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�চক িডজঅনার মামলা  
 
 
�চক িডজঅনার বিলেত িক �ঝায়? 

যিদ �কান �ি� অ� বা �কান �িত�ােনর িনকট হইেত ঋণ �হণ কেরন ঐ ঋেণর টাকা আংিশক বা স�ণ � 
পিরেশােধর জ� ঋণ �হণকারীর �য �াংেক একাউ� আেছ ঐ �াংেকর একাউে� �চেকর মা�েম পাওনাদার �ি� 
বা �িত�ানেক �চক �দান কিরেল ঐ �চক পাওনাদার িনিদ� তািরেখ টাকা উে�ালেনর জ� �াংেক �চক জমা �দান 
কিরেল �াংক ক��প� �চক �দানকারী ঋণ �হীতার একাউে� সমপিরমান টাকা নাই মেম � িলিখত �মেমা (ি�প) সহ 
�চক� �াংেক জমাদানকারী পাওনাদােরর িনকট �ফরত িদেল ঐ �চক� িডজঅনার হইয়ােছ বিলয়া গ� হইেব। �চক 
�দানকারী �াংেক জমাদানকারী �াংক একাউে� সমপিরমান টাকা নাই বিলয়া �াংক ক��প� �মেমা (ি�প) িদয়া 
�চক জমাদানকারী পাওনাদার �ক �ফরত িদেল এনআই অ�া� এর ১৩৮ ধারার অপরাধ সংঘ�ত হইয়ােছ বিলয়া গ� 
হইেব। �স কারেণ �াংেক �চক জমাদানকারী পাওনাদার �চক �দানকারীর িব�ে� এনআই অ�া� এর ১৩৮ ধারার 
মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন। মেন রাখেত হেব অপিরেশািধত �চেকর টাকা আদােয়র জ� �য মামলা আদালত 
দােয়র করা হয় তােক �চক িডজঅনার মামলা বেল।  

উদাহরণ: কিরম নােম এক �ি�র �েয়াজেন রিহম নােম একজন �ি� কিরমেক টাকা ধার িদেয়েছন। 
টাকা পিরেশােধর জ� কিরম রিহমেক সমপিরমান টাকার �চক �দান করেলন। রিহম �চেকর টাকা �েল আনেত 
�াংেক �গেলন। তারপর �াংেক িগেয় �াংেকর কাউ�াের �চক িদেলন। �াংক অিফসার রিহমেক বলল, একাউে� 
টাকা �নই। তখন রিহম �াংক অিফসারেক বলেলন, তাহেল িলিখত �দন। �াংক অিফসার, রিহমেক এক� িলিখত 
�মেমা িদেলা। যােত �লখা আেছ, টাকার পিরমাণ কম। �চকসহ �মেমা িনেয় �রণ িফের আসেলন। এই �চকসহ �মেমা 
িনেয় �ফরত আসার ঘটনােক �চক িডজঅনার বেল। 

অেনেকই িশকার হন �তারণার। �াংক িহসােব পয �া� টাকা না �রেখই �চক িদেয় হয় এসব �তারণা। ফেল 
�চক নগদায়ন না হেয় িডজঅনার হেয় থােক। 

হ�া�রেযা� দিলল (এনআই অ�া�) আইন ১৮৮১ (সংেশািধত ২০০৬) এর ১৩৮ ধারা অ�যায়ী �চক 
িডজঅনার এক� অপরাধ। 

�চক িডজঅনার আইেন যা বলা হেয়েছঃ হ�া�রেযা� দিলল আইন বা �নেগািশেয়বল ইন�েম� অ�াে�র 
১৩৮ ধারায় বলা হেয়েছ, ‘�য ��ে� একজন �লাক অপর �কােনা �ি�েক ঋণ বা অ� �কােনাভােব দায় স�ণ � বা 
আংিশক পিরেশােধর জ� �য �াংেক একাউ� আেছ �স �াংেকর ওপর এক� �চক ই�� করেলা, িক� তার িহসােব 
অবিশ� �য টাকা রেয়েছ তা িদেয় ই���ত �চক সম�য় করার মেতা পয �া� টাকা না থাকার দ�ণ িকংবা একাউ� হেত 
টাকা পিরেশােধর জ� �াংেকর সােথ �য পিরমাণ টাকার �বাঝাপড়া হেয়েছ, তা অিত�া� হওয়ার কারেণ �াংক 
ক��ক উ� ই���ত �চক� অপিরেশািধত হেয় �ফরত আসেল, ওই �ি� তা �ারা অপরাধ সংঘ�ত কেরেছ মেম � 
পিরগিণত হেব। 

�চেকর মামলা �কান ধরেনর মামলাঃ 
�চক িডজঅনার মামলা এক� �ফৗজদারী অপরাধ মামলা। 

�চক িডজঅনার অপরাধ কখন সংঘ�ত হয়ঃ 
হ�া�রেযা� দিলল আইেনর ১৩৮ ধারা �মাতােবক যিদ �কান �চক �াংক ক��ক তহিবল না থাকার কারেণ 

�ত�া�াত হয় এবং আইনগত �না�শ �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� �চেকর অথ � পিরেশাধ না করা হয় তখনই 
অপরাধ সংঘ�ত হেয়েছ, বেল ধরা হয়। 

অথ �াৎ, �� �চক িডজঅনার কের মামলা করা যােব না। আইিন �না�শ ��রণ করেত হেব। 

�কান আইেন �চক িডজঅনার মামলা করেত হয়: 
হ�া�রেযা� দিলল আইন (Negotiable Instrument Act) ১৮৮১ এর ১৩৮,১৪০ ও ১৪১ ধারায় �চক 

িডজঅনার মামলা করা যােব। 
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িক িক কােরেণ �চক িডজঅনার মামলা করা যােব- 
 অপয �া� তহিবল থাকেল 
 �চক �ময়াদা�ীণ � হেল �চক �হণ করা যােবনা 
 �চক ঘষামাজা করেল 
 �চক �দানকারীর �া�েরর িমল না থাকেল 
 �চক �দানকারীর একাউ�/িহসাব ব� থাকেল 
 যথাযথভােব �চক �রণ করা না হেল 
 �চেক কাটাকা� থাকেল �ণ � �া�র িদেয় তা সত�করণ করা না হেল 
 টাকার পিরমান অংেক ও কথায় িমল না থাকা ইত�ািদ 

 �চক িডজঅনার মামলা করার প�িত- 
 �া�িরত �চক� �দানকারী ক��ক ই��র তািরখ �থেক ০৬(ছয়) মােসর মে� নগদায়েনর জ� সংি�� 

�াংেক জমা/উপ�াপন করেত হেব।   
 সংি�� �াংক ক��ক �চক� িডজঅনার হওয়ার ৩০(ি�শ) িদেনর মে� একাউ�ধারীেক �চক িডজঅনার 

হওয়ার িবষয়� জািনেয় �চেক উে�িখত অংেকর/পিরমান টাকা �দােনর দািব জািনেয় �াি� �ীকার প�সহ 
�রিজ��াড � ডাকেযােগ আইনজীিবর মা�েম িল�াল �না�শ বা আইনগত �না�শ �দান করেত হেব।  

 িল�াল �না�শ ��রণ না কের সরাসির মামলা করা যােব না। 
 �চক �াদানকারী �না�শ �াি�র পর �চেক উে�িখত অংেকর/পিরমান টাকা ৩০ িদেনর মে� �দােন �থ � 

হেল পরবত� ৩০(ি�শ) িদেনর মে� িসআর মামলা িহেসেব �থম ��ণীর �ািজে�ট আদালেত মামলা 
করেত হেব।  

 আেরা সহজ কের বলেত �গেল, �চক �হীতা বা ধারক �চক িডজঅনােরর িবষয়� জানার পর ১৩৮ ধারার 
িবধান �মাতােবক ৩০ িদন সময় িদেয় টাকা পিরেশােধর জ� �চক দাতােক আইনজীিবর মা�েম িল�াল �না�শ বা 
আইনগত �না�শ িদেবন। ৩০ িদেনর মে� �চকদাতা �চক�হীতােক �চেক উে�িখত টাকা পিরেশাধ করেত না পারেল 
তার পরবত� ৩০ িদেনর মে� �চক�হীতা এখিতয়ারস�� �ািজে�ট আদালেত মামলা দােয়র করেত পারেবন। 

 মামলা দােয়েরর সময় বাদীর জাতীয় পিরচয়প�, �চক িডজঅনােরর ি�প ডাকেযােগ আইনগত �না�শ ��রণ 
করা হেল Aknowledgement receipt িল�াল �না�েশর এক� কের ফেটাকিপ িফিরি� কের জমা িদেত হেব এবং 
মামলা দােয়েরর সময় �ল কিপ আদালেত �দশ �ন করেত হেব। তাছাড়াও মামলার আরিজর সােথ �েসস িফ দািখল 
করেত হেব। 

 �চক িডজঅনার করার শত�স�হ- 
 �চক িডজঅনার করার শত��েলা িনেচ আেলাচনা করা হেলা। যথা: 

 িনি�� সমেয়র মে� �চক নগদায়েনর জ� �াংেক জমা িদেত হেব অথাৎ �চক ই�� করার তািরখ হেত ৬ 
মােসর মে�। 

 �াংক অ�াকাউে� পয �া� টাকা না থাকায় �চক িডজঅনাের সময় �থেক ৩০ িদন এর মে� �চক দাতােক 
টাকা পিরেশােধর জ� িল�াল �না�শ �দান করেত হেব। 

 �চক দাতা �না�শ �াি�র ৩০ িদেনর িভতের �চেক উি�িখত টাকা �চক �িহতােক পিরেশাধ না করেল তখন 
�চক �িহতা মামলা করেত পারেব। 

 �চক িডজঅনার মামলার করার জ� �য সকল কাগজ প� আদালেত দািখল করেত হেবঃ  
১।  মামলার আরজী/দরখাে�র অ�িলিপ। 
২।  িল�াল �না�শ এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ । 
৩। িল�াল �না�শ ��রেনর ডাক রিশদ এবং �ফরত এ.িড এর ফেটাকিপ। 
৪।  �ল �চেকর সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 
৫।  িডজঅনার ি�প এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

৬।  অ�া� �েয়াজনীয় কাগজ প� �যমন-১০ (দশ) টাকার �কাট � িফ Process এর জ� 
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 �চক িডজঅনােরর (Cheque dishonour) মামলা করার কারণঃ 
 �াংেকর িহসােব অপয �া� তহিবল বা অথ � থাকেল। তার মােন �চেক �য পিরমান অথ � উে�খ করা হেয়েছ তা 

অেপ�া কম অথ � িহসােব থাকা। 
 �য �ি� �চক �দান কেরেছ যিদ তার �া�র না �মেল। 
 যিদ �চেক উে�িখত অেথ �র অংক ও কথার গরিমল পাওয়া যায়। 
 �চক �ময়াদা�ীণ � হেল। 
 যথাযথভােব �চক �রণ করা না হেল। 
 �চেক ঘষামাজা করেল। 
 �চেক কাটাকা� থাকেল �ণ � �া�র িদেয় তা সত�করণ করা না হেল। 

 �চক িডজঅনােরর মামলা করার সময়সীমাঃ 
 �চক�হীতা �াংক �থেক �চক� অপিরেশািধত হেয় �ফরত এেসেছ, তা জানার ৩০ িদেনর মে� �চকদাতােক 
আইনজীিবর মা�েম িল�াল �না�শ িদেত হেব। �না�শ পাওয়ার ৩০ িদেনর মে� �চকদাতা �চক�হীতােক টাকা 
পিরেশাধ করেত �থ � হেল �চকদাতা টাকা পিরেশাধ করেত �থ � হবার ৩০ িদেনর মে� �চক�হীতা মামলা দােয়র 
করেত পারেব। 

 �চক িডজঅনার মামলার িল�াল �না�শ �দওয়ার প�িতঃ 
 �াংক একাউে� পয �া� টাকা না থাকায় �চক িডজঅনার হেল ৩০ িদন এর �চক দাতােক টাকা পিরেশােধর 
জ� িল�াল �না�শ �দান করেত হেব।  

 �না�শ �হীতার হােত সরাসির �না�শ �দান কের। 

 ডাকেযােগ �চক �দানকারীর �কানায় এবং সব �েশষ বসবােসর �কানায় �াি� �ীকারপ�সহ �না�শ �দান 
কের। �কান কারেণ �াি� �ীকার প� �চেকর �াপক বা ধারেকর িনকট �ফরত না আসেলও �চক �দানকারীর 
উপর স�কভােব �না�শ জারী করা হেয়েছ মেম � গ� হেব।  

 �চক কতবার িডজঅনার করা যায়ঃ 
 �চেক িলিখত তািরখ হেত ০৬ মােসর মে� বার বার �চক িডজঅনার করা যায়। তেব, �চক িডজঅনার ০1  
(এক) বার করাই যেথ�। 

 িহসােব টাকা আেছ, �া�র �মেল নাই, তাহেল িক হেবঃ 
 হ�া�রেযা� দিলল আইন ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারায় �কবল পযা� তহিবল না থাকার কারেণ মামলার কথা 
বলা হেয়েছ। দ�িবিধর ৪২০ ধারায় �তারণার মামলা করা যায়। তেব, �ই� �থক �থক অপরাধ। �েত�ক অপরাধ 
�ত�। �চেকর �হীতা �ই আইেনর �য �কান এক� ধারায় আইেনর আ�য় �হন কিরেত পাের। 
 দ�িবিধর ৪০৬/৪২০ ধারা অ�যায়ী থানায় মামলা �দওয় যায়। তেব এে�ে� আসামীর শাি� হেব িক� 
�চেকর অথ � বা টাকা আদায় করা যােব না। 

 �চক িডজঅনার মামলা করার সময় �যসব িবষেয় �মাণক লাগেব: 
 মামলা দােয়েরর সময় �য সব িবষেয় আদালেত জমা �দান করা হয় তা হেলা: চীফ �িডিশয়াল �ািজে�ট 
আদালেত এবং �মে�াপিলটন এলাকার জ� চীফ �মে�াপিলটন �ািজে�ট আদালেত মামলা দােয়র করেত হেব। 
মামলা দােয়র করার সময় আদালেত �ল �চক, িডজঅনােরর রিশদ, িল�াল �না�শ, �পা�াল রিশদ, �াি� �ীকার 
রিশদ আদালেত �দশ �ন করেত হেব। এসেবর ফেটাকিপ িফিরি� আকাের মামলার আরজীর সে� আদালেত জমা 
করেত হেব। আদালত �মাকা�মা� �হন করেল িববাদীর নােম সমন অথবা ওয়াের� জাির করেত পােরন। 
�ািজে�ট আদালত মামলা �হন করেলও মামলা� �ল িবচার করা হয় দায়রা আদালেত। 
�চক িডজঅনার মামলায় বাদীেক �য সকল িবষয় �মান করেত হেবঃ 
 �চক িডজঅনােরর মামলায় বাদীেক অেনক িবষয় �মান করেত হয় এবং �স সকল িবষয় �মান করেত 
পারেল আসামীেক শাি� �দওয়া যােব। 

১।  আসামী বাদীেক �চক �দান কেরেছ। 
২।  ঋণ বা দায়-�দনা পিরেশােধর জ� আসামী বাদীেক �চক �দান কেরেছ। 
৩।  ঋণ বা দায়-�দনা আসামী আই�গভােব পিরেশাধ বাবদ। 
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৪। �াংক অ�াকাউে� পয �া� টাকা না থাকায় �চক িডজঅনার হেয়েছ।  
৫।  �চক িডজঅনাের সময় �থেক ৩০ িদন এর মে� আসামীেক টাকা পিরেশােধর জ� িল�াল �না�শ �দান 

করা হেয়েছ। 
৬।  আসামী �না�শ �াি�র ৩০ িদেনর িভতের �চেক উে�িখত টাকা বাদীেক পিরেশাধ �থ � হেয়েছ। 
৭।  আসামী �াবসািয়ক �লনেদেনর কারেন বাদীেক �চক �দান করেল বাদীেক আসামীর সােথ তার �াবসািয়ক 

স�ক� িছল �মান করেত হেব। 

 �চক িডজঅনার হেল শাি� বা জিরমানাঃ 
 সকল সা�� �মান, �জরা,�ফৗজদাির দ� িবিধ ৩৪২ অ�সাের আসামী পরী�া �ি�তেক�র পর আদালত রায় 
�দান করেবন। অপরাধ �মান হেল আইন অ�সাের শাি� িহেসেব এক বছর, ৬ মাস িকংবা ৪ মাস িকংবা ৩ মাস 
িকংবা ২ মাস কারাদ�সহ �চেক উে�িখত অেথ �র িতন�ণ পয �� অথ �দ� অথবা উভয় দে� দি�ত করেত পােরন। 

�নাট: হ�া�রেযা� দিলল আইেনর ১৩৮(১) ধারায় �চক �ত�ািখত হবার শাি�র কথা বলা হেয়েছ। এখােন বলা 
 আেছ �চক িডজঅনােরর শাি� হল ১ বছেরর কারাদ� অথবা �চেক উে�িখত টাকার ৩ �ণ জিরমানা অথবা 
 উভয়। এখন কথা হল, �চক িডজঅনােরর শাি� যিদ �চেক উে�িখত টাকার ৩ �ণ জিরমানা হয়, তাহেল 
 টাকাটা �ক পােব? এে�ে� �চক �হীতােক তার দাবী�ত টাকাটা পিরেশাধ কের বাকী টাকা রা�ীয় 
 �কাষাগাের চেল যােব। 
 হ�া�রেযা� দিলল আইন, ১৮৮১ এর ১৩৮(২) ধারার বলা হেয়েছ, উপ-ধারা(১) �মাতােবক �যে�ে� অথ � 
 আদায় হয় �সে�ে� আদায়�ত অথ � হেত �চেক বিণ �ত টাকা যত�র পয �� আদায়�ত অথ � হেত �দান করা 
 স�ব �চেকর ধারকেক �দান করেত হেব। 
 �তরাং �চেকর ধারক বা �হীতা �চেক বিণ �ত টাকার �বশী পিরমাণ অথ � পাওয়ার অিধকারী নয়। �কান 
 আদালত �চেক বিণ �ত টাকার িতন�ণ পয �� জিরমানা করেলও বাদীেক �চেক বিণ �ত টাকা �দােনর িনেদ �শ 
 িদেয় বাকী টাকা রা�ীয় �কাষাগাের জমা �দয়ার িনেদ �শ িদেবন। 

আপীল- 
 ১৩৮ ধারায় �চক িডজঅনার মামলায় �দ� দ�ােদেশর িব�ে� আপীল করা যােব। 
 ১৩৮ ধারায় �দ� দ�ােদেশর িব�ে� �কাথায় আপীল করা যােব �স স�েক� ১৩৮ �থেক ১৪১ ধারায় িক� 

বলা হয়িন। 
 এে�ে� �ফৗজদারী কায �িবিধর আপীেলর িবধান �েযাজ� হেব। 
 ১৩৮ ধারায় �দ� দ�ােদেশর িব�ে� আপীল করা যােব দায়রা জেজর িনকট। 

�নাট:  আপীল স�েক� িক� কথা বেল রাখা �েয়াজন। হ�া�রেযা� দিলল আইেন আপীল স�েক� িক� বলা হয়িন। 
 এে�ে� �ফৗজদাির কায �িবিধ (CrPC) এর আপীেলর িবধান কায �কর হেব। �চক িডজঅনােরর মামলা� যখন 
 �� দায়রা জজ ক��ক িবচার হয়, তাহেল দায়রা জেজর িনকট ৩০ িদেনর মে� আপীল করেত হেব। 
 এে�ে� �ফৗজদাির কায �িবিধ (CrPC) এর ৪০৮ ধারার আপীেলর িবধান� �েযাজ� হেব। এখােন বলা 
 হেয়েছ, �� দায়রা জেজর দ�ােদেশর িব�ে� দায়রা জেজর িনকট আপীল করা যােব। 

 আপীল দােয়েরর �ব �শত�- 
 ১৩৮ ধারায় �চক িডজঅনার মামলায় �দ� দ�ােদেশর িব�ে� আপীল করার আেগ দ�ােদেশর উে�িখত 
Principal Amount বা �ল টাকা বা অেথ �র �চক িডজঅনােরর মামলায় �চেক উে�িখত অেথ �র সব �িন� ৫০% জমা িদেয় 
আপীল দােয়র করেত হেব। িডজঅনার�ত �চেকর টাকার ৫০% টাকা �য আদালত শাি� িদেয়েছ �স আদালেত জমা 
িদেয় আপীল দােয়র করেত হেব। তার মােন ৫০% টাকা িবচািরক আদালেত জমা িদেত হেব, আপীল আদালেত নয়।  

 িরিভশন দােয়রঃ 
 �চক িডসঅনােরর মামলায় িরিভশন দােয়র করা যায়। ��মা� আইনগত �ে� িরিভশন দােয়র করা যায়। 
এখােনও �ফৗজদারী কায �িবিধর িরিভশেনর িবধান �েযাজ� হেব। এখােন বলা হেয়েছ, আইনগত �ে� িরিভশন দােয়র 
করা যায়। এখন কথা হেলা আইনগত �� বলেত আমরা িক �িঝ? �যমন-�াংক �থেক �চক� অপিরেশািধত হেয় 
আসার পর ৩০ িদেনর মে� �চকদাতােক �না�শ না �দয়া। এটাও একটা আইনগত ��। আবার মামলা করার কারণ 
আেছ িকনা এটাও একটা আইনগত ��। মামলা� তামািদেত বািরত িকনা, এটাও একটা আইনগত ��।  
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 ১৩৮ ধারার মামলা �থেক আইনগত িবষয় উ�ূত হেল �ফৗজধারী কায �িবিধর ৪৩৯ ধারা মেত হাইেকাট � 
িবভােগ অথবা একই আইেনর ৪৩৯ক ধারা মেত দায়রা আদালেত িরিভশন দােয়র করা যায়। আেগ একমা� হাইেকাট � 
িবভাগ িরিভশন �মতা �েয়াগ করেতন। ১৯৭৮ সােল Law Reforms Ordinance �ারা �ফৗজদারী কায �িবিধেত 
�েয়াজনীয় সংেশাধনী এেন দায়রা জজেক িরিভশন �মতা �দান করা হয়। 

 িরিভশন দােয়েরর সময়সীমাঃ 

 তামািদ আইেন �ফৗজদারী মামলায় িরিভশন দােয়েরর সময়সীমা স�েক� িক� বলা হয়িন। এে�ে� উ� 
আদালেতর case law এর িস�া� অ�সরণ করা হেব। উ� আদালত অিভমত �কাশ কেরন, “�ফৗজদারী আপীল 
মামলা দােয়েরর ��ে� �চিলত সময়সীমাই িরিভশন মামলা দােয়েরর সময়সীমা বেল গ� হেব।” 

 ১৯০৮ সােলর তামািদ আইেনর ১৫৫ অ�ে�েদ বলা হেয়েছ, িবচািরক আদালত রায় �দােনর ৬০ িদেনর 
মে� �ফৗজদারী আপীল দােয়র করেত হয়। িরিভশন দােয়েরর ��ে�ও একই সময়সীমা �েযাজ� হেব। তার মােন 
িবচািরক আদালত ক��ক রায় �চােরর ৬০ িদেনর মে� িরিভশন দােয়র করেত হেব। 

 িরিভউ (Review) 
 �দওয়ানী �মাক�মায় িরিভউ (Review) করার িবধান রেয়েছ। �দওয়ানী কায �িবিধর ১১৪ ধারা এবং ৪৭ 
আেদেশ িরিভউ করার িবধান আেছ। ি�িমনাল মামলায় িরিভউ করার �কান িবধান �নই। �ফৗজদারী কায �িবিধেত 
িরিভউ সং�া� �কান িবধান রাখা হয়িন। তাই ি�িমনাল মামলায় িরিভউ করার �কান �েযাগ �নই। তেব উ� 
আদালেতর িবিভ� মামলার িস�া� �থেক �দখা যায়, ১৩৮ ধারার �চক িডজঅনােরর মামলা িক�টা �ফৗজদারী এবং 
িক�টা �দওয়ানী ��িতর। তার আেলােক �চক িডজঅনােরর মামলায় িরিভউ করা �যেত পাের। 
 Nizam Uddin Mahmood v. Abdul Hamid Bhuiyan and another [24 BLD (2004)(AD)239] 
মামলায় ��ীম �কােট �র আপীল িবভাগ �চক িডজঅনার সং�া� মামলায় িরিভউ সং�া� িবধােনর অ�মিত িদেয়েছন। 

�নাট:  একটা কথা বেল রাখা �েয়াজন, �চক িডজঅনােরর মামলা কখেনা চীফ �িডিসয়াল �ািজে�ট আদালত 
 িকংবা চীফ �মে�াপিলটন �ািজে�ট আদালত িবচার করেত পারেব না। �থম ��ণীর �ািজে�ট বা 
 �মে�াপিলটন �ািজে�ট �ফৗজদারী কায �িবিধর ২০০ ধারা অ�যায়ী নািলশকারীেক পরী�া করেবন। পরী�া 
 করার পর যিদ �ািজে�ট �দেখন নািলেশর �াইমা �ফিস (Prima facie) িভি� আেছ তাহেল িতিন 
 মামলা আমেল িনেয় মামলা� ��ত কের িবচােরর জ� দায়রা আদালেত পা�েয় িদেবন। তারপর মামলা� 
 দায়রা আদালত ক��ক িবচার করা হেব। �চক িডজঅনােরর মামলা সবসময় িস.আর মামলা িহেসেব 
 িবেবিচত হেব। কারণ এই সকল মামলা সরাসির এখিতয়ার স�� �ািজে�ট আদালেত দােয়র করা হেয় 
 থােক। 

 �চক িডজঅনােরর মামলার িবচার স�িক�ত উ� আদালেতর ন�ন রায়ঃ 
 ১৮৮১ সােলর হ�া�রেযা� দিলল আইেনর ১৪১(গ) ধারা অ�যায়ী, �চক িডজঅনার এর মামলার িবচার 
করেত পাের দায়রা আদালত। অথ �াৎ দায়রা জজ (Sessions Judge), অিতির� দায়রা জজ এবং �� দায়রা জজ 
(Additional Sessions Judge & Joint Sessions Judge) উনারা সবাই এ�প মামলার িবচার করেত পােরন এবং 
এতিদন পয �� কের আসেছন। তেব স�িত হাইেকাট � িবভােগর রােয় বলা হেয়েছ- এখন �থেক �চক িডজঅনার এর 
মামলার িবচার করেত পারেব ��মা� �� দায়রা জজ [Joint Sessions Judge]। 

 উ� আদালেতর এ রায় স�েক� সংি�� আেলাচনাঃ 
 �চক িডজঅনার মামলা ��মা� �� দায়রা জজ আদালেত �নািন হেব এবং �� দায়রা জজ আদালেতর 
রােয়র িব�ে� দায়রা জজ আদালেতই আপীল করেত হেব। আেগ �চক িডজঅনােরর মামলা দায়রা জজ, অিতির� 
দায়রা জজ এবং �� দায়রা জজ আদালত �নািন করেতা। এে�ে� দায়রা জজ ও অিতির� দায়রা জজ িবচার করেল 
িবচার�াথ�েক �চেকর মামলায় আপীল করেত আসেত হেতা হাইেকােট � িবভােগ। এই িবধান� �বষ��লক যা 
বাংলােদশ সংিবধােনর অ�ে�দ ২৭ এবং ৩১ এর সােথ সাংঘিষ �ক। রােয়র িনেদ �শনা মেত ১৩৮ ধারার �চেকর 
মামলার িবচার �কবলমা� �� দায়রা জজ আদালত করেত পারেব। দায়রা জজ অথবা অিতির� দায়রা জজ �চেকর 
মামলার িবচার করেত পারেব না। 
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 �চক িডজঅনােরর কারেণ ১৩৮ ধারায় মামলা না কের দ�িবিধর ৪০৬/৪২০ ধারায় মামলা করা যায় িকনা? 

 ১৮৮১ সােলর হ�া�রেযা� দিলল আইেনর ১৩৮ ধারার ��েত "Notwithstanding anything contained 

in" শ��েলার অ�পি�িত �মাণ কের উ� ধারায় �কােনা "Non-obstante claus" �নই। তাই ১৩৮ ধারার অপরােধর 
কারেণ বাদী ��মা� হ�া�রেযা� দিলল আইেনর অধীেনই মামলা করেত পারেব-এই কথাটা �ক নয়। দ�িবিধর 
৪০৬/৪২০ ধারার অধীেন আসামীর িব�ে� মামলা দােয়েরর ��ে�ও বাদীর �কান বাধা �নই। 

 ��ল ইসলাম বনাম রা� এবং অ�া� [49 DLR(HCD) 464] মামলায় উপেরা� িবষেয় আেলাচনা কের 
হাইেকাট � িবভাগ মতামত �দন �য, বাদীপ� ১৮৬০ সােলর দ�িবিধর ৪২০ ধারায় আসামীর িব�ে� মামলা দােয়র 
করেত পারেব। 

 উপেরর আেলাচনা �থেক �দখা যায় �য, �চক িডজঅনার হেল বাদীপ� আসামীর িব�ে� ১৮৮১ সােলর 
হ�া�রেযা� দিলল আইেনর ১৩৮ ধারায় মামলা করেত পারেব অথবা �চক িডজঅনার করার ফেল �িনিদ �� সময় 
অিতবািহত হেল ১৮৬০ সােলর দ�িবিধর ৪০৬/৪২০ ধারােতও মামলা করেত পারেব। 

 �চক হািরেয় �গেল িক করেবনঃ 
 �চক হািরেয় �গেল যত �ত স�ব আপনার িনকট� থানায় িগেয় এক� সাধারন ডাইরী (িজিড) করেবন। 
অথবা আপনার �চক �য �ােন হািরেয় িগেয়েছ তার িনকট� থানায় িগেয় এক� সাধারন ডাইরী (িজিড) করেত পােরন। 
িজিডর সত�ািয়ত কিপ িহসাবধারী �ি�গতভােব �াংক এর সংি�� শাখায় উপি�ত হেয় িজিডর কিপ� জমা �দেবন। 
এ�ে� আপনার হািরেয় যাওয়া �চক িদেয় �কউহ আপনার �াংক একাউ� �থেক টাকা উে�ালন করেত পারেব না। 
আর আপিন যিদ �চক িডজঅনােরর মামলা দােয়র করার পর �ল �চক, িডজঅনােরর রিশদ, �পা�াল রিশদ, �াি� 
�ীকার রিশদ হািরেয় �ফেলন তাহেল �য �ােন হািরেয় িগেয়েছ তার িনকট� থানায় িগেয় এক� সাধারন ডাইরী 
(িজিড) করেত হেব। আপনার মামলার সা�� �হনসহ অেনক ��ে�  িজিডর সত�ািয়ত কিপ �েয়াজন হেব। 
আবার �চক িডসঅনার হওয়ার পর িডসঅনার ি�প সহ �চক হািরেয় �গেল এ িবষেয় থানায় িজিড কের ১৩৮ 
ধারায় মামলা করা হয় তাহেল মামলার বাদীেক/সা��েক সমথ �ন কের সংি�� �াংক কম �কত�া সা�� িদেল ধের �নয়া 
হয় �য বাদী তার মামলায় উ� িবষেয় �মােন স�ম হেয়েছন। 

 �চক িডজঅনােরর মামলায় বাদী/আসামী ��� হেলঃ 
 �চক িডজঅনােরর মামলায় বাদী/আসামী �কান এক প� মারা �গেল মামলা� �শষ হেয় যায় অেনেক মেন 
কেরন। ১৩৮ ধারায় �চক িডজঅনােরর মামলায় এমন� �ক নয়। Pecure law হইেত NI Act.1881 এর অধীেন 
মামলা উৎপি� ঘেট। �চক িডজঅনােরর মামলা অ� সকল �ফৗজদারী মামলা �থেক এক� আলাদা এবং এ� িক�টা 
�দওয়ানী ��িতর হওয়ায় বাদী অথবা আসামীর ���র কারেন মামলা �শষ হেয় যায় না। বাদীর ���র পর তার �বধ 
�িতিনিধ মালার বাদী ��ণী�� বা প��� হেয় মামলা পিরচালনা করেত পারেব। মামলা চলমান থাকা অব�ায় 
আসামীর ��� হেল মামলার আরজী সংেশাধন কের মামলা চালােনা যায়। মামলা চলমান অথবা মামলা করার �েব � 
আসামীর ��� হেল বাদীর একমা� �িতকার হেলা আসামীর �বধ �িতিনিধ িব�ে� �দওয়ানী আদালেত টাকা আদােয়র 
মামলা কের টাকা আদােয়র �ব�া করা। 

 �চক িডজঅনার মামলা দােয়র করার আেগ অথবা মামলা চলাকােল আসমীর ��� হেল করণীয়- 
 �চক িডজঅনার মামলা দােয়র করার আেগই �চক দাতার ��� হেল �চক �হীতার আর �কােনা �িতকার 

পাওয়ার �েযাগ থােক না।  
 এবং �চক িডজঅনার মামলা দােয়র করার পর অথ �াৎ মামলা চলাকােল �চক দাতার ��� হেল �চক 

�হীতার/বাদীপ� মামলা চালােত পাের না।  
 তেব মামলা দােয়েরর আেগ বা পের যখনই আসামী মারা যাক না �কেনা উভয় ��ে�ই বাদীর �িতকার 

হেলা �ত �ি�র উ�রািধকারী বা আইনগত �িতিনিধর িব�ে� �দওয়ানী আদালেত মামলা দােয়র কের 
উ� টাকা আদােয়র �ব�া করা। 

 �চক িডজঅনােরর মামলায় আিপলঃ 
 আদালেতর রােয়র পের আিপল করার �েযাগ রেয়েছ। ১৩৮ ধারায় �চক িডজঅনার মামলায় �দও দ�ােদেশর 
িব�ে� আপীল করা যােব। দায়রা জজ অথবা অিতির� দায়রা জেজর দ�ােদেশর িব�ে� হাইেকাট � িবভােগ আপীল 
দােয়র করেত হেব এবং �� দায়রা জেজর দ�ােদেশর িব�ে� দায়রা জেজর িনকট আপীল করা যােব। 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-46.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-46.html
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 একাউ� বা িহসাব ব� হেল িক �চক িডজঅনার মামলা করা যােবঃ 
 তািরখ িলিখত �চক উপ�াপন করার পর যিদ তাহা একাউ� ব� ম��সহ �চক �ফরত আসেলও 
হ�া�রেযা� দিলল আইেনর ১৩৮ ধারার অপরাধ বেল গ� হেব। অথ �াৎ িহসাব ব� করেল বা ব� হেয় �গেলও �চক 
িডজঅনার হেব। 
 - �পঅড �ার �চক িহসােব গ� হেব। 
 -�না�শ �দওয়া ৩০ িদন সময় �শষ হওয়ার আেগও মামলা করা �যেত পাের। যিদ �হীতা �না�শ �হণ না 
কের �ফরত �দান কেরন �য িদন �ফরত �দান কেরন �সই িদন বা �সই তািরেখর পের �য �কান িদন মামলা দােয়র 
করা যায়। আইন �মাতােবক মামলা করাই উ�ম। 
 -হ�া�রেযা� দিলল আইেন এক� �চেকর জ� এক�ই �মাক�মা দােয়র করা যায়। 

 অেনক সময় �দখা যায় আসামীরা সাজা �খেট �বিরেয় যান টাকা পিরেশাধ কেরন না। তখন করণীয়- 
 িবচািরক আদালত �চেকর মামলায় জিরমানার টাকা আদােয় �জলা কােল�র বা �জলা �শাসেকর মা�েম 

�দওয়ািন আদালেত মামলা দােয়র করেত হয়।  
 

 যিদ �কান কারেণ িনধ �ািরত সমেয়র মে� �নেগািসেয়বল ইন�েম� অ�াে�র (এনআই অ�া�) অধীেন মামলা 
করা না যায় তাহেল দ�িবিধ ৪০৬ ও ৪২০ ধারা অ�সাের �ফৗজদারী মামলা দােয়র করা যায়। িক� এসব 
মামলার ��ে� টাকা �ফরত পাওয়ার �েযাগ �নই। �দাষী সা�� দ�িবিধর ৪২০ ধারায় হেল ০৭(সাত) বছর 
পয �� কারাদ� ও জিরমানা হেত পাের।  
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সা� �িফেকট মামলা 
 
সা� �িফেকট মামলা: 
 সরকারী দাবী আাদায় আইন অ�যায়ী �মতা�া� অিফসার ক��ক �কান জীিবত �ি�র কাছ হেত অনাদািয় 
সরকারী পাওনার িববরণ স�িক�ত �ঘাষণাপ�েকই সা� �িফেকট বলা হেয় থােক অ��াৎ সরকারী ও িবিভ� 
�ায়�শািসত �িত�ােনর দািব আদােয়র জ� সরকারী পাওনা আদায় আইন এর িবধান ১৯১৩- সা� �িফেকট মামলা 
বলা হয়। সা� �িফেকট মামলা বা সরকারী পাওনা আদােয়র িনিম� বা �ােথ � �য মামলা চা� করা হয় �সসকল মামলায়   
সা� �িফেকট অিফসারেক সা� �িফেকট �া�র �দান করার �েব � অব�ই িনি�ত হেত হেব �য, সংি�� দাবী� সরকারী 
পাওনার অ�� �� রেয়েছ এবং উ� পাওনা পিরেশাধ করার জে� �দনাদার জীিবত রেয়েছন এবং উ� পাওনা তামািদ 
আইন �ারা বািতল হেয় যায়িন। কারণ �কান  �ত �ি�র নােম সা� �িফেকট �তরী করা হেল তা জারী করার জ� �য 
সকল প�িত �হণ করা হেয়েছ তা বািতল হেয় যােব। িনধ �ািরত ফরেম সা� �িফেকট ��ত করেত হেব। অ�থায় তা 
সা� �িফেকট িহেসেব গ� হেব না। সা� �িফেকেট �ল নাম িলিপব� হেল তার সকল কায ��ম বািতল বেল গ� হেব।  

 �সবা �াি�র শত�াবিল: 
০১. সরকাির পাওনা অনাদায়ী 
০২.  পাওনার �পে� �মাণািদ  
 সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৪ ধারা �মাতােবক উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া (UNO)/সা� �িফেকট 
 অিফসার এ মামলা পিরচালনা কেরন। 

 সা� �িফেকট মামলার ধাপস�হঃ 

০১।  �� ঋণ িকি� �খলািপ �� হেল �থেম আ�িলক �ব�াপক/ উপেজলা �ব�াপক ক��ক সদ�েক স�জ 
 �না�শ �দান; 

০২। �� ঋণ �ময়াদা�ীণ � হওয়ার পর  পরই সদ�েক স�ণ � পাওনা টাকা ৭িদেনর মে� পিরেশােধর জ� অিফস 
 হেত ১ম �না�শ জারী। �না�েশর জবাব না িদেল বা িকংবা পাওনা টাকা পিরেশাধ না করেল সদে�র নাম, 
 �কানা বত�মান পাওনা �মাবাইল নং ত�সহ তািলকা (UNO) অিফেস ��রণ এবং (UNO) অিফেসর 
 মা�েম ৭িদন সময় উে�খ�ব �ক লাল �না�শ (�ড়া�) জারী ও �াথিমক �নানী; 

০৩। লাল �না�েশর জবাব/�নানীেত অ�পি�ত হেল এবং মামলা অিমংমািসত হেল (UNO) অিফেসর িনধ �ািরত 
 ফরেম বাংলােদশ ফরম নং ১০২৭( ৪ ও ৬ ধারা পিরিশ�-ক), বাংলােদশ ফরম নং ১০২৮ (৫ নং ধারা 
 পিরিশ�-খ) ও (৭নং পিরিশ�-গ) ও ১০ক (পিরিশ�-ঘ) ধারা �রণ কের মামলা ��/আেবদন করেত হেব। 
 ঋেণর আেবদনপ�, �ভাটার আইিডও  পাশ বইেয়র ফেটাকিপ সং�� করেত হেব (সরকাির অিফেস ��ে� 
 �কাট � িফ �েয়াজন হেব না); 

০৪।  (UNO) অিফস ক��ক �থেম ১০(ক) ধারা ও পরবত�েত ৭ ধারা অ�যায়ী �না�শ জারী করা হয়। িনধ �ািরত 
 সমেয়র মে� পাওনাদারেক (UNO) অিফস/�কােট � উপি�ত হেত বলা হয়। িবচারক/সা� �িফেকট অিফসার 
 পাওনাদার ও খাতেকর ব�� �শােনন। কাগজপ� যাচাই-বাছাই কের আেদশ জারী কেরন। 

০৫।  �দনাদার সাট �িফেকট কম �কত�ার (UNO) আেদেশর ৩০(ি�শ) িদেনর মে� আিপল দােয়র করেত পােরন। 
 আপি� বা আিপল দােয়েরর িভি� না থাকেল এবং িনধ �ািরত সমেয়র মে� �দনাদার ক��ক দাবী�ত টাকা 
 পিরেশােধ �থ � হেল �থেম  ���ারী পরওয়ানা এবং পরবত�েত �াবর ও অ�াবর স�ি� ��াক ও িনলােম 
 িবি� কের (UNO) দািব�ত টাকা আদােয়র কায ��ম �হণ করা। 

০৬।  সা� �িফেকট মামলা দােয়র করার পর �থেক সংি�� কম �কত�ােক �িতিনয়ত সা� �িফেকট কম �কত�ার �কােট �  
 �যাগােযাগ রাখেত হয়।িনিদ �� সমেয়র মে� সদ�রা টাকা না িদেল মালামাল ��াক এর জ� সংি�� ধারায় 
 সংি�� �কােট � িকংবা িড�ী জারী �কােট � CV.PC 87 ও 89.A ধারায় দরখা� করেত হেব।    

০৭।  �� ঋণ অিফেসর িনেদ �শনা অ�যায়ী সা� �িফেকট মামলার হািজরা/�নানীেত �দনাদার সদ�েক 
 সা�ািহক/মািসক িভি�েত উপি�ত হেত হেব।  
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০৮।  দােয়র�ত �কান মামলা িন�ি� হেল তা সােথ আেবদন পে�র মা�েম ইউএনও অিফসার বরাবর জমা িদেত 
 হেব। 

 সা� �িফেকট মামলা স�িক�ত ধারাস�হ: 
৭ নং ধারা: সরকারী দাবী আদায় আইেনর ৭ ধারায় বিণ �ত আেছ �য, �যে�ে� একটা সা� �িফেকট দােয়র করা 

 হয় �সে�ে� সা� �িফেকট অিফসার সা� �িফেকট �দনাদােরর উপর আইনা�গ প�িত অ�যায়ী 
 িনধ �ািরত ফরম �ারা এক� �না�শ জারী করেবন। �সে�ে� এই �না�শ জারীর ৩০িদেনর মে� 
 �কান আপি� উ�ািপত না হেল উ� সা� �িফেকট অিফসার এই আইেনর ১৪ ধারামেত কায ��ম �� 
 করেবন। 

১০ক-ধারা  �যে�ে� সা� �িফেকট অিফসােরর দ�েরই সা� �িফেকট দািখল করা হেয়েছ �সে�ে� ১৯৭৩ সােলর 
 বাংলােদশ �হ িনম �াণ ঋণদান সং�া অড �ােরর ৪ অথবা ৬ ধারা অথবা ১৯৭৩ সােলর বাংলােদশ 
 �িষ �াংক অড �ার িকংবা ১৯৪০ সেনর সমবায় সিমিত আইন অথবা ১৯৬৯ সেনর �� আইেনর 
 আওতায় অথবা সমবায় ক��ক অ�ীম �দ� �কান ঋণ আদােয়র জ� বা ১নং তফিসেলর ১৫ 
 অ�ে�েদ উে�িখত �যেকান অথ � আদােয়র জ� ৭ ধারার �না�েশ �য শত�ই থা�ক না �কন, সংি�� 
 সা� �িফেকট অিফসার সা� �িফেকট �দনাদােরর উপর ৭ ধারার �না�শ জারীর পিরবেত� �াি� 
 �ীকারপ�সহ �রিজ�ী�ত ডাকেযােগ (�রিজ�াড � উইথ এিড) উ� �দনাদােরর উপর এক� দাবী 
 �না�শ জারী করেবন এবং তােত ঐ �না�শ জারীর ৩০ িদেনর মে� তার �দয় যাবতীয় �দনা উ� 
 সা� �িফেকট অিফসােরর কােছ জমা িদেত িনেদ �শ �দান করেবন। 

  ২. সা� �িফেকট �দনাদােরর উপর ১ উপধারা �মাতােবক উ� দাবীর �না�শ� জারীর তািরখ এবং 
 �না�শ জারী পর হেত এই আইেনর ৮ ধারার (ক) ও (খ) অ�ে�েদর শত�াবলী �েযাজ� হেব। 

  ৩ এই ধারায় ১ উপ-ধারায় িনধ �ািরত �কান পাওনা বা ঋেনর টাকা আদােয়র উে�ে� �কান 
 সা� �িফেকট এর ��ে� ৯ বা ১০ ধারার শত�াবলী �েযাজ� হেব না এবং (১) উপধারার �েয়াজন 
 �মাতােবক ঋেণর টাকা জমা িদেত সা� �িফেকট �দনাদার �থ � হেল �সে�ে� সা� �িফেকট অিফসার 
 উ� এ�াে�র শত�া�যায়ী সংি�� সা� �িফেকট� জারীকরেণর উে�ে� অ�সর হেবন।  

আেলাচনা 
 �ায়�শািসত �িত�ােনর �া� অথ � আদােয়র প�িতঃ 
 �ায়�শািসত �িত�ানস�েহর �া� অথ � আদােয়র প�িত িক হেব তা-ই এই ধারায় বিণ �ত হেয়েছ। এই ধারার 
 ভা�মেত �িষ উ�য়ন �াংক, �হ ঋণদানকারী সং�া ইত�ািদ অথবা সরকার ক��ক �দ� �কান ঋেণর টাকা 
 আদােয়র িনিমে� সা� �িফেকট দািখল করা হেব। িনধ �ািরত প�িতেত ৭ ধারার �না�শ জারীর পিরবেত� 
 সা� �িফেকেটর দাবী স�িলত এক� �না�শ �া�ী �ীকারপ�সহ �রিজ�ী ডাকেযােগ সা� �িফেকট �দনাদােরর 
 কােছ ��রণ করেত হেব এবং এ�প �না�েশ িনেদ �শ �দয়া যােব �য, �না�শ �া�ীর তািরখ �থেক ৩০ 
 িদেনর মে� টাকা জমা �দান করত হেব।   

১৪নং ধারা সা� �িফেকট কায �করী করার প�িতঃ 
 আেরািপত শত� সীমা �রখা বা িবিধ িনেষধ সােপে� িন�বিণ �ত প�িতেত �কান সা� �িফেকট 
 অিফসার এক� সা� �িফেকট কায �করী করেত পারেবন; �যমন 

ক)  �কান স�ি� িবি� বা ��াক �ারা বা �েব � ��াক না কের িবি� �ারা; 
খ)   িড�ী কের বা  
গ)  সা� �িফেকট �দনাদারেক ��ফতার এবং তােক �দওয়ানী আদালেত আটেকর �ারা বা 
ঘ)   উপের উে�িখত (ক), (খ), (গ) অ�ে�েদ বিণ �ত �যেকান �� বা সব কয়� প�িতর �ারা 
ঙ)   (ঘ) অ�ে�েদর �া�াঃ সা� �িফেকট �দনাদােরর শরীর ও স�ি�র িব�ে� সা� �িফেকট অিফসার 

 একই সােথ সা� �িফেকট কায �করী করেত এবং �ীয় িবচার �ি� �েয়াগ করেত পারেবন। 

৩২নং ধারা অ��তার কারেণ খালাসঃ  
 ১) সা� �িফেকট �দনাদারেক ��ফতার করার জ� ��ফতারী পেরায়ানা জারীকরার পর �যেকান 

সমেয় সা� �িফেকট অিফসার উ� �দনাদােরর ��তর অ��তার কারেণ ��ফতারী পেরায়ানা নাকচ 
করেত পােরন। 
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 ২) �যে�ে� �দনাদারেক ��ফতার করা হেয়েছ �সে�ে� সা� �িফেকট অিফসার এর কােছ যিদ 
 �তীয়মান হয় �য, সা� �িফেকট �দনাদার অ�� এবং �দওয়ানী কারাগাের তােক আটক রাখা �ক 
 হেব না তেব তােক �ি� িদেত পারেবন। 

 ৩) �যে�ে� সা� �িফেকট �দনাদারেক �দওয়ানী কারাগাের ��রণ করা হেয়েছ �সে�ে�ও তােক 
 �ি� �দয়া �যেত পাের; 

  ক) �কান �ছায়ােচ বা সং�ামক �ািধর কারেণ কােল�র ক��ক; বা 

  খ) �যেকান�প মারা�ক অ��তায় �গেত থােক তাহেল সা� �িফেকট অিফসার বা কােল�েরর 
  আেদশ। 

 (৪) এই ধারায় �ি�লাভকারী সা� �িফেকট �দনাদারেক �নরায় ��ফতার করা �যেত পাের, িক� 
 �দওয়ানী কারাগাের তার অব�ােনর সময়সীমা ৩১ ধারার ১  উপধারার বিণ �ত অ�েমািদত 
 সময়সীমার �বিশ হেত পারেব না। 

৩৩ নং ধারা মিহলা এবং অসমথ � �ি�গণেক ��ফতার ও কেয়েদ আটক রাখা িনিষ�ঃ এ আইেন যা িক� বিণ �ত 
থা�ক না �কন িন�বিণ �ত �ি�েদরেক ��ফতার বা �দওয়ানী কেয়েদ আটক রাখার আেদশ �দবার �মতা সা� �িফেকট 
অিফসােরর থাকেব না 
  ক) �কান মিহলা; অথবা  
  খ) �কান �ি� িযিন তার িবেবচনামত একজন নাবালক বা মানিসক িবকার�� �ি�। 

আেলাচনাঃ 
�কান �ি�েক আটক রাখা যােব নাঃ 
 এই ধারার ভা�মেত মিহলা, নাবালক ও মানিসক িবকার�� বা অসমথ � �ি�গণেক ��ফতার বা �দওয়ানী 
কারাগাের আটক রাখেত সা� �িফেকট অিফসার িনেদ �শ িদেত পারেবন না। 

৩৪নং ধারা সা� �িফেকট খািরজ বা সংেশাধেনর িনিমে� �দওয়ানী আদালেত মামলাঃ সা� �িফেকট খািরজ বা 
সংেশাধেনর িনিমে�  এবং �া� অিতির� �কান আ�ষাি�ক �িতকার লােভর উে��। 

সা� �িফেকট �দনাদারঃ 
  ১) তার উপের ৭ ধারার �না�শ জারী হবার তািরখ হেত 
  ক) এই আইেনর ৯ ধারামেত দায় A½xKvig~jK আেবদন দািখল করেল উ� আেবদেনর িন�ি�র 
  তািরখ হেত; অথবা 
 খ) ১০ ধারায় বিণ �ত আেদেশর িব�ে� ৫১ ধারা অ�যায়ী আিপল দােয়র করেল উ� আিপেলর রায় 
 এর তািরখ হেত ৬মাস এর মে� �যেকান সময় �দওয়ানী আদালেত মামলা করেত পারেবন তেব 
 শত� হল,  অ��প �কান মামলাই আদালত �হন করেব না যিদ 
ক)  ৯ ধারা অ�যায়ী সা� �িফেকট �দনাদার দায় A½xKvig~jK আেবদন না কের থােকন, �য কারেনর �ারা িতিন 
 সা� �িফেকট নাকচ বা সংেশাধন করার দাবী উ�াপন কেরন তা তার আেবদন পে� উে�খ না কের থােকন 
 এবং অ��প �� িব��িতর স�ত কারণ িছল বেল আদালতেক স�� করেত না পােরন অথবা 
 খ) �থম তফিসেলর ১ অ�ে�দ বা ২ অ�ে�েদ বিণ �ত �কান পাওনা আদােয়র সা� �িফেকেটর ��ে� 
 সা� �িফেকট �দনাদার সা� �িফেকেটর অধীন পাওনা অথ �- 
 অ) ৭ ধারায় �েয়াজনীয় �না�শ জারীর ি�শ িদেনর মে�; অথবা 
 আ) ৯ ধারা অ�যায়ী দায় অ�ীকার�লক আেবদন করেল উ� আেবদন িন�ি� হওয়ার ি�শ িদেনর মে�; 
 অথবা  
 ই) এই আইেনর ৫১ ধারার িবধানমেত আিপল করেল আিপেলর রায এর তািলখ হেত ি�শ িদেনর মে�। 

 �সবা �দান প�িত (সংে�েপ)t 
 সরকাির ও আধা-সরকাির �িত�ােনর আদায়েযা� পাওনা যা তামািদ হয়িন মেম � স�� হেল িপিডআর 
অ�া�, ১৯১৩ এর ৪ ধারা �মাতােবক কায ��ম �� করা হয়। �দনাদােরর িনকট দািবদােরর পাওনা জািনেয় ৭ ধারা 
অ�যায়ী �না�শ জাির করা হয়। �দনাদার দািব�ত পাওনা পিরেশাধ কেরন অথবা স�ণ �/আংিশক দািব অ�ীকার 
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কের আপি� দািখল করেত পােরন। �নািন অে� আপি� িন�ি� করা হয়। সা� �িফেকট কম �কত�ার আেদশ �হণ না 
কের �দনাদার সা� �িফেকট কম �কত�ার আেদেশর ি�শ িদেনর মে� আিপল দােয়র করেত পােরন। আপি� বা আিপল 
দােয়েরর িভি� না থাকেল এবং িনধ �ািরত সমেয়র মে� �দনাদার ক��ক দািব�ত টাকা পিরেশােধ �থ � হেল �থেম 
��ফতাির পেরায়ানা এবং পরবত�েত �াবর ও অ�াবর স�ি� ��াক ও িনলােম িবি� কের দািব�ত টাকা আদােয়র 
কায ��ম �হণ করা হয়। 
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পিরিশ� 
ফরমস�হ 
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Form 

 
                                   ফরম -১                         বাংলােদশ ফরম নং- ১০২৭ 

সরকারী দাবীর সা� �িফেকট 
]ধারা ৪ এবং ৬[  

�জলা )�জলার নাম (সা� �িফেকট অিফসােরর কায �ালেয় দািখল�ত  

সা� �িফেকট 
ন�র 

সা� �িফেকট 
দািবদােরর নাম 

ও �কানা 

সা� �িফেকট 
�দনাদােরর নাম 

ও �কানা 

সরকারী দাবীর পিরমাণ (�দ 
এবং ৫(২) ধারা অ�সাের 

�দ� িফ-সেমত) যার জ� 
সা� �িফেকট �া�র করা 

হেয়েছ এবং �য সমেয়র জ� 
দাবী �া� 

�য সমেয়র জ� 
সা� �িফেকট �া�র করা 
হয় �স সমেয় সরকারী 
দাবীর আেরা িববরণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (৫ ধারায় অিধযাচেনর ��ি�েত যিদ সা� �িফেকট �া�র�ত হয়)  
 এমেম � আেরা �ত�য়ন করা যাে� �য, উপেরা� .......টাকা যথাযথভােব আদায়েযা� এবং আইন অ�সাের 
উ� আদায় তামািদ হয়িন। 
 
   
 
 
 
তািরখঃ  
 
  
সা� �িফেকট অিফসার 
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ফরম-৩ 
 

বাংলােদশ ফরম নং-১০২৯ 
সা� �িফেকট �দনাদারেক �না�শ 

[ধারা ৭] 
 
 
�াপকঃ   
 ................................... 
 .................................... 
 (সা� �িফেকট �দনাদােরর নাম ও �কানা)  
 
 এত�ারা আপনােক �াত করা হে� �য, আপনার কােছ........................বাবদ �া� .................টাকার 
জ� সরকার দাবী আদায় আইন,১৯১৩-এর ...................ধারা অ�সাের আপনার িব�ে� আমার কায �ালেয় 
সা� �িফেকট মামলা �� করা হেয়েছ। অ� �না�শ জারী করার ৩০ িদেনর মে� আপিন .........টাকা স�ণ � অথবা 
আংিশকভােব দায়েদনার ��ি�েত পিরেশাধ করেত অ�ী�িত�লক আেবদনপ� দািখল করেত পােরন। উ� ৩০ 
িদেনর মে� আপন দায়েদনা অ�ী�িত�ব �ক আেবদনপ� দােয়র না করেল অথবা পয �া� কারণ দশ �ােত �থ � হেল অথবা 
�কন অ��প সা� �িফেকট মামলা কায �করী করা হেব না, �স িবষেয় যেথ� কারণ না দশ �ান, তেব যত�ণ পয �� আপিন 
টাকা ...................(টাকা......................বেকয়া দাবী এবং টাকা ............আদায় খরচ বাবদ) আমার অিফেস 
পিরেশাধ না করেল উ� সা� �িফেকট মামলা অ� আইেনর িবধান অ�সাের কায �করী করা হেব। উ� টাকা পিরেশাধ 
না করা পয �� আপনােক  এ মেম �ও িনেষধ করা যাে� �য, আপনার �াবর স�ি� অথববা এর অংশিবেমস িবি�, দান, 
ব�ক অথবা অ�ভােব হ�া�র করেত পারেবন না। ইিতমে� আপনার অ�াবর স�ি�র অংশ িবেশষ �গাপন, 
অপসারণ অথবা হ�া�র করা হেয় থাকেল, সা� �িফেকট �ত কায �করী করা হেব।  
 
 উপের বিণ �ত সা� �িফেকেটর এক� অ�িলিপ এতদসে� সং�� করা হেলা।  
 
 সা� �িফেকট ন�র এবং বছর উে�খ�ব �ক আপিন উ� টাকা মািন অড �ারেযােগ পা�েয় িদেত পােরন।  
 
 
 
 
 
 
তািরখঃ                                                                                                                            
 
 
সা� �িফেকট অিফসার 
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ফরম-৩১ 
সা� �িফেকট �দনাদােরর �িত দাবীর �না�শ 

[ধারা-১০ক] 
 
�াপকঃ  
 .......................... 
 
 .......................... 
 
 আপনােক এত�ারা �াত করা যাে� �য, আপনার কােছ.................বাবদ সরকারী দাবী আদায় আইন, 
১৯১৩ এর ..........ধারা অ�সাের অ� আমার কায �ালেয় ��েথ রাখা হেযেছ। অ� �না�শ জারী হওয়ার সময় হেত ৩০ 
িদেনর মে� আপিন স�ণ �.............টাকা এবং আদায় খরচ বাবদ .............টাকা আমার কায �ালেয় জমা িদেবন। 
অ� �না�শ জারী হওয়ার পর �থেক উ� দাবীর টাকা স�ণ ��েপ �দ� না হাওয়া পয �� দান, িব�য় বা ব�ক �ারা বা 
�কারা�ের আপনার �াবর বা অ�াবর স�ি� হ�া�র করেত িনেষধ করা যাে�। অ� আেদশ অমা� করেল আইন 
অ�সাের �ব�া �হীত হেব।  
 
 আপিন সা� �িফেকেটর �য ন�র ও তা �য বৎসেরর তা উে�খ কের মািন অড �ােরর মা�েম উ� টাকা পা�েয় 
িদেত পােরন।  
 
 
 
 
 
 
 
তািরখঃ  
 
 
সা� �িফেকট অিফসার 
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�� �ষক উ�য়ন ফাউে�শন 
উপেজলা �ব�াপেকর কায �ালয় 

.........................  .................. 
 
�ারক নং-                                                                                                      তািরখঃ 
 
সা� �িফেকট অিফসার  
 ও 
উপেজেলা িনব �াহী কম �কত�া 
.................... .............. 
 
িবষয়ঃ ঋণ �খলািপ খাতেকর িব�ে� সা� �িফেকট মামলা দািখল �সে�।  
 
ি�য় মেহাদয়, 
আপনার সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� জানােনা যাে� �য, �� �ষক উ�য়ন 
ফাউে�শন...................................................................................................এর �খলািপ ঋণ �হীতা 
জনাব................................�ামীঃ/িপতাঃ............................................সাং....................................
ডাকঘরঃ...............................ইউিনয়ন...............................উপেজলা........................�জলাঃ..............
...............এর িনকট হেত অ� �িত�ােনর বেকয়া �া� ............................(.....................................) 
টাকা আদােয়র জ� আপনার বরাবর এক� সা� �িফেকট মামলা দািখল কিরলাম। উে�� �য, ১৫ �লাই,২০০১ 
তািরেখ বাংলােদশ �গেজট এর অিতির� সং�ায় �কািশত সমবায় সিমিত অথাৎ-২০০১ এর ৩২(১) ধারার িবধান 
�মাতাবেক সমবায় সিমিত �িত�ান �ক মামলা দােয়েরর ��ে� �কাট � িফ �দান হেত অ�ািহত �দয়া হেয়েছ। 
 
 বিণ �তাব�ায়, দািখল�ত মামলা� �হণ কের সরকাির পাওনা আদােয়র �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�রাধ 
করা হেলা। 
 
 
 
  

      িবনীত 
 
 
 
আপনার িব�� 
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�ফৗজদারী মামলা  
 
 
�ফৗজদারী আইনঃ  
 এক� সমােজর �চিলত আইন ভ� কের �কান অপরাধ করেল তােক িবচােরর আওতায় আনার জ� 
�য আইন অ�সরন করা হয় তােক �ফৗজদারী আইন বেল। �ফৗজদারী অপরােধর মে� পেড় �ির, ডাকািত, �ন 
রাহাজািন, ধষ �ন ও হত�া ইত�ািদ। 
 �কান সরকারী কম �কত�া/কম �চারী অথ � আ�সাৎ করেল এবং তদে�র মা�েম তা �মািণত হেল িতিন 
�য অথ � আ�সাৎ কেরেছন তা আদােয়র জ� ক��প� আইিন পদে�প িহেসেব িন� পদে�প �হণ করেত 
পােরঃ  
১. G.R মামলা (General Register) থানায় করেত হেব। 
২. C.R মামলা (Complain Register) �কােট � করেত হেব। 

 �ফৗজদারী কায �িবিধর আেলােক "�িত�ােনর অথ � আ�সাৎ" স�েক� আেলাচনাঃ 

 �ফৗজদারী কায �িবিধ মেত �কান �িত�ােনর অথ � আ�সােতর িবচার সংি�� ধারা�িল �যমন, দঃিবঃ 
৪০৮,দঃিবঃ ৪০৯ ও  দঃিবঃ ৪২০ ধারা। 

 এছাড়া �িত�ােনর অথ � আ�সােতর ��ে� দ�িবিধর অপর ধারা ৪০৬ ও �েয়াগ করা করা �যেত 
পাের। দঃিবঃ ৪০৬ ধারা অপরাধজনক িব�াসভ� যা সরকারী অথ � আ�সােতর ��ে�ও �েয়াগ করা যায়। 
দ�িবিধঃ৪০৬ ধারার সিহত অপর ধারার সংেযাগ হেত পাের। তেব �ি� বা �বসরকারী �িত�ােনর ��ে�ই 
দঃিবঃ ৪০৬ ধারা িবেশষভােব �েয়াগ হয়। �যমনঃ এনিজও �িত�ান সহ �াংক িকংবা সকল �কার আিথ �ক 
�িত�ােনর অথ � আ�সােতর ��ে� এই�প িব�াসভ�জনক কােজ দঃিবঃ ৪০৬ ধারার সিহত দঃিবঃ ৪২০ 
ধারার অথ �াৎ �তারনার ধারা সং�� হয়। িবিধ �ই� আমলেযা� অপরাধ অথ �াৎ Cognizable Offence যা                                                            
�কােট � িকংবা থানায় অিভেযাগ দােয়র করা �যেত পাের। 

দঃিবঃ ৪০৬ ধারা জািমনেযা� নয়।                                                                            

দঃিবঃ ৪০৬ ধারা� �থম বা ি�তীয় ��নীর �ািজে�ট ক��ক িবচায �।        

দ�ঃ  িতন বছর পয �� স�ম বা িবনা�ম কারাদে� বা অথ �দে� বা উভয়িবধ দে� দি�ত হেব বা হেত পাের। 
অপরিদেক, দঃিবঃ ৪২০ ধারা জািমনেযা�। দঃিবঃ ৪২০ ধারা  �থম বা ি�তীয় ��নীর িবচারেকর আদালেত 
িবচারেযা�।  

দ�ঃ সাত বছর পয �� স�ম বা িবনা�ম কারাদ� এবং অথ �দ� হইেত পাের।  

৪০৮ ধারায় �করানী বা �ত� ক��ক অপরাধজনক িব�াসভ� িবষেয় বলা হেয়েছ। 

CDR যা �থম ��নী বা ি�তীয় ��নীর �ািজে�ট ক��ক িবচায �।     

দ�ঃ সাত বছর পয �� স�ম বা িবনা�ম কারাদ� এছাড়াও অথ �দে� দি�ত হেব বা হইেত পাের।  

 আবার সরকারী কম �চারী, �াংেকর �াবসায়ী এেজ� বা �িতিনিধ ক��ক অপরাধজনক িব�াসভ� 
িবষেয় দ�িবিধর ৪০৯ধারায় বলা হেয়েছ।    

      যিদ �কান �ি� তার সরকারী কম �চারীজিনত �মতায় বা একজন �াংকার, �াবসায়ী, এেজ� 
িহেসেব তার �বসায় �াপেদেশ �য �কান �কােরর স�ি� বা স�ি�র উপর আিধপেত�র ভার�া� হেয় উ� 
স�ি� স�েক� অপরাধজনক িব�াসভ� কের তাহেল �স �ি� িনে� বিণ �ত দে� দি�ত হেব। এ� 
জািমনেযা� নয় এবং ধত�� অপরাধ। 
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দ�ঃ যাব�ীবন কারাদ� বা দশ বছর পয �� স�ম বা িবনা�ম কারাদ� এবং অথ �দে� দি�ত হেব বা হেত পাের।                                                  

 ধারা ৪০৬/৪০৮/৪০৯/৪২০ দ: িব: G.R মামলার ��ে� অপরাধ� �য থানার মে� সংঘ�ত হেব উ� 
থানায় িলিখত অিভেযাগ করেত হেব। থানা উ� �ি�র িব�ে� FIR �হণ কের একজন তদ�কারী কম �কত�া 
িনেয়াগ কের (IO) থানা তদে�র মা�েম �কােট � িরেপ �াট িদেব। তদে� উ� �ি�র িব�ে� মামলা �হেণর 
যেথ� কারণ রেয়েছ। অিভেযাগ সত� বেল �তীয়মান হেল তদ�কারী কম �কত�া তার িব�ে� আদালেত চাজ�সীট 
দািখল করেব। তারপর মামলা� ধারা অ�যায়ী িবচািরক আদালেত বদিল হেব এবং বদিল হবার পর মামলার 
িবচার কায ��ম �� হেব। �থম ধাপ িহেসেব সা�� �হেণর জ� িদন িনধ �ািরত থাকেব। যথাসমেয় সা�� �হণ  
�শষ হেল সা�� �হেণর উপর �ি�তক� উপ�ািপত হেব। তারপর মামলার রােয়র জ� িদন িনধ �ািরত হেব। 
এভােব G.R মামলায় িবচািরক, কায ��ম �শষ হয়। (থানা যখন মামলা �হণ কের তখন বাদী রা� িনেজই 
হয়। তেব অিভেযাগ দািখলকাির িনজ খরেচ আইনজীবী িনেয়াগ করেত পাের। 

 C.R মামলার ��ে� একজন আইনজীবীর মা�েম সংঘ�ত অপরােধর িববরণ ত� উপা�সহ 
অপরাধ� �য এলাকায় সংঘ�ত হেয়েছ উ� এলাকার আমলী আদালত মামলা� ফাইল করেত হেব। 

 মামলা� ফাইিলং করার সময় �ািজি�ট আদালত মামলা� আমেল িনেয় মামলার ধারা অ�যায়ী 
আসািমর িব�ে� Warrant অথবা সমন জাির করেব এবং আসািমর হািজর হবার জ� এক� তািরখ িনধ �ারণ 
করা হেব। উ� তািরেখ আসািম হািজর হেল মামলা� ২য় ধাপ Ready for Trail অথ �াৎ িবচােরর জ� ��ত 
হেব এবং ধারা অ�যায়ী িনধ �ািরত �কাট � অথ �াৎ উ� ধারা িবচার করার �মতা �দান করা আেছ �য আদালেত 
মামলা� িবচােরর জ� উ� আদালেত বদিল হেব। বদিল�ত আদালেত সা�� উপ�াপেনর জ� তািরখ 
িনধ �ারীত হেব বাদীপ� িনধ �ারীত তািরেখ যিদ সা�� হািজর করেত পাের তাহেল মামলা অিত�ত িন�ি� 
হয়। সা�� �হেণর পর মামলা �ি�তক� ও রােয়র জ� িনধ �ারীত তািরখ থােক। 

         �ফৗজদারী অপরােধ অিভ�� কম �চারীর ��ে� �ব�ািদঃ  
৪১। (১) �কােনা সরকাির কম �চারীর দািয়� পালেনর সিহত স�িক�ত অিভেযােগ দােয়র�ত �ফৗজদারী 
 মামলায় আদালত ক��ক অিভেযাগপ� �হীত হইবার �েব �, তাহােক ��ফতার কিরেত হইেল, সরকার 
 বা িনেয়াগকারী ক��পে�র �ব �া�মিত �হণ কিরেত হইেব। 
 (২) �কােনা সরকাির কম �চারীর িব�ে� �কােনা আদালেত �ফৗজদারী মামলা বা অ� �কােনা আইিন 
 কায �ধারা িবচারাধীন থািকেল, িবচারাধীন �কােনা এক বা একািধক অিভেযােগর িবষেয় তাহার িব�ে� 
 িবভাগীয় কায �ধারা �� বা িন�ি�র �াপাের �কােনা �িতব�কতা থািকেব না। 
 (৩) যিদ িবচারকারী আদালেতর �গাচরী�ত হয় �য, তাহার আদালেত িবচারাধীন �কােনা 
 �ফৗজদারী মামলায় অিভ�� �ি� একজন সরকাির কম �চারী, তাহা হইেল আদালত অনিতিবলে� 
 িবষয়� সংি�� িনেয়াগকারী বা িনয়�ণকারী ক��প�েক অবিহত কিরেব।  

 �ফৗজদারী মামলায় দি�ত কম �চারীর ��ে� �ব�াঃ 
৪২।  বাংলােদেশর �চিলত চা�িরর িবিধমালা অ�সাের যথাযথ �ব�া �হণ করা হেব। যথা: 
(ক)  িতর�ার; 
(খ)  িনিদ �� �ময়ােদর জ� পেদা�িত বা �বতন �ি� �িগতকরণ; 
(গ)  িন� পদ বা িন�তর �বতন ��েল অবনিমতকরণ; অথবা 
ঘ)  আইন বা সরকাির আেদশ অমা�করণ অথবা কত�ে� ই�া�ত অবেহলার কারেণ সরকাির অথ � বা   
 স�ি�র �িত সংঘ�ত হইেল যেথাপ�� �িত�রণ আদায়। 
(৪)  উপ-ধারা (২) এর অধীন দ� আেরােপর জ� িনেয়াগকারী ক��প� ক��ক �কােনা িবভাগীয় কায �ধারা 
 �� কিরবার বা কারণ দশ �াইবার �েয়াজন হইেব না এবং এত�ে�ে� �দ� আেদশ আিপলেযা� 
 হইেব না। 
(৫)  �ফৗজদারী মামলায় আদালত ক��ক আেরািপত দ�ােদশ 
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		বর্ণিতাবস্থায়, দাখিলকৃত মামলাটি গ্রহণ করে সরকারি পাওনা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরাধ করা হলো।
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