
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

জিুডিশয়াল মিু খানা শাখা

িবষয় : সে র, ২০২০ মােস অ ি ত জলা আইন-শৃ লা কিমিটর সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আব ুজাফর 
 িব  জলা ম ািজে ট, লালমিনরহাট।

সভার তািরখ ১৩/০৯/২০২০ ি .
সভার সময় সকাল- ১০.৩০ টা।

ান ভাচয়ুাল সভা।
উপি িত ভাচয়ুাল সভায় সংি  সকল।
   সভাপিত মেহাদয় লালমিনরহাট জলা আইন-শৃ লা কিমিটর স ািনত সদ বৃ েক াগত জািনেয় সভার
কাজ  কেরন। অতঃপর িব  অিতির  জলা ম ািজে ট মেহাদয়েক দফািভি ক আেলাচ  িবষয় উপ াপেনর
জ  অ েরাধ কেরন।
আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ- - ০১০১ :          :         গতগত  সভারসভার  কাযিববরণীকাযিববরণী  অ েমাদনঅ েমাদন  সং াসং া ।।
 ০৯ আগ , ২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার কাযিববরণী সভায় উপ াপন ও পাঠ করা হয়। এেত কান সংেশাধন,
সংেযাজন ও পিরমাজন না থাকায় তা সবস িত েম দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অ েমািদত কাযিববরণীর কিপ সকল
সদ  বরাবর ই- মইেল রণ িনি ত করার িবষেয় িস া  গৃহীত হয়। 
আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ- - ০২০২ :  : জলারজলার  আইনআইন--শৃ লারশৃ লার  সািবকসািবক  পিরি িতপিরি িত।।  
            এ জলার আইন-শৃ লা পিরি িত াভািবক থাকায় সে াষ কাশ করা হয় এবং এ অব া অব াহত
রাখার লে  আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর পাশাপািশ সরকাির/ বসরকাির িত ােনর সংি  সকলেক সতক
থাকার আ ান জানােনা হয়। এছাড়া জ ীবাদ, স াস ও নাশকতা িনমেূল সকলেক সেবা  সতকতা অবল ন এবং

েয়াজনীয় তথ  িদেয় আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীেক সহায়তা দান করেত সকলেক অ েরাধ জানােনা
হয়। অতঃপর জলার আইন-শৃ লার সািবক পিরি িতসহ দ রিভি ক আেলাচনায় অংশ হেণর জ  সংি
সকলেক অ েরাধ জানােনা হয়

িম
ক নং

িবভাগ/ িত ান
/িবষয়

আেলাচনা িস া বা বায়েন

১ আইন-শৃ লা 
পিরি িতর 
সািবক িচ

আগ , ২০২০ মােস সংঘিটত অপরােধর 
মেধ  খুন-০২িট, ধষণ- ০৫িট, নারী িনযাতন- 
২৫িট, িসেঁধল চিুর-০৪িট, গ  চিুর-০১িট, 
অ া  চিুর-০৭িট, মাদক ব  িনয় ণ আইেন 
৪৫িট, চারাচালান িতেরাধ আইেন- ৩িট ও 
অ া  আইেন ৬৯িট মামলাসহ সবেমাট 
১৬১িট মামলা দােয়র হেয়েছ যা পূববতী 
মােসর চেয় ৬০িট মামলা কম এবং পূববতী 
বছেরর একই মােসর চেয় ৩২িট মামলা কম। 
আগ  মােস খুন, ধষণ, নারী িনযাতন 
বেড়েছ। সভায় পুিলশ পার, লালমিনরহাট 

জানান, এ মােস ডাকািত, দ তা, দা া ও 
অপহরণ কান মামলা হয়িন।

১।সংঘিটত 
অপরাধসমহূ 

ভুােব তদ  কের 
অপরােধর  
িবেবচনায় িনেয় 

ত আইনা গ 
ব ব া হণ করত 
হেব।

পুিলশ পার, 
লালমিনরহাট
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(ক) পুিলশ 
িবভাগ

আগ  ২০২০ ি : মােস পুিলশ িবভাগ কতকৃ 
৩২িট অিভযােন ভারতীয় শাড়ী-৪৯ িপস, 
গঁাজা-৫২.৭১৫ কিজ, ফি িডিল-৩৬৫ 
বাতল, ইয়াবা- ৪৯৭ িপস, িবেদশী মদ-১ 
বাতল আটক করা হেয়েছ। উ ারকতৃ 

আলামেতর আ মািনক মলূ  ১০,১১,৪৫০/- 
(দশ ল  এগার হাজার চারশত প াশ) টাকা 
মা । চারাচালান আইেন দােয়রকতৃ মামলার 
সংখ া – ০১ িট, মাদক ব  আইেন ৩১িট 
মামলা দােয়র হেয়েছ। ফতারকতৃ আসামীর 
সংখ া ৪৪ জন ।

১। মাদক ও 
চারাচালান িবেরাধী 

অিভযান আরও 
বিৃ সহ অপরাধ 
দমন কায ম 
জারদার করেত 

হেব। ।

১। পুিলশ পার,
লালমিনরহাট।
২। অিধনায়ক,
১৫ িবিজিব
লালমিনরহাট।
৩। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)।
৪। সহকারী 
পিরচালক,
মাদক ব  
িনয় ণ অিধদ র,
লালমিনরহাট।

(খ) িবিজিব িবেবচ মােস  িবিজিব, লালমিনরহাট কতকৃ 
৪০৮৭িট অিভযােন ফি িডল-১২৩৩ 
বাতল, ইয়াবা-২৫০ িপস, গঁাজা-৪০.২৮ 
কিজ, মদ-৪৭ বাতল, গ -৫১িট, 

মিহষ-১২িট, মাটর সাইেকল-০৪িট, 
হলেমট-০৩িট, ভু া-৭৭০ কিজ, নবর  
তল-২৭৮১িট, চাপাতা- ১৮০০ প াঃ, 
খনী-১৪০ প ােকট, নগদ টাকা-৬৫০০/, 
মাবাইল-০৩িট, সীমকাড-০৫িট, 

ব াগ-৩৪িট, কাতান শাড়ী-১০০ িপস, 
চকেলট-২২ প ােকট, ফ ান-১০িট, িমিনেকট 
চাল-১২৫ কিজ, লিডস জ-২১ জাড়া, 

াটস কডস-২১ জাড়া, িসলভার 
পাতা-২০০০ িপস, িজরা-৫ কিজ, ফায়মা 
সাবান-২৫ িপস, িভেভল সাবান-২০ িপস, 
হরিলকস-০৩িট, বাই-সাইেকল-০২িট, 

াে ডল-২১ জাড়া, িকটকাট চেকােলট-৮২০ 
িপস, িহেরা ইি জন ওেয়ল ও ঔষধ আটক 
করা হেয়েছ। উ ারকতৃ আলামেতর 
আ মািনক মলূ  ১০,১১,৪৫০/- (দশ ল  
এগার হাজার চারশত প াশ) টাকা মা । 
মামলার সংখ া-৮৭িট, ধতৃ আসামীর 
সংখ া-০৪ জন, পলাতক আসামীর সংখ া-০১ 
জন
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(গ) মাদক ব  
িনয় ণ 
অিধদ র

িবেবচ  মােস মাদক ব  িনয় ণ অিধদ র 
কতকৃ ৯২িট অিভযােন গঁাজা-১৩ কিজ ৪০০ 

াম, ফি িডল-৫৩ বাতল, চালাই 
মদ-২০০ িমিল িলটার, মাটর সাইেকল-০৩িট 
আটক করা হয়। আটককতৃ মালামােলর 
আ মািনক মলূ  ৩,২১,২০০/- (িতন ল  
এ শ হাজার ইশত) টাকা মা । িনয়িমত 
মামলা-০৯িট। মাবাইল কােটর আওতায় 
দােয়রকতৃ মামলা-১০িট। ফতার কতৃ 
ব ি র সংখ া-২৪ জন।
সভাপিত বেলন য, কািভড-১৯ সং মেণর 
পর হেত িকছ ুিকছ ুঅপরাধ বিৃ  পাে । 
িবেশষ কের নারী িনযাতন, জিম সং া  
িবেরােধ মারামাির, চিুর, মাদক, ধষণ ও 
িছনতাই। এ িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনাে  মাদক ও চারাচালান িবেরাধী 
অিভযান আরও বিৃ সহ অপরাধ দমন 
কায ম জারদার করেত হেব।
২) সভাপিত বেলন য, মাগলহাট 
ইউিনয়েনর সানািদঘী এলাকার এক ব ি  
জীবেনর িনরাপ া চেয় গত ২৬/০৮/২০২০ 
তািরেখ থানায় িজিড কেরন। িবষয়িট সংি  
থানা কতপৃ  তাৎ িণক পদে প না নয়ায় 
২৭/০৮/২০২০ তািরেখ িতপ  ব ি গণ 
তােক হামলা কের রতর আহত কেরেছ। 
িতিন হাসপাতােল িচিকৎসা িনেয়েছন। 
িনরাপ া চেয় িজিড করার পরও িতপে র 
ারা আহত হওয়া ঃখজনক এবং সাধারণ 

মা েষর আইেনর িত া থােক না।
সভায় জানােনা হয় য, অেনক সময় দখা 
যায়, িকছ ু াম পুিলশ মাদক চারাকারবাের 
জিড়ত। এেদর িচি ত কের তােদর িব ে  
ব ব া িনেত হেব।
 অিধনায়ক, ১৫ বডারগাড, লালমিনরহাট 
জানান য, মাদক চারাকারবারীগণ 
বিশরভাগ সময় রােত মাদক পাচার কের 

থােক। এ সময় মাবাইল কাট পিরচালনা 
কের আসামীেদর শাি  দয়া গেল অপরাধ 
িনয় ণ করা যােব। এ িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনাে  মাদক ব বসায় জিড়ত াম 
পুিলশেদর িব ে  আইনগত ব ব া হণ ও 
মাদেকর িব ে  য কান সময় অিভযান 
পিরচালনার উপর  আেরাপ করা হয়।

২) মাদেকর সােথ 
জিড়ত াম 
পুিলশেদর িব ে  
ব ব া হণ করেত 
হেব।
৩) মাদেকর 
িব ে  অিভযান 
পিরচালনা অব াহত 
রাখেত হেব।
৪) মাদক ব বসার 
সােথ যই জিড়ত 
থা ক না কেনা 
তারই িব ে  

েয়াজনীয় 
আইনগত ব ব া 

হণ করেত হেব।

১। পুিলশ পার,
লালমিনরহাট।
২। অিধনায়ক,
১৫ িবিজিব,
লালমিনরহাট।
৩। অিতির  জলা 
ম ািজে ট, 
লালমিনরহাট।
৪। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)।
৫। 
সহকারী পিরচালক,
মাদক ব  িনয় ণ 
অিধদ র
লালমিনরহাট।
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সভায় উপেজলা চয়ারম ান পাট াম জানান 
য, িতনিবঘা কিরেডার এলাকায় 
চারাকারবারী ও মাদেকর ব বসা বেড় 
গেছ। িতিন সখােন মাদেকর অিভযান 
জারদার করার অ েরাধ জানান। 

সহকারী পিরচালক, মাদক ব  িনয় ণ 
অিধদ র, লালমিনরহাট জানান য, পাট াম 
উপেজলায় মাদক ব  িনয় ণ অিধদ েরর 
একিট অিফস ািপত হেব। এছাড়াও 
অিধনায়ক, ১৫ বডারগাড জানান য, 
িবিজিবর একিট আ িলক অিফস হাতীবা া 
উপেজলায় ািপত হেব। ফেল পাট াম ও 
হাতীবা া এলাকার মাদকসহ চারাকারবারী 
অপরাধ কেম আসেব। সভায় এ িবষেয় 
সে াষ কাশ করা হয়। সভায় িব ািরত 
আেলাচনাে  লাঘাট, চ পুর, জাওরানী, 
িতনিবঘা কিরেডার ও দহ াম টসহ 
চারাচালােনর ট েলােত অ ায়ীভােব 
চকেপা  াপন কের মাদক ও চারাচালান 

িবেরাধী অিভযান অব াহত রাখেত হেব।

৫) লাঘাট, চ পুর, 
জাওরানী, িতনিবঘা 
কিরেডার ও দহ াম 

টসহ 
চারাচালােনর ট 
েলােত 

অ ায়ীভােব 
চকেপা  াপন 

কের মাদক ও 
চারাচালান িবেরাধী 

অিভযান অব াহত 
রাখেত হেব।

১। পুিলশ পার,
২। অিধনায়ক,
১৫ িবিজিব,
৩। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)।
৪। 
সহকারী পিরচালক,
মাদক ব  িনয় ণ 
অিধদ র,
লালমিনরহাট।

৩. উপেজলা 
পযােয় আইন-
শৃ লা সভাসহ 
অ া  সভার 
আেয়াজন।

উপেজলা িনবাহী অিফসারগেণর িনকট হেত 
া  অ গিত িতেবদন পযােলাচনায় দখা 

যায় আইন-শৃ লা কিমিটর সভা, স াস ও 
নাশকতা কিমিট, নারী ও িশ  িনযাতন 

িতেরাধ কিমিট এবং চারাচালান িতেরাধ 
কিমিটর সভা উপেজলা পযােয় অ ি ত হে । 
উপেজলা আইন-শৃ লা কিমিটসহ স াস ও 
নাশকতা কিমিট, নারী ও িশ  িনযাতন 

িতেরাধ কিমিট েলা সি য় আেছ। 
সভাপিত উপেজলা পযােয়র সভা েলা 
কাযকরভােব অ ােনর জ  িনেদশনা দান 
কেরন। আেলাচনাে  উপেজলা আইন-শৃ লা 
কিমিটর সভার কায ম অব াহত রাখা এবং 
সভার কাযিববরণী িনয়িমত রেণর উপর 

 আেরাপ করা হয়।

উপেজলা পযােয় 
আইন-শৃ লা 
কিমিটর সভা 
িনয়িমত আেয়াজন 
কের কাযিববরণী 

রণ িনি ত করেত 
হেব।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)।
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৪. আইন-শৃ লা 
র ায় া  
িবভােগর 
কায ম

িসিভল সাজন, লালমিনরহাট এর িনকট হেত 
া  িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায়, 

আগ , ২০২০ মােস া  পা মেটম 
সংখ া- ১৫িট। থানায় িরেপাট দয়া হেয়েছ- 
১০িট। বতমােন িরেপাট পি ডং ০৫িট। 
চলিত মােস িভকিটম সংখ া -০৮িট। থানায় 
িরেপাট দান- ০৪িট। বতমােন ০৪ িট 
িরেপাট পি ডং রেয়েছ। চলিত মােস ইনজুিরর 
সংখ া- ১৪৯ িট, থানায় িরেপাট দান- ১১৮ 
িট। বতমােন ৩১ িট িরেপাট পি ডং রেয়েছ। 
সভায় পুিলশ পার বেলন য, ধষেণর 
মিডেকল িরেপাট সময়মেতা পাওয়া যায় না। 

থানা থেক বার বার তািগদ দয়ার পেরও 
মিডেকল িরেপাট পেত িবল  হে । 

িরেপােট  িনিদ  কান ম ব  থােক না। 
পুিলশ পার আরও বেলন য, একজন ০৯ 
বছেরর িশ  র া  অব ায় হাসপাতােল 
ভিত হওয়ার পর স িরেপাট দয়া হয় ধষণ 
আলামত পাওয়া যায়িন। িবগত ছয় মােসর 
িরেপাট পযােলাচনায় দখা যায়, একই 
িরেপাট রণ করেছন। িসিভল সাজন জানান 
য, িভেসরা িরেপাট না পাওয়ার কারেন ম ব  

থােক না। িতিন আরও জানান য, এ - র 
ট না থাকায় িরেপাট পেত সম া হে । 

য সকল িরেপাট িল রংপুর হেত আেস 
স িল িবলে  পাওয়া যায়। এখন থেক িতিন 

িরেপাট িল দেখ েন রণ করেবন। 
সভাপিত বেলন য, মিডেকল িরেপাট 

ততার সংেগ িদেত হেব এবং ভালভােব 
দেখ িরেপাট িদেত হেব। এ িবষেয় সভায় 

িব ািরত আেলাচনাে  মিডেকল িরেপাট 
সিঠক এবং ততার সংেগ সংি  থানার 
ওিস বরাবর রণ িনি ত করার উপর 
পুনরায়  আেরাপ করা হয়।

১। ধষণসহ িবিভ  
মামলার সােথ 
সংি  মামলার 
িভকিটেমর 
মিডেকল িরেপাট 

সিঠক এবং ততার 
সংেগ সংি  থানার 
অিফসার-ইন-চাজ 
বরাবর রণ 
িনি ত করেত হেব।
২। ধষণ পরী ার 
িরেপাট নারী ডা ার 
িদেয় করেত হেব।

১। িসিভল সাজন,
লালমিনরহাট।
২। ত াবধায়ক, 
২৫০ শয ািবিশ  
হাসপাতাল, 
লালমিনরহাট।

৫. আইন-শৃ লা 
র ায় সড়ক-
মহাসড়েক 

ঘটনা 
িতেরাধ 

কায ম

সভায় জানােনা হয় য, সড়ক ঘটনা 
বতমােন বিৃ  পেয়েছ। সড়ক ঘটনার তথ  
অেনক সময় জানা যায় না। ঘটনার তথ  এ 
জলা হেত িনয়িমতভােব রণ করা হেয় 

থােক। অেনক সময় এ তথ  পিরদশক, 
িবআরিটএ হেত পাওয়া যায় না। সভাপিত 
বেলন য, সড়ক ঘটনার তথ  পিরদশক, 
িবআরিটএ হেত িনয়িমতভােব দািখল করেত 
হেব। । সভায় পিরদশক, িবআরিটএ জানান 
য, িফটেনস সনদ অ  জলা হেত দয়া হয়। 

অ া  জলায় িফটেনস সনদ বশী পেলও 

১। মহাসড়েক 
অৈবধ নিছমন 
কিরমন, ভটভিটসহ 
রিজে শনিবহীন 

ও িফটেনসিবহীন 
যানবাহন চলাচল 
বে  অিভযান 
পিরচালনা করেত 
হেব।
২। উপেজলা পযােয় 
নিছমন কিরমন, 

১) পুিলশ পার,
লালমিনরহাট।
২) অিতির  জলা 
ম ািজে ট, 
লালমিনরহাট।
৩) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, (সকল)।
৪) সহকারী 
পিরচালক, 
িবআরিটএ, 
লালমিনরহাট।
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এ জলায় মােস মা  ০৭িট সনদ পাওয়া 
যায়। ফেল িফটেনসিবহীন গাড়ীর সংখ া 

িতিনয়ত বাড়েছ। আগ , ২০২০ মােসর 
অ গিতর িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায়, 
িবআরিটএ লালমিনরহাট কতকৃ মহাসড়েক 
অৈবধ নিছমন, কিরমন, ভটভিটসহ 
রিজে শনিবহীন ও িফটেনসিবহীন 

যানবাহন চলাচল বে  কান অিভযান 
পিরচালনা করা হয়িন। সভায় অিতির  জলা 
ম ািজে ট বেলন য, অৈবধ িসএনিজ, 
অেটাির া বেড় যাওয়ার কারেণ ায়শই 

ঘটনা হে । িতিন বেলন য, িসএনিজ ও 
অেটাির া চালকগণ জােনন না য, মহাসড়েক 
এ সকল যানবাহন চলাচল করা িনিষ  
রেয়েছ। তাই িতিন উপেজলা পযােয় 
চালকেদর সেচতনতামলূক কমশালা 
আেয়াজেনর উপর ােরাপ কেরন। এ 
ছাড়াও মহাসড়েক অৈবধ নিছমন কিরমন, 
ভটভিটসহ রিজে শনিবহীন ও 
িফটেনসিবহীন যানবাহন  চলাচল বে  
অিভযান পিরচালনা জারদার করার উপর 

ােরাপ কেরন।
 সভায় আরও জানােনা হয় য, অেচাির া িল 
এলইিড লাইট ব বহােরর ফেল সড়ক ঘটনা 
বিৃ  পাে । এ িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে  এলইিড 
লাইট ব বহার বে  মাবাইল কাট 
পিরচালনার উপর  আেরাপ করা হয়।
 সভায় জনাব গা ল রায়, সাংবািদক, 
লালমিনরহাট জানান য, মাটর সাইেকেলর 
হড লাইেটর অধাংশ কািল না থাকায় মাটর 

সাইেকেলর আেলােত অেনক সময় ঘটনা 
ঘেট। ফেল সড়ক ঘটনা বিৃ  পাে । এ 
িবষেয় সভায় ব াপক আেলাচনা করা হয়। 
আেলাচনাে  াউট সদ েদর মাধ েম 
উপেজলা শাসেনর নতেৃ  মাটর 
সাইেকেলর হডলাইেটর উপেরর অংেশ কািল 
লাগােনার কাজ করার উপর  আেরাপ 
করা হয়।

ভটভিটসহ 
রিজে শনিবহীন 

ও িফটেনসিবহীন 
যানবাহন চালকেদর 
সেচতনতা বিৃ র 
জ  কমশালা 
আেয়াজন করেত 
হেব।
৩) সড়ক ঘটনা 
হেল তাৎ িণক 

িতেবদন দািখল 
করেত হেব। 
৪) এলইিড লাইট 
ব বহার বে  
মাবাইল কাট 

পিরচালনা করেত 
হেব।
৫) উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণ াউট 
সদ েদর মাধ েম 
মাটর সাইেকেলর 
হডলাইেটর উপেরর 

অংেশ কািল 
লাগােনার কাজ 
বা বায়ন করেব।
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৬. আইন-শৃ লা 
র ায় 
সড়ক ও 
জনপেথ ঘটনা 

িতেরাধ 
কায ম

সভায় জানােনা হয় য, মহাসড়েকর পাে  
অৈবধ াপনার কারেন এবং সড়ক িল দখল 
কের দাকানপাট িনমােণর কারেন সড়ক 

ঘটনা বিৃ  পেয়েছ। যানবাহন িল 
েপেজর জ  িনধািরত জায়গা না থাকায় 

সড়ক ঘটনা বিৃ  পাে । িবেশষ কের 
হাতীবা া মিডেকল মাড়, পলাশী বাজার, 
নামড়ুী বাজার, বিুড়রবাজার, সাি বাড়ী 
বাজার এলাকায় রা া িল স  থাকায় এবং 
রা ায় গাইড ওয়াল না থাকায় যানবাহন িল 
আলাদা দাড়ােত পারেছ না। এ িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে  
মহাসড়েকর পাে র বাজার সংল  রা ায় 
গাইড ওয়াল িনমাণসহ মহসড়েকর উভয় 
পাে র অৈবধ াপনা উে দ করেত হেব। 
বাজার সংল  এলাকায় ছাট যানবাহন 
দাড়ােনার ব ব া করেত হেব।

১) মহাসড়েকর 
পাে র বাজার 
সংল  রা ায় 
গাইডওয়াল িনমাণ 
করেত হেব।
২) মহসড়েকর উভয় 
পাে র অৈবধ 

াপনা উে দ 
করেত হেব।
৩) মহাসড়েকর 
পােশ ািপত বাজার 
এলাকায় ছাট 
যানবাহন দাড়ােনার 
ব ব া করেত হেব।

১) িব   অিতির  
জলা ম ািজে ট, 

লালমিনরহাট।
২) িনবাহী 

েকৗশলী,
সওজ িবভাগ, 
লালমিনরহাট।

৭. বাল িববাহ 
িতেরাধ 

কায ম

সভায় জনাব গা ল রায়, সাংবািদক জানান 
য, অেনক উপেজলায় উপেজলা মিহলা 

িবষয়ক কমকতাগণ িনয়িমত অিফস কেরন 
না। ফেল জনসেচতনতার অভােব বাল  
িববাহ বেড় গেছ। এ জ  উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতাগণেক বাল িববােহর ফল 
স েক জনসেচতনতামলূক সভা করেত 
হেব। িতিট েুল যৗন হয়রািন সং া  
কিমিট থাকেলও িনয়িমত সভা অ ান না 
করায় জনসেচতনতা সিৃ  হে  না। সভাপিত 
বেলন য, ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ও 
ওয়াড সদ গণ সতক থাকেল বাল িববাহ 
রাধ করা স ব। সংি  ওয়ােডর সদ েক 

বাল িববােহর দায় হণ করেত হেব। কাথাও 
বাল িববাহ হেয় থাকেল েয়াজেন িনয়িমত 
মামলা দােয়র করেত হেব।

১) বাল িববাহ রােধ 
িতিট েুল যৗন 

হয়রািন সং া  
কিমিটর সভা করেত 
হেব।
২) বাল িববােহর 
জ  সংি  ওয়াড 
সদ েক 
জবাবিদিহতার জ  
প  িদেত হেব। 
৩) বাল িববাহ 
সংগঠেনর সােথ 
স ৃ েদর িব ে  
িনয়িমত মামলা 
দােয়র করেত হেব।

১) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, (সকল)।
২) উপেজলা িশ া 
অিফসার, 
লালমিনরহাট।
৩) অিফসার ইন 
চাজ (সকল থানা), 
লালমিনরহাট।
৪) উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতা।
৫) ইউিপ 
চয়ারম ান (সকল), 

লালমিনরহাট।
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৮. বাংলােদশ 
রলওেয়,

লালমিনরহােট 
িনরাপ া 
িনি তকরণ ও 
শৃ লা িবষয়ক 
সম া িনরসন 

সভায় জানােনা হয় য, মা েষর মেধ  
সেচতনতা সিৃ র জ  শেন মা  
ব বহােরর িবষেয় ক ােসেটর মাধ েম চরণা 
করেল সং মণ কেম যােব। শেন ধমুপান 
িবেরাধী ক ােসট বাজােল মা ষ সেচতন 
হেব। সভায় রলওেয় িতিনিধ জানান য, 
০১িট তলচিুরর অপরাধী ধরা পেড়েছ। 
সভাপিত বেলন য, শেন রলগাড়ী থেক 
তল চিুর করা হে  এিট মশই বিৃ  পাে । 

এ িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। আেলাচনাে  শেন কািভড-১৯ 
সং মণ রােধ বাধ তামলূক মা  ব বহারসহ 
তল চিুরর িবষেয় মাবাইল কাট পিরচালনার 

উপর  আেরাপ করা হয়।

১) রলওেয় 
শেনর তল চিুর 

বে  অিভযান 
জারদার করেত 

হেব।
২) শেন ধমুপান 
িবেরাধী ও 
বাধ তামলূক মা  
ব বহােরর িবষেয় 
সাব িণক ক ােসট 
বাজােনার ব ব া 
করেত হেব।
৩) েন িবনা 
িটেকেটর যা ীেদর 
িব ে  মাবাইল 
কাট পিরচালনা 

করেত হেব।

১) িব  অিতির  
জলা ম ািজে ট,

লালমিনরহাট
২) িবভাগীয় 
রলওেয় ব ব াপক, 

লালমিনরহাট।

৯. আইন-শৃ লা 
াভািবক 

রাখেত মসিজদ, 
মি র ও গীজায় 
সেচতনতামলূক 
কায ম

উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, 
লালমিনরহাট জানান য, স াস, জ ীবাদ, 
নারী ও িশ  পাচার, বাল িববাহ, িশ  ধষণ, 
যৗতকু, মাদক েব র ফল এবং দূনীিত 

স েক গণসেচতনতার সিৃ র লে  
লালমিনরহাট সদের -৫০০িট, 
আিদতমারীেত-৫০০িট, কালীগে -৫০০িট, 
হাতীবা ায়-৫০০িট ও পাট ােম-৫০০িট 
মসিজেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এছাড়াও 
কািভড-১৯ িতেরাধ ও সামািজক দূ ে র 

িবষেয় জনসেচতনতা সিৃ র লে  
লালমিনরহাট জলার পাচিট উপেজলার 
২৫০০িট মসিজেদ আেলাচনা করা হেয়েছ।

মা াসার িশ ক 
এবং ইমামগণেক 
িনেয় মসিজেদ 
মৗলবাদ, স াস ও 

জ ীবাদ, যৗতকু, 
িশ িববাহ ও িশ  
িনযাতন বে  

চারণাসহ িত 
বার জু ার 

নামােজর খুতবার 
আেগ মসুি েদর 
উে ে  চারণা 
অব াহত রাখেত 
হেব।

১) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)
২) উপ-পিরচালক,
ইসলািমক 
ফাউে ডশন, 
লালমিনরহাট।
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১০. স াস ও 
নাশকতা 

িতেরােধ 
আনসার ও 
িভিডিপর 
কায ম

জলা কমা ড া ট, আনসার ও িভিডিপ, 
লালমিনরহাট এর িনকট হেত া  অ গিতর 

িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায়, এ জলার 
আনসার ও িভিডিপ সদ েদর ডাটােবজ 
হালনাগাদ করণসহ দলেক সি য় কের 
এলাকার আইন-শৃ লা াভািবক রাখার 

েচ া এবং মাদক ব , চারাচালান, 
বাল িববাহ ও জ ীবাদ িবেরাধী 
সেচতনতামলূক সভা িতিট উপেজলায় ১িট 
কের মাট ৫িট সভা অ ি ত হয়। সভায় 
িবষয়িট িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। 
আেলাচনাে  আনসার ও াম িতর া 
দলেক সি য় কের এলাকার আইন-শংৃখলা 

াভািবক রাখার েচ া অব াহত রাখা এবং 
স াস ও নাশকতা িতেরােধ মতিবিনময়/ 
সেচতনতামলূক ও উ ু করণ সভা অব াহত 
রাখার িস া  গৃহীত হয়।

আনসার ও াম 
িতর া দলেক 

সি য় কের 
এলাকার আইন-
শংৃখলা াভািবক 
রাখার েচ া 
অব াহত রাখেত 
হেব এবং স াস ও 
নাশকতা িতেরােধ 
মতিবিনময়/ 
সেচতনতামলূক ও 
উ ু করণ সভা 
করেত হেব।

জলা কমা ড া ট,
আনসার ও িভিডিপ,
লালমিনরহাট।

১১. মাদক ব সহ 
অ া  
মামলাসমেূহ 
অপরােধর 
জািমন/খালাস
এর িব ে  
িরিভশন/ 
আিপল
দােয়র সং া ।

িব  িপিপ, লালমিনরহাট জানান 
য, মাদক ব সহ অ া  মামলা িছল 

৪১২৯িট। আেলাচ  মােস ৬৭িট মামলা দােয়র 
হেয়েছ। আেলাচ  মােস ০২িট মামলা 
িন ি কতৃ মামলার সংখ া ০২িট। সভায় 
সভাপিত বেলন য, মামলা িলর কান 
হালনাগাদ তথ  নই। কান মামলা তদ  
পযােয়, কান মামলা সা  হেণর পযােয় 
তার কান তথ  নই। মামলা িল পি ডং এর 
কারন িচি ত করেত হেব। আগামী সভার 
পুেব সকল অিন  মামলার হালনাগাদ তথ  
দািখল করেত হেব। সভায় িব ািরত 
আেলাচনাে  সকল অিন  মামলার 
হালনাগাদ তথ সহ িন ি কতৃ মামলার 
জািমন/খালাস এর িব ে  িরিভশন/আিপল 
দােয়র করার উপর  আেরাপ করা হয়।
মাদক ব  ও চারাচালান আইেনর মামলা িল 
বতমােন িক পযােয় রেয়েছ, মামলা তদ  
পযােয় কান কান মামলা, সা ী পযােয় 
কান কান মামলা, রােয়র পযােয় কান কান 

মামলা তার নীিব াশ কের তার তথ সহ 
িতেবদন আগামী সভার পূেব দািখেলর উপর 

 আেরাপ করা হয়।

১। মাদক ব  
ও চারাচালান 
আইেনর মামলা িল 
বতমােন িক পযােয় 
রেয়েছ, তদ  
পযােয় কান কান 
মামলা, সা ী পযােয় 
কান কান মামলা, 

রােয়র জ  
অেপ মান কান 
কান মামলা তার 

নীিব াশ 
কের িতেবদন 
আগামী সভার পূেব 
দািখল করেত হেব।
২। জািমন/খালােসর 
িব ে  আপীল 
দােয়র করেত হেব।

িব  িপিপ,
লালমিনরহাট।
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১২. াম আদালেতর 
মামলা সং া

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

উপেজ
লার 
নাম

মামলা
র জর

িবেব
য 
মােস 
দােয়র

মাট 
মামলা

চলিত 
মােস 
িন
ি◌

অিন
 

মামলা
র 
সংখ া

সদর ১২৮ ১৪ ১৪২ ১০ ১৩২
আিদত
মারী

৩১ ১৮ ৪৯ ২৫ ২৪

কালীগ ৯৬ ২৭ ১২৩ ৫৭ ৬৬

হাতীব
◌া া

১০৯ ২৯ ১৩২ ২৬ ১০৬

পাট া
ম

১১২ ০১ ১১৩ ০২ ১১১

সবেমা
ট

৪৭৬ ৮৯ ৫৫৯ ১২০ ৪৩৯

আগ , ২০২০ মােসর াম আদালেতর 
মামলা পযােলাচনায় দখা যায়, ০৫িট 
উপেজলায় ৫৫৯িট মামলার মেধ  আগ  
২০২০ মােস ১২০িট মামলা িন ি  করা 
হেয়েছ। অিন  মামলার সংখ া ৪৩৯িট। এ 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
আেলাচনাে  অিন  মামলাসমহূ ত 
িন ি র উপর  আেরাপ করা হয়।

াম আদালেতর 
অিন  মামলাসমহূ 

ত িন ি  করেত 
হেব।

১) উপ পিরচালক, 
ানীয় সরকার 

িবভাগ, 
লালমিনরহাট
২) ইউিপ 
চয়ারম ান (সকল)।
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১৩. িবিবধ (ক) সভায় িব  অিতির  জলা ম ািজে ট 
বেলন য, কেরানা িনয় েণর ে  মা  
ব বহার করেল এর সং মণ অেনকটা রাধ 
করা যায়। মা  ব বহাের মাবাইল কাট 
অব াহত রেয়েছ। শীল সমাজসহ সকেলর 
সহেযািগতা ছাড়া মা  ব বহার িনি ত করা 
যােব না। সভাপিত বেলন য, কউ 
মা িবিহন থাকেল পুিলশেক তাৎ িণক 
ব ব া িনেত হেব। মা  ব বহার শতভাগ 
িনি ত করেত হেব। মা  ব বহার 
িনি তকরেণ মাবাইল কাট অিভযান 
জারদার করেত হেব। এ িবষেয় সভায় 

িব ািরত আেলাচনাে  মা  ব বহার শতভাগ 
িনি ত করার জ  মাবাইল কাট অিভযান 
জারদারসহ পুিলেশর তৎপরতা বিৃ র উপর 

 আেরাপ করা হয়।

কেরানা িনয় েণ 
মা  ব বহার িনি ত 
করার জ  মাবাইল 
কাট অিভযান 
জারদারসহ 

পুিলেশর তৎপরতা 
বিৃ  করেত হেব।

১) পুিলশ পার, 
লালমিনরহাট।
২) িব  অিতির  
জলা ম ািজে ট,

লালমিনরহাট
৩) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)

(খ) সভায় পুিলশ পার, লালমিনরহাট বেলন 
য, অপরাধী সনা  কােজ িসিস ক ােমরা 

খুবই পূণ। য সকল িসিস ক ােমরা 
আেছ স িল িনয়িমত পরী া কের দখেত 
হেব সচল আেছ িকনা। শহর অ েল এবং 
বাজাের িসিস ক ােমরা বিৃ  করা হেল অপরাধ 
অেনকাংেশ কেম আসেব। এ িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনাে  শহর অ েল ও বাজাের িসিস 
ক ােমরা াপেনর উপর  আেরাপ করা 
হয়।

ািপত ক ােমরা 
সচল রাখাসহ শহর 
অ েল ও বাজাের 
িসিস ক ােমরা াপন 
করেত হেব।

১) পুিলশ পার, 
লালমিনরহাট।
২) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)

(গ) সভায় জানােনা হয় য, কেরানা 
পিরি িতেত চিুরর উপ ব বেড় গেছ। 
অেনক অিফেসর নশ হরী িঠকমেতা দািয়  
পালন কের না। অেনক সময় নশ হরী 
অিফেস এেস ঘিুমেয় পেড়। ফেল অিফস চিুর 
হেয় যায়। নশ হরী রােত িঠকমেতা কাজ 
করেছ িকনা তার নজরদারী বিৃ  করেত হেব। 
কান নশ হরী দািয়  পালেন অবেহলা 

করেল তার িব ে  ব ব া িনেত হেব। এ 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
আেলাচনাে  নশ হরীেদর উপর নজরদাির 
বিৃ র উপর  আেরাপ করা হয়।

অিফেসর নশ 
হরীেদর উপর 

নজরদাির বিৃ  
করেত হেব।

অিফস ধান 
(সকল)

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় স ািনত সদ বৃ েক ধ বাদ জািনেয়
এবং গৃহীত িস া সমহূ বা বায়েন সকলেক আ িরক হওয়ার অ েরাধ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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মাঃ আব ুজাফর 
িব  জলা ম ািজে ট, লালমিনরহাট।

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৪.০৩.০০১.১৬.৬৭৩ তািরখ: 
২৩ সে র ২০২০

৮ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) জনাব ামান আহেমদ, মাননীয় ম ী, সমাজকল া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 কাযালয়, রংপরু
৭) পিুলশ পার, পিুলশ পােরর কাযালয়, লালমিনরহাট
৮) অিধনায়ক, ১৫ বডারগাড,, লালমিনরহাট।
৯) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, লালমিনরহাট
১০) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১১) ত াবধায়ক, ২৫০ শয া িবিশ  হাসপাতাল,, লালমিনরহাট।
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, আিদতমারী, লালমিনরহাট
১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কালীগ , লালমিনরহাট
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, হাতীবা া, লালমিনরহাট
১৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, পাট াম, লালমিনরহাট
১৭) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৮) িনবাহী েকৗশলী, নসেকা িলিমেটড,, লালমিনরহাট।
১৯) িনবাহী েকৗশলী, সড়ক িবভাগ, লালমিনরহাট
২০) জলা িশ া অিফসার,, লালমিনরহাট।
২১) উপ পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, রংপরু।
২২) উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, লালমিনরহাট
২৩) িবভাগীয় রলওেয় ম ােনজার,, লালমিনরহাট।
২৪) জল পার, জলা কারাগার,, লালমিনরহাট।
২৫) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা,, লালমিনরহাট।
২৬) জলা পযােয়র কমকতা (সকল), লালমিনরহাট
২৭) জলা কমা ড া ট, জলা কমা ড া ট এর দ র, জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, লালমিনরহাট
২৮) সহকারী পিরচালক, জলা মাদক ব  িনয় ণ কাযালয়,, লালমিনরহাট।
২৯) ময়ার, পাট াম পৗরসভা,, লালমিনরহাট।
৩০) সহকারী কিমশনার, কা মস এ ড এ সাইজ, বিুড়মারী লব র,, পাট াম, লালমিনরহাট।
৩১) উপেজলা িশ া অিফসার,, ----------------(সকল), লালমিনরহাট।
৩২) অিফসার ইন চাজ,, -----------------------(সকল থানা), লালমিনরহাট।
৩৩) মাটরযান পিরদশক, সহকারী পিরচালক (ইি :)-এর কাযালয়, িবআরিটএ,লালমিনরহাট সােকল,
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লালমিনরহাট
৩৪) ম ােনজার, প ী িব ত সিমিত,, লালমিনরহাট
৩৫) ভার া  কমকতা, বিুড়মারী ইিমে শন, পাট াম,, লালমিনরহাট।
৩৬) িব  িপিপ,, লালমিনরহাট।
৩৭) ইউিপ চয়ারম ান, ........................ইউিনয়ন পিরষদ,........................লালমিনরহাট।
৩৮) -------------------------------------------------------,, -----------------, রংপরু/লালমিনরহাট।
৩৯) জনাব----------------------------------------------, পাট াম, লালমিনরহাট।

 

মাঃ আব ুজাফর 
জলা ম ািজে ট
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