
আইন ংখলা-1 

 

                              জলা আইন- লা কিম র সভার কায িববরণী: 

   সভাপিত      : মীর  খায়ʠল আলম 
জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

সভার ান     : জলা ািজে েটর সভা ক । 
আেলাচ  মাস  : লাই’ ২০১৭ ি .। 
সভার তািরখ  : ১৩  আগ ’ ২০১৭ ি .। 
সভার সময়    : সকাল ১০.৩০ ঘ কা। 

                                            
 

উপি িত :       (পিরিশ  ‘ক’ ) 
 

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

ক ক গত ০৯ লাই’২০১৭ তািরেখ অ ি ত জলা আইন- ংখলা কিম র সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। গত 

সভার আেলাচনা ও িস াে  কান সংেশাধন/সংেযাজন াব না থাকায় তা সব স িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর িনধ ািরত 

আেলাচ িচ অ যায়ী অেলাচনা অ ি ত হয় এবং সব স িত েম িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়। 
 

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

           সভায় িবেবচ  মােস উপেজলা আইন- ঙখলা কিম র অ ি ত সভা িনেয় আেলাচনা হয়। িব  অিতির  জলা ািজে ট 

সভায় জানান, লাই’ ২০১৭ মােস সকল উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ এবং সকল উপেজলা থেক 

কায িববরণী পাওয়া গেছ। সভায় িনয়িমত সভা কের কায িববরণী যথাসমেয় রণ অ াহত রাখার জ  উপেজলা িনব াহী 

অিফসারগণেক অ েরাধ জানােনা হয়।                                                                                                                                                                                                                                                             

িস া -১.১:  েত ক উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা কের সভার কাযিববরণীর হাড কিপ ও সফটকিপ পরবত  মােসর ০৫  

     তািরেখর মে  ডাক/বাহক/ই- মইল এর মা েম এ কায ালেয় রণ অ াহত রাখেত হেব।                                                                                                                             
 

   বা বায়েন: উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 

আেলাচ িচ-২ :  জলার সািব ক আইন- লা পিরি িত এবং সংঘ ত অপরাধ পয ােলাচনা। 
 
 িলশ পার, িদনাজ র  অিফস হেত া  লাই’ ১৭ মােসর অপরাধ িববরণী িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা অ ি ত 

হয়। লাই’ ২০১৭, ন’ ২০১৭ এবং  লাই’ ২০১৬ মােস িদনাজ র জলার লনা লক অপরাধিচ  িন প:  
                                                            

িদনাজ র জলার   লাই’ ২০১৭  মােসর  সংঘ ত অপরাধ িচ  পয ােলাচনা :  
মােসর 
নাম 

ডাকা
িত 

দ তা ন তিবচার 
আইন’০২ 

দা া নারী িনয াতন অপহরণ িলশ 
আ া  

ি েধল 
ির ধষ ণ এিসড 

িনে প 
অ া  
ভােব 

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

লাই’ ১৭ নই নই ০৭ ০২ নই ০৫ নই ২৮ নই নই নই 

ন’ ১৭ নই নই ০৬    নই নই ০৮ নই ২০ নই নই ০১ 
 লাই’ ১৬    ০১ ০২ ০৭ ০১ নই ০৬ নই ২২ নই নই ০৩ 
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=২=                                                                                                                             

ির উ ারজিনত কারেণ  ত মামলার 
সং া 

অ া  
মামলা 

সব েমাট 
মামলার 
সং া 

ম  

গʠ ির মটর 
সাইেকল  

ির 

তার 
ির 

অ া  
ির 

মাদক 
 

চারা- 
চালান 

অ  
আইন 

িবে ারক 

(১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) 

নই ০১ নই নই ৬৬৫ ২২১ ০১ নই ৮১ ১০১১  

০১ ০২ নই ০৩ ২৮৫ ৮৭ ০২ নই ৬২ ৪৭৭  

০১ ০২ নই ০৪ ১৮ ৫২ ০১ নই ১৯১ ৩১০  
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
অপরাধিচ  পয ােলাচনায় দখা যায় য, িবেবচ  লাই /১৭ মােস ডাকািত- নই, দ তা- নই, ন-০৭ , ধষ ণ-০৫ , ত 

িবচার আইন- নই, নারী িনয াতন ২৮ , মাদক  ৬৬৫ , চারাচালান ২২১ , অ  আইন-০১ এবং অ া  মামলা ৮১  সহ মাট 

১০১১  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। গত ন /১৭ মােস ডাকািত- নই, দ তা- নই, ন-০৬ , ধষ ণ-০৮ , ত িবচার 

আইন- নই, নারী িনয াতন ২০ , মাদক  ২৮৫ , চারাচালান ৮৭ , অ  আইন-০২ এবং অ া  মামলা ৬২  সহ মাট ৪৭৭  

িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। ন/২০১৭ মােসর লনায়  িবেবচ  ( লাই/১৭) মােস মাদক ও চারাচালান সং া  মামলার 

সং া ি  পেয়েছ।। গত মাস এবং িবগত বছেরর একই সমেয়র তে র ি েত লাই, ২০১৭ মােস ধষ ণ ায় একই ও নারী 

িনয াতেনর মামলা িক টা ি  পেয়েছ। 

 

মাদক ও চারাচালান মামলা সে  র াব-১৩ এর িতিনিধ সভায় জানান, আইন েয়াগকারী সং াস েহর তৎপরতা ি র 

কারেণ মাদক ও চারাচালােনর মামলা ি  পেয়েছ। তর অপরাধ দমেন আইন- লা বািহনীর তৎপরতার ধারা অ াহত রাখার 

জ  সভাপিত  সংি  সং ােক অ েরাধ জানান।                                                                                                                         
 
 

িস া -২.১ : ন, ডাকািত, রাহাজানী, নারী িনয াতন ও ধষ েণর ায় তর অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর ততার সােথ 

আইেনর আওতায় আনেত হেব।  

িস া -২.২ : তর অপরােধর সােথ জিড়ত অপরাধীরা যােত সহেজ জািমন/অ াহিত/খালাস না পায় স লে  ুভােব তদ ব ক 

মামলা দােয়র ও আদালেত সি য় িমকা পালন করেত হেব। অিধক , আদালেত সরকারী াথ  সংর েণ যথাযথ পদে প হেণর 

জ ও িব  িপ.িপ ক িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।  
 

বা বায়েন :   ১) অিধনায়ক, ৪২, ২৯, ২০ িবিজিব, িদনাজ র/জয় রহাট। 
       ২) িলশ পার, িদনাজ র। 
                 ৩) ক া  কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
                 ৪) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র । 
                 ৫) িব  িপিপ, িদনাজ র ।         
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=৩= 
 

আেলাচ িচ-৩ : সািব ক আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার লে  াসি ক িবষেয়  আেলাচনা। 
 

 সভায়  স াস, জ ীবাদ, মাদক িতেরাধ ও েনর ায় অপরাধ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা অ ি ত হয়। আেলাচনাকােল 

জানা যায় বীরগ  উপেজলায় শালবাগােন, িদনাজ র সদর উপেজলায় হঠাৎপাড়া, দ রীপাড়া, ষি তলা, িমশনেরাড, হািকম র 

উপেজলায় চি র ােম মাদক বহার ও িব য়কারীেদর িবষেয় নরায় আেলাচনা হয়। এ িবষেয় উপেজলা িনব াহী অিফসার জানান 

য, চি র ােম ইেতামে  িবিজিবেক িনেয় অিভযান পিরচালনা করা হয়।  এসকল ােন ঘন ঘন অিভযান পিরচালনা করার জ  

সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসানগণ ও  আইন- লা বাহীিনেক অ েরাধ জানােনা হয়।  
 

সভায় মাদক িবেরাধী অিভযান ি সহ স াস ও মাদেকর অপ বহারেরােধ সামািজক সেচতনতা বাড়ােত জলার সকল 

সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, এনিজও, মসিজেদর ইমাম, জন িতিনিধ, সাংবািদক, শীল সমাজ, ল-কেলেজর িশ ক, 

িশ াথ সহ সকল েরর জনগেণর সম েয় সামািজক আে ালন  অ াহত রাখার জ  অ েরাধ করা হয়। এিবষেয় মাদক  িনয় ণ 

অিধদ র ক ক মাদেকর ফল িবষয়ক িসিড সকল িশ া িত ােন রণ করার জ  অ েরাধ জানােনা হয়।  

 
সভায় আরও আেলাচনা করা হয় য, বাচাগ  উপেজলায় আ জািতক সীমাে  ১০০ গেজর মে  জৈনক আ স ছামাদ এর বাড়ী 

না ান  াে  অবি ত। রা া তরীর কােজ তার বসতবাড়ী অপসারণ অপিরহায । এিবষেয় উপেজলা িনব াহী অিফসার, বাচাগ  

জানান য, বাড়ী  তদািন ন শ আমল থেক সখােন রেয়েছ। সভায় আরও জানা যায় য, িদনাজ র জলার ভারত-বাংলােদশ 

িবিভ  সীমাে  না ান  াে  ায় ১৪০০ ঘরবাড়ী রেয়েছ মেম  িবিজিব ক ক তািলকা দািখল করা হেয়েছ। জেনভা কনেভনশন 

অ যায়ী না ান  াে  কান াপনা রাখার িবধান নই। অিতস র এসকল াপনা/ বসতবাড়ী উে দ কের নব াসেনর ব া করা 

ও এেদর আথ  সামািজক অব া যাচাই করার ইিত েব  গ ত কিম েক িতেবদন দািখেলর জ  অ েরাধ জানােনা হেয়িছল। িক  

উ  কিম র িনকট হেত িতেবদন পাওয়া যায়িন। আগামী ০১ (এক) মােসর মে  িব ািরত িতেবদন দািখেলর জ  নরায় সভায় 

অ েরাধ করা হয়। 
 

গত সভার িস াে র আেলােক নরায় আেলাচনা হয় য, িদনাজ র জলার ভারত-বাংলােদশ সীমাে  অবি ত ১৫৮  িপলাের 

Pakistan অথবা Pak নােম খাদাই করা রেয়েছ।  এিবষেয় িব ািরত তািলকা পাওয়া গেল রা  ম ণালয় ও জিরপ 

অিধদ ের েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেব। স জ  িপলারস েহর তািলকা জ রী িভি েত রেণর জ  সংি  

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িবিজিব ক পে র ি  আকষ ণ করা হয়। অিধনায়ক, ৪২/২৯ িবিজিব, ইউএনও, িবরল/ বাচাগ / 

লবাড়ী, িদনাজ র এর িনকট হেত িতেবদন পাওয়া গেছ। অিধনায়ক, ২০ িবিজিব ও অ া  সীমা বত  উপেজলা েলা হেত 

িতেবদন পাওয়া যায়িন। এ িবষেয় আগামী ০১ (এক) মােসর মে  িব ািরত িতেবদন দািখেলর জ  নরায়  অ েরাধ জানােনা 

হয়। 

পিরেশেষ সভায় জানােনা হয় য, গত পিব  ঈদ-উল-িফতর, ২০১৭ এর নামােজর ধান জামাত গার-এ-শহীদ ময়দােন 

অ ি ত হয়। িবিভ  িভ চ ােনেল খবেরর মা েম িভ  িভ  ভােব নামােজর স ীর সং া কাশ করা হয়। এেত িদনাজ রবাসী 

িব াি েত পেড়ন। আগামী পিব  ঈদ-উল-আযহার নামােজ ত স ী সং া জলা শসেনর মা েম ঈেদর মােঠই ঘাষণা দয়ার 

জ  জলা শাসক মেহাদয়েক অ েরাধ করা হয়। 
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িস া -৩.১: বীরগ  উপেজলায় শালবাগােন, িদনাজ র সদর উপেজলায় হঠাৎপাড়া, দ রীপাড়া, ষি তলা, িমশনেরাড, হািকম র 

উপেজলায় চি র ামসহ মাদক বণ িচি ত ােন মাদক িবেরাধী টা েফােস র  ঘন ঘন অিভযান পিরচালনা করেত হেব।  
 

বা বায়েন :   ১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯, ২০ িবিজিব, িদনাজ র/জয় রহাট। 
           ২। উপেজলা িনব াহী অিফসার সকল, িদনাজ র। 
                 ৩। অিফসার ইন- চাজ, সকল, িদনাজ র। 
      ৪।  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 
 
িস া - ৩.২:  জ ীবাদ, স াস ও মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা বাড়ােত সকল সামািজক, সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, 

এনিজও, মসিজেদর ইমাম, জন িতিনিধ, শীলসমাজ, সাংবািদক, ল কেলেজর িশ ক, িশ াথ সহ িবিভ  সংগঠেনর সম েয় 

কায কর সামািজক ি য়া অ াহত রাখেত  হেব। মাদক  িনয় ণ অিফস ক ক মাদেকর ফল িবষয়ক িসিড জলা িশ া 

অিফসােরর মা েম সকল িশ া িত ােন রণ করেত 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।  
     ৭। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 
 
 

িস া -৩.৩:  ভারত-বাংলােদশ সীমাে র না ান  াে  বসবাসরত ১৪০০ পিরবােরর আথ  সামািজক অব া যাচাইকে  গ ত 
কিম েক আগামী ০১ (এক) মােসর মে  িতেবদন দািখেলর জ  নরায় অ েরাধ করা হেলা।  
 

বা বায়েন :   সংি  কিম । 
 

আেলাচ  িচ-৪: পৗর এলাকার ন/ক ােনল স েহ ময়লা/আবজনা প অপসারণ সং া  : িদনাজ ের অিত ি  এবং ব ার কারেণ 

পৗর এলাকার ন/ক ােনল স েহ নাংরা পািন জেম থাকায় মশার উপ ব বেড় গেছ। পৗর এলাকার জনগণ মশার কামেড় অিত  

হেয় পেড়েছ। ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ রেক পৗর এলাকায় মশা িনধনকে  মশানাশক ঔষধ  করার েয়াজনীয় ব া 

হেণর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। পৗর এলাকায় ব ার কারেণ নসহ িবিভ  বাজােরর রা াঘােট ময়লা/আবজনা প হেয় আেছ। 

যা ত পির ার করা েয়াজন এবং িদনাজ র শহরেক পির ার পির  রাখার িনিম  ময়র, িদনাজ র পৗরসভােক অ েরাধ 

জানােনা হয়।  

িস া - ৪.১:   পৗর এলাকায় িবিভ  বাজােরর রা াঘােট ময়লা/ আবজনাসহ শহেরর  ন/ক ােনলস হ পির ার রাখেত হেব।  

িস া - ৪.২:  িদনাজ র পৗর এলাকায় মশা িনধনকে  জ রী িভি েত মশানাশক ঔষধ  করেত হেব।  
 
 

বা বায়েন :   ১।  ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
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আেলাচ  িচ-৫: সড়ক -মহাসড়েক অ ায়ী প রহাট ও শহেরর ানেকে  হাজী দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালেয়র গাড়ী 

চলাচল সং া  :  সভায় আেলাচনা করা হয় য, ঈদ উল-আজহা উপলে  সড়ক মহাসড়েকর পােশ অ ায়ী প হাট বসােনার বণতা 

রেয়েছ। রা ার উপর প র হােটর কারেণ চ  যানজেটর ি  হয় এবং ঘ টনা ঘেট। এছাড়া শহেরর যানজট এড়ােত ঈেদর ৭িদন ব  

হেত শহেরর ানেকে  তথা সরকারী কেলেজর মাড় হেত কািলতলা হেয় শন রাড, মালদহপি  হেয় ি পাড়া রাড িদেয় হাজী 

দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালেয়র বাসস হ চলাচল না করার জ  িব িব ালেয়র ক পে র ি  আকষ ণ করা হয়। এ অব া 

হেত উ রেণর জ  জলা-উপেজলায় মহাসড়েকর পাে  কাথাও যােত অ ায়ী প র হাট বসেত না পাের স জ  সংি  সকলেক 

আেগভােগ চারনাসহ েয়াজনীয় পদে প হণ করার জ  পরামশ  দয়া হয়।  

িস া - .৫.১:  যানজট এবং সকল ধরেণর ঘ টনা এড়ােত সড়ক-মহাসড়েকর পাে  অ ায়ীভােব প রহাট াপন পিরহার করেত হেব। 

বা বায়েন :  ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
                ২।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
িস া - .৫.২: শহেরর যানজট এড়ােত ঈদ উল-আযহার ৭িদন ব  হেত শহেরর ানেকে  তথা সরকারী কেলেজর মাড় হেত 

কািলতলা হেয় শন রাড, মালদহপি  হেয় ি পাড়া রাড িদেয় হাজী দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালেয়র বাসস হ চলাচল না 

করার জ  িব িব ালেয়র ক পে র ি  আকষ ণ করা হয়।  

 বা বায়েন :    ১। ভাইস চ াে লর, হাজী দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালয়,িদনাজ র। 
                   ২। িলশ পার, িদনাজ র। 
 
আেলাচ  িচ-৬: পৗর এলাকায় কারবানীর প  জবাই এবং প  বজ  অপসারন সং া  :  ঈদ উল-আযহা উপলে  জলা শহরসহ 

সকল পৗর এলাকায় রা ার উপর কারবানীর প  জবাই কের প র বজ  ফেল রাখা হয় এেত পিরেবশ ষণ ও জনসাধারেণর 

চলাচেল িতব কতার ি  হয়; যা জন াে র জ  মিক প। এ িবষেয় পৗর ময়রগণেক কারবানীর প  জবাইেয়র জ  ান 

িনিদ  কের িদেয় াপক চারণা চালােনার জ  অ েরাধ করা হয়। িনিদ  জায়গায় প  জবাই কের কারবানীর বজ  তাৎ িণকভােব 

মা েত েত বা অপসারণ কের পিরেবশ াভািবক রাখার িবষেয় পৗর ক প েক  অ েরাধ জানােনা হয় । 
 

 

িস া - ৬.১: পৗর এলাকায় কারবানীর প  জবাইেয়র জ  ান িনিদ  করেত হেব।  

িস া - ৬.২: কারবানীর প র বজ  রা ায় ফেল পিরেবশ ষণ ও জনসাধারেণর চলাচেল যােত িতব কতা ি  না হয় স িবষেয় 

াপক চারণা করেত হেব।      
                                                                   
িস া - ৬.৩: প র কারবানীর জ  জবাইকারীেক েয়াজনীয় িশ ণ িদেত হেব। 
 
 

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

       

আেলাচ  িচ-৭: ইিজবাইক সং া :  িদনাজ র শহের িব মান না ারিবহীন ইিজবাইক চলাচল সং া  িবষেয় াপক আেলাচনা 

হয়। শহের অগিনত ইিজবাইক চলাচল করায় চ  যানজেটর ি  হে । এেত জনসাধারেণর চলাচেলর েভ াগ বেড়েছ। এছাড়া শা 

ম েলােত রীিতমত ইিজবাইক িবি  হে । জলা শহের ৪ হাজার ইিজবাইক চলাচেলর জ  পৗরসভা ক ক না ার দােনর িস া  

থাকেলও এখন পয  না ারিবহীনভােব অগিনত ইিজবাইক শহের চলাচল করেছ। রিজে শন া  ইিজবাইেকর তািলকা জ রী 

িভি েত িলশ পােরর িনকট রণ করার জ  ময়র, িদনাজ র পৗরসভােক নরায় অ েরাধ করা হয়। এছাড়া জলা শহরেক 

যানজট  রাখেত না ারিবহীন ইিজবাইক চলাচেল িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেব। 
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িস া -৭.১:   রিজে শন া  ইিজবাইেকর তািলকা জ রী িভি েত িলশ পােরর িনকট রণ িনি ত করেত হেব। 
 

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

িস া -৭.২:   জলা শহরেক যানজট  রাখেত না ারিবহীন ইিজবাইক চলাচেল িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করেত হেব। 
 

 
 

বা বায়েন :    ১। িলশ পার, িদনাজ র।  
                    ২। ময়র, িদনাজ র পৗরসভা,িদনাজ র।  

                   ৩। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
                    

 

আেলাচ িচ-৮: াম আদালত পিরচালনা সং া : পািরবািরক ও সামািজক  এড়ােত এবং আদালতস েহ মামলার জট কমােত 

াম আদালত কায কর করার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। সভায় 

উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ জানান, ইউিপ চয়ার ানগণ লাই/২০১৭ 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।  

িস া -৮.১: িত ইউিনয়েন াম আদালত কায কর এবং এ িবষেয় িনয়িমত িতেবদন রণ 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/- 

( মীর খায়ʠল আলম ) 
জলা ািজে ট 

িদনাজ র 
ও 

সভাপিত 
জলা আইন- লা কিম  । 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 

( িডিশয়াল ি খানা) 
www.dinajpur.gov.bd  

 
ারক নং- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৭-৭৪৭                                              তািরখ: ২৮/০৮/২০১৭ ি .। 

 

    অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ। 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মাননীয় সংসদ সদ  ও উপেদ া, জলা আইন- ঙখলা কিম , িদনাজ র – 
৩। িসিনয়র সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
৪। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৫। স র অিধনায়ক, বড ার গাড, স র সদর দ র, িদনাজ র। 
৬। অিধনায়ক, ৪২ ,২০ , ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন, ...................................................   
৭। িলশ পার, িদনাজ র।    
৮। ধান িনব াহী কম কতা, জলা পিরষদ, িদনাজ র। 
৯। উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, .................................... িদনাজ র (সকল) । 
১০। অ , িদনাজ র মিডেকল কেলজ, িদনাজ র। 
১১। িসিভল সাজন, িদনাজ র।  
১২। ক া  কমা ার,  র াব-১৩,িদনাজ র ।  
১৩। অ , িদনাজ র সরকারী/মিহলা কেলজ, িদনাজ র। 
১৪। অিতির  জলা শাসক (সািব ক)/(রাজ )/(িশ া ও ত  যাগােযাগ ি )/অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র।  
১৫। উপেজলা িনব াহী অিফসার, ................................................ (সকল), িদনাজ র। 
১৬। ময়র, ....................................................... পৗরসভা, িদনাজ র। 
১৭।  ……………………………………….িদনাজ র। 
১৮। উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িদনাজ র/ জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
১৯। উপ পিরচালক, জলা কমাে , আনসার ও িভিডিপ, িদনাজ র ।/ইসলািমক ফাউে শন,িদনাজ র। 
২০। জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা, িদনাজ র / জলা খা  িনয় ক,িদনাজ র/  জলা মােক ং অিফসার,িদনাজ র। 
২১। সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ । 
২২। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
২৩। সহকারী পিরচালক, এন.এস.আই, িদনাজ র / জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
২৪। সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
২৫। সহকারী িলশ পার, সদর সােকল/ বীরগ  সােকল/ লবাড়ী সােকল, িদনাজ র। 
২৬। িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র। 
২৭। ত াবধায়ক, জলা কারাগার, িদনাজ র। 
২৮। কমা ার, ি েযা া সংসদ, জলা কমা , িদনাজ র। 
২৯। অ , বীরগ  িড ী কেলজ, িদনাজ র। 
৩০। সভাপিত, বার এেসািসেয়শন, িদনাজ র। 
৩১। সভাপিত/স াদক, ....................................................................., িদনাজ র । 
৩২। ....................................................................... 

া িরত/- 
( মাঃ মাহ র রহমান) 

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

( িডিশয়াল ি খানা) 
www.dinajpur.gov.bd  

 
ারক নং- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৭-৭৪৬                                                                তািরখ:   ২৮/০৮/২০১৭ ি ঃ। 

িবষয় :   জলা আইন- লা কিম র সভার িস া  বা বায়ন সং া  । 

 উপ  িবষেয় গত ১৩ আগ ’ ২০১৭ তািরেখ অ ি ত জলা আইন- লা কিম র সভার িস া  বা বায়েনর িনিম  
সার-সংে প কিপ অ সাথ ত র বরাবের রণ করা হেলা। 

িমক িস া  বা বায়নকারী 
িস া  ১.১: িস া -১.১:  েত ক উপেজলায় আইন  -লা কিম র সভা   কের  সভার 

কাযিববরণীর হাড কিপ ও সফটকিপ পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে
ডাক/বাহক/ই- মইল এর মা েম এ কায ালেয় রণ অ াহত রাখেত হেব। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

িস া  ২.১ : 
 
 
 

িস া  ২.২ : 
 

িস া -২.১ : ন, ডাকািত, রাহাজানী,  নারী িনয াতন ও ধষ েণর ায় তর 
অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর ততার সােথ আইেনর আওতায় 
আনেত হেব। 
  
িস া -২.২ : তর অপরােধর সােথ জিড়ত অপরাধীরা যােত সহেজ 
জািমন/অ াহিত /খালাস না পায় স লে  ুভােব তদ ব ক মামলা 
দােয়র ও আদালেত সি য় িমকা পালন করেত হেব। অিধক  ,আদালেত 

সরকারী াথ  সংর েণ যথাযথ পদে প হেণর জ ও িব  িপ.িপ ক 
িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।  

১ (অিধনায়ক  ,৪২ ,২৯ ,২০ িবিজিব ,
িদনাজ র /জয় রহাট।  
২ ( িলশ পার, িদনাজ র। 
৩) ক া  কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
৪) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র  
৫  (িব  িপিপ ,িদনাজ র ।         
 

িস া  ৩.১ : 
 

িস া -৩.১: বীরগ  উপেজলায় শালবাগােন, িদনাজ র সদর উপেজলায় 
হঠাৎপাড়া, দ রীপাড়া, ষি তলা, িমশনেরাড, হািকম র উপেজলায় চি র 
ামসহ মাদক বণ িচি ত ােন মাদক িবেরাধী টা েফােস র  ঘন ঘন 

অিভযান পিরচালনা করেত হেব।  

১। অিধনায়ক  ,৪২ ,২৯ ,২০ িবিজিব ,
িদনাজ র /জয় রহাট।  
২।   উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
৩।   অিফসার ইন- চাজ, সকল, িদনাজ র। 
৪।  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, 
িদনাজ র। 

িস া  ৩.২ : 
 

িস া - ৩.২:  জ ীবাদ, স াস ও মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা বাড়ােত 
সকল সামািজক, সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, এনিজও, মসিজেদর 
ইমাম, জন িতিনিধ, শীলসমাজ, সাংবািদক, ল কেলেজর 
িশ ক, িশ াথ সহ িবিভ  সংগঠেনর সম েয় কায কর সামািজক ি য়া 
অ াহত রাখেত হেব। মাদক  িনয় ণ অিফস ক ক মাদেকর ফল 
িবষয়ক িসিড জলা িশ া অিফসােরর মা েম সকল িশ া িত ােন রণ 
করেত হেব।  

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  
৭। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস ,
িদনাজ র। 

 

িস া  ৩.৩ : িস া  -৩.৩:  ভারত  -বাংলােদশ সীমাে র না ানস াে  বসবাসরত 
১৪০০ পিরবােরর আথ  সামািজক অব া যাচাইকে  গ ত কিম েক আগামী 
০১ )এক (মােসর মে  িতেবদন দািখেলর জ  নরায় অ েরাধ করা 
হেলা।  

সংি  কিম । 
 

িস া  ৪.১ : 
 
 

িস া  ৪.২ : 

িস া - ৪.১:   পৗর এলাকায় িবিভ  বাজােরর রা াঘােট ময়লা/ 
আবজনাসহ শহেরর  ন/ক ােনলস হ পির ার রাখেত হেব।  
 
িস া - ৪.২:  িদনাজ র পৗর এলাকায় মশা িনধনকে  জ রী িভি েত 
মশানাশক ঔষধ  করেত হেব।  

ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 

 

চলমান-  ২ 
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= ২ = 

িস া  ৫.১ : িস া - .৫.১:  যানজট এবং সকল ধরেণর ঘ টনা এড়ােত সড়ক-
মহাসড়েকর পাে  অ ায়ীভােব প রহাট াপন পিরহার করেত হেব।  

১। িলশ পার, িদনাজ র। 
২। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

িস া  ৩.৫ : িস া - .৫.২: শহেরর যানজট এড়ােত ঈদ উল-আযহার ৭িদন ব  হেত 
শহেরর ানেকে  তথা সরকারী কেলেজর মাড় হেত কািলতলা হেয় শন 
রাড, মালদহপি  হেয় ি পাড়া রাড িদেয় হাজী দােনশ িব ান ও ি  

িব িব ালেয়র বাসস হ চলাচল না করার জ  িব িব ালেয়র ক পে র 
ি  আকষ ণ করা হয়। 

১।  ভাইস চ াে লর  ,হাজী দােনশ িব ান ও ি  
িব িব ালয়,  িদনাজ র। 
২। িলশ পার  ,িদনাজ র।  
 

িস া - ৬.১: 
 
 

িস া - ৬.২: 
 
 
 

িস া - ৬.৩: 

িস া - ৬.১: পৗর এলাকায় কারবানীর প  জবাইেয়র জ  ান িনিদ  
করেত হেব।  
 
িস া - ৬.২: কারবানীর প র বজ  রা ায় ফেল পিরেবশ ষণ ও 
জনসাধারেণর চলাচেল যােত িতব কতা ি  না হয় স িবষেয় াপক 

চারণা করেত হেব।      
                                                                   
িস া - ৬.৩: প র কারবানীর জ  জবাইকারীেক েয়াজনীয় িশ ণ 
িদেত হেব। 

 
 
 
ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 

িস া - ৭.১: িস া  -৭.১   : রিজে শন া  ইিজবাইেকর তািলকা জ রী িভি েত িলশ 
পােরর িনকট রণ িনি ত করেত হেব। 

ময়র  ,িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র।  
 

িস া -৭.২:  িস া  -৭.২   : জলা শহরেক যানজট  রাখেত না ারিবহীন ইিজবাইক 
চলাচেল িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করেত হেব। 

১। িলশ পার, িদনাজ র। 

২। ময়র  ,িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র।  
৩। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

িস া -৮.১: িস া  -৮.১: িত ইউিনয়েন  াম আদালত কায কর এবং এ িবষেয় 
িনয়িমত িতেবদন রণ করেত হেব 

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

 
 উপিরউ  িস া াবলী বা বায়ন ব ক আগামী ০৭/০৯/২০১৭ ি . তািরেখর িতেবদন রেণর জ  সংি  সকলেক 

অ েরাধ করা হেলা। 

                                                                                                                           

া িরত/- 
 ( মাঃ মাহ র রহমান) 

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

াপক…………………………………….. 

       …………………………….িদনাজ র। 
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িস া  ৩.৬ : িস া -৩.৬:  জ ীবাদ, স াস ও মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা 
বাড়ােত সকল সামািজক, সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, 
এনিজও, মসিজেদর ইমাম, জন িতিনিধ, ল কেলেজর 
িশ ক, িশ াথ সহ িবিভ  সংগঠেনর সম েয় কায কর সামািজক 

ি য়া অ াহত রাখেত  হেব। 

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। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
৬। উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র।  
৭। এনিজও (সকল), িদনাজ র। 

িস া  ৩.৭ : িস া -৩.৭:  বাচাগ  উপেজলায় আ জািতক সীমাে  ১০০ গেজর 
মে  জৈনক আ স ছামাদ এর বাড়ী না ান  াে  অবি ত 
হওয়ায় বাড়ী  অপসারেণর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার, বাচাগ , িদনাজ র। 
 

িস া  ৩.৮ : িস া -৩.৮: িদনাজ র জলার ভারত-বাংলােদশ সীমা  িপলাের
Pakistan অথবা  Pak  নােম খাদাইকরা িপলােরর 
পিরসং ান  আগামী সভার েব  রণ করেত হেব। 

১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯, ২০,   বড ার গাড  াটািলয়ন, 
িদনাজ র, জয় রহাট, লবাড়ী। 
২। উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি  উপেজলা, 
িদনাজ র। 

িস া  ৩.৯ : িস া - ৩.৯:  নারী িনয াতন বণ এলাকা/উপেজলায় উঠান 
বঠেকর আেয়াজন কের সেচতনতা লক কায ম পিরচালনা 

করেত হেব। কায েমর ত  িনয়িমতভােব রণ করেত হেব। 

জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা, িদনাজ র। 
 

িস া  ৩.১০ : িস া -৩.১০: মাদক বণ এলাকায় িবেশষ কের িস পাক এলাকায় 
টা েফাস  অিভযান পিরচালনা করেত হেব। মাটর সাইেকেলর 
দাকােনর উপর িবেশষ নজরদারী করেত হেব। 

১। িলশ পার, িদনাজ র।  
২। িব  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
৩। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 
িদনাজ র। 

িস া -৪: িস া -৪: জলা শহরেক যানজট  রাখেত না ারিবহীন 

ইিজবাইক চলাচেল িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করেত 

হেব। 

১। িলশ পার, িদনাজ র।  

২। ময়র, িদনাজ র পৗরসভা,িদনাজ র।  

৩। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

িস া -৫: িস া -৫: তািলকা  ১৩  ঔষেধর দাকােন বিণ ত ঔষধ 
িব েয়র ে  ক রিজ ার এবং িব য় রিজ াের 
িলিপব করণ এবং ডা ােরর দ  সি পশেনর ফেটাকিপ 
সংর ণসহ ঔষেধর পিরমাণ উে খ কের দাকােনর সীল বহার 
করেত হেব। 

১। ঔষধ ত াবধায়ক, িদনাজ র। 

২। সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ কিম  এ  

ািগ  সিমিত (িবিসিডএস), িদনাজ র। 

িস া -৬: িস া -৬: সীমা  এলাকায় না া  াে  অৈবধ াপনায় 
বসবাসকারীেদর তািলকা পরবত  সভার েব   দািখল করেত হেব। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সংি ), িদনাজ র। 
 

িস া -৭: িস া -৭: িত ইউিনয়েন  াম আদালত কায কর এবং এ িবষেয় 

িনয়িমত িতেবদন রণ করেত হেব। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

 

 

 উপিরউ  িস া াবলী বা বায়ন ব ক আগামী ০৬/০৭/২০১৭ ি . তািরেখর িতেবদন রেণর জ  
সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। 

                                                                                                                           

( মাঃ মাহ র রহমান) 
অিতির  জলা ািজে ট 

িদনাজ র। 
াপক…………………………………….. 

       …………………………….িদনাজ র। 
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১১/০৬/২০১৭ তািরেখ অ ি ত  জলা আইন- লা কিম র সভার কায প । 
 

আেলাচ িচ   িস া  অ গিতর িতেবদন 

উপেজলা আইন- লা 
কিম র সভা সে  । 

িস া -১.১:  েত ক উপেজলায় আইন- লা কিম র 

সভা কের সভার কাযিববরণীর হাড কিপ ও সফটকিপ 

পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে  ডাক/বাহক/ই- মইল 

এর মা েম এ কায ালেয় রণ অ াহত রাখেত হেব।                                                                                                                             

এ িবষেয় সকল উপেজলা হেত িনয়িমত কায  
িববরণী পাওয়া যায় । 

তর অপরাধ িনয় ণ
কে  ব া হণ 

সে  আেলাচনা। 

িস া -২.১ : ন, নারী িনয াতন, ধষ ণ ও মাদক জিনত 
অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর আইেনর আওতায় 
আনার কায ম অ াহত রাখেত হেব। এছাড়া তর 
অপরাধ সংগঠনকারীরা যন সহেজই জািমন/মামলা থেক 
ি  না পায় স লে  ুভােব তদ  কায ম 

স াদনসহ েয়াজনীয় আইনগত ব া হণ  রাখেত 
হেব। 

িবেবচ  ম/১৭ মােস ডাকািত-০১, দ তা- নই, 
েনর-০৪  এবং  ধষেণর-০৭  অপরাধ 

সংঘ ত হেয়েছ।  

গত এি ল/১৭ মােস ডাকািত- নই, দ তা- নই, 
েনর-০৪  এবং  ধষেণর-০৪  অপরাধ 

সংঘ ত হেয়েছ। িব ািরত িতেবদন পিরিশ -
০১ এ দখােনা হেলা। 

  মাদকিবেরাধী িবষেয় 
সেচতনতা ি  সে  

 

িস া -৩.১: হািকম র উপেজলায় চি র ােম মাদক 
বহার ও িব য়কারীেদর  িব ে  আইনা গ ব া হণ 

করেত হেব। 

মাদক বহার ও িব য়কারীেদর  িব ে  
আইনা গ ব া হেণর জ  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার (সকল)/ অিফসার ইনচাজ, হািকম র 
থানা, িদনাজ র বরাবের গত  ০৪/০৬/২০১৭  
তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  কায িববরণীর 
সারসংে প কিপ রণ করা হেয়েছ। 

টাল আদায় রাধ 
সে । 

িস া -৩.২: িদনাজ র জলার িবিভ  শহের চলাচলকারী  

াক চালকেদর িনকট হেত িবিধ বিহ তভােব টাল আদায় 

রাধ করেত হেব। 

টাল আদায় রােধ েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  িলশ পার, িদনাজ র বরাবের 
গত  ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  
কায িববরণীর সারসংে প কিপ রণ করা 
হেয়েছ। 

হােটল রে ার য় 
িদেনর বলা কাে  

পানাহার সে । 

িস া -৩.৩: আস  পিব  রমজান মােস হােটল রে ার য় 

িদেনর বলা কাে  পানাহার ব  রাখেত হেব। 

রমজান মােস হােটল রে ার য় িদেনর বলা 
কাে  পানাহার ব  রাখার িবষেয় েয়াজনীয় 
ব া হেণর জ  চ র অব কমাস  এবং 

হােটল রে ার র মািলক সিমিত বরাবের 
গত ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  
কায িববরণীর সারসংে প কিপ  রণ করা 
হেয়েছ। 
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মাদেকর ফল িবষেয় 
এবং নারী িনয াতন 

িতেরাধ লক সভা 
সে । 

িস া -৩.৪:  জ ীবাদ, স াস ও মাদক 
িবেরাধী জনসেচতনতা বাড়ােত সকল সামািজক, 
সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, এনিজও, মসিজেদর 

ইমাম, জন িতিনিধ, ল কেলেজর িশ ক, িশ াথ সহ 
িবিভ  সংগঠেনর সম েয় কায কর সামািজক ি য়া 
অ াহত রাখেত  হেব। 

 জলা িশ া অিফসার, াথিমক িশ া 
অিফসারসহ সংি  সকল ক পে  েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  গত  ০৪/০৬/২০১৭  
তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  কায িববরণীর 
সারসংে প কিপ রণ করা হেয়েছ। 

িনরবি  িব ৎ 
সরবরাহ িনি ত করণ 

সে । 

 

 

িস া -৩.৫: রমজান মােস ইফতার ও তারাবী নামােজর 
সময় সাব িণক এবং িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত 
করেত হেব।  

এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
আবািসক েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড  এবং 
প ী িব ৎ সিমিত, িদনাজ র বরাবের 
গত  ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  
কায িববরণীর সারসংে প কিপ রণ করা 
হেয়েছ। 
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=০২= 

 

বাজার মিনটিরং 
সে । 

িস া -৩.৬:  পিব  রমজান মাস উপলে  
িনত  েয়াজনীয় ািদর ি  রােধ 

িনয়িমত বাজার মিনটিরংসহ া মান 

আদালত পিরচালনা করেত হেব। 

িনত  েয়াজনীয় ািদর ি  রােধ েয়াজনীয় ব া 
হেণর জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল) ও বাজার 

কম কতা, িদনাজ র বরাবের গত  ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ 
৪৭৫ নং ারেক  কায িববরণীর সারসংে প কিপ রণ 
করা হেয়েছ। 

আম, িল , কাঠােল 
ফরমািলনেরােধ 

েয়াজনীয় ব া হণ 
সে । 

িস া -৩.৭: মৗ মী ফল যমন- আম, িল , 
কাঠােল ফরমািলনেরােধ া মান আদালত 

পিরচালনা করেত হেব। 

মৗ মী ফেল ফরমািলনেরােধ েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র ও সকল 
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং িব  এি িকউ ভ 

ািজে টগণ (সকল) িদনাজ র বরাবের 
গত  ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  
কায িববরণীর সারসংে প কিপ রণ করা হেয়েছ।  

মাদেকর ফল িবষেয়  
িতেরাধ লক সভা 
সে । 

িস া -৩.৮: জলা ও উপেজলায়  
ইয়াবা/মাদেকর ফল িবষেয় িসিডর মা েম 
না কা তরী কের িশ াথ েদর দশ েনর 
িবষয়  অ াহত রাখেত  হেব। 

ইয়াবা/মাদেকর ফল িবষেয় িসিডর মা েম না কা তরী 
করার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িসিভল সাজন, 
িদনাজ র, জলা ত  অিফসার, িদনাজ র, জলা িশ া 
অিফসার, িদনাজ রেক গত  ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ 
নং ারেক  কায িববরণীর সারসংে প কিপ রণ করা 
হেয়েছ। 

নারী িনয াতন িতেরাধ 
সে । 

 

িস া - ৩.৯:  নারী িনয াতন বণ  
এলাকা/উপেজলায় উঠান বঠেকর আেয়াজন 
কের সেচতনতা লক কায ম পিরচালনা 
করেত হেব। কায েমর ত  িনয়িমতভােব 

রণ করেত হেব। 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জলা মিহলা িবষয়ক 
কম কতা,  িদনাজ রেক গত  ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ 
নং ারেক  কায িববরণীর সারসংে প কিপ রণ করা 
হেয়েছ। 

‘অিভেযাগ বা ’ বসােনা 
সে । 

িস া - ৩.১০:  মাদক য়/িব য়েরােধ  
িত উপেজলা পিরষদ এবং ইউিনয়ন 

পিরষেদ ‘অিভেযাগ বা ’ বসােনার 
েয়াজনীয় ব া  অ াহত রাখেত হেব। 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ(সকল) এবং উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল)  
িদনাজ রেক গত  ০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  
কায িববরণীর সারসংে প কিপ রণ করা হেয়েছ। 

সীমানা িপলাের 
বাংলােদেশর অংেশ  
পািক ান লখা সে । 

িস া -৩.১১: িদনাজ র জলার  ভারত-
বাংলােদশ সীমা  িপলাের Pakistan 
অথবা  Pak  নােম খাদাইকরা িপলােরর 
পিরসং ান আগামী সভার েব  রণ 
করেত হেব। 

Pakistan অথবা  Pak  নােম খাদাইকরা িপলােরর 
পিরসং ান রেণর জ  অিধনায়ক, ৪২,২০,২৯ বড ারগাড  

াটািলয়ন, িদনাজ র/জয় রহাটেক গত ০৪/০৬/২০১৭  
তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক  কায িববরণীর সারসংে প কিপ 

রণ করা হেয়েছ। িতেবদন  পাওয়া যায়িন। 

                 
না ারিবহীন ইিজবাইক  

সে । 

 

িস া -৪.১:  না ারিবহীন ইিজবাইেকর 

িব ে   আইনা গ পদে প হণ করার 
িবষেয় পৗর এলাকায়  াপক মাইিকং 
করার জ  অ েরাধ করা হয়। 

মাইিকং করার  িবষেয় ময়র, িদনাজ র পৗরসভা এবং 
জলা ত  অিফসার, িদনাজ েরেক গত   ০৪/০৬/২০১৭  

তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক কায িববরণীর সারসংে প কিপ  
রণ করা হেয়েছ।  
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অৈবধ াপনায় 
বসবাসকারীেদর তািলকা 

সে । 

িস া -৫.১: সীমা  এলাকায় না া  াে  

অৈবধ াপনায় বসবাসকারীেদর তািলকা 

পরবত  সভার েব   দািখল করেত হেব। 

অৈবধ াপনায় বসবাসকারীেদর তািলকা  রেণর  িবষেয় 
েয়াজনীয়  ব া হেণর জ    গত  ০৪/০৬/২০১৭  

তািরেখ ৪৭৫নং ারেক কায িববরণীর সারসংে প কিপ  
রণ করা হেয়েছ। 

াম আদালত পিরচালনা 
পসে । 

িস া -৬.১: িত ইউিনয়েন  াম আদালত 

কায কর এবং এ িবষেয় িনয়িমত িতেবদন 

রণ করেত হেব। 

াম আদালত পিরচালনা করার িবষেয় 

সকল উপেজলা িনব াহী অিফসােরর বরাবের গত 
০৪/০৬/২০১৭  তািরেখ ৪৭৫ নং ারেক কায িববরণীর 
সারসংে প কিপ  রণ করা হেয়েছ।  
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                 জলা আইন- লা কিম র সভার কায িববরণীঃ 
 

   সভাপিত      : মীর  খায়ʠল আলম 

জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
সভার ান     : জলা ািজে েটর সভা ক । 
আেলাচ  মাস  : ম’ ২০১৭ ি .। 
সভার তািরখ  : ১১ ন’ ২০১৭ ি .। 
সভার সময়    : সকাল ১০.৩০ ঘ কা। 

                                            
 

উপি িত :       (পিরিশ  ‘ক’ ) 
 

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

ক ক গত ১৪ ম’২০১৭ তািরেখ অ ি ত জলা আইন- ংখলা কিম র সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। গত সভার 

আেলাচনা ও িস াে  কান সংেশাধন/সংেযাজন াব না থাকায় তা সব স িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর িনধ ািরত 

আেলাচ িচ অ যায়ী অেলাচনা অ ি ত হয় এবং সব স িত েম িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়। 
 

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

           সভায় িবেবচ  মােস উপেজলা আইন- ঙখলা কিম র অ ি ত সভা িনেয় আেলাচনা হয়। িব  অিতির  জলা ািজে ট 

সভায় জানান, ম’ ২০১৭ মােস সকল উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ এবং সকল উপেজলা থেক কায িববরণী 

পাওয়া গেছ। সভায় িনয়িমত সভা কের কায িববরণী যথাসমেয় রণ অ াহত রাখার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ 

জানােনা হয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                              

িস া -১.১:  েত ক উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা কের সভার কাযিববরণীর হাড কিপ ও সফটকিপ পরবত  মােসর ০৫  

     তািরেখর মে  ডাক/বাহক/ই- মইল এর মা েম এ কায ালেয় রণ অ াহত রাখেত হেব।                                                                                                                             
 

   বা বায়েন: উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 

আেলাচ িচ-২ :  জলার সািব ক আইন- লা পিরি িত এবং সংঘ ত অপরাধ পয ােলাচনা। 
 
 িলশ পার, িদনাজ র  অিফস হেত া  ম’ ১৭ মােসর অপরাধ িববরণী িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা অ ি ত হয়। 

ম’ ২০১৭, এি ল’ ২০১৭ এবং  ম’ ২০১৬ মােস িদনাজ র জলার লনা লক অপরাধিচ  িন প:  
                                                            

িদনাজ র জলার   ম’ ২০১৭  মােসর  সংঘ ত অপরাধ িচ  পয ােলাচনা :  
মােসর 
নাম 

ডাকা
িত 

দ তা ন তিবচার 
আইন’০২ 

দা া নারী িনয াতন অপহরণ িলশ 
আ া  

ি েধল 
ির ধষ ণ এিসড 

িনে প 
অ া  
ভােব 

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

ম’ ১৭ ০১ নই ০৪    নই নই ০৭ নই ১৭ ০১ নই নই 

এি ল ’১৭ নই নই ০৪ নই নই ০৪ নই ২৩ নই নই নই 
ম’ ১৬    ০১ ০১ ০৪ ০১ নই ০২ নই ১৪ নই নই ০২ 
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=২=      

                                                                                                                             

ির উ ারজিনত কারেণ  ত মামলার 
সং া 

অ া  
মামলা 

সব েমাট 
মামলার 
সং া 

ম  

গʠ ির মটর 
সাইেকল  

ির 

তার 
ির 

অ া  
ির 

মাদক 
 

চারা- 
চালান 

অ  
আইন 

িবে ারক 

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ১৩ 

০৪ নই নই ০২ ২৭৮ ৮৮ ০১ নই ৬২ ৪৬৫  

০১ নই নই ০২ ২৪৪ ৮৪ ০১ নই ৬৩ ৪২৬  

০১ ০৫ নই ০১ ৪৫ ২৮ ০২ নই ১৩৪ ২৪১  

                                                                                                                             
 

অপরাধিচ  পয ােলাচনায় দখা যায় য, িবেবচ  ম /১৭ মােস ডাকািত-০১, দ তা- নই, ন-০৪ , ধষ ণ-০৭ , ত িবচার 

আইন- নই, নারী িনয াতন ১৭ , মাদক  ২৭৮ , চারাচালান ৮৮ , অ  আইন-০১ এবং অ া  মামলা ৬২  সহ মাট ৪৬৫  

িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। গত এি ল/১৭ মােস ডাকািত- নই, দ তা- নই, ন-০৪ , ধষ ণ-০৪ , ত িবচার আইন-
নই, নারী িনয াতন ২৩ , মাদক  ২৪৪ , চারাচালান ৮৪ , অ  আইন-০১ এবং অ া  মামলা ৬৩  সহ মাট ৪২৬  

িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। এি ল/২০১৭ মােসর লনায়  িবেবচ  ( ম/১৭) মােস মাদক ও চারাচালান সং া  মামলার 

সং া ি  পেয়েছ। গত মাস এবং িবগত বছেরর একই সমেয়র তে র ি েত ম, ২০১৭ মােস ধষ ণ ও নারী িনয াতেনর মামলা 

বেড়েছ মেম  দখা যায়। 
 

মাদক ও চারাচালান মামলা সে  িলশ পার সভায় জানান,  আইন েয়াগকারী সং াস েহর তৎপরতা ি র কারেণ 

মাদক ও চারাচালােনর মামলা ি  পেয়েছ। সভাপিত  তর অপরাধ দমেন আইন- লা বািহনীর তৎপরতার ধারা অ াহত 

রাখার জ  অ েরাধ জানান।   
                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

িস া -২.১ : ন, নারী িনয াতন, ধষ ণ, মাদক ও চারাচালান জিনত অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর আইেনর আওতায় আনার 

কায ম অ াহত রাখেত হেব। তর অপরাধ সংগঠনকারীরা যন সহেজ জািমন/অ হিত/খালাস না পায় স লে  ুভােব তদ  

কায ম স াদনসহ কাট  ই েপ েরর মা েম েয়াজনীয় আইনগত ব া হণ অ াহত রাখেত হেব। আইন- লা পিরি িত 

াভািবক রাখার লে  িব  িপ.িপ ক িব  আদালেত সরকারী াথ  সংর েণ যথাযথ পদে প হেণর জ  িবেশষভােব অ েরাধ 

করা হয়।  
 

বা বায়েন :   ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
                  ২) ক া  কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
                  ৩) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র । 
                  ৪) িব  িপিপ, িদনাজ র ।         
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=৩= 

 

আেলাচ িচ-৩ : সািব ক আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার লে  াসি ক িবষেয়  আেলাচনা। 
 

 সভায় পিব  রমজান মাস এবং স াস, জ ীবাদ, মাদক িতেরাধ ও েনর ায় অপরাধ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা অ ি ত 

হয়। সভায় আেলাচনাকােল জানা যায়, হািকম র উপেজলায় চি র ােম মাদক বহার ও িব য়কারীেদর দৗরা  বেড়েছ। এ 

িবষেয় এলাকায় সাধারণ মা েষর মে  অসে াষ রেয়েছ। জলার িবিভ  উপেজলায় মাটর সাইেকল িছনতাইকারীেদর দৗরা  

বেড়েছ মেম  আেলাচনা হয়। জানা যায়, িলশ এক  সংঘব  দলেক ইেতামে  আটক কেরেছ। িদনাজ র  বটতলী িস  পােকর 

পাে  মদভা  রেয়েছ মেম ও সভায় জানােনা হয়। এজ  উ  এলাকায় িছনতাই ি  পেয়েছ। গত সভার উ িত িদেয় সভায় 

আেলাচনা হয় য, জলার িবিভ  শহের রা া িদেয় চলাচলকারী াক চালকেদর িনকট হেত িবিধ বিহ তভােব টাল আদায় করা 

হে । এিবষেয় পৗর ময়র সভায় জানান য, মা  াক টািম নােলর জ  টাল আদােয়র অ মিত রেয়েছ। িক  মনগড়াভােব য ত  

টাল আদায় করা হে  মেম  য অিভেযাগ উেঠেছ তা িতিন খিতেয় দখেবন। পিব  রমজান মােস হােটল রে ার  িদেনর বলায় 

কাে  পানাহার ব  রাখার জ  হােটল রে ার র মািলকগণেক অ েরাধ  জানােনা হয়। এছাড়া রমজান মােস ইফতার ও তারাবী 

নামােজর সময় সাব িণক এবং িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেত সংি  িবভাগেক অ েরাধ করা হয়। লাড শিডং এর 

কারেণ িব  জনগণ যােত িব ৎ শনস েহর িতসাধন না করেত পাের স িবষেয় িনরাপ া িনি ত করার জ  আইন- লা 

বািহনীেক অ েরাধ জানােনা হয়। রমজান মাসেক ক  কের অসা  বসায়ীরা যােত িনত  েয়াজনীয় ািদর  ি  করেত না 

পাের স জ   িনয়িমত বাজার মিনটিরং করার জ  বাজার কম কতােক িনেদ শনা দয়া হয়। মাছ এবং মৗ মী ফলসহ ভারত হেত 

আগত িনিষ  ঘািষত রী আেম ফরমািলন রেয়েছ মেম  সভায় আেলািচত হয়। এধরেনর ফরমািলন বহারকারীেদর িব ে  

িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 
 

 সভায় মাদকজিনত অপরাধ িবষেয় আেলাচনায় জানা যায় য, হািকম র উপেজলার সাওতাল প ী ও চি ের মাদেকর 

অভয়ার  রেয়েছ। এিবষেয় উপেজলা িনব াহী অিফসারসহ সংি েদর মাদক িবেরাধী অিভযান ি  করার জ  অ েরাধ করা হয়। 

স াস ও মাদকিবেরাধী সামািজক সেচতনতা বাড়ােত জলার সকল সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, এনিজও, মসিজেদর ইমাম, 

জন িতিনিধ, ল-কেলেজর িশ ক, িশ াথ সহ সকল েরর জনগেণর সম েয় সামািজক আে ালন  অ াহত রাখেত হেব মেম  

সভায় মতামত  করা হয়।  

সভায় আরও আেলাচনা করা হয় য, বাচাগ  উপেজলায় আ জািতক সীমাে  ১০০ গেজর মে  জৈনক আ স ছামাদ এর বাড়ী 

না ান  াে  অবি ত। রা া তরীর কােজ তার বসতবাড়ী অপসারণ অপিরহায । উপেজলা িনব াহী অিফসার, বাচাগ েক বাড়ী  

অপসারেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। িদনাজ র জলার ভারত-বাংলােদশ সীমাে   এখন পয  

Pakistan অথবা  Pak  নােম খাদাই করা িপলার রেয়েছ যা কানভােবই কা  নয়। এসকল িপলার আগামী সভার েব ই জ রী 

িভি েত িচি ত কের এক  তািলকা রেণর জ  সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িবিজিব ক পে র ি  আকষ ণ করা হয়। 

     সভায় িলশ পার, িদনাজ র  জানান য, ঈেদর সময় সবাই বাড়িত আয় করেত চায়, এমনিক পেকটমার পয । িতিন জানান য, 

মাদেকর িব ে  ঢ় অব ােনর কারেণ উে খেযা  সং ক মামলা দােয়র হেয়েছ। মাবাইল কােট র মা েম র আসামীেদরেক 

শাি  দান করা হেয়েছ। িতিন জানান য, মাদেকর িব ে  আইনী পদে েপর পাশাপািশ নব াসন করা দরকার। এজ  িতিন ধনাঢ  
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ি েদর এিগেয় আসার জ  অ েরাধ কেরন। িতিন আইন- লা বািহনী ক ক ত অৈনিতক কাজ স েক ত েক অবিহত করেত 

বেলন। 
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সভার সদ  জনাব আলতা ামান িমতা জানান য, যখােনই পৗরসভা আেছ সখােনই টাল আদােয়র ব া আেছ। 

িতিন মাটর সাইেকেলর দাকােনর উপর  নজরদারী এবং এর সােথ িবআর এ’র স ৃ তা খিতেয় দখার জ  অ েরাধ কেরন। 

িতিন মাদেকর ট িহেসেব িস  পােক অিভযান চালােনার জ  অ েরাধ কেরন। 

 
িস া -৩.১: হািকম র উপেজলায় চি র ােম মাদক বহার ও িব য়কারীেদর  িব ে  েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করেত 

নরায় অ েরাধ করা হয়। আগামী সভায় এিবষেয় অ গিত জানােত উপেজলা িনব াহী অিফসার, হািকম র, িদনাজ রেক অ েরাধ 

করা হয়। 

 

বা বায়েন :   ১। অিধনায়ক, ২০ িবিজিব, জয় রহাট।  
     ২। উপেজলা িনব াহী অিফসার ,হািকম র, িদনাজ র। 

                 ৩। অিফসার ইন- চাজ, হািকম র থানা, িদনাজ র। 
 

িস া -৩.২: িদনাজ র জলা শহের চলাচলকারী  াক চালক ও ভটভ  চালেকর িনকট হেত িবিধ বিহ তভােব টাল আদায় ব  
করেত হেব। িবষয় র িত িবেশষ নজর দয়ার জ  িলশ পার, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। 
 

বা বায়েন :   ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
      ২।  ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
 

িস া -৩.৩:  পিব  রমজান মােস হােটল রে ার য় িদেনর বলা কাে  পানাহার ব  রাখেত হেব।  

 
বা বায়েন :  ১।  সভাপিত, চ ার অব কমাস  এ  ই ি জ, িদনাজ র। 
                ২।  সভাপিত, হােটল রে ারা  মািলক  সিমিত, িদনাজ র। 
 

িস া - ৩.৪:    রমজান মােস ইফতার ও তারাবী নামােজর সময় সাব িণক এবং িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেত হেব। 
এছাড়া লাড শিডং এর কারেণ িব  জনগণ যােত িব ৎ শনস েহর িতসাধন না করেত পাের স িবষেয় িনরাপ া ব া 
িনি ত করেত হেব। 
 

বা বায়েন :   ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
      ২।  িনব াহী েকৗশলী, িব ৎ িব য় ও িবতরণ-১,২,  নথ  ওেয়  জান পাওয়ার িডি িবউশন কা: িল:, িদনাজ র। 

     ৩। জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত-১ ও ২, িদনাজ র । 
     ৪।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র । 
 

িস া - ৩.৫:   ফরমািলন িমি ত মাছ এবং মৗ মী ফলসহ ভারত হেত আগত িনিষ  ঘািষত রী আম যােত য় িব য় না হয় 

স িবষেয় সতকতা অবল নসহ িনয়িমত মাবাইলেকাট  পিরচালনা করেত হেব। 

বা বায়েন :   ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
     ২।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র । 

          ৩। জলা বাজার কম কতা, িদনাজ র। 
     ৪।  সভাপিত/স াদক, চ ার অব কমাস  এ   ই াি জ, িদনাজ র। 
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িস া -৩.৬:  জ ীবাদ, স াস ও মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা বাড়ােত সকল সামািজক, সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, 

এনিজও, মসিজেদর ইমাম, জন িতিনিধ, 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। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িদনাজ র। 

                 ৬। উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র।  

     ৭। এনিজও (সকল), িদনাজ র। 
 

িস া -৩.৭:  বাচাগ  উপেজলায় আ জািতক সীমাে  ১০০ গেজর মে  জৈনক আ স ছামাদ এর বাড়ী না ান  াে  অবি ত 
হওয়ায় বাড়ী  অপসারেণর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
 

বা বায়েন :   ১। উপেজলা িনব াহী অিফসার, বাচাগ , িদনাজ র। 
 

িস া -৩.৮: িদনাজ র জলার ভারত-বাংলােদশ সীমা  িপলাের Pakistan অথবা  Pak  নােম খাদাইকরা িপলােরর 

পিরসং ান  আগামী সভার েব  রণ করেত হেব। 
 

বা বায়েন :   ১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯, ২০,   বড ার গাড  াটািলয়ন, িদনাজ র, জয় রহাট, লবাড়ী। 
      ২। উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি  উপেজলা, িদনাজ র 
 

িস া - ৩.৯:  নারী িনয াতন বণ এলাকা/উপেজলায় উঠান বঠেকর আেয়াজন কের সেচতনতা লক কায ম পিরচালনা করেত হেব। 

কায েমর ত  িনয়িমতভােব রণ করেত হেব। 

বা বায়েন :  জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা, িদনাজ র। 
 

িস া -৩.১০: মাদক বণ এলাকায় িবেশষ কের িস পাক এলাকায় টা েফাস  অিভযান পিরচালনা করেত হেব। মাটর সাইেকেলর 
দাকােনর উপর িবেশষ নজরদারী করেত হেব। 

বা বায়েন :   ১। িলশ পার, িদনাজ র।  
                   ২। িব  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

                 ৩। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
                     
আেলাচ  িচ-৪: ইিজবাইক সং া :  সভায় িদনাজ র শহের িব মান না ারিবহীন ইিজবাইক চলাচল সং া  িবষেয় াপক 

আেলাচনা হয়। না ারিবহীন ইিজবাইকেরােধ শহেরর েবশ পথস েহ মাবাইল কাট  পিরচালনা করার িস া  হীত হয়। আগামী 

১২/০৬/২০১৭ তািরখ সকাল ৭.০০ ঘ কা হেত ািজে ট, িলশ এবং পৗর ক পে র িতিনিধর সম েয় অিভযান পিরচালনা করা 

যায় মেম  আেলাচনা হয়।  

িস া -৪:   জলা শহরেক যানজট  রাখেত না ারিবহীন ইিজবাইক চলাচেল িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করেত হেব। 
 

বা বায়েন :    ১। িলশ পার, িদনাজ র।  
                    ২। ময়র, িদনাজ র পৗরসভা,িদনাজ র।  
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                   ৩। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
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আেলাচ  িচ-৫:  O-morphon নামক াবেলটিব য় ও সংর ণ সং া  -ইনেজকশন য়/: O-morphon নামক 

াবেলট /ইনেজকশন অৈবধ মাদক িহেসেব বহারেরােধ গ ত কিম র ১৫ ম, ২০১৭ তািরেখর সভার পািরশ এবং জলা আইন  -লা 

কিম র গত ০৯ এি ল ,২০১৭ তািরেখর সভার িস া  অ যায়ী িদনাজ র জলায় মসাস  িজসকা ফাম ািসউ ক াল িল : কা ানী ক ক জলা 

শহের তািলকা  ১৩  ঔষেধর দাকােন O-morphon নামক াবেলট /ইনেজকশন য় িব য়  কের থােক। িনধ ািরত ১৩  দাকান 

তীত জলা শহর এবং উপেজলা পয ােয় কান ঔষেধর দাকােন O-morphon নামক াবেলট /ইনেজকশন য় িব য় ,সংর ণ ,দশ ন বা 

ম ত করা যােবনা। এছাড়া তািলকা  ১৩  ঔষেধর দাকােন বিণ ত ঔষধ িব েয়র ে  ক রিজ ার এবং িব য় রিজ াের িলিপব  

করণ এবং  ডা ার দ  সি পশেনর ফেটাকিপ সংর ণসহ ঔষেধর পিরমাণ উে খ কের দাকােনর সীল বহার করেত হেব। 

িস া -৫: তািলকা  ১৩  ঔষেধর দাকােন বিণ ত ঔষধ িব েয়র ে  ক রিজ ার এবং িব য় রিজ াের িলিপব  করণ এবং  ডা ার 

দ  সি পশেনর ফেটাকিপ সংর ণসহ ঔষেধর পিরমাণ উে খ কের দাকােনর সীল বহার করেত হেব। 

বা বায়েন: ১।  ঔষধ ত াবধায়, িদনাজ র। 

             ২।  সভাপিত/ সাধারণ স াদক, বাংলােদশ কিম  এ  ািগ  সিমিত (িবিসিডএস), িদনাজ র। 
 

আেলাচ  িচ-৬: না া  াে  অৈবধ াপনা উে দ সে : মাননীয় ধানম ীর কায ালয় হেত া  পে   সীমা  এলাকায় না া  াে  

অৈবধ াপনা গেড় উেঠেছ মেম  জানা গেছ। অৈবধ াপনায় বসবাসকারীরা মাদকসহ অ া  সকল অপরােধর সংেগ জিড়ত রেয়েছ। অৈবধ 

াপনা উে েদর িবষেয় িনেদশনা পাওয়া গেছ। অৈবধভােব বসবাসকারীেদর তািলকা পরবত  সভার েব  দািখেলর জ  সংি  উপেজলার 

িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। 

িস া -৬: সীমা  এলাকায় না া  াে  অৈবধ াপনায় বসবাসকারীেদর তািলকা পরবত  সভার েব   দািখল 

করেত হেব। 
 

বা বায়েন :  ১। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সংি ), িদনাজ র। 
 

আেলাচ  িচ-৭: াম আদালত পিরচালনা সং া  : সভায় আেলাচনা হয় য, পািরবািরক ও সামািজক  এড়ােত 

এবং 

আদালতস েহ মামলার জট কমােত াম আদালত কায কর করার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  উপেজলা িন

ব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। সভায় উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ জানান, িনজ িনজ ইউিনয়েন ইউিপ 

চয়ার ানগণ ম/২০১৭ 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 া -৭: িত ইউিনয়েন  াম আদালত কায কর এবং এ িবষেয় িনয়িমত িতেবদন রণ 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।                                                                                                   
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                                                                                                                                া িরত/০৩/৭/১৭ 
 ( মীর খায়ʠল আলম ) 

জলা ািজে ট 
িদনাজ র 

ও 
সভাপিত 

জলা আইন- লা কিম  । 

 
 

                                                                              

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

( িডিশয়াল ি খানা শাখা) 
www.dinajpur.gov.bd  

 
ারক নং- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৭- ৫৫৯                                                                         তািরখ: 

০৫ লাই, ২০১৭ ি .। 

 

    অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ। 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মাননীয় সংসদ সদ  ও উপেদ া, জলা আইন- ঙখলা কিম , িদনাজ র – 
৩। িসিনয়র সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
৪। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৫। স র অিধনায়ক, বড ার গাড, স র সদর দ র, িদনাজ র। 
৬। অিধনায়ক, ৪২ ,২০ , ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন, ...................................................   
৭। িলশ পার, িদনাজ র।    
৮। ধান িনব াহী কম কতা, জলা পিরষদ, িদনাজ র। 
৯। উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, .................................... িদনাজ র (সকল) । 
১০। অ , িদনাজ র মিডেকল কেলজ, িদনাজ র। 
১১। িসিভল সাজন, িদনাজ র।  
১২। ক া  কমা ার,  র াব-১৩,িদনাজ র ।  
১৩। অ , িদনাজ র সরকারী/মিহলা কেলজ, িদনাজ র। 
১৪। অিতির  জলা শাসক (সািব ক)/(রাজ )/(িশ া ও ত  যাগােযাগ ি )/অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র।  
১৫। উপেজলা িনব াহী অিফসার, ................................................ (সকল), িদনাজ র। 
১৬। ময়র, ....................................................... পৗরসভা, িদনাজ র। 
১৭।  ……………………………………….িদনাজ র। 
১৮। উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িদনাজ র/ জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
১৯। উপ পিরচালক, জলা কমাে , আনসার ও িভিডিপ, িদনাজ র ।/ইসলািমক ফাউে শন,িদনাজ র। 
২০। জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা, িদনাজ র / জলা খা  িনয় ক,িদনাজ র/  জলা মােক ং অিফসার,িদনাজ র। 
২১। সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ । 
২২। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
২৩। সহকারী পিরচালক, এন.এস.আই, িদনাজ র / জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
২৪। সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
২৫। সহকারী িলশ পার, সদর সােকল/ বীরগ  সােকল/ লবাড়ী সােকল, িদনাজ র। 
২৬। িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র। 
২৭। ত াবধায়ক, জলা কারাগার, িদনাজ র। 
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২৮। কমা ার, ি েযা া সংসদ, জলা কমা , িদনাজ র। 
২৯। অ , বীরগ  িড ী কেলজ, িদনাজ র। 
৩০। সভাপিত, বার এেসািসেয়শন, িদনাজ র। 
৩১। সভাপিত/স াদক, ....................................................................., িদনাজ র । 
৩২। ....................................................................... 

া িরত/০৫/৭/১৭ 
 ( মাঃ মাহ র রহমান) 

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

( িডিশয়াল ি খানা শাখা) 
www.dinajpur.gov.bd  

 
ারক নং- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৭-                                                                  তািরখ:       /০৭/২০১৭ ি ঃ। 

িবষয় :   জলা আইন- লা কিম র সভার িস া  বা বায়ন সং া  । 

 উপ  িবষেয় গত  ১১ ন’  ২০১৭ তািরেখ অ ি ত জলা আইন- লা কিম র সভার িস া  
বা বায়েনর িনিম  সার-সংে প কিপ অ সাথ ত র বরাবের রণ করা হেলা। 

িমক িস া  বা বায়নকারী 
িস া  ১: িস া -১.১:  েত ক উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা কের সভার 

কাযিববরণীর হাড কিপ ও সফটকিপ পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে  
ডাক/বাহক/ই- মইল এর মা েম এ কায ালেয় রণ অ াহত রাখেত হেব।                                                                                                                             

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

িস া  ২.১ : 
 

িস া -২.১ : ন, নারী িনয াতন, ধষ ণ, মাদক ও চারাচালান জিনত 
অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর আইেনর আওতায় আনার কায ম 
অ াহত রাখেত হেব। তর অপরাধ সংগঠনকারীরা যন সহেজ 
জািমন/অ হিত/খালাস না পায় স লে  ুভােব তদ  কায ম 
স াদনসহ কাট  ই েপ েরর মা েম েয়াজনীয় আইনগত ব া হণ 
অ াহত রাখেত হেব। আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার লে  
িব  িপ.িপ ক িব  আদালেত সরকারী াথ  সংর েণ যথাযথ পদে প 
হেণর জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হয়।  

১) িলশ পার, িদনাজ র। 
২) ক া  কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
৩) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল) িদনাজ র । 
৪) িব  িপিপ, িদনাজ র ।         
 

িস া  ৩.১ : 
 

িস া -৩.১: হািকম র উপেজলায় চি র ােম মাদক বহার ও 
িব য়কারীেদর  িব ে  েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করেত নরায় 
অ েরাধ করা হয়। আগামী সভায় এ িবষেয় অ গিত জানােত উপেজলা 
িনব াহী অিফসার, হািকম র, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। 

১। অিধনায়ক, ২০ িবিজিব, জয় রহাট।  
২।উপেজলা িনব াহী অিফসার, হািকম র িদনাজ র। 
৩। অিফসার ইন- চাজ, হািকম র থানা, িদনাজ র। 

িস া  ৩.২ : 
 

িস া -৩.২: িদনাজ র জলা শহের চলাচলকারী  াক চালক ও ভটভ  
চালেকর িনকট হেত িবিধ বিহ তভােব টাল আদায় ব  করেত হেব।
িবষয় র িত িবেশষ নজর দয়ার জ  িলশ পার, িদনাজ রেক 
অ েরাধ করা হয়। 

১।  িলশ পার, িদনাজ র। 
২। ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
 

িস া  ৩.৩ : িস া -৩.৩:  পিব  রমজান মােস হােটল রে ার য় িদেনর বলা 
কাে  পানাহার ব  রাখেত হেব।  

১।  সভাপিত, চ ার অব কমাস  এ  ই ি জ, 
িদনাজ র। 
২।  সভাপিত, হােটল রে ারা  মািলক  সিমিত, 
িদনাজ র। 

িস া  ৩.৪ : িস া - ৩.৪: রমজান মােস ইফতার ও তারাবী নামােজর সময় সাব িণক 
এবং িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেত হেব। এছাড়া লাড শিডং 
এর কারেণ িব  জনগণ যােত িব ৎ শনস েহর িতসাধন না করেত 
পাের স িবষেয় িনরাপ া ব া িনি ত করেত হেব। 

১। িলশ পার, িদনাজ র। 
২।  িনব াহী েকৗশলী, িব ৎ িব য় ও িবতরণ-১,২,  
নথ  ওেয়  জান পাওয়ার িডি িবউশন কা: িল:, 
িদনাজ র। 
৩। জনােরল ােনজার, প ী িব ৎ সিমিত-১ ও 
২, িদনাজ র । 
৪।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র । 

িস া  ৩.৫ : িস া - ৩.৫:   ফরমািলন িমি ত মাছ এবং মৗ মী ফলসহ ভারত হেত 
আগত িনিষ  ঘািষত রী আম যােত য় িব য় না হয় স িবষেয় 
সতকতা অবল নসহ িনয়িমত মাবাইলেকাট  পিরচালনা করেত হেব। 

১। িলশ পার, িদনাজ র। 
২।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র । 
৩। জলা বাজার কম কতা, িদনাজ র। 
৪।  সভাপিত/স াদক, চ ার অব কমাস  এ   
ই াি জ, িদনাজ র। 

 

চলমান-  ২ 
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= ২ = 

িস া  ৩.৬ : িস া -৩.৬:  জ ীবাদ, স াস ও মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা 
বাড়ােত সকল সামািজক, সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, 
এনিজও, মসিজেদর ইমাম, জন িতিনিধ, ল কেলেজর 
িশ ক, িশ াথ সহ িবিভ  সংগঠেনর সম েয় কায কর সামািজক 

ি য়া অ াহত রাখেত  হেব। 

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। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
৬। উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র।  
৭। এনিজও (সকল), িদনাজ র। 

িস া  ৩.৭ : িস া -৩.৭:  বাচাগ  উপেজলায় আ জািতক সীমাে  ১০০ গেজর 
মে  জৈনক আ স ছামাদ এর বাড়ী না ান  াে  অবি ত 
হওয়ায় বাড়ী  অপসারেণর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার, বাচাগ , িদনাজ র। 
 

িস া  ৩.৮ : িস া -৩.৮: িদনাজ র জলার ভারত-বাংলােদশ সীমা  িপলাের
Pakistan অথবা  Pak  নােম খাদাইকরা িপলােরর 
পিরসং ান  আগামী সভার েব  রণ করেত হেব। 

১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯, ২০,   বড ার গাড  াটািলয়ন, 
িদনাজ র, জয় রহাট, লবাড়ী। 
২। উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি  উপেজলা, 
িদনাজ র। 

িস া  ৩.৯ : িস া - ৩.৯:  নারী িনয াতন বণ এলাকা/উপেজলায় উঠান 
বঠেকর আেয়াজন কের সেচতনতা লক কায ম পিরচালনা 

করেত হেব। কায েমর ত  িনয়িমতভােব রণ করেত হেব। 

জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা, িদনাজ র। 
 

িস া  ৩.১০ : িস া -৩.১০: মাদক বণ এলাকায় িবেশষ কের িস পাক এলাকায় 
টা েফাস  অিভযান পিরচালনা করেত হেব। মাটর সাইেকেলর 
দাকােনর উপর িবেশষ নজরদারী করেত হেব। 

১। িলশ পার, িদনাজ র।  
২। িব  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
৩। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 
িদনাজ র। 

িস া -৪: িস া -৪: জলা শহরেক যানজট  রাখেত না ারিবহীন 

ইিজবাইক চলাচেল িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করেত 

হেব। 

১। িলশ পার, িদনাজ র।  

২। ময়র, িদনাজ র পৗরসভা,িদনাজ র।  

৩। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

িস া -৫: িস া -৫: তািলকা  ১৩  ঔষেধর দাকােন বিণ ত ঔষধ 
িব েয়র ে  ক রিজ ার এবং িব য় রিজ াের 
িলিপব করণ এবং ডা ােরর দ  সি পশেনর ফেটাকিপ 
সংর ণসহ ঔষেধর পিরমাণ উে খ কের দাকােনর সীল বহার 
করেত হেব। 

১। ঔষধ ত াবধায়ক, িদনাজ র। 

২। সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ কিম  এ  

ািগ  সিমিত (িবিসিডএস), িদনাজ র। 

িস া -৬: িস া -৬: সীমা  এলাকায় না া  াে  অৈবধ াপনায় 
বসবাসকারীেদর তািলকা পরবত  সভার েব   দািখল করেত হেব। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সংি ), িদনাজ র। 
 

িস া -৭: িস া -৭: িত ইউিনয়েন  াম আদালত কায কর এবং এ িবষেয় 

িনয়িমত িতেবদন রণ করেত হেব। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

 

 

 উপিরউ  িস া াবলী বা বায়ন ব ক আগামী ০৬/০৭/২০১৭ ি . তািরেখর িতেবদন রেণর জ  
সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। 

                                                                                                                           

( মাঃ মাহ র রহমান) 
অিতির  জলা ািজে ট 

িদনাজ র। 
াপক…………………………………….. 

       …………………………….িদনাজ র। 
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পিরিশ    “খ” 

 
: 

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 

১৩৪ ২৫ ১৫৯ ২৭ ১৩২ - 

২। িবরল ২১৪ ৪১ ২৫৫ ৪০ ২১৫  

৩। বাচাগ  ৭৫ ১১ ৮৬ ১৫ ৭১  

৪। কাহােরাল ৮০ ০৮ ৮৮ ১৪ ৭৪  

৫। বীরগ  ২৫৯ ১১০ ৩৬৯ ৫৯ ৩১০  

৬। খানসামা ৯৯ ৩৪ ১৩৩ ২৭ ১০৬  

৭। িচিররব র ৩২২ ৫৫ ৩৭৭ ৫৬ ৩২১  

৮। পাব তী র ১৮২ ৪৭ ২২৯ ৪৮ ১৮১  

৯। লবাড়ী ১১ ১৫ ২৬ ১২ ১৪  

১০। িবরাম র ১৫৭ ২৫ ১৮২ ২৭ ১৫৫  

১১। নবাবগ  ২১১ ২৬ ২৩৭ ২৮ ২০৯  

১২।  হািকম র ৫৬ ২৫ ৮১ ৩১ ৫০  

১৩। ঘাড়াঘাট ৬১ ২৩ ৮৪ ২৪ ৬০  

 সব েমাট= ১৮৬১ ৪৪৫ ২৩০৬ ৪০৮ ১৮৯৮  
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