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স�� লালমিনরহাট

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট 

�িডিশয়াল �ি�খানা শাখা

স�� লালমিনরহাট

িবষয় : িডেস�র, ২০১৯ মােস অ�ি�ত �জলা আইন-��লা কিম�র সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট

সভার তািরখ ০৮-১২-২০১৯ ি��া�
সভার সময় সকাল- ১০.৩০ টা।
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�, লালমিনরহাট।

উপি�িত
সভায় উপি�ত সদ��� পিরিশ�-“ক”, উপি�ত �িতিনিধ�� পিরিশ�- ”খ”, অ�পি�ত সদ��� (অ�মিত�েম) পিরিশ�-
“গ” এবং অ�পি�ত সদ��ে�র (অ�মিত �তীত) িববরণী পিরিশ� “ঘ” �ত �দখােনা হেলা।

�জলা আইন-��লা কিম�র স�ািনত সদ���েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অতঃপর অিতির� �জলা �ািজে�টেক দফািভি�ক
আেলাচ� িবষয় উপ�াপেনর জ� অ�েরাধ করা হয়।
আেলাচ��িচ- ০১ :        গত সভার কায �িববরণী অ�েমাদন সং�া�।

 ১২ নেভ�র, ২০১৯ তািরেখ অ�ি�ত সভার কায �িববরণী সভায় উপ�াপন ও পাঠ করা হয়। এেত �কান সংেশাধন, সংেযাজন ও পিরমাজ�ন করার
িবষয় না থাকায় তা সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়। অ�েমািদত কায �িববরণীর কিপ সকল সদ� বরাবর ই-�মইেল ��রণ িনি�ত করার িবষেয়
িস�া� �হীত হয়। 
আেলাচ��িচ- ০২ : �জলার আইন-��লার সািব �ক পিরি�িত। 

                  এ �জলার আইন-��লা পিরি�িত �াভািবক থাকায় সে�াষ �কাশ করা হয় এবং এ অব�া অ�াহত রাখার লে�� আইন-��লা
র�াকারী বািহনীর পাশাপািশ সরকাির/�বসরকাির �িত�ােনর সংি�� সকলেক সতক� থাকার আ�ান জানােনা হয়। এছাড়া জ�ীবাদ, স�াস ও
নাশকতা িন� �েল সকলেক সেব �া� সতক�তা অবল�ন এবং �েয়াজনীয় ত� িদেয় আইন-��লা র�াকারী বািহনীেক সহায়তা �দান করেত সকলেক
অ�েরাধ জানােনা হয়। অতঃপর �জলার আইন-��লার সািব �ক পিরি�িতসহ িবভাগওয়াির আেলাচনা সভায় উপ�াপেনর জ� সংি�� সকলেক
অ�েরাধ জানােনা হয়।

�ঃ নং
িবভাগ/�িত�ান/

িবষয়
আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন
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০১ �িলশ িবভাগ,
লালমিনরহাট

�িলশ �পার, লালমিনরহােটর িনকট হেত �া� এ �জলার
নেভ�র, ২০১৯ মােসর অপরাধ িচ� পয �ােলাচনায় �দখা যায়
িবেবচ� মােস সংঘ�ত অপরােধর মে� খ�ন-০২�, ধষ �ণ-
৭�, নারী িনয �াতন- ৯�, ি�েধল �ির-১�, গ� �ির-২�,
অ�া� �ির-২�, মাদক�� িনয়�ণ আইেন ৭৪�,
�চারাচালান �িতেরাধ আইেন- ৮� ও অ�া� আইেন ৪৮�
মামলাসহ সব �েমাট ১৫৩� মামলা দােয়র হেয়েছ যা
�ব �বত� মােসর �চেয় ২১� মামলা কম এবং �ব �বত�
বছেরর একই মােসর �চেয় ৫� মামলা �বশী। সভায় �িলশ
�পার, লালমিনরহাট বেলন, এ মােস ডাকািত, দ��তা,
দা�া, অপহরণর �কান মামলা হয়িন। মাদেকর িব�ে�
অিভযান �জারদার হওয়ার কারেণই মামলার সং�া
�বেড়েছ এবং আইন-��লা পিরি�িতর অেনক উ�িত
হেয়েছ।
সভাপিত বেলন �য, িবিভ� প�-পি�কা ও ইেল�িনক
িমিডয়ায় �দখা যায়, �কান �াি�ক থানায় �গেল মামলা
�নয়া হয় না। আমােদর এ �জলায় এ ধরেণর ঘটনা হয়
িকনা। সভায় অিতির� �িলশ �পার জানান �য, থানায়
�কউ অিভেযাগ িনেয় �গেল �থেম �স� তদ� কের ঘটনার
সত�তা পাওয়া �গেল পের মামলা �নয়া হয়। সকল
অিভেযাগ মামলা আকাের �নয়া হেল মামলার সং�া
আশংকাজনকভােব �ি� পােব। সভায় আরও জানােনা হয়
�য, আদালত হেত �য সকল মামলা থানায় �হেণর জ�
��রণ করা হয় �স সকল মামলা �হণ করা হয়। আইন-
��লা পিরি�িত   পয �ােলাচনায় �দখা যায়, মাদক, �ন,
ধষ �ণ ও নারী িনয �াতন সং�া� অপরাধ �ি� �পেয়েছ। এ
িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে�
থানায় �যন �কউ মামলা করেত এেস �ফরত না যায় তা
তদ� কের �ব�া িনেত হেব। সংঘ�ত অপরাধস�হ
��ুভােব তদ� কের অপরােধর ��� িবেবচনায় িনেয় �ত
আইনা�গ �ব�া �হণ করেত হেব এবং মাদেকর অিভযান
�জারদার কের মাদক িন� �েল কায �কর পদে�প �হণ করেত
হেব।

১।সংঘ�ত অপরাধস�হ
��ুভােব তদ� কের
অপরােধর ��� িবেবচনায়
িনেয় �ত আইনা�গ �ব�া
�হণ করত হেব।
২। মাদেকর অিভযান
�জারদার কের মাদক িন� �েল
কায �কর পদে�প �হণ
করেত হেব।
৩) থানায় �কউ মামলা
করেত �গেল �স সকল
মামলা �হণ করেত হেব।

�িলশ �পার,
লালমিনরহাট

২ �িলশ িবভাগ/
িবিজিব/মাদক��
িনয়�ণ কায �ালয়
ক��ক
�চারাচালান ও
মাদক িবেরাধী
অিভযান সং�া�।

১(ক) নেভ�র, ২০১৯ ি�: মােস �িলশ িবভাগ ক��ক ৭১�
অিভযােন  ভারতীয় গ�-১৩ �, গ�জা-২২২.২০০ �কিজ,
�ফি�িডল-  ৭০১ �বাতল ইয়াবা-  ২৩০৫  িপস,  �হেরাইন-২
�িরয়া,  িবেদশী মদ-১  �বাতল আটক করা হেয়েছ।
  উ�ার�ত আলামেতর আ�মািনক ��  ৪২,৬৯,১০০/-
(িবয়াি�শ  ল� উনস�র হাজার একশত)  টাকা মা�।
  �চারাচালান আইেন  দােয়র�ত মামলার সং�া  – ০৫
�, মাদক�� আইেন ৬৬ � এবং িজিড �েল ০২� মামলা
দােয়র হেয়েছ। ��ফতার�ত আসামীর সং�া ৮২ জন।
(খ) িবেবচ�মােস  িবিজিব,  লালমিনরহাট ক��ক  ৪৯০১  �
অিভযােন  িবেদশী  মদ-২৫০ �বাতল, ভারতীয় গ�জা-২৯.৬
�কিজ,  ভারতীয় �ফি�িডল-৭৬৯ �বাতল,  ইয়াবা-৯৫ িপস,
ই�াপ িসরাপ-৯১ �বাতল, �টািন িবয়ার-০২ �বাতল,
ভারতীয় �ইঝাল-৬১০ �কিজ, চাপাতা-৪০৭ �কিজ, ভারতীয়
গ�-১৮৫�, ব�া-৩৮�, �মাটর সাইেকল-০৫�, ধান
বীজ-৪৬ �কিজ, বাই সাইেকল-১৫�, �ীম-৭৪,৮০০/

  ১|�লাঘাট, চ�পর   ও
দহ�াম �টসহ �চারাচালােনর
�ট �েলােত অ�ায়ীভােব
�চকেপা� �াপন কের মাদক
ও �চারাচালান িবেরাধী
অিভযান অ�াহত রাখেত
হেব।
২| ধারাবািহকভােব
যানবাহেনর লাইেস� ও
�াইিভং লাইেস� �চিকং
কের মাদকেসবী িচি�ত
করেত হেব।

১. �িলশ �পার,
লালমিনরহাট।
২.অিধনায়ক,
১৫ িবিজিব,
লালমিনরহাট।
৩. উপেজলা িনব �াহী
অিফসার (সকল)।
৪. সহকারী পিরচালক,
মাদক�� িনয়�ণ
অিধদ�র,
লালমিনরহাট।
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টাকার, ��জার-১,৩২,০০০/ টাকার, অেটা বাইক-০২�,
ভারতীয় শাড়ী-২৮১০ িপস, ভারতীয় শাল চাদর-৩৮ িপস,
�লা-০৮�, �াইেপন-০২�, লবন-৫০ �কিজ, ভারতীয়
বাদাম বীজ-৪৫ �কিজ, ভারতীয় �পাির-১৭৫০�, ভারতীয়
ইমামী �সেভন অেয়ল-১৪৫ �বাতল, ভারতীয়
কসেম�কসসহ  মাদক ও �চারাচালানী �� আটক করা
হেয়েছ।  আটক�ত মালামােলর আ�মািনক
��  ১,৪২,৭৮,২৭০/-(এক �কা� িবয়াি�শ
ল�  আটা�র  হাজার �ইশত স�র)  টাকা। দােয়র�ত
মামলার সং�া- ১০�,  �ত আসামীর সং�া- ১১ জন  ও
পলাতক আসামীর সং�া-৪ জন।
(গ) িবেবচ� মােস মাদক�� িনয়�ণ অিধদ�র ক��ক ৬৫�
অিভযান পিরচালনা কের গ�জা- ১৩ �কিজ ২০০ �াম
আটক করা হেয়েছ। আটক�ত মালামােলর আ�মািনক
�� ২,৬২,০০০/-(�ই ল� বাষি� হাজার) টাকা। �মাবাইল
�কােট �র আওতায় মামলা ১৩� ও িনয়িমত মামলা-০৪�
এবং ��ফতার�ত আসামীর সং�া- ১৭ জন। সভাপিত
বেলন �য, মাদকই আইন-��লা অবনিতর �ল কারণ।
িতিন মাদক িন� �েল সংি�� সকলেক সেব �া� ��� িদেত
অ�েরাধ জানান।
২) �িলশ �পার, অিধনায়ক, ১৫ িবিজিব এবং সহকারী
পিরচালক, মাদক�� িনয়�ণ অিধদ�র, লালমিনরহাট এর
িনকট হেত �া� অ�গিত �িতেবদন পয �ােলাচনায় �দখা যায়
সদর উপেজলার িবিভ� �টসহ সীমা� এলাকায়
�চারাচালােনর �ট-�েলােত �চারাচালান ও মাদক িন� �েল
মাদক ও �চারাচালান িবেরাধী অিভযান �জারদার ও
নজরদারী �ি�র কায ��ম অ�াহত রেয়েছ। িবিজিব
অিধনায়ক জানান �য, মাদেকর �েব �র �েট মাদক
�চারাচালান �াস �পেয়েছ। বত�মােন �লাঘাট, চ��র, ও
দহ�াম �েট মাদকসহ িবিভ� �চারাচালানী মালামাল পাচার
হে�। সভায় জানান হয় �য, অেনক সময় মাদকেসবীগণ
�মাটর সাইেকেল মাদক পিরবহন কের থােক। এ সকল
যানবাহেনর �রিজ�শন ও �াইিভং লাইেস� থােকনা।
এেদরেক ধারাবািহকভােব �চিকং করেল মাদক পাচার �রাধ
সহজ হেব। এ িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়।
আেলাচনাে� �চারাচালােনর �ট �েলােত অ�ায়ীভােব
�চকেপা� �াপন কের মাদক ও �চারাচালান িবেরাধী
অিভযান পিরচালনা ও �াইিভং লাইেস� পরী�ার সময়
মাদকেসবী িচি�ত করার উপর �র� আেরাপ করা হয়।
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৩ উপেজলা/
ইউিনয়ন পয �ােয়
আইন-��লা
সভাসহ অ�া�
সভার আেয়াজন।

উপেজলা িনব �াহী অিফসারগেণর িনকট হেত �া� অ�গিত
�িতেবদন পয �ােলাচনায় �দখা যায় আইন-��লা কিম�র
সভা, স�াস ও নাশকতা কিম�, নারী ও িশ� িনয �াতন
�িতেরাধ কিম� এবং �চারাচালান �িতেরাধ কিম�র সভা
উপেজলা ও ইউিনয়ন পয �ােয় চলমান। উপেজলা ও
ইউিনয়ন পয �ােয় আইন-��লা কিম�সহ স�াস ও
নাশকতা কিম�, নারী ও িশ� িনয �াতন �িতেরাধ
কিম��েলা সি�য় আেছ। সভাপিত উপেজলা ও ইউিনয়ন
পয �ােয়র সভা�েলা কায �করভােব অ��ােনর জ� িনেদ �শনা
�দান কেরন। আেলাচনাে� উপেজলা ও ইউিনয়ন পয �ােয়
আইন-��লা কিম�র সভাসহ জ�ী তৎপরতা �রােধ
স�াস ও নাশকতা কিম�র কায ��ম অ�াহত রাখার উপর
��� আেরাপ করা হয়।

উপেজলা পয �ােয় আইন-
��লা কিম�র সভা
িনয়িমত আেয়াজন কের
কায �িববরণী ��রণ িনি�ত
করেত হেব।

উপেজলা িনব �াহী
অিফসার (সকল)।

৪ �া�� িবভাগ,
লালমিনরহাট।

িসিভল সাজ�ন, লালমিনরহাট এর িনকট হেত �া�
�িতেবদন পয �ােলাচনায় �দখা যায়, নেভ�র, ২০১৯ মােস
�া� �পা�মেট �ম সং�া- ০৪�। থানায় িরেপাট � �দয়া
হেয়েছ- ০২�। বত�মােন িরেপাট � �পি�ং ০২�। চলিত মােস
িভক�ম সং�া -১৫�। থানায় িরেপাট � �দান- ০৬ �।
বত�মােন ০৯ � িরেপাট � �পি�ং রেয়েছ। চলিত মােস
ইন�িরর সং�া- ১৪১ �, থানায় িরেপাট � �দান- ১১২ �।
বত�মােন ২৯ � িরেপাট � �পি�ং রেয়েছ। এ িবষেয় সভায়
িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� ধষ �ণসহ িবিভ�
মামলার সােথ সংি�� মামলার িভক�েমর �মিডেকল
িরেপাট � যথাসমেয় সংি�� থানার ওিস বরাবর ��রণ
িনি�ত করার উপর �ণরায় ��� আেরাপ করা হয়।

ধষ �ণসহ িবিভ� মামলার
সােথ সংি�� মামলার
িভক�েমর �মিডেকল
িরেপাট � যথাসমেয় সংি��
থানার অিফসার-ইন-চাজ�
বরাবর ��রণ িনি�ত করেত
হেব।

১। িসিভল সাজ�ন,
লালমিনরহাট।
২। ত�াবধায়ক,
লালমিনরহাট
হাসপাতাল।

৫ পিরবহন �স�র,
লালমিনরহাট

নেভ�র, ২০১৯ মােসর অ�গিতর �িতেবদন পয �ােলাচনায়
�দখা যায়, িবআর�এ লালমিনরহাট ক��ক মহাসড়েক
অৈবধ নিছমন, কিরমন, ভটভ�সহ �রিজে�শনিবহীন ও
িফটেনসিবহীন যানবাহন চলাচল বে� �কান অিভযান
পিরচালনা করা হয়িন। সভায় সহকারী পিরচালক,
িবআর�এ, লালমিনরহাট জানান �য, সড়ক িনরাপ�া আইন
২০১৮ অ�েমাদন হওয়ায় �মাটর সাইেকেলর �হলেমট
�বহার িনি�ত হেয়েছ। সভায় এ িবষেয় িব�ািরত
আেলাচনা হয়। আেলাচনাে� মহাসড়েক অৈবধ নিছমন
কিরমন, ভটভ�সহ �রিজে�শনিবহীন ও িফটেনসিবহীন
যানবাহন চলাচল বে� অিভযান পিরচালনার উপর �র�
আেরাপ করা হয়।

  মহাসড়েক অৈবধ নিছমন
কিরমন, ভটভ�সহ
�রিজে�শনিবহীন ও
িফটেনসিবহীন যানবাহন
  চলাচল বে� অিভযান
পিরচালনা করেত হেব।

১) �িলশ �পার,
লালমিনরহাট।
২) অিতির� �জলা
�ািজে�ট,
লালমিনরহাট।
১) উপেজলা িনব �াহী
অিফসার, (সকল)।
২) সহকারী পিরচালক,
িবআর�এ,
লালমিনরহাট।
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৬ সড়ক ও জনপথ সভায় জানােনা হয় �য, মহাসড়ক�েলােত পয �া� �রাড
সাইন �নই। সভায় িনব �াহী �েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
িবভাগ জানান �য, সােস�-৩ এর আওতায় লালমিনরহাট-
�িড়মারী মহাসড়ক� ৪ �লেন উ�ীতকরণ কায ��ম চলমান
থাকায় সােস�-২ �কে�র অধীন �মরামত কােজর জ�
ম�ণালয় হেত অথ � ছাড় পাওয়া যাে� না। সভায় সভাপিত
বেলন �য, লালমিনরহাট-�িড়মারী মহাসড়েকর �িত��
অংশ সােস�-৩ �কে�র জ� অেপ�া কের বত�মােন
�মরামত করা না হেল যান চলাচেল অ�িবধাসহ জন� �েভাগ
�ি� পােব। তাই লালমিনরহাট-�িড়মারী মহাসড়েকর
�িত�� অংশ �ত �মরামত করা �েয়াজন। এ িবষেয়
সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে�
লালমিনরহাট হেত �িড়মারী মহাসড়েকর �িত�� রা�া
�ত �মরামত ও অিতির� প�বাহী �াক যােত �িড়মারী-
লালমিনরহাট মহাসড়েক চলেত না পাের �স িবষেয়
সতক�তা অবল�নসহ অিতির� প�বাহী �ােকর িব�ে�
�মাবাইল �কাট � পিরচালনার উপর ��� আেরাপ করা হয়।

১) মহাসড়েক �েয়াজনীয়
�ােন �রাড সাইন �াপন
করেত হেব।
২) অিতির� প�বাহী
�ােকর িব�ে� �মাবাইল
�কাট � পিরচালনা করেত
হেব।
৩) লালমিনরহাট হেত
�িড়মারী মহাসড়েকর
�িত�� রা�া �ত �মরামত
করেত হেব।

১) অিতির� �জলা
�ািজে�ট,
লালমিনরহাট।
২) িনব �াহী �েকৗশলী,
সওজ িবভাগ,
লালমিনরহাট।

৭ িব��ৎ িবভাগ,
লালমিনরহাট

সভায় জানােনা হয় �য, লালমিনরহােট �ায় সমেয়ই িব��ৎ
থােক না। উপেজলা িনব �াহী অিফসার, হাতীবা�া জানান �য,
হাতীবা�া ও পাট�াম উপেজলায় অিধকাংশ সময় িব��ৎ
থােক না। ফেল সাধারণ মা�েষর মােঝ ��াভ �ি� হে�।
িতিন আরও জানান �য, িব��ৎ সম�ার কারেণ �য �কান
সময় আইন-��লার অবনিত হেত পাের। সভায় িনব �াহী
�েকৗশলী, �নসেকা িলিমেটড, লালমিনরহাট জানান �য,
�নসেকা িলিমেটড এর আওতায় লালমিনরহাট সদর,
কালীগ�, হাতীবা�া ও পাট�ােম একজন কের িনব �াহী
�েকৗশলী কম �রত আেছন। তাই উি�িখত সম�ার িবষেয়
িনব �াহী �েকৗশলী, হাতীবা�া ও পাট�াম সভায় উপি�ত
থাকেল এ সম�া সমাধােনর িবষেয় জানা �যত। এ িবষেয়
সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� এ
�জলার �নসেকা িলিমেটেডর িনব �াহী �েকৗশলীগণেক সভায়
উপি�ত থাকার উপর ��� আেরাপ করা হয়।

১) িব��েতর ঘন ঘন
�লাডেশিডং বে� �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব।
২) িনব �াহী �েকৗশলী,
�নসেকা িলিমেটডগণেক
সভায় উপি�ত থাকেত হেব।

১)  িনব �াহী �েকৗশলী,
িব�য় ও িবতরণ
িবভাগ, �নসেকা
িলিমেটড,
লালমিনরহাট/কালীগ�
/হাতীবা�া
/ পাট�াম।

৮ মিহলা িবষয়ক
কায �ালয়,
লালমিনরহাট।

সভায় জানােনা হয় �য, কাজীগণ �গাপেন বা�িববাহ
�রিজে�শন কের থােকন। ফেল বা� িববাহ সংঘটেনর
খবর পাওয়া যাে�। �িত� �েল �যৗন হয়রািন সং�া�
কিম� থাকেলও িনয়িমত সভা অ��ান না করায়
জনসেচতনতা �ি� হে� না। এ িবষেয় সভায় িব�ািরত
আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� �িত� �েল �যৗন
হয়রািন সং�া� কিম�র সভা আ�ান এবং বা�িববাহ
�রােধ �মাবাইল �কাট � পিরচালনা এবং �েয়াজেন িনয়িমত
মামলা দােয়েররসহ গণসেচতনতা �ি�র উপর ���
আেরাপ করা হয়।

১) বা�িববাহ �রােধ �িত�
�েল �যৗন হয়রািন সং�া�
কিম�র সভা করেত হেব।
২) বা�িববাহ �রােধ
�মাবাইল �কাট � পিরচালনা
এবং �েয়াজেন িনয়িমত
মামলা দােয়েররসহ
গণসেচতনতা �ি�র লে��
সভা অ��ান করেত হেব।

১) উপেজলা িনব �াহী
অিফসার, (সকল)।
২)  উপেজলা িশ�া
অিফসার,
লালমিনরহাট।
৩) অিফসার ইন চাজ�
(সকল থানা),
লালমিনরহাট।
৪) উপেজলা মিহলা
িবষয়ক কম �কত�া,
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৯ বাংলােদশ
�রলওেয়,
লালমিনরহাট

িবভাগীয় �রলওেয় �ােনজার, বাংলােদশ �রলওেয়,
লালমিনরহাট এর অ�গিতর �িতেবদন পয �ােলাচনায় �দখা
যায়, �রলওেয়র �েকট কােলাবাজারী �রােধ �রলওেয়
িনরাপ�া বািহনী সম�েয় িবেশষ নজরদারী রাখাসহ �ক
�চিকং করা হে�। সভায় জানােনা হয় �য, ��েনর ছােদ
যা�ী পিরবহণ করা হে�। এ� ব� করা উিচৎ। এ িবষেয়
সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� িবনা
�েকেটর যা�ীেদর িব�ে� �মাবাইল �কাট � পিরচালনার
উপর ��� আেরাপ করা হয়।

  ��েন িবনা �েকেটর
যা�ীেদর িব�ে� �মাবাইল
�কাট � পিরচালনা করেত
হেব।

১)অিতির� �জলা
�ািজে�ট,
লালমিনরহাট
২) িবভাগীয় �রলওেয়
�ব�াপক,
লালমিনরহাট

১০ ইসলািমক
ফাউে�শন,
লালমিনরহাট

উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে�শন, লালমিনরহাট এর
িনকট হেত নেভ�র/১৯ মােসর �া� অ�গিত �িতেবদন
পয �ােলাচনায় �দখা যায়, লালমিনরহাট সদর উপেজলার
১৪০� মসিজেদ, আিদতমারী উপেজলার ১৬০� মসিজেদ,
কালীগ� উপেজলার ১৪০� মসিজেদ, হাতীবা�া উপেজলার
১৩৫� মসিজেদ এবং পাট�াম উপেজলার ১২৫� মসিজেদ
মানব পাচার, বা�িববাহ, িশ� ধষ �ণ, �যৗ�ক, মাদক�ে�র
�ফল স�েক� ব�� �দান কেরেছন। এছাড়াও নেভ�র/
১৯ মােস প�চ� উপেজলার িবিভ� মসিজেদ মসিজদ
িভি�ক িশ� ও গণিশ�ার িশ�ক, �কয়ারেটকারসহ িবিভ�
মসিজেদর ইমাম সােহবেদর িনেয় স�াস, জ�ীবাদ, নারী
ও িশ� পাচার, �যৗ�ক বা�িববাহ ও মাদক�� �সবেনর
�ফল স�েক� �তবার �েব � সেচতনতা�লক আেলাচনা
করা হেয়েছ।

  মা�াসার িশ�ক এবং
ইমামগণেক িনেয় মসিজেদ
�মৗলবাদ, স�াস ও
জ�ীবাদ, �যৗ�ক,
িশ�িববাহ ও িশ� িনয �াতন
বে� �চারণাসহ �িত
��বার ��ার নামােজর
�তবার আেগ �সি�েদর
উে�ে� �চারণা অ�াহত
রাখেত হেব।

উপ-পিরচালক,
ইসলািমক ফাউে�শন,
লালমিনরহাট

১১ আনসার ও
িভিডিপ,
লালমিনরহাট।

�জলা কমা��া�, আনসার ও িভিডিপ, লালমিনরহাট এর
িনকট হেত �া� অ�গিতর �িতেবদন পয �ােলাচনায় �দখা
যায়, এ �জলার আনসার ও িভিডিপ সদ�েদর ডাটােবজ
হালনাগাদ করণসহ দলেক সি�য় কের এলাকার আইন-
��লা �াভািবক রাখার �েচ�া এবং মাদক��,
�চারাচালান, বা�িববাহ ও জ�ীবাদ িবেরাধী
সেচতনতা�লক কায ��ম অ�াহত আেছ। সভায় িবষয়�
িনেয় িব�ািরত আেলাচনা হয়। আেলাচনাে� আনসার ও
�াম �িতর�া দলেক সি�য় কের এলাকার আইন-�ংখলা
�াভািবক রাখার �েচ�া অ�াহত রাখা এবং স�াস ও
নাশকতা �িতেরােধ মতিবিনময়/ সেচতনতা�লক ও
উ�ু�করণ সভা আ�ান অ�াহত রাখার িস�া� �হীত হয়।

  আনসার ও �াম �িতর�া
দলেক সি�য় কের এলাকার
আইন-�ংখলা �াভািবক
রাখার �েচ�া অ�াহত
রাখেত হেব এবং স�াস ও
নাশকতা �িতেরােধ
মতিবিনময়/ সেচতনতা�লক
ও উ�ু�করণ সভা করেত
হেব।

�জলা কমা��া�,
আনসার ও িভিডিপ,
লালমিনরহাট

১২

মাদক�� ও
চা��কর
মামলাস�েহ
অপরােধর
জািমন/খালাস
এর িব�ে�
িরিভশন/ আিপল
দােয়র সং�া�।

িব� িপিপ,  লালমিনরহাট এর িনকট হেত মাদক�� ও
চা��কর মামলাস�েহ অপরােধর জািমন/খালাস এর
িব�ে� িরিভশন  আিপল দােয়র করার িবষেয় অ�গিতর
�িতেবদন পাওয়া �গেছ। �দখা যায়, নেভ�র, ২০১৯ মােস
অপহরণ, িশ� িনয �াতন, ধষ �ণ, �যৗ�ক, িনপীড়ন, এিসড
মামলা, অপহরণ (দঃিব), �ন, ডাকািত, মাদক, �চারাচালান
ও অ� িবষয়ক ৩৬৩৩� মামলার মে� ৪� মামলায় সাজা
ও ৮� মামলায় খালাস �দয়া হেয়েছ। �পি�ং মামলার
সং�া-৩৬২১�। এ িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা
হয়। আেলাচনাে� জািমন/খালাস এর িব�ে� িরিভশন/
আিপল দােয়র এবং এ সং�াে� অ�গিত �িতেবদন ��রণ
িনি�ত করার উপর ��� আেরাপ করা হয়।

  মাদক�� ও চা��কর
মামলা স�েহ অপরােধর
জািমন/খালাস এর িব�ে�
িরিভশন/আিপল দােয়র
করেত হেব।

১) িব� িপিপ,
লালমিনরহাট
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১৩ �াম আদালেতর
মামলা সং�া�

সভায় �াম আদালেতর মামলার িবষেয় আেলাচনা করা
হয়। সভায় জানােনা হয় �য, এ �জলায় �াম আদালেতর
সং�া ৪৫�।
উপেজলা িভি�ক মামলার িববরণী :
�ঃ
নং

মামলা
র �জর

িবেবচ�
মােস
দােয়র

�মাট
মামলা

চলিত
মােস
িন�ি�

অিন�সপ�
মামলার
সং�া

সদর ১১৫ ১৫ ১৩০ ১৪ ১১৬
আিদ
তমা
রী

২৫ ৮ ৩৩ ১৭ ১৬

কালী
গ�

১০৭ ৩০ ১৩৭ ২০ ১১৭

হাতী
বা�া

১১৩ ৩৩ ১৪৬ ৩০ ১১৬

পাট
�াম

২২৩ ৯ ২৩২ ৮ ২২৪

সব �
�মাট

৫৮৩ ৯৫ ৬৭৮ ৮৯ ৫৮৯

নেভ�র, ২০১৯ মােসর �াম আদালেতর মামলা
পয �ােলাচনায় �দখা যায়, ০৫� উপেজলায় ৬৭৮� মামলার
মে� নেভ�র ২০১৯ মােস ৮৯� মামলা িন�ি� করা
হেয়েছ। অিন�� মামলার সং�া ৫৮৯�। এ িবষেয় সভায়
িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� অিন��
মামলাস�হ �ত িন�ি�র উপর ��� আেরাপ করা হয়।

  �াম আদালেতর অিন��
মামলাস�হ �ত িন�ি�
করেত হেব।

১) উপ পিরচালক,
�ানীয় সরকার িবভাগ,
লালমিনরহাট
২) ইউিপ �চয়ার�ান
(সকল)।

১৪ িবিবধ সভায় জনাব িচ�র�ন রায়, অ�াডেভােকট, লালমিনরহাট
জানান �য, �মাটর সাইেকেলর �হড লাইেটর অধ �াংশ কািল
না �দয়ায় �মাটর সাইেকেলর আেলােত অেনক সময় �ঘ �টনা
ঘেট। ইেতা�েব � �াউট সদ�েদর মা�েম উপেজলা �শাসন
�মাটর সাইেকেলর �হডলাইেটর উপেরর অংেশ কািল
লাগােনার কাজ� কেরেছন। িক� বত�মােন উ� কায ��ম
ব� থাকায় রা�ায় গািড় চলাচেল সম�া হে�। এ িবষেয়
সভায় �াপক আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� �াউট
সদ�েদর মা�েম উপেজলা �শাসেনর �ন�ে� �মাটর
সাইেকেলর �হডলাইেটর উপেরর অংেশ কািল লাগােনার
কাজ করার উপর ��� আেরাপ করা হয়।

  উপেজলা িনব �াহী
অিফসারগণ �াউট সদ�েদর
মা�েম �মাটর সাইেকেলর
�হডলাইেটর উপেরর অংেশ
কািল লাগােনার কাজ
বা�বায়ন করেব।

১)উপেজলা িনব �াহী
অিফসার (সকল)
২) সহকারী পিরচালক,
িবআর�এ,
লালমিনরহাট

অতঃপর সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় স�ািনত সদ���েক ধ�বাদ জািনেয় এবং �হীত িস�া�স�হ বা�বায়েন সকলেক আ�িরক
হওয়ার অ�েরাধ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট
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�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৪.০৩.০০১.১৬.১২ তািরখ: 
০৩ জা�য়াির ২০২০

১৯ �পৗষ ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) জনাব ���ামান আহেমদ, মাননীয় ম�ী, সমাজক�াণ ম�ণালয়,, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
৩) জনাব �মাঃ �মাতাহার �হােসন, মাননীয় সংসদ সদ�,, আসন নং- ১৬, লালমিনরহাট- ০১।
৪) জনাব িজ এম কােদর, মাননীয় সংসদ সদ�, আসন নং- ১৮, , লালমিনরহাট- ০৩।
৫) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ
৬) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৭) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৮) অিধনায়ক, ১৫ বড �ারগাড �,, লালমিনরহাট।
৯) িসিভল সাজ�ন, �জলা িসিভল সাজ�েনর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১০) উপ পিরচালক, �ানীয় সরকার, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১১) ত�াবধায়ক, ২৫০ শ�া িবিশ� হাসপাতাল,, লালমিনরহাট।
১২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট
১৩) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, আিদতমারী, লালমিনরহাট
১৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, কালীগ�, লালমিনরহাট
১৫) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, হাতীবা�া, লালমিনরহাট
১৬) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, পাট�াম, লালমিনরহাট
১৭) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১৮) িনব �াহী �েকৗশলী, �নসেকা িলিমেটড,, লালমিনরহাট।
১৯) িনব �াহী �েকৗশলী, সড়ক িবভাগ, লালমিনরহাট
২০) �জলা িশ�া অিফসার,, লালমিনরহাট।
২১) উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে�শন, লালমিনরহাট
২২) িবভাগীয় �রলওেয় �ােনজার,, লালমিনরহাট।
২৩) �জল �পার, �জলা কারাগার,, লালমিনরহাট।
২৪) �জলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�া,, লালমিনরহাট।
২৫) �জলা কমা��া�, �জলা কমা��া� এর দ�র, �জলা আনসার ও িভিডিপ কায �ালয়, লালমিনরহাট
২৬) সহকারী পিরচালক, �জলা মাদক�� িনয়�ণ কায �ালয়,, লালমিনরহাট।
২৭) অিফসার ইন চাজ�,, -----------------------(সকল থানা), লালমিনরহাট।
২৮) উপেজলা িশ�া অিফসার,, ----------------(সকল), লালমিনরহাট।
২৯) �মাটরযান পিরদশ �ক, সহকারী পিরচালক (ইি�:)-এর কায �ালয়, িবআর�এ,লালমিনরহাট সােক�ল, লালমিনরহাট
৩০) িব� িপিপ,, লালমিনরহাট।
৩১) ইউিপ �চয়ার�ান, ........................ইউিনয়ন পিরষদ,........................লালমিনরহাট।

 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট


