
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা ািজে েটর কাযালয়, সাত ীরা 

িডিশয়াল ি খানা শাখা

সাত ীরা জলা আদালত সহায়তা কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাহা দ ইফেতখার হােসন 
জলা ািজে ট

সভার তািরখ ১২ আগ  ২০১৮
সভার সময় সকাল ১০:০০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক , সাত ীরা
উপি িত উপি ত সদ েদর তািলকা থক রিজ াের সংরি ত

সভার ারে  সভাপিত উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িবগত ০৮ লাই ২০১৮ এ অ ি ত সভার
কাযিববরণীেত কান সংেশাধন/সংেযাজন না থাকায় সবস তভােব তা অ েমাদন ও ঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর আেলাচ িচ অ সাের
সভায় ত ািদ উপ াপন করা হয় এবং আেলাচনা অ যায়ী িন বিণত িস া স হ সবস তভােব হীত হয়।

মম িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
০১. ফৗজদাির কাযিবিধ'র ৪১৭ এবং ৪১৭ A ধারা অ যায়ী আিপল/িরিভশেনর ে  মামলার ণা ণ

িবে ষণ কের আিপল করার যৗি ক কারণ ও েয়াজনীয়তা রেয়েছ িকনা তা পযােলাচনা করেত হেব
এবং েয়াজেন অ  কান অিভ  আইনজীবী, মামলার তদ কারী কমকতা, এজাহারকারী অথবা
িভক েমর সে  আেলাচনা কের যৗি ক কারণ থাকেল আিপল দােয়র করেত হেব।

িব  িপিপ, সাত ীরা 

০২. সাত ীরা জলা কারাগাের ০৫ বছর বা ত  সময় অিন   মামলায় ১০ জন ব ী আটক আেছ।
মামলা েলা ত িন ি র েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব এবং মামলা েলা অিন ে র কারণ
ও  িবচারকােযর অ গিত িতেবদন িতমােসর ০৩ তািরেখর মে  জলা ািজে েটর দ ের রণ
করেত হেব। 

১। জল পার, সাত ীরা
২। িব  িপিপ, সাত ীরা 

০৩. জলা ও দায়রা জজ আদালত এবং িডিসয়াল ািজে ট আদালেত িসিকউশেনর পে  িনেয়ািজত
সরকাির কৗ িল ও িলশ কমকতাগেণর মা েম ফৗজদাির কাযিবিধ, ১৮৯৮-এর ৩৭৩ ধারা
অ যায়ী রা  বাদী মামলার রােয়র কিপ জলা ািজে েটর দ ের রেণর ব া হণ করেত হেব।

িব  িপিপ, সাত ীরা

০৪. ফৗজদাির কাযিবিধ'র ৩৭৩ ধারা অ যায়ী রােয়র অ িলিপ যথাসমেয় পাওয়া না গেল মেত
ীম কােটর রিজ ার জনােরল/সিলিসটর উইং-এর সংেগ প  যাগােযাগ করেত হেব।

১। িব  অিতির  জলা
ািজে ট, সাত ীরা

২। িব  িপিপ, সাত ীরা
০৫. সংি  আদালেতর পযেব ণ অ যায়ী তদে  র কারেণ আসামী খালাস পেল অপরাপর মামলার

ে  অ প তদ  কায েম ল-  পিরহােরর লে  িব  িপিপর মতামতসহ িতেবদন কিম র
বরাবর উপ াপন করেত হেব এবং কিম  ক ক িতেবদেনর পািরশ মাতােবক যথাযথ ব া

হণ করেত হেব।

িব  িপিপ, সাত ীরা

০৬. ফৗজদাির কাযিবিধ'র ১৭১ (২) ধারা অ যায়ী সা ীেদর যথাসমেয় আদালেত হািজর করার লে
তদ কারী কমকতার পাশাপািশ েযাজ  ে  িব  িপিপ সা ীেদর নাম কানাসহ তািলকা
 কিম র সভায় উপ াপন করেবন। কিম  ক ক সা ী হািজর করার উে াগ হণ করেবন।

১। িলশ পার, সাত ীরা
২। িব  িপিপ, সাত ীরা

০৭. সরকার ক ক ঘািষত চা কর/ লামহষক/ শংস মামলা ত িন ি র লে  সংি  আদালেত
সা /আলামত উপ াপেনর িনিমে  যথাযথ কায ম হণ করেত হেব।

১। িলশ পার, সাত ীরা
২। িব  িপিপ, সাত ীরা

০৮. ফৗজদাির কাযিবিধর ৪১৭ এবং ৪১৭ A ধারার িবধান অ যায়ী রা প  ায় িবচার লাভ কেরিন মেম
যৗি কভােব তীয়মান হেল ত রােয়র অ িলিপ ও অ া  আব কীয় দিললািদর নকল সং হ

কের আিপল দােয়র করেত হেব।

িব  িপিপ, সাত ীরা

০৯. আদালেত রায় ঘাষণার পর ছয় মােসর মে  আিপল দােয়র করার িবধান থাকায় সময়সীমার িত
িবেশষ  দান করেত হেব এবং িনধািরত সময়সীমার মে  আিপল দােয়র করেত হেব। 

িব  িপিপ, সাত ীরা
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১০. কান কারেণ তামািদ হেল তামািদ মও েফর লে  সকল ত ািদসহ সিলিসটর উইং-এ রেণর
ব া হণ করেত হেব।

১। িব  অিতির  জলা
ািজে ট, সাত ীরা

২। িব  িপিপ, সাত ীরা
১১. রা ীয় াথ-সংি  কান মামলায় তামািদ না হেয় যায় স লে  যথাযথ পদে প এবং সতকতা

অবল ন করেত হেব।
িব  িপিপ, সাত ীরা

১২ য সকল ে  সং  ি /অিভেযাগকারীর পে  আিপল দােয়র করা হয়িন, স সকল ে
 সরকােরর পে ও আিপল দােয়র করার েযাগ রেয়েছ। েয়াজন মেন করেল এ প ে  আিপল
 দােয়র করেত হেব।

িব  িপিপ, সাত ীরা

১৩. সকল েয়াজনীয় ত ািদ সং  কের যৗি কতা উে খ বক মাননীয় হাইেকাট িবভােগ আিপল
দােয়র করার জ  সিলিসটর উইং- ক অ েরাধ  াপন করেত হেব এবং মামলা পিরচালনার ােথ
সিলিসটর উইং-এর চািহদা মাতােবক যািচত ত  ত রণ করেত হেব।

১। িব  অিতির  জলা
ািজে ট, সাত ীরা

২। িব  িপিপ, সাত ীরা 
১৪. Criminal Rules & Orders (Practice and Procedure of

Subordinate Courts 2009-এর Vol-1-এর Rule 310 অ যায়ী পাবিলক
িসিকউটর অথবা ার অ া  সহকম গণেক িতিনয়ত আদালেত উপি ত থাকেত হেব এবং ার

কালীন সমেয় অ  সরকাির কৗ িল যােত সংি  আদালেত উপি ত থেক মামলা পিরচালনা
করেত পােরন স িবষেয় যথাযথ ব া হণ করেত হেব।  

িব  িপিপ, সাত ীরা

১৫. Criminal Rules & Orders (Practice and Procedure of
Subordinate Courts), 2009-এর Vol-1- এর  Rule 313 অ যায়ী আদালেত

িসিকউশেনর দািয়  পালনকারী সরকাির কৗ লী অথবা িলশ কমকতােক সরকাির কােজ
বহােরর জ  িবনা খরেচ সাদা কাগেজ সকল আইনা গ ব া হণ করেত হেব। 

িব  িপিপ, সাত ীরা

১৬. িডিসয়াল াি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।

িব  িপিপ, সাত ীরা

১৭. জলা পযােয়র কান আদালেত কান শংস/চা কর/ লামহষক/জন ণ/আেলািচত মামলার
আসামীর জািমন ম র হেল পযােলাচনা েম জািমন বািতেলর জ  ত উ  আদালেত িরিভশন
দােয়র করেত হেব।

িব  িপিপ, সাত ীরা

১৮. দীঘিদন যাবৎ তদ াধীন এমন চা কর/ লামহষক/জন ণ মামলাস হ যথাযথভােব ত তদ
স  করার লে  েয়াজেন তদ কারী কমকতােক িলশ পার েয়াজনীয় িদক িনেদশনা দান
করেবন।

িলশ পার, সাত ীরা

১৯. কান মামলায় কান হাজতী দীঘিদন ধের িবনা িবচাের আটক থাকেল এবং তােদর পে  আইনজীিব
িনেয়াগ অথবা তদিবরকারী না থাকেল  ঐ সকল মামলা ত তদ  স  করার লে  েয়াজেন
তদ কারী কমকতােক পরামশ দান করেত হেব।

িব  িপিপ, সাত ীরা

২০. কান মামলায় কান হাজতী দীঘিদন ধের িবনা িবচাের আটক থাকেল/আইনজীবী িনেয়ােগর স িত না
থাকেল েযাজ  ে  আইনজীবী িনেয়ােগর ব াকরণ/সংি  িপিপ/িনেয়ািজত িলশ কমকতার
মা েম সংি  আদালেতর ি েগাচের আনায়ন/ জলা িল াল এইড কিম র সংেগ যাগােযাগ াপন
কের উপ  আইনা গ ব া হণ করেত হেব। 

১। সভাপিত/সাধারণ
স াদক, জলা আইনজীবী
সিমিত, সাত ীরা
২। িব  িপিপ, সাত ীরা

২১. ফৗজদারী কাযিবিধর ১৮৯৮ এর Chapter X1V অ সরণ কের ফৗজদারী অপরােধর তদ
কায ম পিরচালনা করেত হেব। 

িলশ পার, সাত ীরা

২২. সা  আইন, ১৮৭২-এর Chapter V11 অ যায়ী মামলা মােণর দািয়  বাদীর ওপর অিপত
হেলও ফৗজদারী কাযিবিধর ধারা ১৭১ (২) অ যায়ী িলশ কমকতােক আদালেত সা ী হািজর করার
দািয়  পালন করেত হেব।

িলশ পার, সাত ীরা

২৩. ায় িবচার িনি ত সহজতর করেত িবচারকায পিরচালনায় সংি  আদালতেক সমি তভােব
সহেযািগতা দান করেত হেব। 

সংি  সকল

২৪. ত যাগােযাগ র াকে  ত  ি র বহার তথা ই- মইল, ফ া , মাবাইল বহার করেত হেব। িব  িপিপ, সাত ীরা

পিরেশেষ সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক যথােযা  মযাদা ও ভাবগা ীেযর ম  িদেয় জাতীয় শাক িদবস পালন
ও আস  পিব  ঈদ-উল-আযহা ও ভ জ া মীর েভ া জািনেয়  সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।  
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মাহা দ ইফেতখার হােসন 
জলা ািজে ট

ারক ন র: ০৫.৪৪.৮৭০০.০১২.২৪.০০১.১৮.২১৪ তািরখ: 
১৯ আগ  ২০১৮

৪ ভা  ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৩) সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
৫) িব  িসিনয়র জলা ও দায়রা জজ, সাত ীরা
৬) িলশ পার, সাত ীরা
৭) িসিভল সাজন, সাত ীরা
৮) পিরচালক, র◌্যাব-৬, লবনচরা, লনা
৯) জল পার, সাত ীরা জলা কারাগার, সাত ীরা
১০) জলা কমা া , আনসার ও িভিডিপ, সাত ীরা
১১) সভাপিত, জলা বার এেসািসেয়শন, সাত ীরা
১২) িব  িপিপ, সাত ীরা

 

মাহা দ ইফেতখার হােসন 
জলা ািজে ট
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