ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
                ২। কাট  িলশ  পিরদশ ক , িদনাজ র।  
   

িস া -২.১২: মাদেকর মামলার আসামী এবং অ া  মামলার ে  দাগী আসামীরা যােত সহেজ জািমন না পায় এ িবষেয় িব  
আদালেত যথাযথ আইনা গ পদে প হণ করেত হেব এবং এ ধরেণর আসামীর ে  িলশ ক ক দ  
ফেরায়ািড ং Previous Conviction Previous record ( PCPR)এ উে খ থাকেত হেব। 
 

 বা বায়েন:   ১। িলশ পার, িদনাজ র 
      ২। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
                ৩। কাট  িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র।  
  

িস া -২.১৩: রা পে র াথ  সংর েণ সিলিসটর েযাজ  ে  িব  এটিন  জনােরল র সে  যাগােযাগ র াকরেণর িবষেয় 
পদে প হণ করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.১৪: কান মামলায় হাজতী দীঘ িদন ধের িবনা িবচাের আটক থাকেল/আইনজীবী িনেয়ােগর স িত না থাকেল েযাজ  
ে  আইনজীবী িনেয়ােগর ব াকরণ/সংি  িপিপ/িনেয়ািজত িলশ কম কতার মা েম সংি  আদালেত 

ি েগাচর/ জলা িল াল এইড কিম র সে  যাগেযাগ াপন করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
    ২। কাট  িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র।   
 

িস া -২.১৫: দীঘ িদন যাবৎ তদ াধীন এমন চা কর/ লামহষ ক/ জন ণ  মামলাস হ যথাযথভােব ত তদ  স  করার 
লে  েয়াজেন তদ কারী কম কতােক পরামশ  দান করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.১৬: কান কারেণ তামািদ হেল তামািদ মও েফর লে  সকল ত ািদসহ সিলিসটর উইংেয় রণ করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 

 
 
 
 
 



= ০৪ = 
 
 
িস া -২.১৭: মামলা পিরচালনার ােথ  সিলিসটর উইংেয়র চািহদা মাতােবক যািচত ত  ততার সােথ রণ করেত হেব। 

বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.১৮: য সকল ে  সং  ি / অিভেযাগকারীর পে  আিপল দােয়র করা হয়িন; স সব ে  সরকােরর পে ও 
আিপল দােয়র করার েযাগ রেয়েছ। এ প ে  আপীল দােয়েরর কায ম হণ করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.১৯: জলা পয ােয় কান আদালেত শংস/ চা কর/ লামহষ ক/ জন ণ/ আেলািচত মামলার আসামীর জািমন 
ম র হেল পয ােলাচনা েম জািমন বািতেলর জ  ত উ  আদালেত িরিভশন দােয়র করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.২০: Criminal Rules & Orders (Practice of Procedure of Subordinate Courts), 2009-এর Vol-
l- এর Rule 313 অ যায়ী আদালেত িসিকউশেনর দািয়  পালনকারী সরকাির কৗ িল অথবা িলশ কম কতা- ক 

বহােরর জ  িবনা খরেচ সাদা কাগেজ নকল হেণর ব া করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
                ২। কাট  িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র। 
 

িস া -২.২১: িডিশয়াল ািজে ট আদালত ক ক খালাস দােনর মা েম িন ি ত মামলা আিপলেযা  হেল দায়রা জজ 
আদালেত যথাসমেয় আিপল/িরিভশন দােয়র করার ব া হণ করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

িস া -২.২২: েয়াজনীয় সকল ত  সং  কের যৗি কতা উে খ ব ক মাননীয় হাইেকাট  িবভােগ আিপল দােয়র করার জ  
সিলিসটর উইংেক অ েরাধ াপন করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 

িস া -২.২৩: রা ীয় াথ-সংি  কান মামলায় আপীেলর ে  তামািদ না হেয় যায় স লে  যথাযথ পদে প এবং সতকতা 
অবল ন করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। িব  িপিপ, িদনাজ র। 

িস া -২.২৪: যথাসমেয়  মামলার িসিড এবং এল িস আর  সংি  আদালেত পৗঁছােনার িনি ত করেত হেব। 
বা বায়েন:  ১। কাট  িলশ পিরদশক, ি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 
                                                                                                                    ১৯/০৮/১৯ 
                                                                                                                    ( মাঃ মাহ ল আলমমাঃ মাহ ল আলম)  

জলা ািজে ট  
িদনাজ র। 

-০৫৩১-৬৫০০১(অিফস) 
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অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ ( জ তার মা সাের নয়)। 

১।         মি পিরষদ সিচব,  মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

২। সিচব,  জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

৩। সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

৪। অিতির  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 

৫।         কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র।  

৬। িলশ পার, িদনাজ র। 

৭।         িসিভল সাজন, িদনাজ র । 

৮। িবভাগীয় ধান, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, এম আ র রিহম মিডেকল কেলজ, িদনাজ র। 

৯। িব  িপ.িপ, িদনাজ র । 

১০।       জলা কমানড া , আনসার ও িভিডিপ, িদনাজ র। 

১১। সভাপিত/ স াদক, জলা আইনজীব সিমিত, িদনাজ র।  

১২।       উপেজলা িনব াহী অিফসার, ............................................, িদনাজ র (সকল)। 

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

১৪।       কা ানী কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র।  

১৫।       জল পার, জলা কারাগার, িদনাজ র। 

১৬।      সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 

১৭।      কাট  িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র। 

 
                                                                                                                             

  া িরত 
  ২১/০৮/১৯ 

     )আ  সােলহ মাঃ মাহ ল আলম( 
   অিতির  জলা ািজে ট 

  িদনাজ র । 
      ০৫৩১- ৬৫১৫৫ (অঃ) 

 
 
 
 
 
 
 

 


