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জলা আইন- লা কিম র   ফ য়াির, 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    :   ১০  মাচ , 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 ১১ ফ য়াির, 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,  ফ য়াির, 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 সািব ক আইন- লা পিরি িত ও সংঘ ত অপরাধ পয ােলাচনা। 
 
 িলশ পােরর কায ালয়, িদনাজ র হেত া    ফ য়াির, ২০১৯ মােসর অপরাধ িববরণী িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।    

ফ য়াির ২০১৯,    জা য়াির,২০১৯ এবং   ফ য়াির, 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) 

ফ য়াির’ ১৯ নই নই ০৩ ০১ নই ০৩ নই ৫১ নই নই ০৩ 

জা য়াির’ ১৯ নই নই ০৭ নই নই ০৫ নই ২৯ নই নই ০২ 

ফ য়াির’ ১৮ নই নই ০৬ নই নই ০২ নই ১৯ নই নই ০১ 
                                                                                                                                        

ি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 

০১ ০১ নই ০৮ ১৯৯ ৭৬ ০১ নই ৮২ ৪২৯  
০৫ নই নই ০৮ ১৬০ ৭৯ ০১ নই ৮৬ ৩৮২  

০২ নই নই নই ৩০০ ৮৭ ০১ নই ৬৩ ৪৮১  
 

চলমান পাতা-০২ 



 

 

০২ 
 

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

নই, ন ০৩  ধষণ ০৩ , অ া  নারী িনয াতন  ৫১ , মাদক  সং া  ১৯৯ , চারাচালান -৭৬, অ  আইেন -০১ এবং অ া  ৮২  

সহ সবেমাট ৪২৯  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। িবগত জা য়াির, ২০১৯ মােস ডাকািত ও দ তা নই, ন ০৭  

ধষণ ০৫ , অ া  নারী িনয াতন  ২৯ , মাদক  সং া  ১৬০ , চারাচালান -৭৯, অ  আইেন -০১ এবং অ া  ৮৬  সহ সব েমাট 

৩৮২  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। গত  জা য়াির, ২০১৯ মােসর লনায় িবেবচ   ফ য়াির, ২০১৯ মােস েনর মামলা  , 

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

িবগত মাস এবং িবগত বছেরর একই সমেয়র তে র ি েত  জা য়াির ২০১৯ মােস েনর মামলা াস, ধষ ণ সং া  মামলা িক টা ি  

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 : স াস, মাদক, েনর ায় তর অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর  আইেনর আওতায় আনেত 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 জ ীবাদ , স াস , মাদক িতেরাধ ,বা িববাহ এবং েনর ায় তর অপরাধ িতেরােধর িবষেয় িব ািরত 

আেলাচনা ও পয ােলাচনা করা হয়।   এ জলায়   মাদকিবেরাধী অিভযানসহ  জি বাদ ,স াসেরােধ 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 রাখার অ েরাধ করা হয়। সভায় আরও আেলাচনা করা হয় য, জি বাদ, মাদক, স াস ও বা  

িববােহর িব ে   সেচতনতা  ি র জ  জলা ও উপেজলায় ছাটবড় মসিজদস েহ স ীেদর উে ে  ার নামােজর েব ৎবায় 

কমপে  ৫ িমিনট 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। 

িদনাজ র শহের ইিজবাইক চলাচল সং া  িবষেয় াপক আেলাচনা করা হয়। শহের অগিনত ইিজবাইক চলাচল করায় চ  যানজেটর ি  

 হে । এেত জনসাধারেনর চলাচেলর  েভ াগ বেড়েছ।  যানজট  িনরসনকে  আগামী ২৮/০৩/২০১৯ তািরেখ সকাল ১০.০০ ঘ কায় এক 

িবেশষ সভা আহবােনর  জ  সভায় িস া  হীত হয়। 

সভায় আলাচনার মা েম জানা যায় িদনাজ র পৗরসভা এলাকায় িবিভ   ণ মােড় এবং রা ার উপর ময়লা আবজনার  ুপ জেম 

থােক যা   থেক গ  ছড়াে ।   এ ময়লা আবজনা িনয়িমত অপসারেণর জ   এবং পৗরসভার রা ায় পািনর লাইেনর কােজর কারেণ জেম 

থাকা মা   অপসারেণর জ  ময়র ,িদনাজ র পৗরসভােক অ েরাধ করা হয়। এছাড়া  িদনাজ র শহের বাহা র বাজােরর মাড় , বা র 

মাড় হেত িনমতলা মাড় পয  দাকান বসায়ীরা রা ার উপর দাকােনর মালামাল তােদর ি  আকষ েণর জ   রাখার কারেণ রা া 

সংেকাচন  হেয় যায় । এেত পথচারীসহ যানবাহেনর চলাচেল যানজেটর ি  হে । পৗর এলাকায় িবিভ  রা ার উপর  বািলসহ িনম াণ সাম ী 

 রাখার কারেণ  চ  যানজেটর  ি  হে ।  এ িবষেয় মাবাইল কাট পিরচালনার জ  িস া  হীত হয়। 

 জলা ও উপেজলায় মাদক ে র অপ বহার রাধকে  িনয়িমত অিভযান পিরচালনা এবং মাবাইল কাট পিরচালনার সং া বাড়ােনার জ  

অ েরাধ করা হয়। 

সভার মা েম জানা যায়, িক সং ক িমক িদনাজ র শহেরর উ রপাে   প বাহী াক থািমেয়  চ দা আদায় কের।। াক থামােনার 
কারেণ চ  যানজেটর ি  হয়। এ িবষেয় েয়াজনীয় আইনা গ ব া হেণর জ  িলশ পার, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। 

 

চলমান পাতা-০৩ 



 

 

 
০৩ 

িস া -৩.১:  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 া  -৩.২: জলা ও উপেজলায় ছাটবড় মসিজদস েহ স ীেদর উে ে  ার নামােজর ৎবার েব কমপে  ৫ িমিনট  জ ীবাদ, 
মাদক িবেরাধী  এবং বা িববােহর  িব ে  ব  দয়ার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, 
িদনাজ রেক অ েরাধ করা হেলা। এ িবষেয়  উপেজলায় িনেয়ািজত  কম কত ার মা েম মিনটিরং করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ 
েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। 

 
বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২)  উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 

িস া  -৩.৩:  ইিজবাইক চলাচেলর িবষেয়  যানজট  িনরসনকে  আগামী ২৮/০৩/২০১৯ তািরেখ সকাল ১০.০০ ঘ কায় এক িবেশষ সভা 

আহবান করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১)   িলশ  পার, িদনাজ র। 
  ২)   অিতির  জলা  ািজে ট, িদনাজ র। 
 ৩)  ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
 ৪) সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
 

িস া  -৩.৪: িদনাজ র পৗরসভা এলাকায় িবিভ   ণ মােড় এবং রা ার উপর ময়লা আবজনার  ুপ জেম থােক যা  থেক গ  
ছড়াে ।  এ ময়লা আবজনা িনয়িমত অপসারেণর জ   এবং পৗরসভার রা ায় পািনর লাইেনর কােজর কারেণ জেম থাকা মা   অপসারেণর 

ব া হণ করেত হেব। 
 
বা বায়েন :     ১)  ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
 

িস া  -৩.৫:  িদনাজ র শহের বাহা র বাজােরর মাড় , বা র মাড় হেত িনমতলা মাড় পয  দাকান বসায়ীরা রা ার উপর দাকােনর 

মালামাল তােদর ি  আকষ েণর জ   রাখার কারেণ রা া সংেকাচন  হেয় যায়   এবং পৗর এলাকায় িবিভ  রা ার উপর  বািলসহ িনম াণ 

সাম ী  রাখার কারেণ  চ  যানজেটর  ি  হে ।    এ িবষেয় মাবাইল কাট পিরচালনা করেত হেব। 

বা বায়েন :     ১)   িলশ  পার, িদনাজ র। 
  ২)   অিতির  জলা  ািজে ট, িদনাজ র। 
 ৩)   উপেজলা িনব াহী  অিফসার ( সকল),  িদনাজ র। 

িস া -৩.৬:  মাদক ে র অপ বহার রাধকে  ন ন আইন অ সরণ ব ক িনয়িমত অিভযান পিরচালনা করেত হেব এবং মাবাইল কােটর 

সং া বাড়ােত হেব। 

বা বায়েন :     ১) িলশ পার , িদনাজ র। 
 ২)   অিতির   জলা ািজে ট ,িদনাজ র। 
 ৩)  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৪) সহকারী পিরচালক ,মাদক  িনয় ন অিধদ র,িদনাজ র। 

চলমান পাতা-০৪ 



 

 

 
০৪ 

 

িস া  -৩.৭:  িক সং ক িমক িদনাজ র শহেরর উ রপাে   প বাহী াক থািমেয়  চ দা আদায় কের।। াক থামােনার কারেণ চ  
যানজেটর ি  হয়। এ িবষেয় েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করেত হেব। 
বা বায়েন :     ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২) ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
 ৩)  সভাপিত / সাধারন স াদক,  াক িমক ইউিনয়ন, িদনাজ র। 
 
 

িবিবধ আেলাচনা-৪:  সভায় আেলাচনা করা হয় য, আগামী ১৮/০৩/২০১৯ তািরেখ এ জলায় ১২  উপেজলায় এবং ৩১/০৩/২০১৯ তািরেখ 

িদনাজ র সদর উপেজলায়  “উপেজলা পিরষদ িনব াচন” অনি ত হেব। আস  উপেজলা পিরষদ  সাধারন িনব াচন  িনরেপ  ও ুভােব 

স  করেত সকেলর সহেযািগতা কামনা করা হয়। িনব াচেনর আচরণ িবিধ ও আইন মেন চলার িবষেয়  াথ  ও ভাটারেদর সেচতন করার 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ   উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। 

  সভায় অবিহত করা হয় য, আগামী  ১৭ মাচ,২০১৯ তািরখ জািতর িপতা ব ব  শখ িজবর রহমােনর ৯৯তম জ  বািষ কী ও জাতীয় 

িশ  িদবস ২০১৯ উদযাপন কম িচ এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৯ উদযাপেনর লে  াপক কম িচ হন করা 

হেয়েছ। সভাপিত সকলেক উ  কম িচেত অংশ হেণর জ  অ েরাধ জানান। িদবসস হ উদযাপেনর লে  ণীত কম িচ শাি ণ ভােব 

স ণ করা এবং আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার জ  আইন েয়াগকারী সং াস হেক অ েরাধ করা হয়।  

 

িস া  -৪.১ :  আস  উপেজলা পিরষদ  সাধারন িনব াচন উপলে   িনব াচেনর আচরণ িবিধ ও আ্ইন মেন চলার িবষেয়  াথ  ও ভাটারেদর 
সেচতন করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
 
বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২)  জলা িনব াচন অিফসার, িদনাজ র। 
 ৩)   িসিনয়র জলা ত  অিফসার , িদনাজ র। 
 
িস া  -৪.২ :  আগামী  ১৭ মাচ,২০১৯ তািরখ জািতর িপতা ব ব  শখ িজবর রহমােনর ৯৯তম জ  বািষ কী ও জাতীয় িশ  িদবস ২০১৯ 
উদযাপন কম িচ এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৯ উদযাপেনর লে  াপক ক িচ হন করা হেয়েছ। উ  কম িচ 
স হ িতপালেনর জ  আইন- লা বািহনীেক েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। 
 
 
বা বায়েন :     ১)  িলশ পার,  িদনাজ র। 
 ২)  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৩) কা ানী  কমা ার, র◌্যাব-১৩, িদনাজ র। 
 
       অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় ইপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।                                                                                                   
 

 
া িরত 

২০/০৩/২০১৯ 
( 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. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৯-২৪৯(৮০)                         তািরখ : 
১০ চ , ১৪২৫ ব া  

           ২৪  মাচ  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.    ....................................................................... 

 
       সা িরত 

         ২৪/০৩/২০১৯  
             ( মাঃ জয় ল আেবদীন) 

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

 
 
 

 



 

 

 
 
জলা ও উপেজলায় মাদক িব েয়র সােথ জিড়ত িচি ত াি  এবং মাদক সবেনর িচি ত ানস েহ মাদকিবেরাধী টা েফাস অিভযান 

পিরচালনার জ  আইন েয়াগকারী সং াস হেক অ েরাধ করা হয়। সভায় আরও আেলাচনা করা হয় য, িদনাজ র জলা কারাগাের আটক 

মাদকাস  কারাব ীেদর িশ েনর ব া হন করেত হেব এবং সাজা শেষ   নব াসেনর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  

উপপিরচালক,  সমাজেসবা অিফস এবং জল পার, জলা কারাগার, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। 

 
 
 



 

 

আেলাচ িচ-৪ : ইিজবাইক সং া ।   

  িদনাজ র শহের ইিজবাইক চলাচল সং া  িবষেয় াপক আেলাচনা করা হয়। শহের অগিনত ইিজবাইক চলাচল করায় চ  

যানজেটর ি   হে । এেত জনসাধারেনর চলাচেলর  েভ াগ বেড়েছ। এ ছাড়া 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।এছাড়া িদনাজ র সদর উপেজলা পিরষদ ক ক ইিজবাইেকর িনব ন  দয়া হেয়েছ।শহেরর যানজট িনরসেণর িবষেয়  

কম পিরক না  হেণর জ  িলশ পার, িদনাজ র, িব  আিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র, উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র 

সদর এবং সহকারী পিরচালক, িবআর এর সম েয় এক  সভা করার  িস া  হীত হয়। সভা আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ   

সহকারী পিরচালক, িবআর এেক অ েরাধ করা হয়।  

চলমান পাতা-০৪ 
০৪ 

 

িস া -৪.১: যানজট িনরসেণ  ইিজবাইক িনয় েণর িবষেয় কম পিরক না হেণর জ  জ রী িভি েত সভা করেত হেব। সভা আহবােনর 

িবষেয় সহকারী পিরচালক, িবআর এ েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।  

বা বায়েন :     ১) িলশ পার , িদনাজ র। 
 ২)  অিতির  জলা ািজে ট , িদনাজ র। 
 ৩)  উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, িদনাজ র। 
 ৪)  সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
 
িদনাজ র শহের ইিজবাইক চলাচল সং া  িবষেয় াপক আেলাচনা করা হয়। শহের অগিনত ইিজবাইক চলাচল করায় চ  যানজেটর ি  
 হে । এেত জনসাধারেনর চলাচেলর  েভ াগ বেড়েছ। এ ছাড়া 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।এছাড়া িদনাজ র সদর উপেজলা পিরষদ ক ক ইিজবাইেকর িনব ন  দয়া হেয়েছ।শহেরর যানজট িনরসেণর িবষেয়  কম পিরক না  
হেণর জ  িলশ পার ,িদনাজ র ,িব  আিতির  জলা ািজে ট ,িদনাজ র ,উপেজলা িনব াহী অিফসার ,িদনাজ র সদর এবং 

সহকারী পিরচালক ,িবআর এর সম েয় এক  সভা করার  িস া  হীত হয়। সভা আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ   সহকারী 
পিরচালক ,িবআর এেক অ েরাধ করা হয়।  

চলমান পাতা-০৪ 
০৪ 

 

িস া -৪.১: যানজট িনরসেণ  ইিজবাইক িনয় েণর িবষেয় কম পিরক না হেণর জ  জ রী িভি েত সভা করেত হেব। সভা আহবােনর 

িবষেয় সহকারী পিরচালক, িবআর এ েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।  

বা বায়েন :     ১) িলশ পার , িদনাজ র। 
 ২)  অিতির  জলা ািজে ট , িদনাজ র। 
 ৩)  উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, িদনাজ র। 
 ৪)  সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
পে াল পা  থেক বধ/অৈবধভােব ালািন ( পে াল, কেরািসন, িডেজল,অকেটন ইত ািদ) সং হ কের িনব াচনকালীন সমেয় কউ যন 
কান ধরেণর নাশকতা, অরাজকতা, আ ন স েসর মেতা ভয়াভহ তা ব চালােত না পাের স িবষেয় সেবা  সতকতা অবল ন করেত হেব 

এবং রা ার পাে  চরা ালানী ( পে াল/িডেজল) িব য়কারীেদর িব ে  মাবাইল কাট পিরচালনর জ  িব  এি িকউ ভ 
ািজে টগণেক অ েরাধ করা হয়।  

  
 

 

চলমান পাতা-০৪ 

 

চলমান পাতা-০৪ 



 

 

-০৪- 
 
 

িস া -৪.১ : ইিজবাইক ব াপনা বাবদ আয় হেত িবিধ বিহ তভােব িয়ত অথ আদােয়র িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
 

বা বায়েন : ১। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
২। ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 

 

আেলাচ  িচ- ৭ : আ :নগর ঢাকা গামী েন েকট কােলা বাজারী রাধ সং া  আেলাচনা :  সভায় আেলাচনা করা হয় িদনাজ র হেত 
আ নগর েন েকট িব য় কােলাবাজারী হে । শন পারেরনেটনেড , িদনাজ র সভায় জানান রলওেয়র ক পে র অ েমাদন 

িতেরেক িনেদ েশ িবিভ  এেজ গেণর মা েম কিমশেন েকট িব য় করা হে । আেলাচনায় জানা যায় এেজ রা যা ীেদর িনকট উ  
েল েকট িব য় করেছ এবং সাধারণ যা ীরা হয়রািনর ীকার হে । এ িবষেয় যা ীেদর হয়রািন রীকরণােথ িন বিণ তভােব এক  কিম  

গঠন করা হল। 
                      কিম  : 
 

িমক নং কিম েত অ  কম কত ােদর পদবী কিম েত পদবী ম  
১। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। আহবায়ক  
২। শন পােরনেটনেড , বাংলােদশ রলওেয়, িদনাজ র। সদ   
৩। অিফসার ইন-চাজ, িদনাজ র রলওেয় থানা, িদনাজ র। সদ   

 
িস া -৭.১:   কিম  সরজিমেন তদ ব ক আনীত/ উ ািপত িবষেয় বা অনলাইেন স ক ে  েনর েকট িব েয়র িবষেয় এেজে র 

মা েম েকট িবি  ও অিতির  ভাড়া আদােয়র িবষেয় িতেবদন আগামী সভার েব দািখল করেবন। 

 
বা বায়েন :   উপেরা  গ ত কিম ।   

,িদনাজ র পৗরসভা ক ক অেটাবাইক িনব ন এবং সং হীত অেথ র আয়- েয়র িববরণীসহ সভায় উপি ত না থাকায় িবষয়  

িনেয় আেলাচনা করা স ব হয়িন। এেত সভায় অসে াষ কাশ করা হয়। আগামী ৭ িদেনর মে  আয়- েয়র িববরণী দািখেলর জ  ময়র, 

িদনাজ র পৗরসভােক প  দয়ার জ  সভায় ঐক মত পাষণ করা হয়। 

সভায় আরও আেলাচনা করা হয় য, িদনাজ র শহের ইিজবাইক চলাচেল সামিয়ক িনয় ণ থাকেলও স িত েব র ায় াপক 

সং ক ইিজবাইক চলাচল করেছ। এছাড়া, িনবি ত ইিজবাইক চালকগণ যা ীেদর িনকট হেত অিতির  ভাড়া আদায় করেছ মেম অিভেযাগ 

পাওয়া যায়। এেত যা ীেদর মে  অসে াষ দখা িদেয়েছ। ভাড়া িনধ ারণী কান তািলকা না থাকায় ইিজবাইক চালেকরা যা ীেদর িনকট হেত 

অিতির  ভাড়া আদায় করেছ মেম অিভেযাগ রেয়েছ। ভাড়ার তািলকা নয়ণ কের জলা শহেরর িবিভ  ােন/রা ার মােড় তািলকা মান 

করার জ  পৗর ক প েক নরায় পরামশ দয়া হয়।  
 

িস া -৪.১ :   িদনাজ র পৗরসভা ক ক অেটাবাইক িনব ন এবং সং হীত অেথ র আয়- েয়র িববরণী আগামী ৭ িদেনর মে   দািখল 
করেত হেব।  
বা বায়েন :  ১) ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
 

িস া -৪.২:   িদনাজ র পৗর এলাকায় ইিজবাইক চলাচল িনয় ণ িনি ত করেত হেব এবং পৗরসভা ক ক ভাড়া িনধ ারণ কের জলা 

শহেরর  িবিভ  ােন/ মােড় ভাড়ার তািলকা মান করেত হেব। 
 

বা বায়েন : ১)  িলশ পার, িদনাজ র 
 ২)  ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
 
আেলাচ  িচ- ৭ : আ :নগর ঢাকা গামী েন েকট কােলা বাজারী রাধ সং া  আেলাচনা :  সভায় আেলাচনা করা হয় িদনাজ র হেত 
আ নগর েন েকট িব য় কােলাবাজারী হে । শন পারেরনেটনেড , িদনাজ র সভায় জানান রলওেয়র ক পে র অ েমাদন 

িতেরেক িনেদ েশ িবিভ  এেজ গেণর মা েম কিমশেন েকট িব য় করা হে । আেলাচনায় জানা যায় এেজ রা যা ীেদর িনকট উ  
েল েকট িব য় করেছ এবং সাধারণ যা ীরা হয়রািনর ীকার হে । এ িবষেয় যা ীেদর হয়রািন রীকরণােথ িন বিণ তভােব এক  কিম  

গঠন করা হল। 
                      কিম  : 
 



 

 

িমক নং কিম েত অ  কম কত ােদর পদবী কিম েত পদবী ম  
১। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। আহবায়ক  
২। শন পােরনেটনেড , বাংলােদশ রলওেয়, িদনাজ র। সদ   
৩। অিফসার ইন-চাজ, িদনাজ র রলওেয় থানা, িদনাজ র। সদ   

 
িস া -৭.১:   কিম  সরজিমেন তদ ব ক আনীত/ উ ািপত িবষেয় বা অনলাইেন স ক ে  েনর েকট িব েয়র িবষেয় এেজে র 

মা েম েকট িবি  ও অিতির  ভাড়া আদােয়র িবষেয় িতেবদন আগামী সভার েব দািখল করেবন। 

 
বা বায়েন :   উপেরা  গ ত কিম ।   
 

িতেবদেন দখা যায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ আিথ ক বছের মাট আয়- ১,০৫,০৩,২০০/- টাকা, মাট- য় ৯৫,৬৩,৯৭৯/- টাকা এবং 
বত মােন াংেক ি িত আেছ ৯,৩৯,২২১/- টাকা। পৗরসভা ময়েরর অথ েয়র এই িবষয়  িনেয় সভায় সদ েদর মােঝ ােভর ি  হয়। 

আেলাচ িচ-৪ : াম আদালত পিরচালনা সং া  : পািরবািরক ও সামািজক িবেরাধ ও  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 এ 

িবষেয় াম আদালেতর উপর সাধারণ মা েষর আ া িফিরেয় আনার িবষেয় পরামশ দয়া হয়। উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ জানান, ইউিপ 

চয়ার ানগণ এি ল, ২০১৮ 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 জানােনার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 
 

িস া -৪.১:  িত  ইউিনয়ন পিরষেদ াম আদালত কায করভােব পিরচালনা করেত হেব এবং এ িবষেয় িনয়িমত িতেবদন যথাযথ 

ক প  বরাবর রণ করেত হেব। 

 আেলাচ িচ-৫ : ঈদ ব বত সমেয় যানজট/শিপং মেল পাহারা সং া  : আস  পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  শহেরর ণ ােন 
যানজেটর ফেল াভািবক চলাচল যােত বাধা  না হয় স লে  শহেরর ণ রা া স েহ ওয়ানওেয় কের ািফক ব া জারদার 
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। ঢাকাগামী কাচ শন স েহ রাে  িনরাপ া ব া জারদার করেত হেব। এ ছাড়া বড় বড়  
শিপংমল/ মােকেট ির/ িছনতাইেরােধ িনরিবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত  ও িলশী টহল  ি র িবষেয়ও সভায় আেলাচনাে  এ িবষেয় 
কায কর িমকা রাখার জ  সংি েদর আহবান জানােনা হয়। 
 
িস া -৫.১  :যানজট িনরসেন শহেরর ণ রা াস েহ ওয়ানওেয় কের ািফক ব া জারদার করেত হেব। 
 
িস া -৫.২: ঢাকাগামী কাচ শন স েহ রাে  িনরাপ া ব া জারদার করেত হেব। 
 
িস া -৫.৩: বড় বড়  শিপংমল/মােকেট ির/িছনতাইেরােধ িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত ও িলশী টহল ি  করেত হেব। 
 
বা বায়েন : ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  আবািসক েকৗশলী, িব ৎ  িবতরণ  ও পিরচালনা  িবভাগ, িদনাজ র। 
িদনাজ র শহের িব মান না ারিবহীন ইিজবাইক চলাচল সং া  াপক আেলাচনা করা হয়। শহের র পিরমােণ ইিজবাইক চলাচল করায় 
চ  যানজেটর ি  হে । এেত জনসাধারেণর চলাচেল েভ াগ বেড়েছ। এছাড়া শা ম েলােত িতিদন ইিজবাইক িবি  হে । জলা 

শহের ৪০০০ ইিজ বাইক চলাচেলর জ  পৗরসভা ক ক না ার দােনর িস া  মাতােবক ইেতামে  ৩০০০ এর বিশ  ইিজবাইকেক 
রিজে শন  করা হেয়েছ।  

আেলাচ িচ-৫  : নবাবগ  উপেজলায় অবি ত আ রার িবল িবেনাদন পাক িহেসেব উ করণ  সে ঃ   উপেজলা িনব াহী অিফসার 
নবাবগ  সভায় জানান য ,৩ নং গালাপগ  ইউিনয়েন অবি ত আ রার িবল পির ার কের জনসাধারেনর জ  িবেনাদন পাক িহসােব 
উ  করা হেয়েছ।  িবেল র দশ নাথ র সমাগম হে । আ রার িবল িবেনাদন পাক িহেসেব ঘাষণা দয়ার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার ,
নবাবগ  এর প  হেত াব দয়া হয়। িবেনাদন ক  িহেসেব চা  করার িবষেয়  েয়াজনীয় পদে প হণ করার জ  পরামশ দয়া হয়।  
 
িস া -৫.১ :   নবাবগ  উপেজলায় অবি ত আ রার িবল  জনসাধারেণর জ  িবেনাদন পাক িহেসেব উ  করার িবষেয়  েয়াজনীয় 
পদে প হণ করার জ  পরামশ দয়া হয়।  
 
বা বায়েন : ১। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, নবাবগ  িদনাজ র। 

২। উপেজলা িনব াহী অিফসার , নবাববগ , িদনাজ র। 
 



 

 

  



 

 

 

 

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:            নেভ র, ২০১৭ ি .। 

 

 অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ। 

০১.  মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২.  মাননীয় সংসদ সদ  ও উপেদ া, জলা আইন- ঙখলা কিম , িদনাজ র – 
০৩.   সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
০৪. িবভাগীয় 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.  ধান িনব াহী কম কতা, জলা পিরষদ, িদনাজ র। 
০৯.  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.   অিফসার ইন-চাজ, ....................................... থানা, িদনাজ র। 
৩২.   সভাপিত/স াদক, ....................................................................., িদনাজ র । 
৩৩.   ....................................................................... 
 

 
( মাঃ ামান) 

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

  



 

 

 
 
 

 
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  

িস া -৩.৪:  িদনাজ র জলার ভারত-বাংলােদশ সীমা  িপলাের Pakistan অথবা Pak নােম খাদাই করা িপলােরর পিরসং ান 
আগামী সভার েব রণ করেত হেব। 
 

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

িস া -৩.৫:  ভারত-বাংলােদশ সীমাে র না ান  াে  বসবাসরত ১৪০০ পিরবােরর আথ সামািজক অব া যাচাইকে  কম পিরক না 
তরীর িবষেয় গ ত কিম েক আগামী ০১ (এক) মােসর মে  িতেবদন দািখেলর জ  নরায় অ েরাধ করা হেলা।  

 

বা বায়েন :   সংি  কিম ।  
িবিবধ আেলাচনা-৭:  সভায় িময়ানমার হেত বাংলােদেশ আসা রািহ ােদর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।  িময়ানমার সরকার রািহ া 

জনেগা ীর উপর জািতগত িনধেনর াপেট ােনর ভেয় পািলেয় এেদেশ আ য় িনে । বাংলােদশ সরকার মানিবক িদক িবেবচনা কের 

আ য় িদে । এেত বিহ িবে  বাংলােদশ সরকােরর ভাব িত উ ল হেয়েছ। এ িবষেয় সভাপিত বেলন রািহ ারা যন এ জলায় আ য় িনেত 

না পাের স িবষেয় সজাগ ি  রাখার জ  জন িতিনিধ, পশাজীবীসহ সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন। িতিন আেরাও বেলন, রািহ া 

নারীেদর অেনেকর শরীের এইচআইিভ ভাইরাস রেয়েছ। উপেরা  এ জলায় কাথাও রািহ ােদর দখা গেল তাৎ িনক ভােব ানীয় থানায় 

জানােনার জ ও অ েরাধ করা হয়।  

 

িস া -৭.১:  এ জলায় রািহ ােদর দখা গেল তাৎ িনক ভােব ানীয় থানায় জানােত হেব। 
     
  



 

 

 
 
সভায় স াস, জি বাদ, মাদক িতেরাধ এবং েনর ায় তর অপরাধ িতেরােধর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও পয ােলাচনা করা হয়।   
গত ১৩ ম ২০১৮ তািরেখ থম আেলা পি কায় কািশত িদনাজ র জলায় িলেশর িহেসেব  মাদক বসায়ী আেছন ৩(িতন) হাজার। 
এ জলায় মাদকিবেরাধী অিভযান ি সহ জ ীবাদ, স াসেরােধ 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 রাখার অ েরাধ করা হয়। এ িবষেয় মাদক িব েয়র সিহত জিড়ত িচি ত ি  এবং মাদকেসবেনর ানস েহ  যমন ল াপাড়া, 
সা রঘাট,িস পাকসহ অ া  িচি ত ােন ঘনঘন অিভযান পিরচালনা করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার, র াব ও আইন লা 
বািহনীেক অ েরাধ করা হয়। আস  পিব  রমজান মােস সহিরর সময় অিধকাংশ মসিজেদর মাইেক হামদ ও নাত পিরেবশন করা হয়। 
মসিজেদর মাইেক হামাদ ও নাত পিরেবশেনর সমেয় অ  গী ও িশ েদর যােত েমর াঘাত না ঘেট স িবষেয়র উপর নজরদাির করার 
জ  িড.িড ইসলািমক ফাউে শনেক অ েরাধ করা হয়। রমজান মােসর পিব তা র ােথ িদেনর বলা কাে  পানাহার ব  রাখার জ   
হােটল রে ারার মািলকগনেক অ েরাধ জানােনা হয়। এছাড়া রমজান মােস  ইফতার ও তারাবী নামােজর সমেয় সাব িণক  এবং 

িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেত সংি  িবভাগেক অ েরাধ করা হয়। রমজান মাসেক ক  কের অসা  বসায়ীরা যােত িনত  
েয়াজনীয় ািদর ্  ি  করেত না পাের স জ  িনয়িমত বাজার মিনটিরং করার জ  বাজার কম কত ােক িনেদ শনা দান করা হয়।  

সভায় আেলাচনার মা েম জানা যায়, বীরগ  উপেজলায়  ৪নং পা া র ইউিনয়েন র নাথ র ােম, ৭ নং মাহা দ র ইউিনয়েন 
বড়ভবানী র বাজাের, ১০নং মাহন র ইউিনয়েন িবচ র ােম, িসংড়া শালবাগান সংল  আিদবাসী সরকাির াথিমক িব ালেয়র 
আেশপােশ কাে  য়া খলা হয়। ির ডাকািতেরােধ এবং য়া বে র িবষেয় মাবাইল কাট পিরচালনার েয়াজেন ঘনঘন িলশী অিভযান 
পিরচালনার  জ   উপেজলা িনব াহী অিফসার, বীরগ , িদনাজ রেক পরামশ দওয়া হয়। 
সভায়  মাদকিবেরাধী অিভযানসহ  জি বাদ ,স াসেরােধ 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 

রাখার অ েরাধ করা হয়।   আস  গ াজা উপলে  মাদক য়/িব য় ি  পাওয়ার স াবনা রেয়েছ। এ িবষেয় মাদক িব েয়র সিহত 

জিড়ত িচি ত ি েদর ফতার এবং মাদকেসবেনর ানস েহ  যমন মিডেকল কেলজ মাড় ,হাউিজংেমাড় , হঠাৎপাড়া, রামসাগরসহ 
অ া  িচি ত ােন ঘনঘন অিভযান পিরচালনা করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার, র াব ও আইন লা বািহনীেক অ েরাধ করা হয়।  

পৗর এলাকায় িদেনর বলায় াক,  ী ইলার, া েরর মা েম  রড,  লাহার এ াংেগল পিরবহন করা হে । যা পথচারীেদর জ  

মকী প। য কান ম েত ঘ টনা ঘটেত পাের। ঘ টনা এড়ােত িদেনর বলায় পৗর এলাকায় াক,  ী ইলার, া েরর মা েম  রড,  

লাহার এ াংেগল, মালামাল পিরবহন করা হেত িবরত রাখার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ এবং াইিভং লাইেস   তীত গাড়ী চালােনার 

িবষেয় েয়াজনীয় আইনা গ ব া হেণর  জ  িলশ পার, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়।  এ িবষেয় াক, বাসচালকেদর াইিভং 
লাইেস  ছাড়া গাড়ী চালােনা হেত িবরত রাখা এবং হলেমট িতেরেক মাটর সাইেকল চালকেদর িনকট ালানী িব য় না করার জ  

সংি েদর অ েরাধ জানােনা হয়। এ িবষেয় াক, মািলক সিমিত, পে াল পা  মািলক সিমিত, চ ার অব কমাস এর সংেগ জ রীিভি েত 

সভা করার জ   িব  অিতির  জলা ািজে টেক অ েরাধ করা হয়। 

সভায় আেলাচনার মা েম জানা যায় পৗর এলাকায় রা ার উপর িনম াণ সাম ী রেখ বাড়ী িনম ােণর কাজ করা হে । এেত রা ায় চলাচেল 

যানজেটর ি  হে । এ িবষেয়  মাবাইল কাট পিরচালনার জ  অ েরাধ করা হয়।  
 সভার মা েম আেরা জানা যায় কা ন নদীেত জােরর মা েম বা  উে ালন করা হে  যা মকী প।  ইেতা েব এই নদীেত িবিভ  

সমেয় ল/কেলজগামী  কেয়কজন ছা  গাসল করেত িগেয় জােরর গেত পেড়  বরণ কেরেছ। এ িবষেয় মাবাইল কাট পিরচালনার 

জ  অ েরাধ জানান হয়।  

িস া  – ৩.১   : আস  শারদীয় েগ াৎসব যথাযথ ময াদায় এবং ধম য় ভাবগা ীেয র সােথ শাি ণ ও উৎসব খর পিরেবেশ উৎযাপেনর লে  
জাম পস েহর সািব ক িনরাপ া িনি ত করেত হেব। 
বা বায়েন :  
     ০১ . িলশ পার ,িদনাজ র।  
০২ . কা ানী কমা ার ,র◌্যাব -১৩ ,িদনাজ র। 
০৩. জলা কমাে  ,আনসার ও িভিডিপ ,িদনাজ র। 
িস া  – ৩.২   : আইন- লা বািহনীেক িদক িনেদ শনা দান ও ািজে িরয়াল দািয়  পালেনর জ  সম  জলায় এি িকউ ভ ািজে ট িনেয়াগ 
করেত হেব। সকল জাম েপ পয া  সং ক ােসবক িনেয়াগ করেত হেব। 
বা বায়েন :  
০১. অিতির  জলা ািজে ট ,িদনাজ র। 
০২.   জা উৎযাপন কিম । 
 
িস া -৩.৩:  জ ীবাদ িনেরাধ,মাদকাসি  িনেরাধ ও বা িববাহ িতেরাধ এবং এর ফল িনেয় বার ার নামােজ 
ৎবার েব ৫ িমিনট স ীেদর উে েশ ব  দান করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।  



 

 

বা বায়েন :    ১)  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২)  উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
 
 
িস া -৩.৪:  আস  গ া জােক ক  কের  য সকল ােন অবােধ মাদক  সবন ও য়-িব য় হে  স সকল ােন উপেজলা িনব াহী 
অিফসােরর ন ে  িলশ িবভাগ, মাদক  িনয় ণ অিফসসহ অ া  আইন- লা িবভাগ ক ক িনয়িমতভােব অিভযান পিরচালনা কের 
জিড়ত অপরাধীেদর আইেনর আওতায় আনেত হেব। 
 
বা বায়েন :    ১)  িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৩) কা ানী কমা ার, র◌্যাব-১৩, িদনাজ র। 
 ৪)  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 
 ৫) অিফসার ইন-চাজ, সকল থানা, িদনাজ র। 
 

িস া -৩.৩ : ঘ টনা এড়ােত িদেনর বলায় পৗর এলাকায় াক,  ী ইলার, া েরর মা েম  রড,  লাহার এ াংেগল, মালামাল বহন করা 
হেত িবরত রাখার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ এবং াইিভং লাইেস   তীত গাড়ী চালােনার িবষেয় েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ 
করেত হেব।   
বা বায়েন : ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
 ৩) সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র।  
 
িস া -৩.৪ :  াক, বাস চালকেদর াইিভং লাইেস  ছাড়া গাড়ী চালােনা হেত িবরত রাখা এবং হলেমট িতেরেক মাটর সাইেকল 

চালকেদর িনকট ালানী িব য় না করার জ  সংি েদর অ েরাধ জানােনা হয়। এ িবষেয় াক ও বাস  মািলক সিমিত, পে াল পা  

মািলক সিমিত এবং  চ ার অব কমাস এর  িতিনিধর সম েয়  জ রীিভি েত সভা করার জ   িব  অিতির  জলা ািজে টেক 
অ েরাধ করা হয়। এ িবষেয় সহকারী পিরচালক, িবআর এ  জ রীিভি েত েয়াজনীয় পদে প হণ করেবন। 
  
বা বায়েন : ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
 ৩) সভাপিত, চ ার অব কমাস এ  ই াি জ, িদনাজ র। 
 ৪) সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র।  
 ৫) সভাপিত/ সাধারণ স াদক, পে াল মািলক সিমিত, িদনাজ র। 
 ৬) সভাপিত/ সাধারণ স াদক,  বাস / াক মািলক সিমিত, িদনাজ র। 
 
িস া -৩.৫ : পৗর এলাকায় রা ার উপর িনম াণ সাম ী রেখ বাড়ী িনম ােণর কাজ করা হে । এেত রা ায় চলাচেল যানজেটর ি  হে । এ 

িবষেয়  মাবাইল কাট পিরচালনা করেত হেব।  

বা বায়েন : ১) অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
 ২) ময়র, িদনাজ র পৗরসভা, িদনাজ র। 
   
িস া -৩.৬ :  কা ন নদীসহ অ া  নদীস েহ জােরর মা েম বা  উে ালেনর িবষেয় মাবাইল কাট পিরচালনা করেত হেব।।  

 

বা বায়েন : ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
 ৩) উপেজলা  িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 

আেলাচ িচ-৪ : ইিজবাইক সং া  : সভার মা েম আেরা জানা যায় স িত িদনাজ র সদর উপেজলা পিরষদ ক ক ৪০০০) চার হাজার (
ইিজবাইেকর রিজে শন দয়া হেয়েছ যা িবিধ স ত নেহ।   চয়ার ান মেহাদয় সভায় উপি ত না থাকায় িবষয়  িনেয় আেলাচনা করা 
স ব হয়িন। কান িবিধর আেলােক   উপেজলা পিরষদ ইিজবাইেকর রিজে শেনর কাজ করেছন এ িবষেয় পরবত  সভায় চয়ার ান 
মেহাদয়েক উপি ত থেক া া দয়ার জ  সভায় সব স িত েম নরায় অ েরাধ করা হয়। যানজট িনরসেন এখন হেত পৗর এলাকায় 
রিজে শন া  ইিজবাইক ছাড়া রিজে শনিবহীন ইিজবাইক ও অেটা ির া শহের চলাচলেরােধ িলশী অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 

চলমান পাতা-০৪ 

-০৪- 
 



 

 

িস া -৪.১:  সদর উপেজলা পিরষদ ক ক ইিজবাইেকর রিজে শন দােনর িবষেয় পরবত  সভায় িদনাজ র সদর উপেজলার 
চয়ার ানেক উপি ত থেক াখা দয়ার জ  নরায় অ েরাধ করা হয়।  

 

বা বায়েন :  চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িদনাজ র সদর,িদনাজ র। 
 
িস া -৪.২:  যানজট িনরসেন এখন হেত পৗর এলাকায় রিজে শন া  ইিজবাইক ছাড়া রিজে শনিবহীন ইিজবাইক ও অেটা ির া শহের 
চলাচলেরােধ িলশী অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
 

বা বায়েন :  িলশ  পার, িদনাজ র। 
 

এ জলায় মাদক িবেরাধী অিভযান ি সহ জ ীবাদ, স াসেরােধ সামািজক সেচনতা বাড়ােত জলার সকল সাং িতক, 
রাজৈনিতক, পশাজীবী, এনিজও মসিজেদর ইমাম, জন িতিনিধ, ল কেলজ এর িশ াথ সহ সকল েরর জনগেণর সম েয় সামািজক 
আে ালন অ াহত রাখার অ েরাধ করা হয়। এজাতীয় সংসদ িনব াচন  িবষেয় মাদক িব েয়র সােথ জিড়ত িচি ত ি  এবং মাদক 
সবেনর িচি ত ান স েহ ঘন ঘন অিভযান পিরচালানা করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার, র◌্যাব ও আইন- লা বািহনীেক অ েরাধ 

করা হয়। সভায় আেরা আেলাচনা করা হয় য, এক ণীর য করা তগিতেত মাটরসাইেকল চালাে  যা য কান সময় ঘ টনা ঘটেত পাের 
এবং পৗর এলাকায় িবিভ  কািচং স ার, বসা িত ান, ি িনক, ডা ারেদর রাগী দখার সময় িচ চার এবং গ /মিহষ জবাই করার 
িবষেয়  মাইেকর মা েম চারণার কারেণ অ  রাগী ও িশ েদর েমর াঘাতসহ জনজীবন অিত  হেয় পেড়েছ। অিতির  মাইিকং এর 
কারেণ শ  ষেণ িশ া িত ােন পড়ােলখা এবং নামােজর াঘাত ি  হে । এধরেণর মাইিকং/ চারণা হেত িবরত রাখার েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  িলশ পার,িদনাজ েরর ি  আকষ ণ করা হয়।  

িস া -৩.১:  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 া  – ৩.২  : শহর এলাকায় ঘ টনােরােধ তগিতেত মাটরসাইেকল চালােনা রােধ কেঠার আইনা গ ব া হণ করেত হেব। 
 
বা বায়েন :    ১)  িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২) সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
 

চলমান পাতা-০৩ 

০৩ 
 
িস া  – ৩.৩  : পৗর এলাকায় িবিভ  কািচং স ার , বসা িত ানসহ ি িনক ও ডা ােদর রাগী দখার সময় িচ চার ও গ /মিহষ 
জবাইেয়র  মাইিকং বে র েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
 
বা বায়েন :    ১)  িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২) জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 
িবিবধ আেলাচনা -৪ : 
   আস  একাদশ জাতীয় সংসদ িনব াচন উপলে   সভায় িবশদ আেলাচনা করা হয়। আগামী জাতীয় সংসদ িনব াচন অবাধ ,িনরেপ  
ও ুভােব  স  করেত সকেলর সহেযািগতা কামনা করা হয়। িনব াচেনর আচরণ িবিধ ও আইন মেন চলার িবষেয় াথ  ও ভাটােদর 
সেচতন করার  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  উপেজলা িনব াহী  অিফসার ও সহকারী িরটািন ং অিফসারগণেক  িনেদ শনা দয়া হয়।  জলার 
 িত  ভাটেকে    িনব াচনী মালামাল পৗছােনার জ  েয়াজনীয় রা া সং ার , কে  যথাযথভােব ব িতক লাই ং ব া িনি ত 
করার জ  সকল  উপেজলা িনব াহী  অিফসার ও সহকারী িরটািন ং অিফসারগণেক  জ রীিভি েত পদে প হেণর জ  পরামশ দয়া হয়।  
সভায় আরও আেলাচনা হয় য ,িনব াচন কিমশেনর িনেদ শা যায়ী  িনব াচনী আচরণিবিধ িতপালেনর ােথ িবলেবাড, ানার, ফ ন 



 

 

জ রীিভি েত অপসারণ করেত হেব। তদে ি েত  েযাজনীয় ব া হেনর  জ   উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল)  িদনাজ র এবং 
ময়র, সকল পৗরসভা, িদনাজ র এ িবষেয় কায কর ব া হণ করেবন। 

        
  জলা কমা া  আনসার ও িভিডিপ সভায় জানান য, এ জলায় ৭৯১   ভাটেকে   আইন- লা র ায় আনসার ও িভিডিপ 
িনেয়াগ করা হেব। সভায় আেরা জানােনা হয় য, য সকল ভাটেক  শ কাতর স সকল কে   েয়াজনীয় সং ক এি িকউ ভ 

ািজে টসহ পয া  সং ক আইন- লা বািহনী িনেয়াগ করা হেব। 
 

সভায়  আেলাচনা করা হয় য, জাতীয় সংসদ িনব াচনেক ক  কের সিহংসতা এড়ােত কােঠর িড় বা িব েতর  িদেয় রা ার 
িত কতা ি  করেত না পাের স িবষেয় সতক থাকেত হেব। কােঠর িড় এবং িব েতর  সংি  ক প েক িনজ ব েনর িভতর 

সংর ণ করেত হেব। এ িবষেয় করাত কল  মািলক এবং িব ৎ ক পে র  সিহত সভা করেত হেব। সভায় আেরা আেলাচনা করা হয় য, 
সড়ক-মহাসড়েকর পাে   ব শ য়-িব য় না করার জ  ব শ বসায়ীেদর িনেদ শনা দয়ার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক  পরামশ 
দয়া হয়। এছাড়া মসিজেদর মাইক ারা আজান িতত অ  কান চারণা না করার িবষেয় জলার সকল মসিজেদর ইমাম/ক প েক 

সতকতা  অবল েনর জ  উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। 
 

িস া -৪.১ :  আস  একাদশ জাতীয় সংসদ িনব াচন উপলে   িনব াচেনর আচরণ িবিধ ও আইন মেন চলার িবষেয় াথ  ও ভাটােদর সেচতন 
করার  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
 

বা বায়েন :  ১)  উপেজলা  িনব াহী অিফসার  ও সহকারী  িরটািনং  অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২)  িসিনয়র জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 

িস া  – ৪.২ : জলার  িত  ভাটেকে    িনব াচনী মালামাল পৗছােনার জ  েয়াজনীয় রা া সং ার , কে  যথাযথভােব ব িতক 
লাই ং ব া িনি ত করার জ  জ রীিভি েত পদে প হণ করেত হেব।  
 
বা বায়েন :      উপেজলা  িনব াহী অিফসার  ও সহকারী  িরটািনং  অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 
িস া  – ৪.৩ : িনব াচন কিমশেনর িনেদ শা যায়ী  িনব াচনী আচরণিবিধ িতপালেনর ােথ িবলেবাড, ানার, ফ ন জ রীিভি েত অপসারণ 
িবষেয় কায কর ব া হণ করেত হেব।  
 
বা বায়েন :    ২) উপেজলা  িনব াহী অিফসার  ও সহকারী  িরটািনং  অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২) ময়র,  সকল পৗরসভা, িদনাজ র। 
 ৩) সহকারী কিমশনার ও িব  এি িকউ ভ ািজে ট (সকল), িদনাজ র। 
 

িস া -৪.৪ :  জাতীয় সংসদ িনব াচনেক ক  কের সিহংসতা এড়ােত কােঠর িড় বা িব েতর  িদেয় রা ার িত কতা ি   করেত না 
পাের স িবষেয় সতক থাকেত হেব। কােঠর িড় এবং িব েতর  সংি   ক প েক িনজ ব েনর িভতর সংর ণ করেত হেব। এ 
িবষেয় করাত কল  মািলক এবং িব ৎ ক পে র  সিহত সভা রাখেত হেব। 

চলমান পাতা-০৪ 

০৪ 
 

বা বায়েন :  ১)  িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২)  িবভাগীয় বনকম কত া, সামািজক বনিবভাগ, িদনাজ র। 
  ৩) উপেজলা  িনব াহী অিফসার  ও সহকারী  িরটািনং  অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
  

িস া  – ৪.৫ :  িনব াচনকালীন সড়ক-মহাসড়েকর পাে   ব শ য়-িব য় না করার জ  ব শ বসায়ীেদর িনেদ শনা দয়ার িবষেয়  
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।  

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

িস া  – ৪.৬ : িনব াচনকালীন মসিজেদর মাইক ারা আজান িতত অ  কান চারণা না করার িবষেয় জলার সকল মসিজেদর 
ইমাম/ক প েক সতকতা  অবল েনর জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।  
 



 

 

বা বায়েন :    উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
 
অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত  উপি ত সকলেক ধ বাদ াপেনর ম িদেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।                                                                                                   
 
 


