
 
 

                                                                  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 

( িডিশয়াল ি খানা) 
www.dinajpur.gov.bd   

 

জলা আইন- লা কিম র  আগ , ২০১৯ মােসর সভার কায িববরণী 
 

সভাপিত :   মাঃ  মাহ ল আলম 
  জলা ািজে ট, িদনাজ র 

সভার ান      :   জলা ািজে েটর সভা ক , িদনাজ র 

সভার তািরখ ও সময়    :   ০৮   সে র , ২০১৯ ি : সকাল ১০.৩০ টা 
উপি িত   :   (পিরিশ  ‘ক’ ) 

 

            উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম িব  অিতির  জলা ািজে ট 

ক ক িবগত   ০৪ আগ  , ২০১৯ ি : তািরেখ অ ি ত জলা আইন- লা কিম র সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। িবগত 

সভার আেলাচনা ও িস াে  কান সংেশাধন, সংেযাজন বা িবেয়াজেনর াব না থাকায় সব স িত েম কায িববরণী  ঢ়ীকরণ করা হয়। 
অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত হয় এবং আেলািচত িবষয়স েহর উপর িব ািরত পয ােলাচনা শেষ িন বিণ ত 
িস া স হ সভায় সব স িত েম হীত হয়। 

আেলাচ িচ -১ : উপেজলা আইন- লা কিম র সভা অ ান।   
 

           সভায় িবেবচ  মােস এ জলার উপেজলাস েহ অ ি ত ‘উপেজলা আইন- লা কিম ’র সভার িবষেয় আেলাচনা হয়। িব  
অিতির  জলা ািজে ট সভায় জানান য,  আগ , ২০১৯ মােস এ জলার সকল উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ 
এবং ইেতামে  সকল উপেজলা থেক কায িববরণী পাওয়া গেছ। িনয়িমত সভা স  কের কায িববরণী যথাসমেয় রণ অ াহত রাখার 
জ  সকল উপেজলা িনব াহী অিফসারেক অ েরাধ জানােনা হয়।                                                                                                                             
 
িস া -১.১ : েত ক উপেজলায় উপেজলা িনব াহী অিফসারেক আইন- লা এবং স াস ও নাশকতা কিম র সভা কের 
সভার কাযিববরণী’র হাড কিপ ও স  টকিপ পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে  ডাকেযােগ, িবেশষ বাহক মারফত অথবা ই- মইল এর মা েম 
এ কায ালেয় রণ অ াহত রাখেত হেব।                                                                                                                                                                                                                                     
 
বা বায়েন : উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সভাপিত, উপেজলা আইন- লা কিম , স াস ও নাশকতা কিম   (সকল), িদনাজ র। 
 
আেলাচ িচ-২ : জলার সািব ক আইন- লা পিরি িত ও সংঘ ত অপরাধ পয ােলাচনা। 
 
 িলশ পােরর কায ালয়, িদনাজ র হেত া     আগ , ২০১৯ মােসর অপরাধ িববরণী িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।    

আগ  ২০১৯,   লাই ২০১৯ এবং   আগ  ২০১৮ মােস িদনাজ র জলার লনা লক অপরাধ সং া  মামলা িববরণী িন প: 
 

মাস ডাকািত দ তা ন তিবচার 
আইন’০২ 

দা া নারী িনয াতন সং া  মামলা অপহরণ িলশ 
আ া  

ি েধল ির 

ধষ ণ এিসড 
িনে প 

অ া  
ভােব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 

আগ ’ ১৯ নই নই ০৬ নই নই ১০ নই ৪৪ নই নই ০১ 

লাই’ ১৯ নই নই ০৬ নই নই ০৮ নই ৪৯ নই নই ০২ 

আগ ’ ১৮ নই নই ০৬ নই নই ০৭ নই ৪৪ নই নই ০১ 

                                                                                                                                       

ির উ ারজিনত কারেণ  ত মামলার সং া অ া  
মামলা 

সব েমাট মামলার 
সং া 

ম  
গ  ির মাটর 

সাইেকল  ির 
তার 
ির 

অ া  
ির 

মাদক 
 

চারা- 
চালান 

অ  
আইন 

িবে ারক 

নই ০৩ নই ১০ ২২৪ ৮১ ০২ নই ১৪১ ৫২২ - 
০১ ০১ নই ০৪ ২২১ ৯৫ ০১ নই ১২৪ ৫১২ - 
০২ নই নই ০৪ ২৮৭ ৮৬ ০১ নই ৬৯ ৪০৭ - 

 

চলমান পাতা-০২ 



 
 

০২ 
 

 িলশ পার, িদনাজ র ক ক দািখল ত অপরাধিচ  পয ােলাচনায় দখা যায়, িবেবচ   আগ , ২০১৯ মােস ডাকািত,  দ তা 

নই, ন ০৬ , ধষণ ১০ , অ া  নারী িনয াতন  ৪৪ , মাদক  সং া  ২২৪ , চারাচালান -৮১, অ  আইেন -০২ এবং অ া  ১৪১  

সহ সব েমাট ৫২২  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। িবগত লাই, ২০১৯ মােস ডাকািত – নই, দ তা নই, ন ০৬  

ধষণ ০৮ , অ া  নারী িনয াতন  ৪৯ , মাদক  সং া  ২২১ , চারাচালান -৯৫, অ  আইেন -০১ এবং অ া  ১২৪  সহ সব েমাট 

৫১২  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। িবগত  লাই ২০১৯ মােসর লনায় িবেবচ   আগ  ২০১৯ মােস েনর মামলা একই, 

ধষ েণর মামলা  ি , নারী িনয াতন মামলা  াস, চারাচালান সং া  মামলা  ি  এবং মাদক  সং া  মামলার সং া  াস পেয়েছ। 

িবগত মাস এবং িবগত বছেরর একই সমেয়র তে র ি েত  আগ  ২০১৯ মােস েনর মামলা  একই, ধষ ণ সং া  মামলা  ি  এবং 

নারী িনয াতন সং া  মামলা  াস পেয়েছ।  

 সভায় তর অপরাধ দমেন আইন- লা বািহনীর তৎপরতার ধারা অ াহত রাখার জ  পরামশ দান করা হয়। 

িস া -২.১ :  ন,  নারীিনয াতন, ধষ ণ ও মাদক জিনত অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর  আইেনর আওতায় আনা  অ াহত রাখেত 
হেব।এ ছাড়া তর অপরাধ সংগঠনকারীরা যন সহেজই জািমন/মামলা  হেত ি  না পায় স  লে  ুভােব তদ  কায ম স াদনসহ 
েয়াজনীয় আইনগত ব া হণ করেত হেব। 

বা বায়েন : ১) অিধনায়ক, িবিজিব ৪২, ২৯, ২০ িদনাজ র/ লবাড়ী ও জয় রহাট। 
 ২) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ৩) কা ানী কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
 ৪) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৫) িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 
আেলাচ িচ-৩ :   আগ  ২০১৯ মােস া মান আদালত সং া  পয ােলাচনা। 
 

িমক 
নং 

জলা মাবাইল কাট 
পিরচালনার সং া 

মামলার সং া দ  আদায় ত অথ ম  

অথ দ  া  কারাদ  া  

০১ িদনাজ র ১১০ ২২৬ ২৪০ জন ১১৬ জন ৪,০৭,১৪০/-  
 
আগ  ২০১৯ মােস ১১০  মাবাইল কাট অিভযান পিরচালনা করা হয়। মামলার সং া- ২২৬, ২৪০ জনেক অথ দ  ও ১১৬ জনেক সাজা 
দয়া হেয়েছ। এ অিভযােন  ৪,০৭,১৪০/- জিরমানার মা েম আদায় করা হেয়েছ। মাবাইল কােট র অিভযান ি  করার জ  সকল উপেজলা 

িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) ক অ েরাধ করা হয়।  

িস া -৩.১ :    মাবাইল কাট  অিভযান পিরচালনা  অ াহত  রাখেত  হেব। 

বা বায়েন : (১)  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 (২) সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল), িদনাজ র। 
 (৩) িব  এি িকউ ভ ািজে ট (সকল), জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র।  
 

আেলাচ িচ-৪ : সািব ক আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার লে  াসি ক িবষেয়  আেলাচনা। 
 

সভায় আস  গ া জা,  জি বাদ,স াস, মাদেকর ায় তর অপরােধর িবষেয় আেলাচনা হয় এবং   ড  সং া  সা িতক 

িবষয় েলা িনেয় িব ািরত পয ােলাচনা করা হয়।  সভায় আেলাচনাকােল জানা যায় কাহােরাল উপেজলায় বটতলী বাজাের িনয়িমত  অৈবধ 

য়া খলা চলেছ। এছাড়া িরয়ার সািভ েসর মা েম মাদক  পাচার করা হে ।  সভায় ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয় হেত 

া  গত ১৯/০৮/২০১৯ তািরেখর ১৪.০০.০০০০.০২৫.০০.০০০.১৯.১৯৬নং ারকপে র িবষেয় িবশদ আেলাচনা করা হয়। সরকােরর 

আ িরক েচ া ও নানািবধ উে াগ সে ও মইিলং ও িরয়ার সািভ স িত ানস েহ  ােকট বা পােস েল অেনকে ে  অপারাধীচ  

মাদক/অ সহ িনিষ   রেণর অপেচ ায় িল  হয়। এছাড়া িক  সং ক মইিলং অপােরটর ও িরয়ার সািভ স িত ান লাইেস  হণ 

না কের বসা পিরচালনা করেছ। লাইেস  িবহীন মইিলং অপােরটর ও   িরয়ার সািভস িত ােনর অৈনিতক ও িবিধ-বিহ ত কায ম 

বে  িনজ িনজ অিধে ে  মইিলং অপােরটর  ও িরয়ার সািভস িত ােনর  ক প েক িনেয় মতিবিনময় সভা করার জ  সংি  

উপেজলা িনব াহী অিফসারগনেক অ েরাধ করা হয়।                                                                                  চলমান পাতা -০৩ 

 



 
 

০৩ 
 

সভায়  সহকারী পিরচালক ,মাদক  িনয় ণ অিফস ,িদনাজ র সভায় জানান  প াডল ,িস া যা িসজািরয়ানেদর াথা নাশক 

াবেলট িহসােব ব ত হয় তা এ অ েল  মাদক িহসােব ব ত হয়।   রিজ াড ডা ােরর সি পশন ছাড়া প াডল ,িস া নামক  

াথা নাশক াবেলট  িব েয়র না করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  াগ পার ,িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়।  াবেলট িব েয়র 

ে  িত  লাইেস া   ঔষেধর দাকােন রিজ ার সংর েনর জ  পরামশ  দয়া হয়। এছাড়া  ঔষধ কা ানীর িতিনিধেদর সােথ 

জলা শাসক মেহাদেয়র সভাপিতে  সভা করার পদে প হেণর জ  াগ পার ,িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। সভায় জানােনা হয় য ,

ঘাড়াঘাট/িবরল/হািকম র উপেজলায়  বশ িক ােন মাদকেসবীেদর দৗরা  বেড়েছ। মাদেকর  ফল এর ভয়াবহতা  স েক  জলা 

শহেরর িত  ওয়ােড ও উপেজলায় ইউিনয়ন পয ােয় জন িতিনিধেদর িনেয় সভা সিমনারসহ িবিভ  সামািজক ,ধম য় অ ঠান ও 

খলা লা /িবেনাদন লক অ ােনর মা েম চারণা  অ াহত রাখেত সংি েদর পরামশ দয়া হয়।  জলা ও উপেজলায় িত  িশ া 

িত ােন গ ত কিম র  মা েম মাদকিবেরাধী সভা করার েয়াজনীয় িনেদ শনা িদেত জলা িশ া অিফসার ,িদনাজ রেক অ েরাধ করা 

হয়।  

 সভায় আেলাচনা করা হয় য, এিডস মশার কামেড় ড  রাগ ছড়াে ।  িতিদন অসং  ড  রাগী সরকারী হাসপাতলসহ 

বসরকারী  ি িনক েলােত ভিত হে । এ ভয়াবহতা থেক ব চেত  এিডস মশার বংশ িব ার রাধ করেত হেব। বাড়ীেত এবং বাড়ীর 

আেশপােশ জেম থাকা  পািন ও ছাদ বাগােনর জেম থাকা পািনেত এিডস মশা িডম পােড়। এ িডম থেক বংশ িব ার কের। এসব ােনর 

জেম থাকা পািন  িনয়িমত পির ার করেত হেব। নাগিরকগণ যন তােদর বাড়ীর আেশপােশর জ ল পির ার রােখ সজ  াপক সেচতনতা 

ি র জ  সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 

 

আস  শারদীয় গ া জার িবষয়  উপ ািপত হেল  জানােনা হয় য, এ িবষেয় অিচেরই আলাদা কের সভা করা হেব। িলশ পার 
সভায় জানান এ জলায় ১২৬৮  জাম প  রেয়েছ। িত  জামে প িনরিবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত, িলশী টহল ি র িবষেয় এবং 
শারদীয়  গ া জােক ক  কের যােত কের কান  নাশকতা তিরর েযাগ না পায় সজ  আইন েয়াগকারী সং াস হেক তৎপর 
থাকেত হেব। 

িস া - ৪.১:  জ ীবাদ, স াস ও মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা বাড়ােত সকল সামািজক, সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, এনিজও, 
মসিজেদর ইমাম,  ল কেলেজর িশ ক, িশ াথ সহ িবিভ  সংগঠেনর সম েয় কায কর সামািজক ি য়া অ াহত রাখেত হেব।   
 

বা বায়েন :  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
                ২। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ (সকল), িদনাজ র। 
                 ৩।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
                ৪। জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
     ৫। উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র।  
    ৬। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 
িস া -৪.২:  কাহােরাল উপেজলায় বটতলী বাজারসহ য সকল উপেজলায় িনয়িমত  অৈবধ য়া খলা আসর বসেছ তা বে  কায কর ব া 
িনেত হেব।   

বা বায়েন :     ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  উপেজলা িনব াহী  অিফসার( সকল), িদনাজ র। 
 ৩)  অিফসার  ইন-চাজ, িদনাজ র ( সকল)। 
 
িস া -৪.৩:  লাইেস  িবহীন মইিলং অপােরটর ও িরয়ার সািভ স িত ােনর অৈনিতক ও িবিধ-বিহ ত কায ম বে  িনজ িনজ 
অিধে ে  মইিলং অপােরটর  ও িরয়ার সািভ স িত ােনর  ক প েক িনেয় মতিবিনময় সভা করেত হেব।  

বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী  অিফসার( সকল), িদনাজ র। 
 ২ )  অিফসার  ইন-চাজ, িদনাজ র ( সকল)। 

চলমান পাতা-০৪ 

 
 



 
 

 
০৪ 

 

িস া -৪.৪:  রিজ াড ডা ােরর   সি পশন ছাড়া প াডল, িস া নামক  াথা নাশক াবেলট  িব েয়র না করার েয়াজনীয় 
ব া হণসহ প াডল, িস া াবেলট িব েয়র ে  িত  লাইেস া   ঔষেধর দাকােন রিজ ার সংর েণর েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব। এছাড়া  ঔষধ কা ানীর িতিনিধেদর সােথ জলা শাসক মেহাদেয়র সভাপিতে  সভা করার পদে প হেণর জ  াগ 
পার, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়।  

বা বায়েন :     ১)  অিতির   জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
 ২ )  াগ পার, িদনাজ র। 
 

িস া  -৪.৫.১: ড র া ভ াব রােধ এিডস মশার বংশ িব ার রাধ করেত হেব। বসত বাড়ীেত এবং বাড়ীর আেশপােশ িবিভ ভােব যন 
পািন জেম না থােক সিবষেয় নাগিরক সেচতনতা তিরেত উে াগ িনেত হেব। ল, কেলজ, অিফস আদালত, বাড়ীর আি না ইত ািদ 
সংি েদর িনজ ব াপনায় পির ারকরেণর েয়াজনীয় ব া হণ অ াহত রাখেত হেব। 
 

িস া  -৪.৫.২:  ের আ া  রাগীেক এম আ র রিহম মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িদনাজ র সদর হাসপাতাল এবং উপেজলা পয ােয় 
সরকারী হাসপাতােল ািপত ড  কণ াের কত রত িচিকৎসক অথবা রিজ াড িচিকৎসেকর ারা ড  হেয়েছ িকনা তা পরী া করােত 
হেব। 

বা বায়েন :    ১)   পিরচালক, এম আ র রিহম  মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,  িদনাজ র। 
 ২)  িসিভল  সাজন,  িদনাজ র। 
 ৩)  চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ (সকল)  িদনাজ র। 
 ৪) উপেজলা িনব াহী অিফসার ( সকল), িদনাজ র। 
 ৫)  ময়র, সকল পৗরসভা, িদনাজ র। 
 

িস া  -৪.৬:  জলা ও উপেজলায় িত  িশ া িত ােন গ ত কিম র  মা েম মাদকিবেরাধী সভা করার েয়াজনীয় পদে প হন করেত 

হেব।  

বা বায়েন :    ১)   জলা িশ া অিফসার,  িদনাজ র। 
 ২)  সহকারী পিরচালক,  মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 
 

িস া -৪.৭:  িত  জাম েপ িনরিবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত, িলশী টহল ি র িবষেয় এবং শারদীয় গ া জােক ক  কের যােত 
কের কান  নাশকতা তিরর েযাগ না পায় সজ  আইন েয়াগকারী সং াস হেক তৎপর থাকেত হেব। 

 

বা বায়েন :    ১)  িলশ  পার, িদনাজ র। 
 ২) উপেজলা িনব াহী অিফসার ( সকল), িদনাজ র।  
 ৩) আবািসক েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন ও িবতরণ িবভাগ,  িদনাজ র। 
 ৪)  কা ানী  কমা ার,  র াব-১৩, িদনাজ র। 
 
আেলাচ িচ-৫ :  িলশ ফািড় াপন ও িলশ তদ  ক  াপেনর িবষেয় অ েমাদন সে :  িলশ পার, িদনাজ েরর িনকট হেত (১) 
হাজী মাহা দ দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালেয় িলশ ফািড়  (২)  এম আ র রিহম মিডক াল  কেলজ  ও হাসপাতােল িলশ ফািড়  
(৩) ঐিতহ বাহী কা জীউ মি র  এলাকায় িলশ ফািড় াপন এবং (৪) িদনাজ র সদর উপেজলায় ৭ নং উথরাইল ইউিনয়েনর গাসাই র 
মৗজায় গাদাগাড়ী বাজার এলাকায় িলশ তদ  ক  াপেনর িবষেয়  াবনা পাওয়া যায়। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর 

এবং কাহােরাল উপেজলা পিরষদ সম য় সভা ও উপেজলা আইন লা কিম র িস া  মাতােবক িলশ  ফাড়ী ও িলশ তদ  ক  
াপেনর িবষেয়  পািরশ  কেরেছন। তদে ি েত  সংি  এলাকায় িলশ ফািড় াপন ও তদ েকে র েয়াজনীয়তা রেয়েছ মেম সভায় 

সকেলই একমত পাষন কেরন। 
 

চলমান পাতা-০৫ 



 
 

০৫ 
 

িস া -৫.১ :  হাজী মাহা দ দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালেয় ,এম আ র রিহম মিডক াল  কেলজ  ও হাসপাতােল , কা জীউ মি র  
এলাকায় িলশ ফািড় াপন এবং িদনাজ র সদর উপেজলায় ৭ নং উথরাইল ইউিনয়েনর গাসাই র মৗজায় গাদাগাড়ী বাজার এলাকায় 

িলশ তদ  ক  াপেনর কাগজপ  পািরশ সহকাের সংি  িবভাগ/ ম ণালেয় রণ করেত হেব । 

বা বায়েন :    ১) িব  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র।     

 
আেলাচ  িচ -৬ : াম আদালত পিরচালনা সং া  : সভায় আেরা আেলাচনা করা হয় য ,পািরবািরক ও সামািজক  এড়ােত এবং 
আদালতস েহর মামলার জট কমােত াম আদালতেক কায কর করেত হেব। এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  উপেজলা িনব াহী      
অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। সভায় উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ জানান, িনজ িনজ ইউিনয়েন ইউিপ চয়ার ানগণ  আগ /২০১৯ মােস 
াম আদালত পিরচালনা কেরেছন। সভায় াম আদালেতর সংি  সকল ফরম ও আেদশনামা বহার করার জ  সকল ইউিপ 
চয়ার ানেদর িনেদ শনা িদেত উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। সভায় াম আদালত পিরচালনা সং া  িতেবদন 

উপ াপন করা হয়  ) পিরিশ  খ(। 
 
িস া -৬.১ : িত  ইউিনয়েন  াম আদালত কায কর করেত হেব এবং এ িবষেয় িনয়িমত িতেবদন রণসহ পরবত  সভায় িতেবদন 
উপ াপন   করেত হেব। 

 
বা বায়েন : উপেজলা িনব াহী অিফসার  ) সকল(, িদনাজ র। 
 
       অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।                                                                                                   
 
 
                                                                                                                            া িরত 
                                                                                                                            ১৫/০৯/১৯ 

( মাঃ মাহ ল আলম) 
জলা ািজে ট 

িদনাজ র 
ও 

সভাপিত 
 জলা আইন- লা কিম   

ফান: ০৫৩১-৬৫০০১ 
মাবাইল নং-০১৭১৩২০১৬৮৫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

পিরিশ    “খ” 

    াম আদালত মিসক অ গিত িতেবদন                                                                        িতেবদন কাল- আগ /২০১৯ 

 

: 

নং: 

উপেজলার 
নাম 

ব বতী 
মােসর 

মামলার জর 

িবেবচ  মােস 
দােয়র ত 

মামলার সং া 

মাট 
মামলার 
সং া 

িবেবচ  মােস 
িন ি ত 

মামলার সং া 

অিন  
মামলার  
সং া 

ম  

১। িদনাজ র 

সদর 

৭৬ ১৩ ৮৯ ১৮ ৭১ - 

২। িবরল ২০০ ৫১ ২৫১ ৩৫ ২১৬  

৩। বাচাগ  ৪৮ ০৭ ৫৫ ০৯ ৪৬  

৪। কাহােরাল ১২ ১১ ২৩ ০৫ ১৮  

৫। বীরগ  ২৮৯ ৫৭ ৩৪৬ ৫১ ২৯৫  

৬। খানসামা ২৭৫ ১৬ ২৯১ ১১১ ১৮০  

৭। িচিররব র ৩৬৪ ৪৫ ৪০৯ ৫০ ৩৫৯  

৮। পাব তী র ৩৩৭ ৩৭ ৩৭৪ ২৩       ৩৫১  

৯। লবাড়ী ০৩ ১৪ ১৭ ১৭ -  

১০। িবরাম র ২২০ ২৪ ২৪৪ ২৪ ২২০  

১১। নবাবগ  ২২০ ০৩ ২২৩ ১৩ ২১০  

১২।  হািকম র ৩৬ ১০ ৪৬ ১০ ৩৬  

১৩। ঘাড়াঘাট ৩৪ ১৩ ৪৭ ০৮ ৩৯  

 সব েমাট= ২১১৪ ৩০১ ২৪১৫ ৩৭৪ ২০৪১  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ারক ন র- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৯-৭৮৩                         তািরখ : 
০১ আি ন  ১৪২৬ ব া  

        ১৬   সে র  ২০১৯ ি া  
 

    অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ ( জ তার মা সাের নয়)। 

০১.    মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২.    জনাব 
                 ---------------------------------------------------------------------- 
                মাননীয় সংসদ সদ  ও উপেদ া, জলা আইন- লা কিম , িদনাজ র। 
০৩.    সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
০৪.    কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
০৫.    স র অিধনায়ক, বড ার গাড, স র সদর দ র, িদনাজ র। 
০৬.    অিধনায়ক, ৪২ ,২০ , ২৯ বড ার গাড াটািলয়ন, ...................................................   
০৭.    িলশ পার, িদনাজ র।    
০৮.    উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, .................................... িদনাজ র (সকল) । 
০৯.    িসিভল সাজন, িদনাজ র।  
১০.    কা ানী  কমা ার,  র াব-১৩,িদনাজ র ।  
১১.    অ , িদনাজ র সরকারী/মিহলা কেলজ, িদনাজ র। 
১২.    উপেজলা িনব াহী অিফসার, ................................................ (সকল), িদনাজ র। 
১৩.    ময়র, ....................................................... পৗরসভা, িদনাজ র। 
১৪.    উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িদনাজ র/ জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
১৫.    উপ পিরচালক, জলা কমাে , আনসার ও িভিডিপ, িদনাজ র/ ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
১৬.    জলা মিহলা িবষয়ক কম কত া, িদনাজ র/ জলা খা  িনয় ক,িদনাজ র/  জলা মােক ং অিফসার, িদনাজ র। 
১৭.    সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ । 
১৮.    সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
১৯.   সহকারী পিরচালক, এন.এস.আই, িদনাজ র/ জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
২০.    সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
২১.    সহকারী িলশ পার, সদর সােকল/ বীরগ  সােকল/ লবাড়ী সােকল, িদনাজ র। 
২২.    িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র। 
২৩.    ত াবধায়ক, জলা কারাগার, িদনাজ র। 
২৪.    কমা ার, ি েযা া সংসদ, জলা কমা , িদনাজ র। 
২৫.    অ , বীরগ  িড ী কেলজ, িদনাজ র। 
২৬.    সভাপিত, বার এেসািসেয়শন, িদনাজ র। 
২৭.    অিফসার ইন-চাজ, ....................................... থানা, িদনাজ র। 
২৮.    সভাপিত/স াদক, ....................................................................., িদনাজ র । 
২৯.    ....................................................................... 

 
 

                    া িরত 
                   ১৬/০৯/১৯ 

              )আ  সােলহ মাঃ মাহ ল আলম( 
অিতির  জলা ািজে ট 

িদনাজ র। 
 
 
 

 


