আদেশদের নমুনা -১

শাস্তি প্রোদনর ক্ষেদে
{ধারা-৭(২) অনুযায়ী)}
এস্তিস্তিউটিভ মযাস্তিদেদের ক্ষরিদডের িনয আদেশনামা
জনাফ/ বফগভ.........................................
............................., এক্সিক্সিউটিব ভযাক্সজস্ট্রেট, ক্সডক্সেক্ট ভযাক্সজস্ট্রেস্ট্রটয
িামযারয়/
উস্ট্রজরা
ক্সনফযাী
ক্সপাস্ট্রযয
িামযারয়, ...........................................,
বজরা........................................ -এয অদারত।
বভাফাআর বিাটয ভাভরা নম্বয-.................... তাক্সযখঃ
যাষ্ট্র

ফনাভ
অস্ট্রদস্ট্রয তাক্সয
ক্রক্সভি
খ
নম্বয
১।

................ ন ...................।

(ক্সবমুস্ট্রেয নাভ)...............................................................
অস্ট্রদ

দয .................. তাক্সযখ .................... ঘটিিায
ভয় ................. বজরায ............... উস্ট্রজরাধীন
................. স্থাস্ট্রন বভাফাআর বিাটয ক্সযচারনািাস্ট্রর
জনাফ--------------------, যাক্সনটাক্সয আন্সস্ট্রক্টয,
.............
উস্ট্রজরা,
বজরা- ..............
1
জনাফ ..................................................................
...
ক্সতা.....................................................................
..
ফয়
...............বা.................................................
ঠিিানা
(ূর্যাঙ্গ)..........................................................
............................................................................
. এয ক্সফরুস্ট্রে ক্সফশুে খাদয ধযাস্ট্রদ, ১৯৫৯-এয
৬(১) ধাযায ক্সবস্ট্রমাগ
ক্সরক্সখতবাস্ট্রফ
দাস্ট্রয়য
িস্ট্রযস্ট্রেন। ক্সবস্ট্রমাগটি বদখরাভ।
(ংস্ট্রক্ষস্ট্র যাস্ট্রধয ফর্যনা) উদাযর্স্বরূ :-

1

ক্সবমুে ফযক্সেয নাভ

স্বাক্ষয

ঘটনায ংক্সক্ষপ্ত ক্সফফযর্ এআ বম, জনাফ-------------------, ভাক্সনিগঞ্জ বজরায ক্সফারয় উস্ট্রজরায অক্সযচা
ফাজাযস্থ .............. বাস্ট্রটস্ট্রর বনাংযা ক্সযস্ট্রফস্ট্র ঁচা
ফাক্স

খাফায

ক্সফক্সক্র

িযস্ট্রেন।

উক্সস্থত
উস্ট্রজরা যাক্সনটাক্সয আন্সস্ট্রক্টয
উে
বাস্ট্রটস্ট্ররয খাফায যীক্ষা িস্ট্রয উা ঁচা ও ফাক্স
ওয়ায় এফং বাস্ট্রটস্ট্ররয ক্সযস্ট্রফ বনাংযা থািায়
বাস্ট্রটস্ট্ররয ভাক্সরি/ ভযাস্ট্রনজায ক্সাস্ট্রফ তায/ তাস্ট্রদয
ক্সফরুস্ট্রে ক্সফশুে খাদয ধযাস্ট্রদ, ১৯৫৯ এয ৬(১)
ধাযায় ক্সবস্ট্রমাগটি দাস্ট্রয়য িস্ট্রযন ।
অভায

ম্মুস্ট্রখ

যাধ

উদ্ঘাটিত

ওয়ায়

(ক্সবমুস্ট্রেয নাভ) এয ক্সফরুস্ট্রে ক্সফশুে খাদয ধযাস্ট্রদ,
১৯৫৯-এয ৬(১) ধাযায় যাধ অভস্ট্রর গ্রর্
িযরাভ।
অরাভত ক্সাস্ট্রফ ঁচা এফং ফাক্স খাফায ঘটনাস্থস্ট্রর
উক্সস্থত ২ জন াক্ষীয ম্মুস্ট্রখ জব্দ িস্ট্রয অরাদা
িাগস্ট্রজ জব্দ তাক্সরিা প্রস্তুত িযা র।
ক্সবস্ট্রমাগ গঠস্ট্রনয প্রাথক্সভি উাদান ক্সফদযভান
থািায় ক্সফশুে খাদয ধযাস্ট্রদ, ১৯৫৯-এয ৬(১)
ধাযায় ................ -এয ক্সফরুস্ট্রে ক্সবস্ট্রমাগ গঠন িযা
র। গঠিত ক্সবস্ট্রমাগ তাস্ট্রি স্ট্রে ও ফযাখযা িস্ট্রয
বানাস্ট্রনা য় এফং ক্সতক্সন ক্সবস্ট্রমাগ স্বীিায িস্ট্রযন ক্সিনা
জানস্ট্রত চাওয়া য়। জফাস্ট্রফ ক্সবমুে ফযক্সে বস্বচ্ছায়
বদাল স্বীিায িস্ট্রযন।
ক্সবমুে ফযক্সেয স্বীিাস্ট্রযাক্সে উক্সস্থত াক্ষী ( ১)
জনাফ-------------------------- এফং (২) জনাফ---------------- - এয ম্মুস্ট্রখ তাস্ট্রদয স্বাক্ষয/ টিআ এফং
ক্সবমুে ফযক্সেয স্বাক্ষয অরাদা িাগস্ট্রজ ক্সরক্সফে
িযা র।
এআ অদারস্ট্রতয ম্মুস্ট্রখ গঠিত ক্সবস্ট্রমাগ ক্সবমুে
ফযক্সে জ্ঞাস্ট্রন এফং ক্সফনা প্রস্ট্রযাচনায় স্বীিায িযায়
তাস্ট্রি বভাফাআর বিাটয অআন, ২০০৯ - এয ৭(২) ধাযায
ক্সফধানভস্ট্রত বদালী াফযস্ত িস্ট্রয ক্সফশুে খাদয ধযাস্ট্রদ,

১৯৫৯-এয ৬(১) ধাযায যাস্ট্রধয জনয ১৫ (স্ট্রনয)
ক্সদস্ট্রনয ক্সফনাশ্রভ িাযাদণ্ড/ ১৫০/- ( এিত ঞ্চা)
টািা থযদণ্ড প্রদান িযা র; থযদণ্ড নাদাস্ট্রয় ৫
(াঁচ) ক্সদস্ট্রনয ক্সফনাশ্রভ িাযাদণ্ড প্রদান িযা র। াজা
স্ট্রযায়ানাভূস্ট্রর ক্সবমুে ফযক্সেস্ট্রি বজর াজস্ট্রত বপ্রযর্
িযা বাি।
অরাভত অভায ম্মুস্ট্রখ ধ্বং িযা বাি।
(অরাভত ংযক্ষর্স্ট্রমাগয স্ট্রর নভুনা ংযক্ষর্ িযস্ট্রত
প্রক্সক্সিউটিং এস্ট্রজক্সন্সস্ট্রি ক্সনস্ট্রদয বদওয়া র)। ভাভরায নক্সথ
ংযক্ষর্ িযা বাি।

(ক্সরস্ট্রভায)
ও তাক্সযখ

এক্সিক্সিউটিব ভযাক্সজস্ট্রেস্ট্রটয স্বাক্ষয

