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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 
রাজ  ি খানা (আরএম) শাখা

অে াবর ২০২১ মােসর দওয়ািন মামলা সং া  িবষেয় িব  িজিপ/এিজিপগেণর সােথ সভার কাযিববরণী

সভাপিত এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক, িসেলট

সভার তািরখ ১৭ অে াবর ২০২১
সভার সময় িবকাল ৩.৩০ ঘ কা

ান জলা শাসক, িসেলট এর সে লনক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
       সভাপিত উপি ত িব  সরকাির ৗ িল, িব  সরকাির িভিপ ৗ িল ও সহেযাগী সরকাির ৗ িলগণসহ উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ

 কেরন। সভার েত িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ করা হয় এবং তা সবস িত েম অ েমািদত হয়। সভার আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত আেলাচনাে
পযায় েম িন বিণত িস া  হীত হয়।

.নং আেলাচনা হীত িস া বা বায়েন
১ িব  সরকাির ৗ িল সভােক 

অবিহত কেরন য, দওয়ািন 
আদালেত ায় ৯০০   মামলা 
এবং া  সােভ মামলা ায় ৩২০০  
চলমান আেছ। সে র/২০২১ মােস 
৪   মামলা, ২  া  সােভ 
মামলা ও ১   আিপল মামলা 
িন ি  হেয়েছ। ত ে   
মামলা- TS-
309/21(B/nath) ও TS-
02/20 (F/ganj) সরকােরর 
পে  এবং TS-43/21 (Zkg), 
TS- 234/17 (J/pur) 
সরকােরর িবপে  রায় হয়। া  
সােভ মামলা LST-1064/16 
সরকােরর িবপে  ও LST-
817/17 সরকােরর পে  রায় হয় 
 এবং ১   আিপল মামলা- 
112/19 (SJ-I) সরকােরর 
িবপে  রায় হয়। 
তখন অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িসেলট জানান, িন ি ত 
মামলার নিথস হ সভায় উপ াপন 
করেল সরকােরর িবপে  রায় ত 
মামলার পরবত  করণীয় িবষেয় 
িস া  িনেত সহজ হেব। তখন সভায় 
উপি ত সকল একমত পাষণ 
কেরন। 

১। িন ি ত নিথসহ সভায় 
উপি ত থাকেত হেব। িব  
কৗ িলগণেক সরকাির াথ র ায় 

আরও আ িরকভােব কাজ করেত 
হেব। 

২। সরকােরর পে  বা িবপে  রায় 
হওয়া , া  সােভ ও  
আিপল মামলার নিথ সভায় 
উপ াপেনর েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 

৩। সরকােরর পে  বা িবপে  রায় 
হওয়া নিথ আর.এম শাখায় িত 
মােসর ১২ তািরেখর মে  রেণর 

ব া হণ করেত হেব।

িব  সরকাির ৗ িল
িসেলট

১



২ িবগত মােসর সভার িস া  
মাতােবক িব  িভিপ িজিপগেণর 

বেকয়া বরা  সং া  এক  
িতেবদন ম ণালেয় রেণর িবষেয় 

িব  সরকাির ৗ িল সভায় 
উপ াপন কেরন। তখন অিতির  
জলা শাসক (রাজ ), িসেলট 

জানান, িব  িভিপ িজিপগেণর 
বেকয়া বরা  সং া  িতেবদন  
পযােলাচনা কের সংি  ম ণালেয় 

রণ করা হেব।

 িব  িভিপ িজিপগণ ক ক িরত 
বরা  সংি  িতেবদন  ত 
ম ণালেয় রণ করেত হেব।

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) ও
 রিভিনউ ড  কােল র

রাজ  শাখা, িসেলট

৩ িব  সরকাির ৗ িল সভােক 
অবিহত কেরন য, সরকার পে  
সা  দােনর জ  ধায তািরখ 
জানােনার পরও সংি  ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতাগন যথাসমেয় 
সা  দােন উপি ত না হওয়ায় 
মামলা িবচাের দীঘ ি তা তরী হয়। 
 যথাসমেয় সংি  সকলেক অিবহত 
করার জ  অ েরাধ করা হয়।

সরকার পে  যথাসমেয় সা  
দােনর েয়াজনীয় ব া হেণর 

জ  সংি  সহকারী কিমশনার 
( িম), যথাযথভােব দািয়  পালন 
করেবন। অ থায় দায়-দািয়  
সংি  সহকারী কিমশনার ( িম)- ক 
বহন করেত হেব। 

সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)

৪ সভাপিত মেহাদয় সভায় জানান য 
িক  মামলার জবাব যথসমেয় 
আদালেত দািখল করা হে না মেম 
জানা যাে । মামলার দফাওয়ারী 
জবাব স হ ত সহকারী 
কিমশনার( িম) হেত সং হ বক 
আদালেত দািখল করার ব া হণ 
করেত হেব।

মামলার দফাওয়ারী 
জবাবস হ সহকারী কিমশনার ( িম) 
হেত সং হ বক আদালেত দািখল 
করায় িবল  হওয়ায় কান ি গত 
স ৃ তা বা কােরা গািফলিত আেছ 
িকনা তা পযােলাচনা করেত হেব।

 সহকারী কিমশনার
রাজ  ি খানা শাখা, িসেলট

৫ িব  সরকাির ৗ িল সভােক 
অবিহত কেরন য, স িত িক  
মামলার দফাওয়াির জবাব সংি  
হওয়ার কারেণ িব  আদালেত 

িত ি তা করেত সম া হে । এ 
িবষেয় সহকারী কিমশনার ( িম) 
গণেক েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর 
জ  সভায় অ েরাধ করা হয়।

মামলার জবাবস হ দফাওয়ারী 
আকাের রণ করেত হেব এবং 

েয়াজনীয় কাগজপ  সং  করেত 
হেব।

সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)

৬ অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট জানান- উপসহকারী িম 
কমকতা ও সহকারী িম 
কমকতােদর চলমান িশ ণ ও 
সিমনাের িজিপ/এিজিপগেণর মা েম 
সশন পিরচালনা করেল দওয়ািন 

মামলা ত িন ি  হেব এবং এেত 
সরকােরর াথ র ায় সহায়ক িমকা 
পালন করেব।

উপসহকারী িম কমকতা ও সহকারী 
িম কমকতােদর িশ ণ কম িচেত 

িজিপ/এিজিপগেণর মা েম সশন 
পিরচালনার ব া হণ করেত হেব।

রিভিনউ ড  কােল র

           পিরেশেষ সকলেক আ িরকতা ও িন ার সােথ অিপত দািয়  পালেনর আহবান জািনেয় এবং সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা
হয়।

২



 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক, িসেলট

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১৫.৯৯.০০২.২০.১০০ তািরখ: 
২১ অে াবর ২০২১

৫ কািতক ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  জলা শাসক, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
২) অিতির  জলা ািজে ট, অিতির  জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৩) সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), িসেলট
৪) রিভিনউ ড  কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৫) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৬) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৭) িব  সরকাির ৗ িল , িসেলট/িব  সরকাির িভিপ ৗ িল/িব  অিতির  সরকাির ৗ িল/ িব  সহেযাগী ৗ িল, িসেলট
৮) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

৩


