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িবষয় ◌ঃ        মাচ, ২০১৪ মােসর জলা আইন- লা কিম র সভার কায িববরণী। 
 
সভাপিত ◌ঃ জনাব মাঃ হািব র রহমান 

জলা ািজে ট 
লালমিনরহাট। 
 

তািরখ ◌ঃ ১২/০৩/২০১৪ ি া ।  
সময় ◌ঃ সকাল- ১১.০০ ঘ কা। 
 

ান ◌ঃ জলা ািজে েটর সে লন ক , লালমিনরহাট। 
 

উপি িত ◌ঃ সভায় উপি ত সদ ে র তািলকা পিরিশ   ’ক’ ত ও অ পি ত সদ ে র তািলকা পিরিশ  ‘খ’ ত দখােনা হ’ল। 
 

সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন সভায় জানান য, ইেতামে  এ জলার পাট াম, হাতীবা া ও লালমিনরহাট সদর উপেজলায় উপেজলা পিরষদ 
িনব াচন ুভােব স  হেয়েছ। বতমােন এ জলার আইন- লা পিরি িত ভাল রেয়েছ। অবিশ  উপেজলা পিরষেদর িনব াচন যােত ভুােব স  করা যায় সজ  আইন- লা পিরি িত 

াভািবক রাখার ােথ  িবিজিব, িলশ, র াব ও আনসার বািহনীসহ সকল আইন- লা বািহনীেক সতক থাকার আহবান জানান। আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার ােথ  সংি  সকলেক 
আ িরকতার সােথ দািয়  পালেনর জ  অ েরাধ জানান এবং স িবষেয় সকেলর সব া ক সহেযািগতা কামনা কেরন। 

২। িলশ পার(ভার া ), লালমিনরহাট সভায় জানান য, অপরাধ পিরসং ান অ যায়ী িবেবচ  মােস মামলা গত মােসর চেয় মামলা কেমেছ। তেব নারী ও িশ  িনয াতেনর মামলা 
বেড়েছ। িবেবচ মােস ১  হত া মামলা হেয়েছ। গ  বসােক ক  কের হত া মামলা  সংঘ ত হেয়েছ। মামলা  তদ াধীন আেছ। শাসিনক তাৎ িণক তৎপরতার কারেণ িবেবচ  মােস আইন-

লা পিরি িত মাটা  ভাল আেছ। আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার জ  আইন- লা বািহনীর অ লতার কারেণ আইন- লা র াকারী বািহনীর সােথ ানীয় জনগণেক সি য় 
হওয়ার উপর িতিন ােরাপ কেরন। তাহেল আইন- লা পিরি িতর উ িত রাি ত হেব মেম  মত কাশ কেরন।  

৩। জনাব মাঃ শিফউল আলম খান, অিধনায়ক, ১৫ িবিজিব, লালমিনরহাট িবেবচ মােস তার িত ােনর হীত কায েমর উপর ব  রােখন। িতিন সভায় জানান য, িনয়িমতভােব 
চারাচালান িবেরাধী অিভযান পিরচালনা করা হে । পিরচািলত অিভযােনর িতেবদন যথারীিত পাি ক ও মািসক িভি েত রণ করা হে । িবিভ  মাদক  যমন িবেদশী মদ, ফি িডল, 

গ জাসহ িবিভ  চারাচালােনর ািদ জ  করা হে । গ া র ও মাগলহােট বক ছেলরা মাটর সাইেকেল কের দল েধ ফি িডল খেত যাে । ানীয় ইউিপ চয়ার ান ও গ মা  ি েদর 
সােথ সম য় সাধন করা হে । মাবাইল কাট  িদেয় অিভযান পিরচালনা করেল সম ার সমাধান হেত পাের। চারাকারবারীরা ধরা পড়েছ। ভারতীয় সীমানায় বসবাসরত ামবাসীগণেক সেচতন 
করা হে । উপেজলা পিরষদ িনব াচেনর কারেণ িবেবচ মােস কম অিভযান পিরচািলত হেয়েছ। এি ল থেক বশী কের অিভযান পিরচালনা করা হেব মেম  িতিন সভায় জানান।   

৪। জনাব মাঃ আতাউর রহমান, উপ-পিরদশ ক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, লালমিনরহাট সােকল, লালমিনরহাট সভায় জানান য, িবেবচ মােস ২৪  একক ও ৪  যৗথ মাট ২৮  
অিভযান পিরচালনা কের ১  িনয়িমত মামলা এবং ১১  মাবাইল কােট র অধীেন মামলা কেরেছন। ত আসামীর সং া ১৫ জন। জ ত মালামাল যথা েম ফি িডল ৮০ বাতল, গ জা ৩২০ 
া্ম ও তাড়ী ১৩ িলটার। সভাপিত এেত সে াষ কাশ কেরন এবং আেরা বশী কের অিভযান পিরচালনা কের লালমিনরহাট শহরেক মাদক  করার উপর ােরাপ কেরন। িতিন লালমিনরহাট 
পৗরসভার রপাড়, থানার িপছেন, উমলপাড়া, রলওেয় শন, সােকায়ার পাড়, ফায়ার সািভ স রাড থেক িফসারী কণ ার পয  ান েলােত মাবাইল কােট র সহায়তা িনেয় অিভযান 

পিরচালনা করার জ  মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর িতিনিধেক অ েরাধ জানান। িতিন মাদক িন েল শাসিনক সকল কার সহায়তা দােনর আ াস দন।   
 
আেলাচ িচ- ০১ ◌ঃ গত সভার কায িববরণী পাঠ ও অ েমাদন।  
 



অেলাচনা        ◌ঃ  সভায় গত ১২/০২/১৪ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী পাঠ কের শানােনা হয়। উ  কায িববরণীেত কান প সংেশাধনী না থাকায় তা সব স িত েম ঢ়ীকরণ করার 

অিভমত  কেরন।  

িস া     ◌ঃ  গত ১২/০২/১৪ তািরেখ অ ি ত জলা আইন- লা  কিম র সভার কায িববরণী  অ েমাদন করা হেলা।   

আেলাচ স~◌ূ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 ফ য়াির, ২০১৪ মােসর 
অপরাধ পিরি িতর িতেবদন পয ােলাচনা করা হয়। পয ােলাচনাে  দখা 
যায়, িবেবচ  মােস সংঘ ত অপরােধর মে  ন ১ , ধষ ণ ১ , নারী ও 
িশ  িনয াতন ১৪ , অ া  ির ৩ , চারাচালান ১ , মাদক  ৬ , 
অ া  ৬১  সহ সব েমাট ৮৭  মামলা দােয়র হেয়েছ যা ব বত  মােসর 
চেয় ২৮   মামলা কম  এবং ব বত  বছেরর একই মাস অেপ া ৩৮  

মামলা কম।  

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 এর 
চারাচালান ও 

মাদক িবেরাধী 
অিভযান সং া । 

িলশ পার, লালমিনরহাট ক ক দািখল ত ফ য়াির, ২০১৪ মােসর 
িতেবদন ে  দখা যায় য, িবেবচ  মােস িলশ ক ক কান চারাচালান 

মামলা আটক করা হয় নাই এবং কান মামলাও দােয়র করা হয়িন। িবিজিব 
িবেবচ মােস ১২৩০  চারাচালান ও মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনা 
কের ৪৪  মামলা কেরেছন। আটক ত মালামাল স হ যথা েম ভারতীয় 
ফি িডল- ১১৭১ বাতল, িবেদশী মদ- ৩৪৮ বাতল , ভারতীয় গ জা 

৯০.৯০০ কিজ, ভারতীয় পাির- ৬,৭৫০ িপচ, ইউিরয়া সার- ১৫০ কিজ, 
বাই-সাইেকল- ০৭ , মাটর সাইেকল-০২ , ভারতীয় িবিভ  কার 
মসলা-্২৬ কিজ, াি ক ব া- ৭০  ও ভারতীয় িজরা ৬৯ কিজ, 
ভারতীয় চাপাতা- ২৬ কিজ, বীজধান- ৩২০ কিজ, ি েলর াকািরজ- 
৮৫  ও ি েলর াস- ১৭০ । মাদক  িনয় ণ অিধদ র, লালমিনরহাট 
এর িতিনিধ জানান য, আেলাচ  মােস একক ভােব ২৮  অিভযান 
পিরচালনা কের ১  িনয়িমত মামলা, ১১  মাবাইল কােট র অধীেন 
মামলা কেরেছন। অিভযােন জ ত মালামাল যথা েম ফি িডল ৮০ 
বাতল, গ জা ৩২০ া্ম ও তাড়ী ১৩ িলটার। 

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 ায়ী ভােব 
চকেপা  াপন কের মাদক  বচােকনা 

এবং চারাচালান ব  করেত হেব। 
৩। সভায় উপ ািপত বিণ ত ান স েহ 
মাদক িনয় েণ মাবাইল কােট র মা েম 
িনয়িমত অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
 

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



ঃ নং িবভাগ / িত ান আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
 

০৩. ইসলািমক 
ফাউে শন 

 
 
 
 

উপ-পিরচালক ইসলািমক ফাউে শন, লালমিনরহাট এ জলায় মসিজদ 
িভিওক গণিশ া কায েম িনেয়ািজত ইমামগন যােত রাজৈনিতক কম কাে  
িল  হেত না পােরন এবং কান মসিজেদ যােত মৗলবাদ লক কান 
কায ম স েক আেলাচনা না হয় স িবষেয় জন সেচতনতা লক পদে প 
নয়া হেয়েছ। ফাউে শেনর আওতা েদর িনেয় কায ম চলমান আেছ। 

সভাপিত তা মিনটর করার জ  এবং মসিজেদর বািহেরও মৗলবাদ িবেরাধী 
কায েমর চারণা চালােনার জ  উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, 
লালমিনরহাটেক অ েরাধ জানান।  

১। উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, 
লালমিনরহাট মসিজেদর ইমামগণেক িনেয় 
মসিজেদর বািহেরও মৗলবাদ িবেরাধী 
কায ম স েক সেচতনতা লক চারণা 
চালােনার এবং স াস ও নাশকতা 

িতেরােধর লে  সেচতনতা ি র 
েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।   

 

উপ-পিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন, লালমিনরহাট।  
 
 
 
 

০৪. 

 

 

 

 

 

পিরবহণ স র, 
লালমিনরহাট 

িলশ পার, লালমিনরহাট সভায় জানা য, কিরমন, নিছমন, ভটভ  আইন 
কা েনর কান তায়া া না কেরই চািলেয় যাে । িমশনেমাড় ও িবিডআর 
রলেগট অেটা, কিরমন, নিছমন, ভটভ র া  বািনেয় ফেলেছ। 

যানবাহন চলাচেল িতব কতার ি  করেছ। সভাপিত উ  যান েলা 
অৈবধভােব ব িতক সংেযােগর মা েম াটারী চাজ িদে  িকনা স িদেক 
নজর িদেত এবং িনয়ম নীিত মেন না চলেল েয়াজনীয় আইনা গ ব া 
হেণর জ  িলশ পার, লালমিনরহাটেক অ েরাধ জানান। 

 
 

 িলশ পার, লালমিনরহাট িবষয়  
মিনটিরং করেবন এবং েয়াজনীয় 
আইনা গ পদে গ হণ করেবন। 
 
 
 
 
 
 

১. িলশ পার,লালমিনরহাট। 
 

০৫. িব ৎ িবভাগ সভায় িব ৎ পিরি িত িনেয় আেলাচনা করা হয়। লালমিনরহাট িব ৎ 
িবভােগর এ ািসে  ইি িনয়ার সভায় জানান য, বতমােন িব েতর কান 
লাড সিডং নাই। পাট াম সাইেড এক  সম া আেছ। পাট াম এলাকা  

রং েরর আওতাধীন। হাতীবা া, কালীগ , আিদতমারী ও লালমিনরহাট 
সদর উপেজলা লালমিনরহাট সােকেলর অধীন। িছট মহেল বধভােব 
িব েতর সংেযাগ দয়ার কান িনয়ম নাই। িবষয়  দখার জ  িতিন 
িব ৎ িবভােগর িতিনিধর ি  আকষ ণ কেরন।  অৈবধ িহটার এবং অৈবধ 
িব ৎ সংেযাগ িবি  করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
এ ািসে  ইি িনয়ার জানান ৮  জলার দািয়ে  মা  একজন ািজে ট 
িনেয়ািজত আেছন। িব ৎ ািজে টেক আেরা তৎপর হেত হেব। তেব 
সেচর মৗ ম িহেসে  িব েতর সরবরাহ িনি ত করেত হেব এবং িব ৎ 

সংেযােগর ে  সতকতা অবল ন করেত হেব।  

 ১। সেচর মৗ ম িহেসেব িব েতর 
সরবরাহ িনি ত করেত হেব।  
২। অৈবধ িহটার এবং িব ৎ সংেযাগ 
িবি  করার জ  িনয়িমত মাবাইল কাট  
পিরচালনা অ াহত রাখেত হেব । 

১. উপেজলা িনব াহী অিফসার, 
    পাট াম।  
২. িনব াহী েকৗশলী,   
    িবউেবা, লালমিনরহাট।  



ঃ নং িবভাগ / িত ান আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
 

০৬. মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র, 
লালমিনরহাট 

িত  উপেজলায় যৗন হয়রািন ও বা  িববাহ রাধকে  সেচতনতা লক 
কায ম ি  করা হে । উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ উপেজলা উ য়ন ও 
সম য় সভায় এ িবষেয় চারণা চািলেয় যাে ন। ত ও বা  িববাহ হে । 
িক  বা  িববাহ হেল মামলা করেত হেব এ িবষেয় কান েয়াজনীয় 
পদে প নয়া হে  না মেম  সভাপিত সকল উপেজলা িনব াহী অিফসার ও 
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার ি  আকষ ণ কেরন। ল পিরদ শেন গেল 
বাঝা যায় িতিনয়ত বা  িববাহ হে । আইন আেছ মামলা হেল বা  

িববাহ কেম যােব। সভায় আেলাচনাকােল যৗন হয়রািন বা িববাহসহ 
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।  

১। যৗনহয়রািন  বা িববাহ সহ অ া  
সামািজক িধর কান ত  অবগত হেল 
তাৎ িণকভােব জলা শাসন/ িলশ 
িবভাগেক অবিহত করেবন।   
২। ল-কেলেজ সেচতনতা ি র জ  
িনয়িমত সভা সিমনােরর েয়াজনীয় ব া 
হণ করেবন। এখন থেকেজলা/ উপেজলা 

মিহলা িবষয়ক কম কতা যত েলা বা  
িববাহ হেব তেতা েলা মামলা দােয়র 
করেবন।  
 

১.অিতির  জলা ািজে ট 
২. উপেজলা িনব াহী অিফসার 
    (সকল)।  
৩. জলা মিহলা িবষয় কম কতা 
    লালমিনরহাট। 
 

০৭. বাংলােদশ রলওেয় 
িবভাগ 

িবভাগীয় রলওেয় ব াপক, লালমিনরহাট এর িতিনিধ সভায় জানান য, 
বড়খাতা রলওেয় শেন হাট বসা এবং ভাটমারী রলওেয় শেন চা ও 
পােনর দাকান বেসেছ। খবের আসেল জবাবিদিহ করেত হেব। সভাপিত এ 
িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হেণর উপর ােরাপ কেরন। এছাড়া েন 
িবনা িকেটর যা ীগণেক জল/জিরমানা এবং অ া  অপরােধর জ  
মাবাইল কা©টর ে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।  
 

১. িবভাগীয় রলওেয় ব াপক 
     লালমিনরহাট। 
  

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

িলশ পার পদে প িনেবন মেম  সভায় আেলাচনা হয়। সভায় উপি ত 
িব  িপিপ জানান য, বতমােন সা ী হািজর করার িবষেয় কান সম  
নাই। তেব িক  টাউট এর কারেণ সা ী হািজর হেলও অেনক সময় 
সা ীেদর সা  হণ করা স ব হয় না। সা ী হািজর হেল িবনা কারেণ 
সা ীেক ফরত দয়া হয় না। 

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  



ঃ নং িবভাগ / িত ান আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
 

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  
পিরচালনা করেত হেব।  
(২) মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনার 
সময় পিরদশ ক, মাদক   িনয় ণ 
অিধদ র, লালমিনরহাট সােকল, 
লালমিনরহাট সংি  উপেজলা িনব াহী 
অিফসারেক ও থানার অিফসার ইনচাজেক 
অবিহত করেবন।  
 

১. উপেজলা িনব াহী অিফসার  
   /িনব াহী ািজে ট (সকল)  
(২) পিরদশ ক, 
    মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 
    লালমিনরহাট সােকল।  

১০. আনসার ও াম 
িতর া দল 

জলা কমানড া , আনসার ও িভিডিপ, লালমিনরহাট সভায় অ পি ত 
থাকায় উ  িবভােগর কায ম স েক আেলাচনা করা স ব হেলা না। তেব, 
উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কম কতাগণেক সি য় কের উ  িবশাল 
বািহনীেক এলাকার আইন- লা র ার জ  দািয়  দােনর জ  সদ গণ 
ঐক মত  পাষণ কেরন। 

আনসার ও াম িতর া দলেক সি য় 
কের উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ এলাকার 
শাি  ংখলা বজায় রাখার েচ া হণ 
করেবন। 

উপেজলা িনব াহী অিফসার 
(সকল) 

১১. সা দািয়ক 
স ীিত বজায় রাখা 

জলায় সা দািয়ক স ীিত বজায় রাখার জ  আইন ংখলা বািহনীর 
কায ম জারদার করার পাশাপািশ স াস ও নাশকতা িতেরাধ কিম র 
কায মেক গিতশীল করার জ  সভায় নরায় ঐক মত  পাষণ করা হয়। 
িহ  স দােয়র মেনাবল এবং িনরাপ ােবাধ ি র লে  এলাকায় কিম  
গড়েত হেব। 

িহ  স দােয়র মেনাবল এবং িনরাপ া 
বাধ ি র লে  এলাকায় গ ত 

উপেজলা/ইউিনয়ন িভি ক স াস ও 
নাশকতা িতেরাধ কিম েলােক সি য় 
রাখেত হেব। 

১. িলশ পার, লালমিনরহাট। 
২। উপেজলা িনব াহী অিফসার 
    (সকল) 

 

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

    া িরত/- 
( মাঃ হািব র রহমান) 

জলা ািজে ট 
লালমিনরহাট। 

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

 
 
 
 

 


