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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

আইন অধধাখা 

ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 
www.motj.gov.bd 

 
 

ধফলয়: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত ২৮.১২.২০১৬ তাধযদখ অনুধিত বায কামধৃফফযণী। 
 
 

বাধত  :  এভ এ কাদদয যকায, ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়। 
তাধযখ  :  ২৮.১২.২০১৬ ধিস্টাব্দ। 
স্থান  :  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য বা কক্ষ (কক্ষ নাং-৭০৯-৭১০) বফন নাং-৬, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 
 

  (উধস্থত দস্যগদণয তাধরকা ধযধষ্ট-ক তত যধক্ষত আদে)  
 

 বাধত উধস্থত করদক স্বাগত জাধনদয় বায কাজ শুরু কদযন। অত:য বাধতয অনুভততক্রদভ 

উধিফ (আইন) জনাফ এ, এভ াইফুর াান বায আলরাচ্যসূতচ্ অনুমায়ী ম যায়ক্রলভ উস্থান কলযন। 

 

০২. ধফগত বায কামধৃফফযণী বায় উস্থান কযা য় এফাং তা তকান প্রকায াংদাধনী ব্যতীলযলক বায় 

দৃঢ়ীকযণ কযা য়। 

 

০৩. ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও অধীস্থ দপ্তয/াংস্থায তভাট ভাভরায তথ্য: 
 

বায় ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও অধীস্থ দপ্তয/াংস্থায ফদৃল ভাভরায অগ্রগধত উস্থান কযা য় মা 

ধনম্নরূ: 
 

দপ্তয/ংস্থা/তয

দপ্তয/ 

অতধদপ্তয/ 

বফাড য এয নাভ 

ভাভরায ংখ্যা ফতযভান ভাল আগত বভাট ভাভরা তনষ্পতি ভা 

বলল 

বতডং 

ভাভরায 

ংখ্যা  
উচ্চ 

আদারত 

তনম্ন 

আদারত 

উচ্চ 

আদারত 

তনম্ন 

আদারত 

উচ্চ 

আদারত 

(লে) 

তনম্ন 

আদারত 

(লে) 

উচ্চ 

আদারত 

(তফলে) 

তনম্ন 

আদারত 

(তফলে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ধফদজএভধ ৩৮৪ ৭৫৮ ০৮ ১৮ ১১৬৮ ০৬ ০৭ ০০ ০৬ ১১৪৯ 

ধফদজধ (ধফলুপ্ত) ৮০ ১৮৬ ০২ ০০ ২৬৮ ০০ ০০ ০০ ০১ ২৬৭ 

ধফটিএভধ ১০১ ২০৬ ০০ ০০ ৩০৭ ০০ ০০ ০০ ০০ ৩০৭ 

ফাাংরাদদ তাঁত 

তফার্ ৃ

০৮ ০৫ ০০ ০০ ১৩ ০০ ০০ ০০ ০০ ১৩ 

াট অধধদপ্তয ০৯ ২১ ০০ ০০ ৩০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৩০ 

ফাাংরাদদ তযভ 

উন্নয়ন তফার্ ৃ

১১ ১৯ ০০ ০০ ৩০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৩০ 

ফস্ত্র ধযদপ্তয ০৮ ০০ ০০ ০০ ০৮ ০০ ০০ ০০ ০০ ০৮ 

ধফএআযটিআই ০২ ০১ ০০ ০০ ০৩ ০০ ০০ ০০ ০০ ০৩ 

আদভজী ন্স ধর: ০৬ ০৭ ০১ ০১ ১৫ ০০ ০০ ০০ ০০ ১৫ 

ধরকুইদর্ন তর ০৮ ১৮ ০০ ০০ ২৬ ০০ ০১ ০০ ০০ ২৫ 

বভাট= ৬১৭ ১২২১ ১১ ১৯ ১৮৬৮ ০৬ ০৮ ০০ ০৭ ১৮৪৭ 
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০৪. বাধত াংস্থায অধনষ্পন্ন ভাভরাগুদরা য ধফলদয় ফদরন তম, ধফদজএভধয তভাট ভাভরা য ১১৬৮টি, ধনষ্প ধিকৃত ভাভরায 

াংখ্যা ১৯টি, াংস্থায দক্ষ ১৩টি, ধফদক্ষ ০৬টি ভাভরায যায় য়। ধফদজএভধয তিয়াযম্যান জানান ৬টি ভাভরা ধযধবউ কযা দয়দে, 

মাদত যকাদযয স্বাথ ৃজধিত আদে। ভাভরায তদাযকী তজাযদায কযা দয়দে এফাং ভাভরায ধফলদয় ধনয়ধভত বা কযা য়।বাধত 

যকাদযয ধফদক্ষ যায় ওয়া ভাভরা গুদরায গুরুত্ব অনুমায়ী আীর দাদয়য কযা এফাং যায় যকাদযয দক্ষ আনয়দণয প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ধনদদৃনা প্রদান কদযন। ধফদজধয তভাট ভাভরা ২৬৮টি, ধনষ্পিকৃত ভাভরায াংখ্যা াংস্থায দক্ষ ০১টি। বাধত 
ধফদজধয তিয়াযম্যানদক ভাভরায াংখ্যায অনুাদত ধনষ্পধিয ায বৃধিয রদক্ষে মথামথ দদক্ষ গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কদযন। কাযণ 

ভাভরায াংখ্যায অনুাদত ভাভরা ধনষ্পধিয ায খুফই নগণ্য। ধফটিএভধয তভাট ভাভরা ৩ ০৭টি, ধনষ্পধিকৃত ভাভরা তনই। বাধত 

ধফটিএভধয তিয়াযম্যানদক ভাভরায ধফলদয় আযও কদ ায নজয ধদদত ধনদদৃ প্রদান কদযন। ফাাংরাদদ তাঁত তফাদর্যৃ তভাট ভাভরা 

১৩টি, ফতভৃান ভাদ তকান ভাভরা ধনষ্পধি য়ধন। তাঁত তফাদর্যৃ তিয়াযম্যান বায় অধবভত ব্যক্ত কদযন তম, ধভযপুদয তাঁত ল্লী 

স্থাদনয জন্য অফধষ্ট ৩৭.০০ একয জধভয ভাভরায় ধফলদয় আইন উদদষ্টায ভতাভত ধনদয় এ ভন্ত্রণারদয় এফাং আইন ভন্ত্রণারদয় 

তপ্রযণ কযা তমদত াদয। াট অধধদপ্তয  এফাং তযভ উন্নয়ন তফার্-ৃএ দুটি প্রধতিাদন তভাট ভাভরা ৩০টি কদয।  ফতভৃান ভাদ তকান 

ভাভরা আগত ফা ধনষ্পধি য়ধন। বাধত গুরুত্ব ধদদয় ভাভরা ধনষ্পধিয দদক্ষ গ্রদণয জন্য ধনদদৃ প্রদান কদযন। ফস্ত্র ধযদপ্তয 

তভাট ভাভরা ৮টি। এ ধফলদয় ফস্ত্র ধযদপ্তদযয উ ধযিারক জনাফ রায়রা ইয়াধপয জানান ৮টি ভাভরা াধবৃ াংক্রান্ত, তাই ধনয়ধভত 

ভাভরা াংক্রান্ত তকান বা অনুধিত য় না। বাধত ভাভরা াংক্রান্ত ধনয়ধভত বা কযা এফাং এয অগ্রগধত দপ্তয প্রধান ভন্ত্রণারয়দক 

অফধত কযায রদক্ষে াংস্থাগুদরায াদথ জধিত আইনজীধফ, কভকৃতাৃ-কভিৃাযী এফাং ভধনটধযাং কভকৃতাৃদদয প্রদয়াজনীয় উদযাগ 

তনয়ায জন্য  ধনদদৃনা প্রদান কদযন।  আদভজী ন্স ধর: এয তভাট ভাভরা ১৫টি, ধনষ্পধি য়ধন একটিও। বাধত ফদরন ভাভরায 

তদাযকী তজাযদায কযদত দফ। ধরকুইদর্ন তর এয তভয়াদ বৃধিয ধফলদয় বায় অধতধযক্ত ধিফ (তফওধফ) বাদক অফধত কযদর 

বাধত এ ধফলদয় মথামথ দদক্ষ গ্রদণয জন্য অনুদযাধ জানান। বায় বাধত ফদরন তম,  তভাট ১৮৬৮টি ভাভরায ভদে 

ধনষ্পধিকৃত ২১টি ভাভরায় াংস্থায দক্ষ ১৪টি এফাং ধফদক্ষ ৭টি ভাভরায যায় দয়দে। তম ভস্ত ভাভরায যায় াংস্থায ধফদক্ষ ধগদয়দে 

তগুদরায গুরুত্ব অনুমায়ী দ্রুত আীর দাদয়য কযায জন্য ধনদদৃনা প্রদান কদযন। অন্যধদদক এ মাৃদয় ফতভৃান ভাদ ৩০টি ভাভরা নতুন 

দাদয়য দয়দে। এ ভাভরাগুদরায ধফলদয় মথামথ দদক্ষ গ্রদণয জন্য াংস্থাগুদরা যাভ ৃপ্রদান কদযন। বাধত অধনষ্পন্ন ১৮৪৭টি 

ভাভরা ধনষ্পধিয ধফলদয় স্ব স্ব াংস্থাদক ফাদজট ফযাদ্দ যাখায এফাং চুধক্তধবধিক ‘ধপ’ ধনধাৃযণপূফকৃ আইনজীধফ ধনদয়াগ প্রদান কযায 

জন্য যাভ ৃপ্রদান কদযন।  

 

০৫. গুরুত্বপূণ ৃ৩১টি ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত কামকৃ্রভ মাৃদরািনা: 

 

৩১টি ভাভরায কামকৃ্রভ বায় উস্থান কযা দফ এ ব্যাাদয াংধিষ্ট অধতধযক্ত ধিফ, মৄগ্মধিফ ও উধিফগণ এফাং ট্যাগ 

কভকৃতাৃগণ এয অগ্রগধত বাদক অফধত কদযন মা ধনম্নরূ: 

 

০৬. ভধনটধযাং াংক্রান্ত ৩১টি ভাভরায ধফলদয় তথ্য:  

প্রততষ্ঠালনয নাভ: তফলজএভত 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫   ৬ 

ধধবর আধর নাং 

৩১৭/১৫ (ধধবর 

ধটিন পয রীব 

টু আধর নাং 

১২৯২/১৫ দত 

উদ্ভূত এফাং ধযট 

ধটিন নাং 

১১৯৮৮/১২ দত 

উদ্ভূত), আধর 

ধফবাগ, ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাট।ৃ  

 
 

অথ ৃভন্ত্রণারয় কর্তকৃ তফযকাযী ধভর 

মূদয ধজওধফ তরান ভওকুদপয 

ধফলয়টি প্রতোখ্যাত ওয়ায় তা 

াংধফধান অনুমায়ী তফআইনী উদরস্দখ 

কদয তানারী জুট ধভরস্ ধর: এয 

ধজওধফ তরান ৩,০৬,৩৭,৪৬৫/- টাকা + 

২% তনার ইন্টাদযষ্ট ভওকুপ কযায 

ধফলদয় ধনদদৃনা তিদয় ধফযাষ্ট্রায়ত্ব 

তানারী জুট ধভরস্ ধর: কর্তৃক্ষ 

ভাননীয় াইদকাদট ৃধযট ধটিন নাং 

১১৯৮৮/১২ দাদয়য কদযন। 

উক্ত ধযট ভাভরায় ভাননীয় আদারত 

গত ৩০-০৫-১৩ তাধযখ শুনানীদদল 

তানারী জুট ধভরস্ ধর: এরু ক্ষ অথাৃৎ 

ধফদজএভধ 

ক্ষ 

তিয়াযম্যান -

ফনাভ- 

তানারী জুট 

ধভরস্ ধর: 

ক্ষ  

ব্যফস্থানা 

ধযিারক ও 

অন্যান্য। 

জনাফ 

ভধতউয 

যভান 

মৄগ্মধিফ 

(ফস্ত্র)  

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

তভাকদ্দভাটি জরুধযবাদফ 

ধনষ্পধি কযায জন্য 

আইনজীফী র্. যাধফয়া 

ভ ূঁইয়াদক অনুদযাধ 

জানাদনা দয়দে। 

আইজীফী জাধনদয়দেন 

ধধবর আীর 

তভাকদ্দভাটিয তায 

বুক ততধয কযা দয়দে। 

এখন ধধবর আীর 

ভাভরাটি দ্রুত শুনানীয 

ধনধভি ধরদস্ট আনায 

তিষ্টা কযা দে। 
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫   ৬ 

যকাদযয ধফদক্ষ যায় প্রদান কদযন। 

যাদয়য ধফরুদি ভাভান্য সুধপ্রভ তকাদটযৃ 

আধর ধফবাদগ ধধবর ধটিন পয 

রীব টু আধর নাং ১২৯২/১৫ দাদয়য 

কযা য়।  আধর ধফবাগ ০৫-০৭-১৫ 

তাধযখ শুনানী তদল রীব ভঞ্জুয 

কদযদেন এফাং ভাভরাটিয নতুন নম্বয 

দয়দে ধধবর আধর নাং ৩১৭/১৫।  

ধধবর আধর নাং 

৩১৫/১৫ (ধধবর 

ধটিন পয রীব 

টু আধর নাং 

১২৯৪/১৫ দত 

উদ্ভূত),আধর 

ধফবাগ,ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাট।ৃ  

 

 
 

কাদভ জুট ধভরস্ ধর: এয ধজওধফ তরান 

২,৩৪,৪১,৪৫০/- টাকা + ২% তনার 

ইন্টাদযষ্ট ভওকুপ কযায ধফলদয় ধনদদৃনা 

তিদয় ধফযাষ্ট্রায়ত্ব কাদভ জুট ধভরস্ ধর: 

কর্তৃক্ষ ভাননীয় াইদকাদট ৃধযট ধটিন 

নাং ১১২৭৩/১২ দাদয়য কদযন। উক্ত 

ভাভরায় ভাননীয় আদারত গত ৩০-০৫-

১৩ তাধযখ শুনানীদদল কাদভ জুট 

ধভরস্ ধর: এয দক্ষ অথাৃৎ যকাদযয 

ধফদক্ষ যায় প্রদান কদযন। যাদয়য ধফরুদি 

ভাভান্য সুধপ্রভ তকাদটযৃ আধর ধফবাদগ 

ধধবর ধটিন পয রীব টু আধর নাং 

১২৯৪/১৫ দাদয়য কযা য়। আধর 

ধফবাগ ০৫-০৭-১৫ তাধযখ শুনানী তদল 

রীব ভঞ্জুয কদযন এফাং আধর 

ভাভরাটিয নতুন নম্বয দয়দে ধধবর 

আধর নাং ৩১৫/১৫।  

ধফদজএভধ 

ক্ষ 

তিয়াযম্যান -

ফনাভ- 

কাদভ জুট 

ধভরস্ ধর: 

দক্ষ  

ব্যফস্থানা 

ধযিারক ও 

অন্যান্য। 

জনাফ 

ভধতউয 

যভান 

মৄগ্মধিফ 

(ফস্ত্র) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

তভাকদ্দভাটি জরুধযবাদফ 

ধনষ্পধি কযায জন্য 

আইনজীফী র্. যাধফয়া 

ভ ূঁইয়াদক অনুদযাধ 

জানাদনা দয়দে। 

আইজীফী জাধনদয়দেন 

ধধবর আীর 

তভাকদ্দভাটিয তায 

বুক ততধয কযা দয়দে। 

এখন ধধবর আীর 

ভাভরাটি দ্রুত শুনানীয 

ধনধভি ধরদস্ট আনায 

তিষ্টা কযা দে। 

ধধবর আধর নাং 

৩১৬/১৫ (ধধবর 

ধটিন পয রীব 

টু আধর নাং 

১২৯১/১৫ দত 

উদ্ভূত), আধর 

ধফবাগ, ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাট।ৃ 

 
 
 

ন্যানার জুট ধভরস্ ধর: এয ধজওধফ 

তরান ৪,৭৮,১৬,৩৭৩/- টাকা + ২% 

তনার ইন্টাদযষ্ট ভওকুপ কযায ধফলদয় 

ধনদদৃনা তিদয় ধফযাষ্ট্রায়ত্ব ন্যানার জুট 

ধভরস্ ধর: কর্তৃক্ষ ভাননীয় াইদকাদট ৃ

ধযট ধটিন নাং ১১৯৮৮/১২ দাদয়য 

কদযন। উক্ত ভাভরায় ভাননীয় আদারত 

গত ৩০-০৫-১৩ তাধযখ শুনানীদদল 

ন্যানার জুট ধভরস্ ধর: এয দক্ষ অথাৃৎ 

যকাদযয ধফদক্ষ যায় প্রদান কদযন।  

যাদয়য ধফরুদি ভাভান্য সুধপ্রভ তকাদটযৃ 

আধর ধফবাদগ ধধবর ধটিন পয রীব 

টু আধর নাং ১২৯১/১৫ দাদয়য কযা য়। 

আধর ধফবাগ ০৫-০৭-১৫ তাধযখ শুনানী 

তদল রীব ভঞ্জুয কদযদেন এফাং 

ভাভরাটিয নতুন নম্বয দয়দে ধধবর 

আধর নাং ৩১৬/১৫।  

ধফদজএভধ 

ক্ষ 

তিয়াযম্যান -

ফনাভ- 

ন্যানার জুট 

ধভরস্ ধর: 

দক্ষ-

ব্যফস্থানা 

ধযিারক ও 

অন্যান্য। 

জনাফ 

ভধতউয 

যভান 

মৄগ্মধিফ 

(ফস্ত্য) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

তভাকদ্দভাটি জরুধযবাদফ 

ধনষ্পধি কযায জন্য 

আইনজীফী র্. যাধফয়া 

ভ ূঁইয়াদক অনুদযাধ 

জানাদনা দয়দে। 

আইজীফী জাধনদয়দেন 

ধধবর আীর 

তভাকদ্দভাটিয তায 

বুক ততধয কযা দয়দে। 

এখন ধধবর আীর 

ভাভরাটি দ্রুত শুনানীয 

ধনধভি ধরদস্ট আনায 

তিষ্টা কযা দে।   
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযা

য নাভ  

দফী 

দপ্তয/ংস্থা

য ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ধধবর ধটিন 

পয রীব টু আধর 

নাং ৭৪৭/১৩, 

আীর ধফবাগ। 

ফাাংরাদদ সুধপ্রভ 

তকাট।ৃ 

আধিদটন নাম্বায 

িদফ। 

 
 

ধফদজএভধয াদথ ভাইদকায 

ব্যফাধয়ক চুধক্ত বদেয কাযদণ 

ভাইদকায ক্ষধত ওয়ায কথা উদল্লখ 

কদয ধফপুর অাংদকয ক্ষধত দাফী 

কদযদজরা জজ আদারত, ঢাকায় 

আধফদৃেন ধভদক নাং ৭৯১/০৩ 

দাদয়য কদযন। উক্ত ভাভরায় ধনদয়াধজত 

আধফদৃেটয ধফদজএভধয ধফদক্ষ ধফপুর 

অাংদকয এোওয়ার্ ৃপ্রদান কদযন। 

ধফদজএভধ দত উক্ত আধফদৃেটয 

ধনদয়াদগয ধফরুদি ভাননীয় াইদকাদট ৃ

ধধফর ধযধবন নাং ৪০১২/০৬ দাদয়য 

কযদর ভাননীয় আদারত ধফদজএভধয 

ধফদক্ষ যায় প্রদান কযায় আধর 

ধফবাদগ আধর ভাভরাটি দাদয়য কযা 

য়। ভাননীয় আদারত গত ২৯-০১-১৬ 

তাধযদখ উবয় দক্ষয শুনানী তদল 

আধিদেটয ধনদয়াগ কদয ভাভরাটি 

ধনস্পধি কদযন।  

ধফদজএভধ-

ফনাভ- 

ভাইদকা জুট 

এন্ড ব্যাগ 

কযদাদযন

। 
 

 

নাধভা 

তফগভ 

মৄগ্মধিফ 

(াট-২) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন

, ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থা

ক (আইন), 

ধফদজএভধ।  

২৯.১০.২০১৬ তাধযদখ 

উবয় দক্ষয শুনানী তদল 

ধরধখত ফক্তব্য দাধখর 

কযায জন্য আধফদৃেটয 

ভদাদয় ধনদদৃ প্রদান 

কদযদেন। উক্ত ধনদদৃ 

অনুমায়ী ধরধখত ফক্তব্য 

আধফদৃেটদযয ধনকট জভা 

তদয়া দয়দে। যফতী 

তাধযখ এখনও ধাম ৃ

য়ধন।  

তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নাং 

৪৮৯০/০৮, ৫ভ 

মৄগ্ম তজরা জজ 

আদারত, ঢাকা।  

 
 

ধনাত জুট ধভদরয ভধতধিদরয ১১ 

কা া ১৩ েটাক জধভ তৎাংরগ্ন 

অন্যান্য জধভয স্বত্ব তঘালনায দাফীদত 

জননক তভাাম্মৎ জাানাযা তফগভ গাং 

এয দক্ষ ধনদয়াধজত আভদভাক্তায তভা: 

াধফবুয যভান (যাজু) গাং তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নাং ৪৮৯০/০৮ ভাভরা দাদয়য 

কদযন। ফাদী দক্ষয স্বাক্ষীয জফানফন্দী 

াংদাধন কযায আদফদন ও ভদিাতা 

চুধক্তদেয মূরকধ আদারদত দাধখর 

কযায আদদ দাদনয ধনধভদি ৬ নাং 

ধফফাদী জননক পধযদ তাদদনয 

ধফফাদীয আদফদন নাভঞ্জুয কযা উক্ত 

চুধক্তে দাধখর দত ভাননীয় আদারত 

ফাদী ক্ষদক অব্যাধত ধদদর পধযদ 

তাদন উক্ত আদদদয ধফরুদি ও তদ: 

৪৮৯০/০৮ নাং ভাভরায কামকৃ্রভ 

স্থধগদতয জন্য াইদকাদট ৃধধবর 

ধযধবন ৯৪০/১৩ দাদয়য কদযন। 

তভাাম্মৎ 

জাানাযা  

তফগভ গাং 

এয দক্ষ 

ধনদয়াধজত 

আভ তভাক্তায 

তভা: াধফবুয 

যভান যাজু 

গাং -ফনাভ- 

ধিফ, 

গৃায়ণ ও 

গণপূত ৃ

ভন্ত্রণারয় 

গাং। 

 

নাধভা 

তফগভ 

মৄগ্মধিফ 

(াট-২) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন

, ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থা

ক (আইন), 

ধফদজএভধ।  

উচ্চ আদারদত ভাভরায 

কাযদণ আদারত তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা              নাং-

৪৮৯০/০৮ এয কামকৃ্রভ 

গ্রণ কদযদেন না। 
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযা

য নাভ  

দফী 

দপ্তয/ংস্থা

য ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা নাং 

৭০৪/১৪, ৫ভ মৄগ্ম 

তজরা জজ 

আদারত, ঢাকা। 

 
 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় দত  ধনাত জুট 

ধভদরয ভধতধিদরয জধভ (১১ কা া ১৩ 

েটাক জধভ) ২১-১০-১৩ তাধযদখয 

দেয ভােদভ িট্টগ্রাভ ধভধত, ঢাকাদক 

৯৯ ফেদযয জন্য উক্ত জধভ ইজাযা 

প্রদান কযা য়। যফতীদত ২১-১০-১৪ 

তাধযদখ ভন্ত্রণারয়  কর্তকৃ উক্ত ইজাযা 

চুধক্ত দধরর ফাধতর কযা য়। রীজ 

ফাধতদরয ধযদপ্রধক্ষদত িট্টগ্রাভ ধভধত, 

ঢাকা কর্তকৃ ম্পধিটি তযধজধষ্ট্র রীজ 

দধররমূদর স্বত্বফান ভদভ ৃতঘালনামূরক 

ধর্ক্রী প্রদাদনয জন্য ভাভরাটি দাদয়য 

কদযন। 

িট্টগ্রাভ 

ধভধত, ঢাকা 

-ফনাভ- 

 ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয়ও 

অন্যান্য। 

নাধভা 

তফগভ 

মৄগ্মধিফ 

(াট-২) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন

, ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থা

ক (আইন), 

ধফদজএভধ।  

ভাভরাটিদত 

ধফদজএভধদক ক্ষভুক্ত 

কযা য়ধন। ধফদজএভধ 

দত ক্ষভুধক্তয আদফদন 

কযা দয়দে। মা শুনানীয 

জন্য আদে। 

১৭.০৫.২০১৬ তাধযখ 

ধদন ধাম ৃধের। ধফিাযক 

না থাকায় িাজ ৃএয 

তকাদট ৃউক্ত শুনানী 

অনুধিত য়ধন। আগাভী 

০১.০২.১৭ তাধযখ। 

ধযধবউ ধটিন নাং 

৩০৩/১৫ 

(ধধএরএ নাং 

৯২২/১২, যীট 

ধটিন নাং- 

৮১৯৪/১০ দত 

উদ্ভূত) আধর 

ধফবাগ, ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাট।ৃ 

 
 

তফরা আটিধৃপদটক্স-তক রীজ প্রদানকৃত 

৫.৩০ একয জধভ রীজ চুধক্তয 

তাৃনুমায়ী তপযতদদয়ায জন্য ধভর 

কর্তকৃ তাদদযদক তনাটি প্রদান কযা 

দর তফরা আটিধৃপদটক্স ধযট ধটিন নাং  

৮১৯৪/১০ দাদয়য কদয।। উক্ত ধযট 

ভাভরায় তফরা আটিধৃপদটক্স এয দক্ষ 

যায় ওয়ায় ধভর কর্তকৃ ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভ তকাদটযৃ আধর ধফবাদগ 

ধধএরএ নাং ৯২২/১২ দাদয়য কযা 

য়। উক্ত ধধএরএ নাং ৯২২/১২ 

ভাভরায় ভাভান্য আদারত ১৩-০৮-১৫ 

তাধযদখ শুনানী তদল ধভদরয ধফদক্ষ 

যায় প্রদান কযায় ধভর কর্তকৃ ধযধবউ 

ধটিন নাং ৩০৩/১৫ দাদয়য কযা 

দয়দে।  

রধতপ 

ফাওয়ানী জুট 

ধভরস্ ধর: -

ফনাভ-তফরা 

আটিধৃপদটক্স। 

জনাফ 

ধদরী 

কুভায 

াা 

অতততযক্ত 

ধিফ 

(প্রান) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন

, ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থা

ক (আইন), 

ধফদজএভধ।  

ভাভরাটিদত ভাভরা 

ধযিারনাকাযী 

আইনজীফী র্. যাধফয়া 

ভইয়ায াদথ ম্প্রধত 

এটনী তজনাদযর 

ভদাদয়দক ধনদয়াধজত 

কযা দয়দে। এটধন ৃ

তজনাদযর ভদাদদয়য 

াদথ াক্ষাত কদয 

ভাভরাটি দ্রুত শুনানীয 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

অনুদযাধ জানাদনা 

দয়দে।  

অয ভাভরা নাং 

৮০৩/১০, ৩য় মৄগ্ম 

তজরা জজ 

আদারত, িট্টগ্রাভ। 

 
 

ধভদরয  ধফ. এ. দাগ নাং- ১৩৮, ১৩৯ 

এয ৩ একয ৩৪ তক ম্পধি স্বত্বফান 

ও স্বাথফৃান ভদভ ৃতঘালনায ধর্ধক্র প্রদান 

এফাং উক্ত জধভয ধফ এ খধতয়ান ভর 

ভদভ ৃতঘালনা প্রদাদনয জন্য ভাভরাটি 

দাদয়য কদযন। 

 

নুরুদন্নো 

তফগভ গাং 

দক্ষ 

আ.জ.ভ 

তভাোঃ নাধয 

উধদ্দনগাং-

ফনাভ-আধভন 

জুট ধভল্ গাং 

জনাফ 

ধদরী 

কুভায 

াা 

অতততযক্ত 

ধিফ 

(প্রান)  

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন

, ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থা

ক (আইন), 

ধফদজএভধ।  

ভাভরাটি শুনানী কদয দ্রুত 

ধনষ্পধি কযায জন্য ধভর 

কর্তকৃ দেয ভােদভ 

আইনজীফীদক অনুদযাধ 

কযা দয়দে। আগাভী 

২২.০৩.২০১৭ তাধযখ 

শুনানীয জন্য ধাম ৃআদে 
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযা

য নাভ  

দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ধধএরএ নাং 

৩৪৪৩/১৫ (এপএ 

নাং ৭৫৯/৯১ দত 

উদ্ভূত)। আধর 

ধফবাগ, ফাাংরাদদ 

সুধপ্রভদকাট।ৃ 

 
 

 ধভদরয অধপা ৃতকায়াটাৃয াংরগ্ন ৩০ 

তাাং জধভয ভাধরকানা দাফী 

াংক্রাভত্ম ধফলদয় ভভতাজ উধদ্দন গাং 

তদওয়ানী তভাকদ্দভা নাং ০৪/৯১ দাদয়য 

কযদর ভাভরাটি খাধযজ য়। উক্ত 

খাধযজাদদদয তপ্রধক্ষদত ভভতাজ উধদ্দন 

গাং এয দক্ষ তায তেদর আ: ফাদযক 

ধভয়া গাং ভাননীয় াইদকাদট ৃ পাষ্ট 

আধর নাং ৭৫৯/৯১ ভাভরা কযদর 

তাদদয দক্ষ যায় ওয়ায় ধভর কর্তৃক্ষ 

আধর ভাভরাটি দাদয়য কদযন।  

কধযভ জুট 

ধভরস্ ধর: -

ফনাভ- আ: 

ফাদযক ধভয়া 

গাং 

জনাফ 

ধদরী 

কুভায 

াা 

অতততযক্ত 

ধিফ 

(প্রান) 

১। মুাম্মদ 

াদরউদ্দীন, 

ধিফ, 

ধফদজএভধ। 
২। 
ভাব্যফস্থাক 

(আইন), 

ধফদজএভধ।  

ভাভরাটি কজ ধরদষ্ট 

এদন দ্রুত ধনষ্পধি কযায 

জন্য ভাভরা 

ধযিারনাকাযী 

আইনজীফীদক ে 

ভাযপত অনুদযাধ কযা 

দর ধতধন জানান তম, 

ভাভরাটি কজ ধরদস্ট 

আনায জন্য তিষ্টা 

কযদেন। 

 

প্রততষ্ঠালনয নাভ: তফটিএভত 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ধধবর আধর- 

২৩৪/২০১৫ 

দত 

২৩৯/২০১৫ 

(তভাট ৬টি 

ভাভরাটি একই 

ধফলয় াংক্রান্ত 

ওয়ায় একটি 

ক্রদভ ১টি 

ভাভরা ধাদফ 

উদল্লধখত) 

ধফটিএভধ’য াটদখারাস্থ ওয়াযী 

তভৌজায় ৪.২৫৪৩ একয জধভ 

যদয়দে। উক্ত জধভ জাতীয়কযণকৃত 

ঢাকাশ্বযী কটন ধভদরয ম্পধি। 

ম্পধিয ফদৃল তযকর্ ৃভানগয 

জধয ফা ধটি জধযদয তযকর্ ৃ

ধফটিএভধ’য নাদভ য়। ধফটিএভধ 

দত আদফদন ক্রদভ ৪২ ধাযায 

পুনোঃশুনানী গ্রন কদয তযকর্ ৃকযা 

য়। অনফধ দখরদাযগন চূিান্ত িাৃ 

প্রকাদয য ধফটিএভধ’য জন্য 

৪২ ধাযায় শুনানী গ্রদনয তফধতা 

িোদরজ্ঞ কদয ভাভান্য াইদকাদট ৃ

৬টি যীট ধটিন রুজু  কদয। মায 

যায় ধফটিএভধ’য ধফদক্ষ য় এফাং 

ধফটিএভধ ৬টি ধধবর ধটিন 

পয রীব টু আধর ভাভরা রুজু 

কদয। আধর শুনানী অদন্ত ৬টি 

ধধবর ধটিন পয রীব টু আধর 

ভাভরায রীব ধফটিএভধ’য দক্ষ 

গ্রান্ড য়। তৎয, অে ধধবর 

আধর ৬টি ভাভরা য় মা চুিান্ত 

ধনষ্পধিয অদক্ষায়। 

ধফটিএভধ 

ফনাভ নাধযন 

সুরতানা, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ তভাোঃ 

ধনজাভ গাং, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ াইদুয 

যভান গাং, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ তভাোঃ 

আবুর ফাায 

গাং, ধফটিএভধ 

ফনাভ ভঞ্জুরুর 

কধযভ গাং, 

ধফটিএভধ 

ফনাভ আদভদ 

আদযধপন। 

জনাফ তভা: 

যভজান আরী 

মৄগ্মধিফ 

(অতডট) 

জনাফ ীযজাদা 

ীদুর ারুন , 

তযচ্ারক 

(তযচ্ারন) 

জনাফ কাজী 

তপলযাজ 

বালন, 

উ-

ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

 

৬টি ততবর 

তটিন পয রীব 

টু আীর ভা ভরা 

তফজ্ঞ এযাটতন য 

বজনালযর এফং 

ব্যাতযস্টায বভাোঃ 

ফদরুলদাজা এয 

দ্বাযা তফটিএভত ’য 

লে রীব গ্রাড 

য়ায য অত্র 

ততবর আীর 

ভাভরা চুড়ান্ত 

শুনানীয উলেতিত 

তফজ্ঞ 

আইনজীফীগন 

প্রস্তুত যলয়লেন । 
শুনানীয তাধরকায় 

আা াদদক্ষ 

শুনানী অনুধিত 

দফ। 
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ভাভরায নং 

 

তভর/প্রততষ্ঠা

বনয নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফ

ফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  

দফী 

দপ্তয/ং

স্থায ট্যাগ 

অতপালয

য নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ধধবর 

ধটিন পয 

রীব টু 

আধর- 

২৮২৩/২০১৪ 

 

তপণীস্থ তদাস্ত তটক্সটাইর ধভদরয 

উদ্বৃি ১২.৮৭ একয জধভয ধতনটি প্লট 

তটন্ডাদযয ভােদভ ধফধক্র কযায 

প্রধক্রয়া কযা য়। তটন্ডাদয ধতনটি দয 

দফাৃচ্চ দয ধাদফ ধফদফধিত য়। 

তটন্ডাযটি ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ ফাধতর 

কযা য়। ফাধতরকৃত ধতনজন দফাৃচ্চ 

দযদাতা তটন্ডায ফাধতদরয ধফরুদি 

ভাভান্য াই তকাদট ৃযীট ধটিন-

১৪২৩/২০০৯ দাদয়য কদয। মায যায় 

যকাদযয ধফদক্ষ য়। উক্ত যাদয়য 

ধফরুদি অে আধর ভাভরা রুজু কযা 

দয়দে। উদল্লখ্য তম, ইদতাভদে 

দফাৃচ্চ দযদাতা তটন্ডাদয উদল্লধখত 

মুদয় অথ ৃধফটিএভধ তক প্রদান 

কদযদেন।  

ধফটিএভ

ধ ফনাভ 

িাদা ৃ

ফ্ল্োওয়ায 

ইন্ডাধিজ 

ধরোঃ গাং 

জনাফ তভা: 

যভজান 

আরী 

মৄগ্মধিফ 

(অতডট) 

জনাফ 

ীযজাদা 

ীদুর 

ারুন, 

তযচ্ারক 

(তযচ্ারন

) 

জনাফ 

কাজী 

তপলযাজ 

বালন, 

উ-

ভাব্যফস্থা

ক 

(আইন) 

ভাভরাটিদত ধফজ্ঞ আইনজীফী এফাং 

ধফজ্ঞ এোটধন ৃতজনাদযর ধফদল 

গুরুদত্বয  াদথ ব্যফস্থা গ্রন কযদেন। 

যীট ধটিন-

৯৮৮০/২০১০  

খুরনা তটক্সটাইর ধভর এফাং 

ওধযদয়ন্ট তটক্সটাইর ধভর – ২টা 

ধভর ১৯৭০ াদর ফাধদয/ধটিনায 

ভামুদ আরী মৃধায ধতা দুইটি 

নন-জুধর্ধয়ার স্টোম্প এয 

আনদযধজষ্টার্ ৃদুইটি র্কুদভন্ট এয 

ভােদভ তকনা সূদে ভাধরকানায 

দাফী কদয অে ভাভরা রুজু কদয। 

প্রকৃতদক্ষ, ফাদী ধভর দুইটিয 

তকনায জন্য তৎকারীন মুধরভ 

কভাধয়ৃার ব্যাাংক ফতভৃাদন রুারী 

ব্যাাংক তথদক ঋণ ধনদয় ক্রয় 

কদযন। তকনায য ধভর দুইটিয 

ভাধরক ধাদফ তক্রতায নাভ 

জদয়ন্ট স্টক তকাম্পনীদত ধনফন্ধন 

না কযায় উক্ত ক্রয় আইনধি 

য়ধন। তদুধয উক্ত ধভর দুইটিয 

ধফযীদত রূারী ব্যাাংদকয দাফী 

যকায কর্তকৃ পূযণ কযা দয়দে 

ধভর দুইটি ধনষ্কন্টক কযায স্বাদথ ৃ

জাতীয়কযদণয য ধ.ও.-২৭ এয 

ক্ষধতপূযণ াওয়ায ধফধান ভদত 

ফাদী ক্ষ যকাদযয ধনকট ১৯৮২ 

াদর ক্ষধতপূযণ দাফী কযদর 

জদয়ন্ট স্টক তকাম্পানীদত ধনফন্ধন 

না কযায় ক্ষধতপূযণ ান নাই। 

ভামুদ 

আরী 

মৃধা 

ফনাভ 

ধফটিএভ

ধ 

জনাফ তভা: 

যভজান 

আরী 

মৄগ্মধিফ 

(অতডট) 

জনাফ 

ীযজাদা 

ীদুর 

ারুন, 

তযচ্ারক 

(তযচ্ারন

) 

জনাফ 

কাজী 

তপলযাজ 

বালন, 

উ-

ভাব্যফস্থা

ক 

(আইন) 

যীট তটিন ভাভরাটি ২(দুই) ফায চূড়ান্ত 

শুনানী অলন্ত যালয়য জন্য তনধ যাতযত তদলন 

বফঞ্চ ববলে মায়| ংস্থা প্রধান,  তফজ্ঞ 

আইনজীফী জনাফ ইউসুপ বালন 

হুভায়ুন এফং তফজ্ঞ এযাটতন য বজনালযর 

ালফ এয ফ যাত্মক প্রলচ্ষ্টায় ভাননীয় 

প্রধান তফচ্াযতত অত্র  ভাভরাটিয গুরুত্ব 

অনুধাফন কলয শুধুভাত্র অত্র ভাভরা 

শুনানীয জন্য তফচ্াযতত সয়দ বযপাত 

আলভদ এফং তফচ্াযতত ভামুদুর ক 

এয ভন্বলয় ১টি সদ্বত বফঞ্চ গঠন কলয 

তদলয়লেন বমিালন গত ২৮-৭-১৬ এফং 

১১-৮-১৬ তাতযলি শুনানী অনুতষ্ঠত য়| 

তফটিএভত’য লে তফজ্ঞ এযাটতণ য 

বজনালযর শুনা নী কলযন এফং তফজ্ঞ 

আইনজীফী জনাফ ইউসুপ বালন 

হুভায়ুন  তডএতজ ীদুর ইরাভ 

উতস্থত তেলরন এফং প্রততলে 

তফটিএভত’য তফরুলে প্রততদ্বতিতা কলযন 

জনাফ বযাকন উতদন ভামুদ 

এলাতলয়ট, লে ব্যাতযস্টায 

বভাস্ততপজুয যভান | গত ২৪-৮-১৬ 

তাতযলি বল ফা চুড়ান্ত শুনানী তালফ 

ভাভরাটি বল য়ায জন্য তনধ যাতযত 

থাকলর অজ্ঞাত কাযলণ ভাভরাটি 

শুনানীয জন্য তরলস্ট আলতন| 
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ভাভরায নং 

 

তভর/প্রততষ্ঠা

বনয নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভাভান্য 

াইদকাট,ৃ 

ঢাকা। 

যীট ধটিন- 

৩৮৬৬/২০০

৮ 

 

ধদ এধয়াটিক কটন ধভদরয াদফক 

ফাাংরাদদী ভাধরকদদয ধনকট 

স্তান্তয কযা য়। ধভর স্তান্তয 

চুধক্ত িযভ বাদফ বদেয পদর 

যকায কর্তকৃ ধভরটি প্রজ্ঞান 

জাধয কদয পুনোঃঅধধগ্রন কযা য়। 

জাধযকৃত প্রজ্ঞান এফাং 

পুনোঃঅধধগ্রদনয ধফরুদি ধভর 

গ্রধতায দক্ষয ধযিারক ধাদফ 

দাফীদায জনাফ ইিাীভ খধরর অে 

ভাভরা রুজু কদযন। 

ইিাীভ 

খধরর 

ফনাভ 

ধফটিএভধ 

গাং। 

জনাফ তভা: 

ভধনরুজ্জাভান 

মৄগ্মধিফ 

(প্রান-২)  

জনাফ 

ীযজাদা 

ীদুর ারুন , 

তযচ্ারক 

(তযচ্ারন) 

জনাফ কাজী 

তপলযাজ 

বালন, 

উ-

ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

ভাভরাটি ধফটিএভধ’য 

তৎযতায় ১৬-০৬-২০১৫ 

তাধযদখ খাধযজ কযাদনা য়। 

ধকন্তু, পুনযায় গত ১০-১১-

২০১৫ তাধযদখ ধযদষ্টায/ 

পুনরুধজ্জফীত কযা য়। 

তদধনক কামতৃাধরকায় আা 

াদদক্ষ শুনানী দয় ধনষ্পধি 

দফ। 

ভাভান্য 

াইদকাট,ৃ 

ঢাকা। 

যীট ধটিন- 

৫৭৩৯/২০১

৩ 

নাযায়নগঞ্জস্থ ধিিযঞ্জন কটন 

ধভদরয জধভদত তটক্সটাইর ল্লী 

স্থাদনয  প্রকল্পটি ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ অনুদভাধদত। 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয স্বাদথ ৃউক্ত 

জধভদত ধতনটি পুকুয বযাদটয 

প্রদয়াজন য়। পুকুয বযাদটয জন্য 

তটন্ডায আফান কযা দর 

ধযদফফাদী আইনজীফী াংগ ন 

তফরা ভাভান্য াইদকাদট ৃউক্ত 

পুকুয ধতনটি বযাদটয ধফরুদি অে 

ভাভরা রুজু কদয।  পুকুয মাদত 

ধফটিএভধ কর্তকৃ বযাট কযদত না 

াদয তায জন্য এ ভাভরা। 

ধযদফফা

দী 

আইনজীফী 

াংগ ন 

তফরা ফনাভ 

ধফটিএভধ 

গাং। 

জনাফ তভা: 

ভধনরুজ্জাভান 

মৄগ্মধিফ 

(প্রান-২) 

জনাফ 

ীযজাদা 

ীদুর ারুন , 

তযচ্ারক 

(তযচ্ারন) 

জনাফ কাজী 

তপলযাজ 

বালন, 

উ-

ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

ভাভান্য াইদকাট ৃপুকুয 

বযাদটয উয ধনদলধাজ্ঞায 

অন্তফতৃী আদদ প্রদান 

কদযন। তদধনক 

কামতৃাধরকায় আা 

াদদক্ষ শুনানী দয় ধনষ্পধি 

দফ। 

 

ভাভান্য 

াইদকাট,ৃ 

ঢাকা। 

যীট ধটিন- 

৭৫২৪/২০১৪ 

িট্টগ্রাভস্থ বাধরকা উদরন ধভদরয 

উদ্বৃি ৩.৯০ একয জধভ তটন্ডাদযয 

ভােদভ ধফধক্র কযা য়। ধফধক্রত 

উদ্বৃি জধভয তটন্ডাদয প্রাপ্ত দয এয 

দ্বাযা যকাদযয স্বাথ ৃক্ষুন্ন দয়দে। 

এ তপ্রধক্ষদত ভন্ত্রণারয় দত ধফধক্র 

ফাধতদরয জন্য যকায ধিান্ত 

গ্রন কদয। ধিান্ত ভদত ভন্ত্রণারয় 

দত ে প্রযণ কযা য়।    উক্ত 

ধফধক্র ফাধতর আদদদয ধফরুদি 

তক্রতা প্রধতিান অে যীট ধটিন 

রুজু কদয। 

স্মাট ৃধজন্স 

ধরোঃ ফনাভ 

ধফটিএভধ 

গাং। 

বফগভ 

বালরী 

তযীন 

আলভদ 

মৄগ্মধিফ 

(ফাদজট) 

জনাফ 

ীযজাদা 

ীদুর ারুন , 

তযচ্ারক 

(তযচ্ারন) 

জনাফ কাজী 

তপলযাজ 

বালন, 

উ-

ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

আীর দালয়য  প্রতক্রয়াধীন। 

আীর দালয়য জন্য তফজ্ঞ 

আইনজীফী জনাফ ফায়দুয 

যভানলক তনলয়াগ প্রদান 

কযা লয়লে। 
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

তদওয়ানী 

তভাকদ্দভা 

নম্বয-১০/১৯৯৮ 

(নতুন নম্বয-

২০৩/২০১৬)। 

ধফটিএভধ’য ওয়াযী তভৌজায 

াটদখারাস্থ ম্পধিয অনফধ 

দখরদাযগন ধম্মধরত বাদফ 

তদওয়ানী তভাকদ্দভা দাদয়য 

কদযন। ভাভরাটিলত 

দালয়যকাযীগন দীর্ঘ যযকার মাফৎ 

ফফালয দাফীলত যকাযী 

মূলে মায মায দিরীয় জতভ 

তালদয তনকট  স্তান্তলযয দাফী 

জাতনলয়লেন। 

জনাফ 

আব্দুর 

জধরর 

ফনাভ 

ধফটিএভধ। 

বফগভ 

বালরী 

তযীন 

আলভদ 

মৄগ্মধিফ 

(ফাদজট) 

জনাফ 

ীযজাদা 

ীদুর ারুন , 

তযচ্ারক 

(তযচ্ারন) 

জনাফ কাজী 

তপলযাজ 

বালন, 

উ-

ভাব্যফস্থাক 

(আইন) 

ংস্থায প্রতততনতধ অগ্রগতত 

বায় উস্থান কযলফন। 

 
প্রধতিাদনয নাভ: ধফদজধ (ধফলুপ্ত) 

 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

রীব টু আীর নাং-

২২০৮/১৩ 

 

ইউধনবাৃদর জুট তের্া ৃ

ধরোঃ নাভীয় ম্পধিয 

ভাতরকানা ংক্রান্ত ভাভরা। 

ফাদী-ধধনয়য 

কাযী ধিফ , ফস্ত্র 

ও াট ভন্ত্রণারয় 

গাং ধফফাদী -দতেন্দ্র 

কৃষ্ণ তিৌোঃ 

জনাফ 

তনলুপায 

নাজনীন 

উধিফ 

(প্রান-১)  

জনাফ বভাোঃ 

লুৎপয 

যভান, 

ত, 

ভাভরাটি সদতনক 

কজতরলষ্ট অন্তযভুক্ত 

কলয শুনানী ম্পলেয 

জন্য ংতিষ্ট 

আইনজীলক তাতগদ 

বদয়া লে।  

এপ,এ নং -

৩০৫/০৪  

 

বভা য যাজা জানকী নাথ 

যায় নাভীয় ংস্থায 

ম্পতিয ভাতরকানা 

ংক্রান্ত ভাভরা। 

ফাদী-াজী ভনসুয 

আলভদ গং 

তফফাদী-তফলজত গং 

জনাফ 

তনলুপায 

নাজনীন 

উধিফ 

(প্রান-১) 

ঐ ভাভরাটি সদতনক 

কজতরলষ্ট অন্তযভুক্ত 

কলয শুনানী ম্পলেয 

জন্য ংতিষ্ট 

আইনজীলক তাতগদ 

বদয়া লে। 

এপ,এ,টি নাং-

১০৫/২০০৫ 

এপ.এ.নাং-৪৯/০৫ 

 

নাযায়ণগঞ্জ তজরা য 

টানফাজাযস্থ অফধস্থত তযরী 

কুরী ফাগাদন য ম্পধিয 

ভাধরকানা ংক্রান্ত ভাভরা।  

ফাদী-ধফদজধ গাং , 

ধফফাদী-তগারাভ 

যভান গাং 

জনাফ 

তনলুপায 

নাজনীন 

উধিফ 

(প্রান-১) 

ঐ ভাভরাটি সদতনক 

কজতরলষ্ট অন্তযভুক্ত 

কলয শুনানী ম্পলেয 

জন্য ংতিষ্ট 

আইনজীলক তাতগদ 

বদয়া লে। 

ততবর তযতবন 

নং-৫২০৩/০৭ 

 

ংস্থায বদৌরতপুযস্থ এভ 

বক-২ বপ্র াউলজয 

ম্পতিয ভাতরকানা 

ংক্রান্ত  ভাভরা। 

ফাদী-জনাফ তদুর 

ইরাভ, তফফাদী-

তফলজত 

জনাফ 

তনলুপায 

নাজনীন 

উধিফ 

(প্রান-১) 

ঐ ভাভরাটি শুনানীঅলন্ত 

ংস্থায লে যায় 

লয়লে।  
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-১০- 

 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যীট তটিন নং -

৬৯১১/১৩ 

 

চ্ট্টগ্রাভস্থ এতত বযরী 

বপ্র াউলজয ম্পতি 

তফক্রলয়য দযত্র তফজ্ঞতপ্ত 

নং-০২/১৩ (১ভফায) এয 

তফরুলে ভাভরা। 

ফাদী-বতরভ তফন 

ালর, 

তফফাদী-তচ্ফ, ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় 

গং 

জনাফ 

তনলুপায 

নাজনীন 

উধিফ 

(প্রান-১) 

ঐ ভাভরাটি শুনানীঅলন্ত 

ংস্থায লে যায় 

লয়লে। 

 

প্রধতিাদনয নাভ: ফাাংরাদদ তাঁত তফার্ ৃ
 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালন

য নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থা

য ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভাভান্য 

াইলকাট য 

তফবাগ তযট 

তটিন নং -

৫৬৭/২০০৩ 

ফাাংরাদদ 

তাঁত তফার্ ৃ

বফনাযত তে তভযপুয প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ম যালয় ১৯৯৭ ালর 

প্রকল্প এরাকায় ফতস্ত  গলড় উঠায় 

প্রকল্প ফাস্তফায়লন তফঘ্ন য়। 

প্রকল্পটি সুষ্ঠুবালফ ফাস্তফায়লনয 

তনতভি প্রকল্প এরাকা বথলক ফতস্ত 

উলেলদয তফরুলে কাম যক্রভ গ্রণ 

কযা য়। ফতস্ত উলেদকালর 

ফতস্তফাীলদয লে তযনা বফগভ 

গং ফাদী লয় ফতস্ত উলেলদয 

তফরুলে ভাভান্য াইলকালট য 

৮৪২৪/২০০২ নং তযট তটিন 

দালয়য কলযন। ভাভান্য 

াইলকাট য তন বদ যনা ভাভরাটি 

২৯.১২.২০০২ তাতযলি তনষ্পতি 

কলযন। ১১.১২.২০০২ তাতযলি 

ভাননীয় ফস্ত্র ভন্ত্রীয বাততলত্ব 

অনুতষ্ঠত বায় প্রকল্প এরাকা 

লত ফতস্ত উলেদ অতবমালনয 

জন্য ২৬.১২.২০০২ তাতযি 

তনধ যাযন কযা য়। উক্ত তোলন্তয 

তফরুলে ংক্ষুে লয় াতনা 

বফগভ গং ১২.০১.২০০৩ 

তাতযলি ভাভান্য াইলকাট য 

তফবালগ তযট তটিন নং 

৫৬৭/২০০৩ ভাভরা দালয়য 

কলযন। ভাভরায আতজযয তফফযণী 

লত বদিা মায় বম , 

তটিনাযগণ বালাণলটক প্রকল্প 

এরাকায় ১৯৭৪ ার লতই 

ফাদীোঃ াতনা 

বফগভ গং থানাোঃ 

বালাণদটক, 

কাপরুর,  

ঢাকা-১২১৬ 

 

ধফফাদীোঃ তচ্ফ, ফস্ত্র 

 াট , গৃায়ন  

গণপূতয, ভূতভ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

তচ্ফারয়-ঢাকা, 

বজরা প্রাক -

ঢাকা, তচ্প 

ম্যালরাতরটন 

ম্যাতজলেট-ঢাকা, 

ভা পুতর 

তযদ যক-ঢাকা, 

বচ্য়াযম্যান-

ফাংরালদ তাঁত 

বফাড য (েভুক্ত) 

জনাফ বভাোঃ 

বযজাউর  

কালদয 

যুগ্মতচ্ফ 

(ফস্ত্র-২) 

 

১। জনাফ 

আবুর 

কালভ 

বভাোঃ  

    বফাযান 

উতদন, 

দস্য  

২। জনাফ 

বভাোঃ 

ভন জুয 

কাতদয,  

    তচ্ফ 

৩। জনাফ 

বভাোঃ 

লুৎপয 

যভান,  

    (আইন) 

তযট তটিন নং - 

৫৬৭/২০০৩ ভাভরাটি 

ভাভান্য াইলকালট য 

তফচ্াযাধীন যলয়লে। ভাভরা 

ংতিষ্ট তফজ্ঞ বডপুটি এযাটতন য 

বজনালযরলক ভাভরাটি দ্রুত 

শুনাতন ম্পে কযায জন্য 

১৯.০৫.২০১৬ তাতযি তড , 

ত্র বরিা লয়লে। এোড়া  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় লত 

এযাটতন য বজনালযরলক 

০৮.০৮.২০১৬ তাতযলি 

ভাভরাটি তনষ্প তিয 

প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রলণয 

জন্য অনুলযাধ কযা লয়লে 

এফং আইন, তফচ্ায  ংদ 

তফলয়ক ভন্ত্রণারয়লক অফতত 

কযা লয়লে। এ তফললয় তফজ্ঞ 

এযাটতন য বজনালযর -এয ালথ 

২৩.১০.২০১৬ তাতযি 

াোৎ কযা লয়লে। 

ভাভরায ট্যাগ কভ যকতযাগণ 

তফজ্ঞ আইনজীফীয ালথ 

বমাগালমাগ অব্যা ত 

বযলিবেন। ভাভরাটি শুনানীয 

তনতভি কজ তরলস্টয টল 

আনায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রন কযা জন্য 

আইনজীফীলক অনুলযাধ কযা 

লয়লে। 
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালন

য নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থা

য ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফফা কযায কথা উলেি কলয 

যকায ঢাকায তফতবে এরাকা 

লত প্রায় ৪ (চ্ায) াজায 

তযফাযলক বালাণলটক এরাকায় 

ফফা কযায ব্যফস্থা কলযন। 

বই বথলক তাযা অত্র এরাকায় 

ফফা কলয আলে। উক্ত 

বালাণলটক ফতস্ত এরাকায় 

তালদয জীফন মাত্রায ভান 

উেয়লনয জন্য ফহু স্কুর , ভাদ্রাা, 

ভতজদ গলড় উলঠলে। যাস্তা র্ঘাট 

তনভ যাণ কযা লয়লে। এোড়া 

তফতবে এনতজ , ফাংরালদ 

বযডলকা য বাা ইটি অন্যান্য 

ংস্থা তালদয াতন যফযালয 

জন্য টিউফলয়র স্থান , াতন 

ংযেণ ব্যফস্থা , বলনটাতয 

ব্যফস্থা গ্রণ তফতবে ব্যফস্থা 

প্রদান কলয। ফতস্তফাীগণ 

দীর্ঘ যতদন ধলয অত্র এরাকায় 

ফফা কযা অফস্থায় যকায 

তালদয পুনফ যান না কলয তালদয 

উলেলদয তোন্ত গ্র ণ কযায় 

তাযা ংক্ষুে লয় এই ভাভরা 

দালয়য কলযলেন।  

ভাভান্য 

াইলকাট য 

তফবাগ তযট 

তটিন নং -

১০০৭৭/২০১৫ 

ফাাংরাদদ 

তাঁত তফার্ ৃ 

ধভযপুয তফনাযধ ধল্ল এরাকায ৪০ 

(িধল্ল) একয জধভয ভদে তাঁত 

তফাদর্যৃ দখদর থাকা ০৩ (ধতন) 

একয জধভ জাতীয় গৃায়ণ কর্তৃক্ষ 

গত ১৯.০৮.২০১৫ তাধযদখ 

ফাাংরাদদ তাঁত তফার্দৃক তযধজধষ্ট্র 

কদয তদয়। উক্ত জধভয ীভানায় 

কাঁটাতাদযয তফিা ধনভাৃদণয জন্য 

০১.১০.২০১৫ তাধযদখ ঠিকাদায 

ধনদয়াগ তদয়া য়, প্রায় ৮০% কাজ 

ভাপ্ত দয়দে। যকাধয ধিান্ত 

অনুমায়ী ঢাকায ফাইদয তখারাদভরা 

জায়গায় তাঁধতদদয পুনফৃান কযায 

রদক্ষে স্থান ধনফাৃিদনয কামকৃ্রভ ও 

প্রকল্প প্রণয়দনয কামকৃ্রভ াদত তনয়া 

য়। এরূ কামকৃ্রভ িরভান অফস্থায় 

প্রকল্প এরাকায় অনফধবাদফ 

ফফাযত তফনাযধ তাঁধতগণ 

ঢাকায ফাইদয তখারাদভরা জায়গায় 

তাঁধতদদয পুনফাৃন এফাং উক্ত প্রকল্প 

ফাদীোঃ আব্দুর 

ভান্নান, ধতাোঃ মৃত 

ইধি আরী 

তদওয়ান, তফনাযধ 

ধল্ল, থানাোঃ 

বালাণদটক, 

কাপরুর, ঢাকা-

১২১৬ গাং  ৮০ 

জন 

 

তফফাদীোঃ তচ্ফ, ফস্ত্র 

 াট , গৃায়ন  

গণপূতয, ভূতভ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

তচ্ফারয়-ঢাকা, 

বজরা প্রাক -

ঢাকা, তচ্প 

ম্যালরাতরটন 

ম্যাতজলেট-ঢাকা, 

ভা পুতর 

জনাফ বভাোঃ 

বযজাউর  

কালদয 

যুগ্মতচ্ফ 

(ফস্ত্র-২) 

 

১। জনাফ 

আবুর 

কালভ 

বভাোঃ  

    বফাযান 

উতদন, 

দস্য  

২। জনাফ 

বভাোঃ 

ভন জুয 

কাতদয,  

    তচ্ফ 

৩। জনাফ 

বভাোঃ 

লুৎপয 

যভান,  

    (আইন) 

তযট তটিন নং- 

১০০৭৭/২০১৫ ভাভরাটি 

ভাভান্য াইলকাট য 

তফচ্াযাধীন যলয়লে। ভাভরায 

ংতিষ্ট তফজ্ঞ বডপুটি অযাটতন য 

বজনালযরলক ভাভরাটি দ্রুত 

শুনাতন ম্পে কযায জন্য 

১৯.০৫.২০১৬ তাতযলি তড . 

 ত্র বরিা লয়লে। ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয়  বত অযাটতন য 

বজনালযরলক ০৮.০৮.২০১৬ 

তাতযলি ভাভরাটি তনষ্পতিয 

প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রলণয 

জন্য অনুলযাধ কযা লয়লে 

এফং আইন, তফচ্ায  ংদ 

তফলয়ক ভন্ত্রণারয়লক অফতত 

কযা লয়লে। এ তফললয় তফজ্ঞ 

এযাটতন য বজনালযর এয ালথ 

২৩.১০.২০১৬ তাতযি 

াোৎকায লয়লে। ভাভরায 



Meeting minutes (1).doc - 12 - 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালন

য নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থা

য ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

এরাকায় প্লট ফযাদদ্দয জন্য 

তাঁধতদদয ধনকট দত আদফদন প্রধত 

১০,০০০/- (দ াজায) টাকা গ্রণ 

কযা য়। ত তপ্রধক্ষদত ফাদী াংক্ষুি 

দয় ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও 

তিয়াযম্যান, ফাাংরাদদ তাঁত তফার্ ৃ

 ৯(নয়) জন-তক ধফফাদী কদয 

আদারদত ধযট ধটিন নাং-

১০০৭৭/২০১৫ ভাভরা দাদয়য 

কদযন। ভাভরায আধজদৃত উদল্লখ 

কযা দয়দে তম, “ধটিনাযগণ ফহু 

ফেয পূফ ৃদত প্রকল্প এরাকায় 

ফফা কদয আদেন, তাঁদদয 

পুনফাৃদনয জন্য যকায জধভ 

অধধগ্রণ কদযদেন, প্রকল্প গ্রণ 

কদযদে, প্লট ফযাদ্দ তদয়ায জন্য 

তাদদয ধনকট দত আদফদদনয 

াদথ জাভানত ধদদফ ১০,০০০/- 

(দ াজায) টাকা কদয জভা গ্রণ 

কদযদে, ধফধবন্ন ভয় যকায 

তাদদয প্লট প্রদাদনয প্রধতশ্রুধত 

ধদদয়দে এরূ অফস্থায় উক্ত প্রকল্প 

এরাকায় প্লট ফযাদ্দ না ধদদয় তাদদয 

ঢাকায ফাইদয তখারাদভরা জায়গায় 

প্রকল্প গ্রণ কদয ফা স্থানান্তয কদয 

তাঁধতদদয পুনফাৃন কযায যকাধয 

ধিান্ত গ্রণদমাগ্য নয় ধফধায় 

আদারদত এ ভাভরা দাদয়য 

কদযদে। 

তযদ যক-ঢাকা, 

বচ্য়াযম্যান-

ফাংরালদ তাঁত 

বফাড য । 

ট্যাগ ক ভ যকতযাগণ তফজ্ঞ 

আইনজীফীয ালথ 

বমাগালমাগ অব্যাত 

বযলিলেন। ভাভরাটি শুনানীয 

তনতভি কজ তরলস্টয টল 

আনায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযায জন্য 

আইনজীফীলক অনুলযাধ কযা 

লয়লে। 

  

াইদকাট ৃ

ধফবাদগ 

ধফিাযাধীন 

প্রথভ আীর 

নাং-

৩৫৩/২০১২ 

 

মৄগ্ম-তজরা জজ,  াকুযগাঁও 

কর্তকৃ গত ২৩-১১-২০০৯ তাাং 

যায় ও ধর্ক্রী প্রদান পূফকৃ নাং -

১২/১৯৯৮ স্বত্ত্ব ভাভরায় নাধরধ 

৩০.৮৪৫০ একয ম্পধিয স্বত্ব 

ও তবাগ দখর তযভ তফাদর্যৃ 

অনুকূদর ফার থাকায় ফাদীয 

আদফদন খাধযজ কযায় উক্ত 

যাদয়য ধফরুদি এই প্রথভ আীর 

ভাভরা (উক্ত ম্পধি তযভ 

তফার্ ৃদান সূদে আয ধর্ আয এ 

দত প্রাপ্ত) 

ফাদী: আয ধর্ আয 

এ ফহুমুধখ ধল্প 

ভফায় ধভধতয 

দক্ষ ফাবু ধফকা 

তিৌধুযী ও াদভ 

আরী,  াকুযগাঁও। 

ধফফাদী: ১।  

ফাাংরাদদ তযভ 

তফাদর্যৃ দক্ষ 

কাধয ধযিারক, 

 াকুযগাঁও 

২।গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাদদ যকায 

দক্ষ তজরা 

প্রাক,  াকুযগাঁও  

৩। অধতধযক্ত তজরা 

জনাফ তভা: 

তযজাউর 

কাদদয 

মৄগ্মধিফ 

(ফস্ত্র-২) 

১। জনাফ 

তভা: 

জাদয়দুর 

ইরাভ, 

ধিফ, 

ফাদযউদফা 

২। জনাফ 

তভা: আব্দুর 

ভধতন, 

প্রধান 

কাযী, 

ফাদযউদফা 

  

এ ভাভরায চুিান্ত 

শুনানীকাদর আয ধর্ আয 

এ তক ধফফাদী অন্তভধৃক্তয 

ধফলদয় ফাদীয আদফদন ভঞ্জুয 

কদযন এফাং ভাভরায় 

ক্ষভক্ত ধফফাদী আয ধর্ 

আয এ তক তনাটি জাযী ও 

তায জফাফ দাধখর 

প্রধক্রয়াধীন যদয়দে। 
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালন

য নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  দফী 

দপ্তয/ংস্থা

য ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

প্রাক,  াকুযগাঁও  

৪। আয ধর্আয এ 

দক্ষ উক্ত াংস্থায 

প্রাক,  াকুযগাঁও  

৫। ফাাংরাদদ 

তযভ তফার্,ৃ 

যাজাীয দক্ষ 

তিয়াযম্যান ৬। 

ফাাংরাদদ ধল্ক 

পাউদন্ডন দক্ষ 

ম্যাদনধজাং 

র্াইদযক্টয ধল্ক 

পাউদন্ডন ৭। 

র্াইদযক্টয, আয ধর্ 

আয এ,ধা নমণ্ডি, 

ঢাকা। ৮। ভধভ 

হুকুভ দখর 

কভকৃতাৃ,  াকুযগাঁও  

৯। গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাদদ যকায 

দক্ষ ধিফ, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারয়, 

ঢাকা। 
 

প্রধতিাদনয নাভ: ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন তফার্  ৃ

 

ভাভরায নং 

 

তভর/প্রততষ্ঠা

বনয নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায ফাদী/তফফাদী ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায 

নাভ  

দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ 

অতপালযয 

নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

াইদকাট ৃ

ধফবাদগয 

কনদটম্পট 

ধটিন নাং-

৩৬৪/২০১৫ 

  

তযভ তফাদর্যৃ ভাপ্ত উন্নয়ন 

প্রকদল্পয ৪থ ৃতেণীয কভিৃাযী য 

চ্াকুযী যকালযয/বফাবড যয যাজস্ব 

খাদত স্থানান্তদযয আদফদদন 

াইদকাট ৃধফবাদগ  যীট ধটিন 

নাং-৬৯১১/২০০৪ ও ৮০৮৪/২০০৮ 

ভাভরা ভঞ্জুয ৬(েয়) ভাদয 

ভদে তাদদয িাকুযী যাজস্ব খাদত 

স্থানান্তদযয ধনদদ থাকা এফাং 

উক্ত যাদয়য ধফরুদি তফার্ ৃআীর 

কযায় তা আীর ধফবাগ কর্তকৃ 

গত ৩১-৭-২০১৩ তাধযদখ খাধযজ 

কযায় াইদকাট ৃধফবাদগয যায় 

কামকৃয না কযায জন্য। 

ফাদী: ফাাংরাদদ তযভ 

উন্নয়ন তফাদর্যৃ 

৫০(ঞ্চা) জন ৪থ ৃ

তেণীয কভিৃাযীয দক্ষ-

তগারাভ তভাতুজৃা ধদাং।  

ধফফাদী: ১। ধিফ, ফস্ত্র 

ও াট ভন্ত্রণারয় 

২। ধিফ, জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

৩। ধিফ, অথ ৃভন্ত্রণারয় 

৪। ভাধযিারক 

ফাাংরাদদ তযভ উন্নয়ন 

তফার্ ৃ

৫।  ধিফ, ফাাংরাদদ 

তযভ উন্নয়ন তফার্ ৃ  

জনাফ তভা: 

তযজাউর 

কাদদয 

মৄগ্মধিফ 

(ফস্ত্র-২) 

১। জনাফ 

তভা: জাদয়দুর 

ইরাভ, 

ধিফ, 

ফাদযউদফা 

২। জনাফ 

তভা: আব্দুর 

ভধতন, প্রধান 

কাযী, 

ফাদযউদফা 

  

ভাভরাটি শুনানীয 

তাধরকাভক্ত দর তফাদর্যৃ 

ধনদয়াধজত সুধপ্রভ তকাদটযৃ 

ধধনয়য এোর্দবাদকট 

জনাফ এভ এ তাফান 

কর্তকৃ ভাননীয় আদারত 

ভীদ দৃধষ্ট আকলণৃ 

কদযন তম, একই ধফলদয় 

ভাননীয় আীর ধফবাদগ 

ফাদযউদফা কর্তকৃ 

দাদয়যকৃত ধযধবউ 

ধটিন নাং-৩০৮/২০১৫ 

ও ৩০৯/২০১৫ ভাভরা 

শুনানীয জন্য অদক্ষভান/ 

অধনষ্পন্ন অফস্থায় যদয়দে।  
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প্রধতিাদনয নাভ: আদভজী ন্স ধর: 
 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/ংস্থায ট্যাগ 

অতপালযয নাভ  

দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ধফবাগীয় তস্পার 

ভাভরা নাং-২৪/১৩ 

 

 

তিক জাধরয়াধতপূফকৃ অথ ৃ

আত্নাদতয দুনীধতয 

কাযদণ িাকুধয দত 

ফযখাস্তকৃত আদভজী ন্স 

ধর: এয ০৪ (িায) জন 

কভকৃতাৃয ধফরুদি। 

দুনীধত দভন 

কধভন 

জনাফ তাধভনা 

আখতায 

অতততযক্ত 

ধিফ (াট)  

০১. জনাফ তভা: 

তভফা উধদ্দন, 

ধর্ধজএভ 

০২. জনাফ তভা: 

ইভধতয়াজ 

আদভদ, 

ম্যাদনজায 

ভাভরাটি তপব্রুয়াধয, 

২০১৭ মনৃ্ত 

স্থধগতাদদ াওয়া 

ধগদয়দে।  

ধযধবউ তভাকদ্দভা 

নাং-২৭৭৫/১৪ 

 

 

আদভজী ন্স ধরোঃ এয 

৮২৬/২০০৯নাং ভাভরায 

ধফিাযদমাগ্যতায ধফরুদি। 

আদভজী ন্স 

ধরোঃ 

জনাফ তাধভনা 

আখতায 

অতততযক্ত 

ধিফ (াট) 

০১. জনাফ তভা: 

তভফা উধদ্দন, 

ধর্ধজএভ 

০২. জনাফ তভা: 

ইভধতয়াজ 

আদভদ, 

ম্যাদনজায  

ভাভরাটিয িাজ ৃগ ন 

দয়দে। যফতী 

শুনানীয তাধযখোঃ 

১৩.০৩.২০১৬। 

 

প্রধতিাদনয নাভ: ধরকুইদর্ন তর 

 

ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যীট তটিন 

নং-৯৭১৮/১৪, 

বভাতনী তভর 

তর: 

তভর তফক্রয় মূলেয অফতষ্ট 

অথ য গ্রণ কযত : তভর 

বক্রতালক বুতিলয় বদয়া 

প্রংলগ।  

আতযফুয যভান 

গং ফনাভ 

যকায 

জনাফ যীনা 

াযবীন 

অতততযক্ত 

ধিফ (তফওধফ)  

বভা: আবুর 

কারাভ, : 

ব্যফস্থাক 

(প্রা:)  

তজএভ (চ্: দা:) 

উক্ত ভাভরায যায় 

ফাদীয অনুকূলর 

বর্ঘাতলত লয়লে। 

ততএরএ নং -

১১৭/১৫, 

তচ্তী বটক্স : 

তভর তর: 

তচ্তী বটক্স : তভর তর : এয 

বক্রতায দালয়যকৃত যীট 

তটিন নং -১০৮২০/১৪ এ 

আদারত কর্তযক Status 

Quo প্রদান কযায় 

তরকুইলডটলযয লে উক্ত 

আলদলয তফরুলে ভাভরা।  

  

তরকুইলডটয 

ফনাভ পারুক 

ইরাভ ভূইয়া 

জনাফ যীনা 

াযবীন 

অতততযক্ত 

ধিফ (তফওধফ) 

বভা: আবুর 

কারাভ, : 

ব্যফস্থাক 

(প্রা:)  

তজএভ (চ্: দা:) 

মূর ভাভরা 

১০৮২০/১৪ এয যায় 

তঘাধলত য়ায় 

কাম যক্রভ স্থতগত 

যলয়লে। 

তএভত নং -

৭০১/১৫, 

তচ্তী বটক্স : 

তভর তর: 

যীট তটিন নং -১০৮২০/১৪ 

এয যায় ফাদীয অনুকুলর এফং 

যকালযয তথা 

ধরকুইদর্টদযয তফরুলে 

প্রিাধযত য়ায় উক্ত 

আলদলয তফরুলে ফতণ যত 

ভাভরা। 

তরকুইলডটয 

ফনাভ পারুক 

ইরাভ ভূইয়া 

জনাফ যীনা 

াযবীন 

অতততযক্ত 

ধিফ (তফওধফ) 

বভা: আবুর 

কারাভ, : 

ব্যফস্থাক 

(প্রা:)  

তজএভ (চ্: দা:) 

ভাভান্য াইলকালট যয 

যালয়য কাম যকাতযতা 

ফাস্তফায়ন স্থতগত 

যলয়লে এফাং 

ততএরএ দাদয়য 

কযা দয়দে ভদভ ৃ

আইনজীফী জানান। 
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ভাভরায নং  

তভর/প্রততষ্ঠালনয 

নাভ 

ভাভরায তফলয় (ংলেল) ভাভরায 

ফাদী/তফফাদী 

ভাভরা 

ভতনটতযং 

কভ যকতযায নাভ 

 দফী 

দপ্তয/ংস্থায 

ট্যাগ অতপালযয 

নাভ  দফী 

ংলেল  ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

তএভত নং -

১০১৪/১৫, বভাতনী 

তভর তর: 

যীট তটিন নং -৯৭১৮/১৪ 

এয যায় ফাদীয অনুকুলর 

প্রিাধযত য়ায় উক্ত 

যালয়য তফরুলে আীর 

দালয়য। 

তরকুইলডটয 

ফনাভ আতযফুয 

যভান 

জনাফ যীনা 

াযবীন 

অতততযক্ত 

ধিফ (তফওধফ)  

বভা: আবুর 

কারাভ, : 

ব্যফস্থাক 

(প্রা:)  

তজএভ (চ্: দা:) 

ভাভান্য াইলকালট যয 

যালয়য কাম যকাতযতা 

ফাস্তফায়ন স্থতগত 

ায়া মায় এফং 

১৮.০৮.১৬ তাতযলি 

তনয়তভত ভাভরা তথা 

ততএরএ নং -

২৭০৯/১৬ দালয়য 

কযা লয়লে। 

 

 বায় বম ভাভরাগুলরালত যকালযয লে যায় লয়লে বই ংস্থা প্রধানলদয বাতত ধন্য ফাদ জানান এফং যকালযয 

তফলে যায় য়া ভাভরায আীর/তযতবউ কযা লে তকনা ব তফললয় জাগ দৃতষ্ট যািায জন্য তনলদ যনা প্রদান কলযন।  
 

০৬. দপ্তয/ংস্থায  প্রধানগলণয ৫০টি ভাভরা ভতনটতযং কাম যক্রভ ম যালরাচ্না: 
 

 বায় মুখ্য তচ্ফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারলয়য তনলদ যনাভলত দপ্তয/ংস্থায প্রধানগলণয ৫০টি ভাভরা ভতনটতযং এয তফললয় 

তফস্তাতযত আলরাচ্না য়। এ ব্যাালয দপ্তয/ংস্থায প্রধানগণ জানান বম, তালদয স্ব-স্ব দপ্তয/ংস্থায বম ভাভরাগুলরা চ্রভান আলে 

বগুলরায ব্যাালয তাঁযা প্রতত ভালই ংস্থায আইন কভ যকতযা ংতিষ্ট কভ যকতযালদয ালথ বায় তভতরত লয় অগ্রগতত ম যলরাচ্না 

এফং প্রলয়াজনীয় তদক-তনলদ যনা তদলয় থালকন। বাতত এ ব্যাালয ংস্থায প্রধানগণলক ভাভরা তনয়তভত ভতনটতযং কযলত ফলরন এফং 

ভাভরা তনষ্পতিয তথ্যাতদ ভন্ত্রণারলয় বপ্রযলণয জন্য তনলদ যনা প্রদান কলযন। 

 

০৭.  ধফস্তাধযত আদরািনায য বায় ধনদম্নাক্ত ধিান্ত গৃীত য়:  
 

ক. তফলজত কর দপ্তয/ংস্থালক ভাভরা তনষ্পতিয ায বৃতেয জন্য প্রলয়াজনীয় উলযাগ তনলত লফ; 
 

ি. তম কর ভাভরা য যায় যকাদযয ধফদক্ষ তঘাধলত দয়দে তগুদরায গুরুত্ব তফলফচ্না কলয স্ব-স্ব দপ্তয/াংস্থা দ্রুত 

আীরদাদয়যপূফকৃ ভাভরা ধনষ্পধিয ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ; 
 

গ. াংস্থায আইনকভকৃতাৃগণ আদারদত ধনয়ধভত উধস্থত তথদক ভাভরা ধনষ্পধিয কামকৃ্রদভ ধফজ্ঞ আইনজীধফদদয  

াায্য-দমাধগতা প্রদান কযদফ; 
 

ঘ. ভধনটধযাং াংক্রান্ত তনধ যাতযত ৩১টি ভাভরায ভলে বম বম ংস্থায বম ভাভরাগুলরা ধনষ্পধি লয়লে তায নম্বয তথ্য 

বপ্রযণ এফং তনষ্পতিয কামকৃ্রভ আদযা বফগফালনয উলদলে ংস্থা প্রধানগণ উলযাগ গ্রণ কযলফ; 
 

ঙ. বম কর ভাভরায় তস্থতাফস্থা জাতয আলে বগুলরা দ্রুত বযালকট কযায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলফ;  
 

ি. ৪০.০০ একয জধভয ভে দত অফধষ্ট ৩৭.০০ একয জধভ জরুধয ধবধিদত তাঁত তফাদর্যৃ অনুকূদর তযধজধি কদয 

তদয়ায জন্য জাতীয় গৃায়ণ কর্তৃক্ষদক অনুদযাধ কযদত দফ। এদত আইধন তকান ভস্যা থাকদর ধফজ্ঞ 

আইনজীফীয ভতাভত গ্রণ কদয জরুযী ধবধিদত ভন্ত্রণারদয়য  প্রযণ ধনধিত কযদত দফ।  

 

০৮. বায় আয তকান আদরািেসূধি না থাকায় বাধত উধস্থত করদক ধন্যফাদ জাতনলয় বায কাজ তল কদযন। 
 

 

স্বােতযত/- 

২৯.১২.১৬ 

 (এভ এ কাদদয যকায) 

ধিফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 
  
  


