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জলা আইন- লা কিম র মাচ, ২০১৮ মােসর সভার কায িববরণী 
 

সভাপিত :   ড. আ  নঈম হা দ আব ছ ছ র 
  জলা ািজে ট, িদনাজ র 

সভার ান      :   জলা ািজে েটর সভা ক , িদনাজ র 

সভার তািরখ ও সময়    :   ০৮ এি ল, ২০১৮ ি : 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 মাচ, ২০১৮ ি : 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 অেলাচনা 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। এ সং াে  
িব  অিতির  জলা ািজে ট সভায় জানান য, মাচ, ২০১৮ মােস এ জলার সকল উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ 
এবং ইেতামে  সকল উপেজলা থেক কায িববরণী পাওয়া গেছ। িনয়িমত সভা কের কায িববরণী যথাসমেয় রণ অ াহত রাখার জ  
সকল উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ জানােনা হয়।                                                                                                                                                                                       
 
িস া -১ : েত ক উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা কের সভার কাযিববরণী’র হাড কিপ ও সফটকিপ 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  (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 া  মাচ, ২০১৮ মােসর অপরাধ িববরণী িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।    

মাচ ২০১৮, ফ য়াির ২০১৮ এবং মাচ ২০১৭ মােস িদনাজ র জলার লনা লক অপরাধিচ  িন প: 
 

মােসর নাম ডাকািত 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) 

মাচ’ ১৮ নই নই ০৯ ০১ নই ০৫ নই ২১ নই নই নই 

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

মাচ’ ১৭ নই নই ০২ ০১ নই ০৮ নই ২৪ নই নই ০১ 
                                                                                                                                           

ির উ ারজিনত কারেণ  ত মামলার সং া অ া  
মামলা 

সবেমাট 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 নই নই ০৩ ৪৪৯ নই নই নই ৭১ ৫৫৯  
০২ নই নই নই ৩০০ ৮৭ ০১ নই ৬৩ ৪৮১  
০১ নই নই নই ২৬৫ ৯৫ নই নই ৪৩ ৪৪০  

                                                                                                           
চলমান পাতা-০২ 



 
 

-০২- 
 

িদনাজ র জলার উপ  অপরাধিচ  পয ােলাচনায় দখা যায় িবেবচ  মাচ, ২০১৮ মােস ডাকািত ও দ তা -নাই, ন- ০৯  ধষণ-

০৫ , অ া  নারী িনয াতন-২১ , মাদক -৪৪৯ , চারাচালান- নই, অ  আইেন- নই এবং অ া -৭১  সহ সবেমাট= ৫৫৯  িবিভ  

ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। িবগত ফ য়াির, ২০১৮ মােস ডাকািত ও দ তা -নাই, ন- ০৬  ধষণ-০২ , অ া  নারী িনয াতন-১৯ , 

মাদক -৩০০ , চারাচালান-৮৭ , অ  আইেন-০১  এবং অ া -৬৩  সহ সব েমাট= ৪৮১  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। 

গত ফ য়াির, ২০১৮ মােসর লনায় িবেবচ  মােস (মাচ, ২০১৮) ন, ধষ েণর মামলা, মাদক  সং া  মামলার সং া ি   পেয়েছ ও 

চারাচালান সং া  কান মামলা দােয়র হয়িন। িবগত মাস এবং িবগত বছেরর একই সমেয়র তে র ি েত মাচ, ২০১৮ মােস েনর 

মামলা, নারী িনয াতন ও ধষ ণ সং া  মামলা িক টা ি  পেয়েছ।  
 

েনর মামলা সে  িলশ ে  জানা যায় অিধকাংশ ন পািরবািরক ে র কারেণ হেয়েছ। সভায় সভাপিত ক ক তর 

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

িস া -২.১ : ন, নারী িনয াতন ধষ েণর ায় তর অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর ততার সােথ আইেনর আওতায় আনার 
কায ম অ াহত রাখেত হেব। এছাড়া তর অপরাধ সংগঠনকারীরা যন সহেজই জািমন/ মামলা হেত ি  না পায় স লে  ুভােব 
তদ  কায ম স াদনসহ েয়াজনীয় আইনগত ব া হণ করেত হেব। 

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

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

সভায় স াস, জ ীবাদ, মাদক িতেরাধ এবং েনর ায় তর অপরাধ িতেরােধর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও পয ােলাচনা করা হয়।   
এ জলায় জ ীবাদ, স াস ও মাদক িবেরাধী 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 করেত হেব মেম 
সভায় মতামত  করা হয়। এছাড়া এতদসং া  িবষেয় বাের  ার নামােজ ৎবার েব ৫ িমিনট আেলাচনার েয়াজনীয় ব া  
হেণর জ  উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। এতদিবষেয় িবিভ  িতিনিধর মা েম নজরদারী করার 

জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়। এ ছাড়া মৗ মী ফেল ফরমািলন রােধ নজরদারী ি সহ িনয়িমত মাবাইল কাট 
পিরচালনার জন  সংিশ েদর অ েরাধ 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 সকল েরর জনগেণর সম েয় সামািজক আে ালন 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) উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
       
িস া -৩.২ : জ ীবাদ িনেরাধ, মাদকাসি  িনেরাধ ও বা িববাহ িতেরাধ এবং এর ফল িনেয় বাের ার নামােজ ৎবার েব ৫ 

িমিনট স ীেদর উে ে  ব  দান করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। এতদিবষেয় িবিভ  িতিনিধর মা েম নজরদারী করেত 

হেব। 

বা বায়েন :    ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২ (সহকারী কিমশনার  ) িম) (সকল(, িদনাজ র। 
 ৩) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
 ৪) জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 

িস া -৩.৩ : মাদক ে র অপ বহার রাধকে  িনয়িমত অিভযান পিরচালনা করেত হেব এবং মাবাইল কােট র সং া বাড়ােত হেব। 
 

চলমান পাতা-০৩ 



 
 

-০৩ - 
 
 

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 ণ অিফস, িদনাজ র।  
 

িস া -৩.৪ : মাদক  িনয় ণ অিফস ক ক সরবরাহ ত মাদেকর ফল িবষয়ক িসিড ক াবল লাইেন দশ ন এবং জলা ও উপেজলার 
সকল িশ া িত ােন িতমােস কমপে  ০২( ই)  িদন দশ েনর ব া হণ করেত হেব।   
 
বা বায়েন :    ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২) জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
 ৩) জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 ৪) সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র।  
 ৫) ািধকাির, ক াবল অপােরটর (সকল), িদনাজ র। 
 

িস া -৩.৫: জলা ও উপেজলায় িছনতাই রােধ িচি ত ানস েহ িলশ টহল ি  করেত হেব। 
 
বা বায়েন :      িলশ পার, িদনাজ র। 
 
 
 

িস া -৩.৬ : মৗ মী ফল যমন আম, িল , ক ঠােল ফরমািলন রােধ জলা ও উপেজলা পয ােয় িনয়িমত া মান আদালত পিরচালনা 
করেত হেব। 
িস া -৩.৭ : ফেলর বাগােন ও অ েমাদন িতত/ মা া বিহ ত/ িকটনাশক  বহারকারীেদর িব ে  চারণা অ াহত রাখা এবং 
িনেষধা া অমা কারীেদর িব ে  মাবাইল কাট পিরচালনাসহ আইনা গ ব া হণ করেত হেব। 
 

বা বায়েন : ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িদনাজ র। 
                 
আেলাচ  িচ-৪:  অেটাবাইক রিজে শন এবং সং হীত অেথ র আয়- য় সং া  িবিবধ আেলাচনা:  সভায় ময়র, িদনাজ র পৗরসভা 

ক ক দািখল ত অেটাবাইক রিজে শন এবং সং হীত অেথ র আয়- েয়র িতেবদেনর িবষেয় িবশদ আেলাচনা হয়। িবষয়  তদ াধীন 

আেছ মেম সভায় জানােনা হয়। সভার িস া  মাতােবক ইিজবাইক রিজে শেনর আওতায় আনায়ন বাবদ ত আয় এবং উ  আয় হেত 

ইিজবাইক ব াপনা বাবদ ত েয়র িতেবদন আগামী সভার েব  দািখেলর জ  কিম র আহবায়কেক অ েরাধ করা হয়।  
 
 

িস া -৪.১ : ইিজবাইক ব াপনা বাবদ ত য় পয ােলাচনা কের আগামী সভার েব ই  মতামতসহ িতেবদন দািখল করেত হেব। 
 

বা বায়েন :   গ ত কিম । 
 

আেলাচ িচ-৫ : া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 

উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ জানান, ইউিপ চয়ার ানগণ মাচ, 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 া -৫.১:  িত  ইউিনয়ন পিরষেদ াম আদালত কায করীভােব পিরচালনা করেত হেব এবং এ িবষেয় িনয়িমত িতেবদন যথাযথ 

ক প  বরাবের রণ করেত হেব। 
 

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

 

চলমান পাতা-০৪ 

 



 
 

-০৪- 
 
 

িবিবধ আেলাচনা- ৬ (ক) :     সভায় জানােনা হয় য, নবাবগ  উপেজলায় শদহ ইউিনয়েনর উ রাংেশ বন িবভােগর জায়গা দখল কের এবং 

গালাপগ  ইউিনয়েনর চকদ  মৗজায় বন িবভােগর বড় বড় গাছ কেট ইট ভাটার কায ম চলমান আেছ। এছাড়া অ া  ইটভাটা স েহ 

বনিবভােগর গাছ ালানী কােজ ব ত হে । বনিবভােগর দখল ত জায়গা এবং অৈবধ ইটভাটাস হ উে েদর িবষেয় েয়াজনীয় আইনা গ 

ব া হণসহ আগামী সভায় িতেবদন দািখেলর জ  বন িবভােগর কমকত ােক অ েরাধ করা হয়।  

িবিবধ আেলাচনা- ৬ (খ):     সভায় অিতির  িলশ পার, িদনাজ র  সভায় জানান য, বাংলা নববষ ১৪২৫ উদযাপেনর লে  িদবেসর 

কম িচেত িনরাপ া িনি তকে  জলা সদর এবং উপেজলা পয ােয় েয়াজনীয় পদে প নয়া হেয়েছ। িতিন জনসাধারনেক শাি  

িব কারীেদর িব ে  সজাগ থাকার অ েরাধ জানান। 

 

িস া -৬.১:   নবাবগ  উপেজলার শদহ ইউিনয়েন উ রাংেশ বন িবভােগর দখল ত জায়গা  এবং গালাপগ  ইউিনয়েনর চকদ  মৗজায় 

বন িবভােগর জায়গায় অবি ত  অন েমািদত ভাটাস েহ উে েদর েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করেত হেব। পরবত  সভায় এ িবষেয় 

িতেবদন দািখল করেত হেব। 

 

বা বায়েন : ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার, নবাবগ , িদনাজ র 
 ২) িবভাগীয় বন কম কত া, সামািজক বন িবভাগ, িদনাজ র 
 ৩) অিফসার ইন-চাজ,  নবাবগ  থানা, িদনাজ র। 
 
 

িস া -৬.২: বাংলা নববষ ১৪২৫ উদযাপেনর লে  িদবেসর কম িচেত িনরাপ া িনি তকে  জলা সদর এবং উপেজলা পয ােয়  
আইন েয়াগকারী  সং াস হেক েয়াজনীয় পদে প  হণ করেত হেব। 
 

বা বায়েন :    ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২) অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
 ৩) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৪) কা ানী কমা ার, র◌্যাব-১৩, িদনাজ র। 
 
 
 
 
 

   অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।                                                                                      

 
          া িরত 
                                                                                                                          ১৬/০৪/১৮ 

 (ড. আ  নঈম হা দ আব ছ ছ র) 
জলা ািজে ট 

িদনাজ র 
ও 

সভাপিত 
 জলা আইন- লা কিম  । 

 

 

 

 

 

 

  


