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২৪ ভা  ১৪২৭

িবষয:় িবচারকিবচারক, ,  া িজ ে টা িজে ট   ওও  সরকািরসরকাির   কমচার ীরকমচার ীর   িবচা িরকিবচা িরক//সরকািরসরকাির   দা িয়দা িয়   পালেনপালেন   তত   কােজরকােজর   িবষেয়িবষেয়
িবিভিবিভ   আইেনআইেন   ব িণতবিণত   র ার া   দানদান   সং াসং া   িবধ ানিবধান   িতপালনিতপালন।।

           উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য সরকাির কমচারীর দািয়  পালন/সরল িব ােস ত কােজর র া দােনর উে ে
িবিভ  আইেন িবধান রেয়েছ, যথা:   

ক)        িবচারক, ািজে ট বা কােনা সরকাির কমকতার কত /দািয়  পালেন ত বা এ মেম দাবী ত (purported) কােনা কােজর জ
সরকােরর বা মিত িতেরেক কােনা অপরাধ আমেল হণ করা যােব না মেম Code of Criminal Procedure, 1898 এর
section 197 এর sub-section (1) এর িবধান িন প:

Pro se cutio n o f Jud ge s a nd  public se rva ntsPro se cutio n o f Jud ge s a nd  public se rva nts
197.(1) When any person who is a Judge within the meaning of section 19 of the Penal
Code, or when any Magistrate, or when any public servant who is not removable from his
office save by or with the sanction of the Government, is accused of any offence alleged
to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his
official duty, no Court shall take cognizance of such offence except with the previous
sanction of the Government.   

খ)         Judicial Officer's Protection Act, 1850 এর section 1-এ কােনা জজ, ািজে ট বা কােল রেক, ার
িবচািরক িতর কায ম বা দ  কােনা আেদেশর কারেণ, ি গতভােব দায়ী কের দওয়ািন আদালেত মামলা দােয়র করা যােব না মেম উে খ
রেয়েছ। িবধান  িন প: 

Non-liabilit y t o  s uit  of  off icers  act ing jud icially,  for  off icial act s  d one in good  fait h,Non-liabilit y t o  s uit  of  off icers  act ing jud icially,  for  off icial act s  d one in good  fait h,
and  of  off icers  execut ing warrant s  and  ord ersand  of  off icers  execut ing warrant s  and  ord ers
1. No Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Collector or other person acting judicially shall be
liable to be sued in any Civil Court for any act done or ordered to be done by him in the
discharge of his judicial duty, whether or not within the limits of his jurisdiction: Provided that
he at the time, in good faith, believed himself to have jurisdiction to do or order the act
complained of; and no officer of any Court or other person, bound to execute the lawful
warrants or orders of any such Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Collector or other
person acting judicially shall be liable to be sued in any Civil Court, for the execution of any
warrant or order, which he would be bound to execute, if within the jurisdiction of the person
issuing the same.

গ)       অপরাধ িতেরাধ ও আইন- ংখলা র ার কায ম অিধকতর কাযকর ও গিতশীলতার সােথ স াদেনর জ  পিরচািলত মাবাইল
কােটর কায েমর িবষেয় মাবাইল কাট আইন, ২০০৯ এর ১৪ ধারায় িন প িবধান রেয়েছ:
‘এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধর অধীন সরল িব ােস ত, বা ত বিলয়া িবেবিচত, কান কােযর জ  কান ি  িত  হইেল িতিন
মাবাইল কাট পিরচালনাকারী এি িকউ ভ ািজে ট বা িডি  ািজে ট বা মাবাইল কাট পিরচালনার সিহত সংি  অ  কান কমকতা
বা কমচারীর িব ে  কান দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অ  কান কার আইনগত কাযধারা  কিরেত পািরেবন না।’

ঘ)    উপিরউ  িবধানাবলী ছাড়াও Code of Civil Procedure, 1908 এর section-9  এবং order-VII,  rule-
11(d) এ েযাজ  ে  দওয়ািন আদালেতর এখিতয়ার বািরত হওয়া ও আরিজ খািরেজর িবষেয়  িবধান রেয়েছ। 

ঙ)       এতদ তীত িবিভ  আইেন সরল িব ােস ত কােজর র া দােনর উে ে  েয়াজনীয় িবধান সি েবিশত রেয়েছ।  

০২।       আইেনর শাসন িনি ত করার লে  সৎ সাহস এবং ভাব  মনন ও িবেবচনােবােধর মা েম যথাযথ িস া  দান ও ঢ়ভােব তা
বা বায়েনর ে  উপিরউ  িবধানাবিলর ণ িমকা রেয়েছ। স িত ল  করা যাে  য িবিভ  জলায় জলা শাসক/ জলা
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ািজে ট/কােল র, উপেজলা িনবাহী অিফসার, এি িকউ ভ ািজে ট ও সরকাির কমচারীগেণর সরকাির দািয়  পালেন ত কােজর জ
ােদরেক ি গতভােব দায়ী কের মামলা  করা হে । কােনা কােনা ে  সরকােরর বা েমাদন হেণর আইিন বা বাধকতা থাকেলও তা
িতপািলত হে না। এেত কের আইেনর ত য় ছাড়াও মাঠ পযােয় শাি  ংখলা র া ও অপরাধ িতেরাধ/দমেন কাযকর ব া হণ ায়ই

বাধা  হে । িবেশষ কের নদী, খাল-িবল, বন, জলাশয়সহ সরকাির স ি  ও াথ র া, অৈবধ িতসাধন/জবর-দখল িতেরাধ ও উে দ
অিভযােন িতব কতার ি  হে ।

০৩।           স ত, য কােনা সরকাির কায ম বা িস াে র িবষেয় সং  ি  আইেন িনধািরত ক পে র িনকট আিপল দােয়র িকংবা
িতকার চেয় উ তন শাসিনক ক পে র িনকট আেবদন করেত পােরন। কােনা কমচারী ক ক আইেনর তর অপ েয়াগ, এখিতয়ারিবহীন
মতা অ শীলন িকংবা কােনা িস াে  মৗিলক অিধকার  হওয়ার ে  সং  ি  উ  আদালেতর আ য় হণ করেত পােরন। অ িদেক

অধ ন আদালতস েহর এখিতয়ার এবং কা  কা  ে  স  বািরত থাকেব তা আইন ারা িনিদ  রেয়েছ।  

০৪।        এমতাব ায় িবচারক, ািজে ট ও সরকাির কমচারীগেণর সরল িব ােস ত কােজর র া দান স িকত এবং িবচািরক/সরকাির
দািয়  পালেন ত বা এ মেম দাবী ত (purported) কােজর জ  ােক ি গতভােব দায়ী কের ফৗজদাির মামলা আমেল হেণর েব
সরকােরর বা মিত হেণর িবধানস হ যথাযথ িতপালন িনি ত করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৮-৯-২০২০

সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)।
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)।
৪) জলা শাসক (সকল)।
৫) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ

৮-৯-২০২০
তৗিহদ ইলাহী 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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