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িবষয় :      অে াবর/ ২০১৩ মােসর জলা আইন- লা কিম র সভার কায িববরণী। 
সভাপিত : মাঃ হািব র রহমান   

জলা ািজে ট 
লালমিনরহাট। 

তািরখ : ১০/১০/২০১৩ ি ঃ।  

সময় : সকাল- ১১.০০ টা ।  
ান : জলা ািজে েটর সে লন ক , লালমিনরহাট। 

  সভায় উপি ত সদ ে র তািলকা পিরিশ   ’ক’ ত দখােনা হল । 
সভায় সভাপিত সকলেক  েভ া  জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন বেলন য  জলার সািব ক আইন- ংখলা পিরি িত সে াষজনক । ত ও সামেন শারদীয় গ া জা, 

ঈদ-উল-আযহা উদযাপেনর ে  জলার আইন- ংখলা পিরি িত যােত াভািবক থােক তার েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব। এ ছাড়াও ঈেদর িদেন কান ংখলা িবেরাধী ঘটনা 

যােত না ঘেট তা িনি তকরণ এবং য়া, মলা এবং অসামািজক ঘটনা  িতেরাধ করার জ  অ েরাধ জানান। সভায় সদ গণ িবিভ  িবষেয় মতামত  কেরন।   

 

আেলাচ িচ    ০১ : গত সভার কায িববরণী পাঠ ও অ েমাদন ।  

 

অেলাচনা    :  সভায় গত ১২/০৯/১৩ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী পাঠ কের শানােনা হয়।  কায িববরণীেত কান প সংেশাধনী না থাকায় তা সব স িত েম ঢ়ীকরণ  হয়।  

িস া      :  ১২/০৯/১৩  তািরেখ অ ি ত জলা আইন- লা  কিম র সভার কায িববরণী  অ েমাদন করা হেলা।   

 

 

 

 

 

 



 

আলচ িচ   ২ : জলার আইন- ংখলার সািব ক পিরি িত (িবভাগওয়াির) :  
 
 

ঃ 
নং 

িবভাগ / 
িত ান 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 

০১. িলশ িবভাগ িলশ পার, লালমিনরহাট ক ক দািখল ত সে র/১৩ মােসর অপরাধ 
পিরি িতর িতেবদন পয ােলাচনা করা হয়।  পয ােলাচনাে  দখা যায়, আেলাচ  
মােস সংঘ ত অপরােধর মে  নারী ও িশ  িনয াতন এবং ধষ ণ ১৬ , ির 
১০ , চারাচালান ১৬ , মাদক  ২১ , অ া  ১১০  সহ সব েমাট ১৭৪  
মামলা দােয়র হেয়েছ যা ব বত  মােসর চেয় ০৬   মামলা কম  এবং ব বত   
বছেরর একই মাস অেপ া ৪২  মামলা বিশ।  

সংঘ ত অপরাধ স েহর ুভােব তদ  কের 
আইনা গ ব া হেণর িবষেয় িলশ পার, 
লালমিনরহাট 

েয়াজনীয়  ব া হণ করেবন। 

িলশ পার, 
 লালমিনরহাট 

০২. িলশ িবভাগ/ 
১৫ িবিজিব/ 
মাদক  
িনয় ণ 
অিধদ র, 
লালমিনরহাট  

মাদক  িনয় ণ অিধদ র, লালমিনরহাট এর িতিনিধ জানান য, আেলাচ  
মােস একক ভােব ০৯  মামলা এবং যৗথভােব ০১  মামলা দােয়র কেরেছন।  
মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনা কের ৭০০ াম গ জা উ ার কেরেছ।  িলশ 
িবভাগ ১০   অিভযান পিরচালনা কের ভারতীয় ফি িডল-৪৪৭ বাতল এবং 

পাির ০৪ ব া উ ার কেরেছন। িবিজিব, লালমিনরহাট ক ক ২৫  অিভযান 
পিরচালনা কের ভারতীয় গ জা ০৬ কিজ, িবেদশী মদ ২১৫ বাতল, ভারতীয় 
ফি িডল ৪৩৮ বাতল, বাংলােদশী ছাগেলর চামড়া ২২ িপস, ইউিরয়া সার  

০৫ ব া, পটাশ সার ০২ ব া, াি ক ব া ১১ , মাটর সাইেকল ০১ , 
মাবাইল ০১ , িসমকাড  ০১  উ ার করা হেয়েছ।  

১। মাদক িবেরাধী ও চারাচালান অিভযান ি র 
েয়াজনীয় ব া হেণর জ   িলশ িবভাগ/১৫ 

িবিজিব/মাদক  িনয় ণ অিধদ র, লালমিনরহাট 
েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।  

২। চারাচালােনর ট িলেত অ ায়ীভােব চকেপা  
াপন কের মাদক  এবং চারাচালান ব  করেত 

হেব। 
৩। অৈবধভােব পাির আসেল তা ব  করেত হেব।  

১। অিধনায়ক, ১৫ 
িবিজিব 
২। িলশ পার 
৩। পিরদশ ক, মাদক  
িনয় ণ অিধদ র, 
লালমিনরহাট 

০৩
. 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

 
 
 
 

সভাপিত জানান য, উপ-পিরচালক ইসলািমক ফাউে শন, 
লালমিনরহাট মসিজেদর ইমামগেণর মা েম স াস ও নাশকতা িতেরােধর 
লে  সেচতনতা ি র েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। িলশ 

পার,লালমিনরহাট মসিজদ িভিওক গণিশ া কায েমর ইমামগন 
রাজৈনিতক কম কাে  িল  আেছন িকনা তা মিনটর করার জ  উপ-পিরচালক, 
ইসলািমক ফাউে শন, লালমিনরহাটেক অ েরাধ জানান। 

১। উপ-পিরচালক ইসলািমক ফাউে শন, লালমিনরহাট 
মসিজেদর  ইমামগণেক িনেয়   স াস ও নাশকতা 

িতেরােধর লে  সেচতনতা ি র েয়াজনীয় ব া 
হণ করেবন।   

২। িতিন মসিজদ িভিওক গণিশ া কায েমর 
ইমামগণ   রাজৈনিতক কম কাে  িল  আেছন িকনা তা 
মিনটর করেবন। 

উপ-পিরচালক, 
ইসলািমক ফাউে শন, 
লালমিনরহাট।  
 
 
 
 



০৪. 
 
 
 
 
 
 

পিরবহণ 
স র, 

লালমিনরহাট 

(১) পিরবহন স েরর িবষেয় আেলাচনাকােল অিতির  জলা 
ািজে ট জানান য, হাইওেয়েত অেটাির া,নিছমন,কিরমন এবং ভটভ  

চলাচল করেত পারেব না মেম  সড়ক ও যাগােযাগ  ম ণালয় থেক কেঠার 
িনেদ শনা দান করা হেয়েছ। উ  যানবাহন েলার উপর মাবাইল কাট  
পিরচালনা কের তা ব  করা উিচত। এছাড়াও জলার সকল মাটর সাইেকল 
িডলারেদর ি  আকষ ণ কের জানােনা হয় য, এখন থেক মাটর সাইেকল 
িব য় করেল িডলারেদর নােম রিজে শন  অথবা তার নােম রিজে শন 
করেত হেব। ক ছাড়া কান মাটর সাইেকল চালক মাটর সাইেকল চালােত 
পারেবন না। সকল উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ তার উপেজলার মাটর 
সাইেকল িডলারেদরেক িনেয় সভা করার ণরায় পরামশ  দয়া হয়।  

 
 

(১) হাইওেয়েত অেটাির া,নিছমন,কিরমন এবং 
ভটভ  চলাচল করেত পারেবনা।  উ  যানবাহন িলর 
উপর মাবাইল কাট  পিরচালনা  অ াহত রাখেত হেব।  
২।  সহকারী পিরচালক, িবআর এ এবং উপেজলা 
িনব াহী অিফসারগণ িকি র িভি েত মাটর সাইেকল 
িব য় করেল রিজে শেনর  জ  েয়াজনীয় সকল 
কাগজপ  তােক সরবরাহ অথবা িডলারেদর িনজ  
নােম রিজে শন কের মাটর সাইেকল  তােদর 
হ া েরর জ  িডলারেদর িনেদ শনা দেবন এবং 
তােদর সােথ সভা করেবন।  

১। িলশ পার। 
২। অিতির  জলা 

ািজে ট। 
৩। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার। 
৪।সহকারী পিরচালক, 
বাংলােদশ সড়ক 
পিরবহণ  ক প , 
লালঃ। 

০৫
. 

িব ৎ িবভাগ সভায়  িব ৎ পিরি িত িনেয় আেলাচনা করা হয় । সভাপিত মেহাদয় 
জানান য, অৈবধ িহটার এবং অৈবধ িব ৎ সংেযাগ িবি  করার েয়াজনীয় 

ব া হণ করেত হেব এবং  িব ৎ সংেযােগর ে  সতকতা অবল ন 
করেত হেব।  

অৈবধ িহটার এবং িব ৎ সংেযাগ িবি  করার জ  
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা অ াহত রাখেত 
হেব । 

১। অিতির  জলা 
ািজে ট । 

২। িনব াহী েকৗশলী, 
বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন 
বাড, লালমিনরহাট।  

০৬
. 

মিহলা 
িবষয়ক 
অিধদ র, 
লালমিনরহাট  

সভায় আেলাচনাকােল যৗন হয়রািন  বা িববাহ সহ অ া  
সামািজক িধর কান ত  অবগত হেল তাৎ িণকভােব জলা শাসন/ িলশ 
িবভাগেক অবিহত করার জ  এবং সেচতনতা ি র জ  ল/কেলেজ 
িনয়িমত সভা করার জ  জলা মিহলা িবষয়ক কম কতােক অ েরাধ জানােনা 
হয় । সভায় অিভমত কাশ করা হয় য, উ রা েল বা  িববােহর হার 
আশংকাজনকহাের ি  পাে । তা রাধ করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব। আগামী মােসর িবধামত সময় জলা রিজ ার এবং িনকাহ 
রিজ ারগণেক িনেয় এক  সভার আেয়াজন করেত হেব।  

১। যৗনহয়রািন  বা িববাহ সহ অ া  সামািজক 
িধর কান ত  অবগত হেল তাৎ িণকভােব জলা 
শাসন/ িলশ িবভাগেক অবিহত করেবন।  ল ও 

কেলেজ সেচতনতা ি র জ  িনয়িমত সভা 
সিমনােরর েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। এখন 
থেক যত েলা বা  িববাহ হেব তেতা েলা মামলা 
জলা/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা দােয়র 

করেবন।  
২। উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতােদর কায ম 
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার 
( িম) গণ মিনটর করেবন। 
৩। আগামী  মােস িবধামত সময় জলা রিজ ার 
এবং িনকাহ রিজ ারগণেক িনেয় এক  সভার 
আেয়াজন করেত হেব।  

১.অিতির  জলা 
ািজে ট। 

২. উপেজলা িনব াহী        
অিফসার(সকল)।  
৩. সহকারী কিমশনার 
( িম), (সকল)।  
৪. জলা মিহলা িবষয় 
ককম কতা, 
লালমিনরহাট। 
 



০৭. বাংলােদশ 
রলওেয় 

িবভাগ  

েন িবনা িকেটর যা ীগণেক জল/জিরমানা এবং অ া  
অপরােধর জ  মাবাইল কােট র েয়াজন হেল তাৎ িণকভােব জলা 

শাসনেক অবিহত করার জ  িবভাগীয় রলওেয় ব াপকেক অ েরাধ করা 
হয়।  

১. েন িবনা িকট মন িতেরােধ মাবাইলেকাট  
পিরচালনা অ াহত রাখেত হেব। এ ে  জলা 

শাসনেক অবিহত করেত হেব।  
২. রলওেয়র স ি  হেত অৈবধ াপনা উে েদর 

ে  জলা শাসনেক অবিহত করেত হেব।  

০১। িবভাগীয় রলওেয় 
ব াপক, 

লালমিনরহাট। 
০২। অিফসার ইন- চাজ, 
িজ আর িপ থানা,  
বাংলােদশ রলওেয়, 
লালমিনরহাট। 

০৮
. 

া  িবভাগ এম.ও. সা ীেদর আদালেত হািজর করার াপাের  জলার ে  
এম.ও.সা ীর িত সমন  জািরর ে  িসিভল সাজন এবং বািহেরর জলার 

ে   িলশ পার পদে প িনেবন মেম  সভায় আেলাচনা হয়।   

জলার ে  িসিভল সাজন এবং জলার বািহের 
এম.ও.সা ীেদর িত সমন জািরর িবষেয় িলশ 

পার, লালমিনরহাট েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।  
 

১। িলশ পার, 
লালমিনরহাট। 
২। িসিভল সাজন, 
লালমিনরহাট।  

০৯
. 
 

মাবাইল 
কাট  

পিরচালনা  

(১) িব  অিতির  জলা ািজে ট জানান ন ন িনেদ শনা মেত 
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িনব াহী ািজে টগণ   উপেজলায় কমপে  
০৫(প চ) িদন মাবাইল কাট  পিরচালনা করেবন।  পৗর এলাকায় িত পে  
কমপে  ০৫িদন মাবাইল কাট  পিরচালনা করেত হেব।  

(২) এখন থেক মাদক  িনয় ণ অিধদ র ক ক অিভযান 
পিরচালনার সময় সংি   উপেজলা িনব াহী অিফসারেক/থানার ভার া  
কম কতােক অবিহত করার  িস া  হীত হয়। তারা মাদক  িনয় ণ 
অিধদ রেক যানবাহন থানার ভার া  কম কতা িলশ ফাস  ারা সহেযািগতা 
করেবন।  

 (১)  মাপ অ যায়ী  মাবাইল কাট  পিরচালনার 
সং া আেরা ি  করেত হেব।  
(২) মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনার সময় 
পিরদশ ক, মাদক   িনয় ণ অিধদ র, লালমিনরহাট 
সােকল, লালমিনরহাট সংি  উপেজলা িনব াহী 
অিফসারেক/ থানার ভার া  কম কতােক অবিহত 
করেবন।  
 

(১) উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, িনব াহী 

ািজে ট (সকল)।  
(২) পিরদশ ক,মাদক  
িনয় ণ  অিধদ র, 
লালমিনরহাট (সােকল)।  

 
অতঃপর আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায়  উপি হত সকলেক আবারও  ধ বাদ জািনেয় সভা সমা  ঘাষণা করা হয়। 

 

া িরত/- 

( মাঃ হািব র রহমান ) 

জলা ািজে ট 
লালমিনরহাট 

ফান-০৫৯১-৬২০২০(অিফস) 
dclalmonirhat@mopa.gov.



 


