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জলা আইন- লা কিম র  এি ল, 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    :   ১২  ম , 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 ১৮ এি ল, 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,  এি ল, 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 িনব াহী অিফসারগণেক আইন- লা কিম  এবং স াস ও নাশকতার 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 সািবক আইন- লা পিরি িত ও সংঘ ত অপরাধ পয ােলাচনা। 
 
 িলশ পােরর কায ালয়, িদনাজ র হেত া     এি ল, ২০১৯ মােসর অপরাধ িববরণী িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।    

এি ল ২০১৯,   মাচ  ২০১৯ এবং   এি ল 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) 

এি ল’ ১৯ নই নই ০৪ নই নই ০৯ নই ৪২ নই নই ০১ 

মাচ’ ১৯ নই নই ০২ নই নই ০৭ নই ৪৪ নই নই ০১ 

এি ল’ ১৮ নই নই ০৩ নই নই ০৬ নই ২৯ নই নই নই 

                                                                                                                                       

ির উ ারজিনত কারেণ  ত মামলার সং া অ া  
মামলা 

সব েমাট মামলার 
সং া 

ম  
গ  ির মটর সাইেকল  

ির 
তার 
ির 

অ া  
ির 

মাদক 
 

চারা- 
চালান 

অ  
আইন 

িবে ারক 

০৩ ০২ নই ০১ ১৫৭ ৬৪ নই নই ১০৯ ৩৯২  
নই নই নই ০৭ ১৭৫ ৭২ নই নই ৮৯ ৩৯৭  
নই ০১ নই ০২ ৫০২ ২৩ নই নই ৭১ ৬৩৭  

 

চলমান পাতা-০২ 



 
 

০২ 
 

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

নই, ন ০৪  ধষণ ০৯ , অ া  নারী িনয াতন  ৪২ , মাদক  সং া  ১৫৭ , চারাচালান -৬৪, অ  আইেন - নই এবং অ া  ১০৯  

সহ সবেমাট ৩৯২  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। িবগত মাচ, ২০১৯ মােস ডাকািত ও দ তা নই, ন ০২  ধষণ ০৪ , অ া  

নারী িনয াতন  ৫১ , মাদক  সং া  ১৯৯ , চারাচালান -৭৬, অ  আইেন -০১ এবং অ া  ৮২  সহ সব েমাট ৪২৯  িবিভ  ধরেনর 

অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। িবগত  মাচ ২০১৯ মােসর লনায় িবেবচ   এি ল ২০১৯ মােস েনর মামলা , 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  এি ল ২০১৯ মােস েনর মামলা , 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, অি স াস,  নারী িনয াতন, মাদক, ধষেণর ায় তর অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর  আইেনর আওতায় আনা  
অ াহত রাখেত 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 : সািব ক আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার লে  াসি ক িবষেয়  আেলাচনা। 
 

সভায় েত   পিব  রমজান মােস  িনত  েয়াজনীয় পে র  না বেড় যােত সহনীয় পয ােয় থােক স িবষেয়   েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  সভাপিত চ ার অব কমাস এ  ই াি জেক অ েরাধ করা হয়। এছাড়া চাবাসী খাবার িব য়েরাধ , মৗ মী ফল   , সমাই 

সহ সকল কার খা ে  ভজাল ও রাসায়িনক  িম ণেরােধ কায কর ব া হেণর জ  সংি  সকেলর সহেযািগতা কামনা করা 

হয়।  একদােম প  িব য় হয় এধরেণর দাকােন য় ে র মাণ দশ ন করেত হেব। চড়াদােম প  িব য়কারীেদর িব ে  মাবাইল কাট  

পিরচালনা করার জ  সকল উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক পরামশ দান করা হয়। এ িবষেয় স ােহ   িতিদন   সকাল ৯টা হেত ১১টা 

পয  বাজার মিনটিরং করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। 

 

          কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর  কায ালয়, রং র িবভাগ, রং েরর ১২/০৫/২০১৯ তািরেখর ০৫.৪৭,০০০০..০০৫.০৮.০০২.১৬.২২১ 

নং প  িনেয় সভায় আেলাচনা  হয়।  জলা/ উপেজলা পয ােয়র  বার ার নামােজর েব মসিজেদ মাদক ও স ােসর ভয়াবহতা 

স েক ব  দান করেত হেব। এছাড়া, জি বাদ, ন ও বা  িববােহর িব ে   জলা ও উপেজলায় ছাটবড় মসিজদস েহ স ীেদর 

উে ে  ার নামােজর েব ৎবায় কমপে  ৫ িমিনট েগােপােযাগী ব  দয়ার  িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  উপপিরচালক, 

ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। এ িবষেয়  উপেজলায় িনেয়ািজত  কম কত ার মা েম মিনটিরং করার জ  উপেজলা 

িনব াহী অিফসারগনেক অ েরাধ করা হয়। 

 
সভায় আেলাচনা করা হয় য, জলা শহের ছয়রা া মােড় অৈবধভােব দাকানঘর িনম াণ করা হে । বষ া মৗ েম িদনাজ র পৗর 

এলাকায় েনর পািন উপেচ উেঠ রা ায় জলাব তা ি  হয়।   আগামী বষ া মৗ েম িদনাজ র শহেরর পৗর এলাকায় জলাব তা র করার 

জ  েন জেম থাকা ময়লা আবজনা ও মা   অপসারণ কের ত সমেয় নস েহ পািন িন াশেনর ব া হণসহ ছয়রা া মােড় অৈবধ 

দাকানঘর  উে েদর েয়াজনীয় ব া হেণর জ   ময়র, িদনাজ র পৗরসভােক অ েরাধ করা হয়। 

 
সভায় আেলাচনা হয় য, িদনাজ র শহের  টার হাউসএ প  জবাইেয়র জ  কান ইমাম িনেয়াগ নই। এখােন যন- তন ভােব প  

জবাই করা হয়। টার হাউেজ একজন ইমাম িনেয়ােগর  ব া হেণর িনিম  ময়র. িদনাজ র পৗরসভােক অ েরাধ করা হয়। 

 

 

চলমান পাতা-০৩ 

 



 
 

০৩ 
 

চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ,বীরগ / বাচাগ  সভায় জানান উপেজলা পয ােয় অবােধ মাদক সবন ও িব য় হে । এছাড়া 

বাচাগ  পৗরশহের  যানজেটর ি  হে  িবধায় চলাচেল সম া হে  এবং মাটর সাইেকল ির বেড় গেছ। মাদক সবন/িব য়েরােধ, 

যানজট িনরসন এবং মাটর সাইেকল িরর সংঘব  দলেক ত করার িবষেয় িলশী নজরদারী  ি  করার জ  িলশ পার, িদনাজ রেক 

অ েরাধ জানােনা হয়।  সভায় আেরা আেলাচনা হয় য, মাদক সবন/িব য়েরােধ, ািফক ব াপনা, মাটর সাইেকল িরেরােধ  িত 

উপেজলায় থানার অিফসার-ইন-চাজসহ সকলেক িনেয়  কম পিরক না ণয়ন করার জ  সকল  উপেজলা চয়ার ানেক অ েরাধ জানােনা 

হয়। 

 

উপেজলা িনব াহী অিফসার, কাহােরাল  সভায় জানান য, কিতপয় িতকারী ক ক স িত কা িজউ মি ের আগত  ির েদর 

িছনতাই ও াকেমইল কের অথ আদায় করা হয়। যার কারেণ ইদািনং মি ের  ির  আসা কেম গেছ।  এছাড়া নবাবগ  উপেজলায়  

জাতীয় উ ান আ রা িবেল বড়ােত আসা মণকারীরা িছনতাইেয়র িশকার হয় মেম উপেজলা িনব াহী অিফসার, নবাবগ  জানান।  

িছনাতাইেরােধ  আইনা গ পদে প হেণর জ   উপেজলা িনব াহী অিফসার, কাহােরাল/নবাবগ েক অ েরাধ করা হয়। 

 
            চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িবরল সভায় জানান িবরল উপেজলা হেত আগত যা ীবাহী ইিজবাইকেক শহের েবশ করেত দয়া 
হে না। এর কারেণ যা ীেদরেক পােয় েট  শহের েবশ করেত হয়। এ সম া িনরসনকে  বা য়াডা া মােড় এক  ইিজবাইক া  
করার জ  অ েরাধ করা হয়। এিবষেয় েযাজনীয় ব া হেণর জ  ময়র িদনাজ র পৗরসভােক অ েরাধ করা হয়। 

 

সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র সভায় জানান  গত ১৮/০৪/২০১৯ তােরেখ অ ি ত জলা আইন লা 

কিম র সভার িস া  মাতােবক  পিব  রমজান মােস এ জলার ৬  মেদর দাকান ইেতামে  ব   কের দয়া হেয়েছ। িক   ডাম ও 

ইপাররা মদ না পাওয়ায় তারা দািয়  পালন  করেছ না। িবষয  িবেবচনা কের িতিদন ১ ঘ া কের মেদর দাকান খালা রাখার িস া  

হীত হয়। তেব শত থাকেব য, মদ য়কারী মাদক  িনয় ণ অিফেসর  সহকারী পিরচালেকর অ মিত িনেয় মদ য় করেব ও 

দাকানদারেক রিজ াের িলিপব  করেত হেব। িবষয়  সংি   উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং থানার অিফসার-ইন-চাজেক অবিহত 

করেত হেব। 

          চয়ার ান, জাতীয় মিহলা সং া, িদনাজ েরর ১২/০৫/২০১৯ তািরেখর ৩২.০২,২৭০০..০০০.২৭.০২১.১৫.১৯/৩৯৮ নং প  িনেয় 

সভায় আেলাচনা  হয়।  জাতীয় মিহলা সং া, িদনাজ র  জলা অিফস কমে  ি পাড়  গালক  এলাকায় অবি ত। অিফেসর 

আেশপােশর এলাকার ছেলরাসহ বিহরাগত কিতপয় উ ৃ ল ছেল অিফস র পর থেক মােঠর মে  খলা লাসহ অৈবধ নশা মাদক  

সবন কের এবং অেনক রাত পয  গান বাজনা হই হ েগাল কের থােক। নাইট গাড (কি উটার) বাধা দান করেল অক  ভাষায় গািল 

গালাজ ভয়ভীিত দ শন কের। িদেনর বলায় িশ ণ চলাকালীন সমেয় িশ ণাথ েদর (মিহলা) ল  কের বা ল িদেয় পাথর  িনে প কের। 

অিফেসর সািব ক িনরাপ া দােন অ েরাধ জানােনা হয়। সভাপিত ক ক এ িবষেয় িলশ পার, িদনাজ রেক েয়াজনীয় আইনা গ হেণর 

জ  অ েরাধ জানােনা হয়।  

িবিবধ আেলাচনা: সভায় আেলাচনার মা েম জানা যায় য, িদনাজ র হেত আ :নগর েনর েকট সাধারণ যা ীরা য় করেত 
পারেছ না। কােলা বাজাের েনর েকট িব য় হে । সভায় আেলাচনা করা হয় য, ঢাকা গামী ন িদনাজ র শেন ৫ িমিনট অব ান 
কের এেত যা ীরা  সমেয় বয়  লাকসহ মালামাল িনেয় েন উঠেত ক  হয়। যা ীেদর ক  লাঘব করেত ৫ িমিনেটর পিরবেত ১৫ িমিনট 
করার াব করা হয়। বগম জািকয়া তাবা  ম , মাননীয় সংসদ সদ  বেলন িতিন িবষয়   িনেয়  উ ত ন ক পে র সােথ আেলাচনা 
করেবন এবং মাননীয় রল ম ীেক িডও লটার িদেবন। 

সভায় আেলাচনা করা হয় য, এিশয়া মহােদেশর সব হৎ িদনাজ র ঈদগাহ মােঠ পিব  ঈদ-উল-িফতেরর জামাত আদায় করা 
হেব। পিব  ঈদ-উল-িফতর শাি ণ পিরেবেশ উদযাপেনর লে   আইন- লা র াকারী সং াস হেক িবেশষ সতকতা অবল েনর জ  
অ েরাধ করা হয়। সভায়  িন িলিখত িস া  স হ সব স িত েম হীত হয়।  

িস া -৩.১:  ক) পিব  রমজান মােস  িনত  েয়াজনীয় পে র   ি েরাধ, চাবাসী খাবার িব য়েরাধ এবং সকল কার খা ে  
ভজাল ও রাসায়িনক  িম ণেরােধ  আইনা গ পদে প হণসহ েত হ া মান আদালত পিরচালনা করেত হেব।  

চলমান পাতা-০৪ 

 



 
 

০৪ 
 

           খ) একদােম প  িব য় হয় এধরেণর দাকােন য় ে র মাণ দশ ন করেত হেব। চড়াদােম িব য়কারীেদর িব ে  মাবাইল 
কাট  পিরচালনা করেত হেব।  েয়াজেন স ােহ ১িদন  সকাল ৯টা হেত ১১টা পয  বাজার মিনটিরং করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২)  িসিনয়র জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 ৩) জলা  বাজার কম কত া, িদনাজ র। 
 ৪)  সভাপিত , চ ার অব কমাস ,িদনাজ র। 
িস া -৩.২: জলা/ উপেজলা পয ােয়র কম কত ােদর বার ার নামােজর েব মসিজেদ মাদক ও স ােসর ভয়াবহতা স েক ব  

দান করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২)  সহকারী  কিমশনার ( িম), িদনাজ র (সকল)। 
 

িস া  -৩.৩: জলা ও উপেজলায় ছাটবড় মসিজদস েহ স ীেদর উে ে  ার নামােজর ৎবার েব কমপে  ৫ িমিনট অি স াস 
জ ীবাদ, ন, ধষ ণ, মাদক িবেরাধী  এবং বা িববােহর  িব ে   েগােপােযাগী ব  দান করেত হেব।  
 
বা বায়েন :     ১) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
 
িস া -৩.৪: আগামী বষ া মৗ েম িদনাজ র শহেরর পৗর এলাকায় জলাব তা র করার জ  েন জেম থাকা ময়লা আবজনা ও মা   

অপসারণ কের ত সমেয় নস েহ পািন িন াশেনর ব া হণসহ শহেরর ছয়রা া মােড় অৈবধ দাকানঘর  উে েদর েয়াজনীয় ব া 

হেণর জ   ময়র, িদনাজ র পৗরসভােক অ েরাধ করা হয়। 

িস া  -৩.৫:  প  জবাইেযর জ  টার হাউেজ একজন ইমাম িনেয়ােগর  ব া হণ করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১)  ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 

 
িস া -৩.৬:   মাদক সবন/িব য়েরােধ, যানজট িনরসন এবং মাটর সাইেকল িরর সংঘব  দলেক ত করার িবষেয় িলশী নজরদারী  

ি  করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১)   িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  অিফসার-ইন-চাজ, সকল থানা, িদনাজ র। 
 
িস া  -৩.৭:  কা িজউ মি ের আগত  ির েদর িছনতাই ও াকেমইল কের অথ আদায় করা হয় এবং নবাবগ  উপেজলায়  জাতীয় উ ান 

আ রািবেল  আগত মণকারীরা  যােত িছনতাইেয়র িশকার  না হয় সজ   আইনা গ পদে প হণ করেত হেব। 

 
বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার,  কাহােরাল / নবাবগ , িদনাজ র। 
 ২)  অিফসার-ইন-চাজ, কাহােরাল/ নবাবগ , িদনাজ র। 
 
িস া -৩.৮: িবরল উপেজলা হেত আগত যা ীবাহী ইিজবাইকেক শহের েবশ করেত দয়া হে না। এর কারেণ যা ীেদরেক পােয় েট  

শহের েবশ করেত হয়। এ সম া িনরসনকে  বা য়াডা া মােড় এক  ইিজবাইক া  করার  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১)  ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 

চলমান পাতা-০৫ 

 
 

০৫ 
 



 
 

িস া -৩.০৯:  পিব  রমজান মােস  মা  ইপারেদর জ   িতিদন ১ ঘ া কের মেদর দাকান খালা রাখােত হেব। তেব  মদ য়-

িব য়  রিজ ার িলিপব  করেত হেব।। িবষয়  সংি   উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং থানার অিফসার-ইন-চাজেক অবিহত করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সংি ), িদনাজ র। 
 ২)   অিফসার -ইন-চাজ,  সংি  থানা, িদনাজ র। 
 ৩) সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 
  

িস া -৩.১০:  জাতীয় মিহলা সং া, িদনাজ র  জলা অিফস কমে  িনরাপ ার িবষেয় িলশী নজরদারী  ি  করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১)   িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  অিফসার-ইন-চাজ,  কাতয়ালী থানা, িদনাজ র। 

 

িস া -৩.১১:  িদনাজ র হেত আ :নগর েনর েকট সাধারণ যা ীেদর য় করার িবধােথ কােলা বাজাের েনর েকট িব য়েরােধর 

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১)  শন পার/ শন মা ার, িদনাজ র রলওেয়, িদনাজ র। 

 

িস া  -৩.১২: এিশয়া মহােদেশর সব হৎ িদনাজ র ঈদগাহ মােঠ পিব  ঈদ-উল-িফতেরর জামাত আদায় করা হেব। জলা উপেজলায়  পিব  

ঈদ-উল-িফতর শাি ণ পিরেবেশ উদযাপেনর লে   আইন- লা র াকারী সং াস হেক  িবেশষ সতকতা অবল ন করেত হেব। 

 

বা বায়েন :     ১) িলশ পার , িদনাজ র। 
 ২) 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 
২১/০৫/১৯ 

 ( মাঃ মাহ ল আলম) 
জলা ািজে ট 

িদনাজ র 
ও 

সভাপিত 
 জলা আইন- লা কিম   

ফান: ০৫৩১-৬৫০০১ 
মাবাইল নং-০১৭১৩২০১৬৮৫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

ারক ন র- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৯-৪৫৩                         তািরখ : 
০৯ জ   ১৪২৬ ব া  

        ২৩  ম 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 কতা, ি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 
                    ২৩/০৫/২০১৯ 

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

িদনাজ র। 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 


