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িবভাগীয় আইন- লা কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ খিল র রহমান 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২৩ সে র, ২০২১ ি .
সভার সময় সকাল ১১:৩০ ঘ কা

ান Zoom িম ং
উপি িত পিরিশ  'ক' সদয় 

সভাপিত ভা য়াল সভায় সং  সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ েরাধ েম সদ -সিচব সভার
কাযপ মেত আেলাচ িচ উপ াপন কেরন।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১১ ::   িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ ও িনি তকরণ 
সভায় জানােনা হয় য িবভাগীয় আইন- লা কিম র গত সভা  ১৯ লাই, ২০২১ তািরেখ
অ ি ত হ য়েছ।সভার কাযিববরণী ইেতামে  সংি  সকেলর িনকট ই-নিথ/ই- মইেলর মা েম রণ করা হেয়েছ। িবগত
সভার কাযিববরণী উপ াপন করা হ ল এেত কান সংেশাধনী াব না থাকায় কাযিববরণী  অ েমাদন/িনি ত করা হয়।  
 
আেলাচ িচআেলাচ িচ--২২ ::    গত সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা ও বতমান সভার আেলাচ  ও িস া স : 
িবগত সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়।অতঃপর িন িলিখত িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও 
িস া স হ হণ করা হয়:  
 

আেলাচ  িবষয় িস া বা বায়ন/ম
১.১.   রািহ ারািহ া  সং াসং া ::
 সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস াে র পিরে ি েত 
রািহ ােদর িবষেয় সতক নজর রাখা হে । স িত 
মৗলভীবাজার জলায় রািহ া আগমেনর ঘটনা উ ঘা ত 

হেয়েছ, এ িবষেয় ইেতামে  িতকার লক ব া হণ করা 
হেয়েছ। সভায় ভারত সীমা  িদেয় যােত কান রািহ া 
বাংলােদেশ অ েবশ করেত না পাের সিদেক সতক থাকার 
জ  মতামত কাশ করা হয়। কান রািহ া ক ক পাসেপাট 

হণ বা নবায়ন যােত করেত না পাের সজ  সতকতা 
অবল েনর িবষেয় সভায় আেলািচত হয়।

১(১) িবভােগর কাথাও কান রািহ া পাওয়া 
গেল িলেশর সহায়তায় ক বাজােরর 

ক াে  পা েয় িদেত হেব। 

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, এসএমিপ, 
িসেলট।
(৩) জলা শাসক 
(সকল)।
(৪) অিধনায়ক র◌্যাব 
-৯, িসেলট।
(৫) িলশ পার 
(সকল)
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১(২) ভারত সীমা  িদেয় যােত কান রািহ া 
অ েবশ করেত না পাের সিদেক সতক ি  
রাখেত হেব।

(১) স র কমা ার 
িবিজিব, িসেলট
(২) স র কমা ার 
িবিজিব, ম ল
 

১(৩) কান রািহ া যােত বাংলােদশী 
পাসেপাট হণ করেত না পাের সজ  সেবা  
সতকতা অবল ন অ াহত রাখেত হেব।

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, 
এসএমিপ।
(৩) িলশ পার 
(সকল)।
(৪) পিরচালক 
িবভাগীয় পাসেপাট ও 
িভসা অিফস, িসেলট।

২.২.   জি বাদজি বাদ   মাকািবল ামাকািবল া::
 সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস া  অ য়ায়ী ম পিলটন 
এলাকায় ভাড়া য়ােদর তািলকা CIMS (Citizen 
Information Management System) এ 
অ করণ কায ম চলমান রেয়েছ। ব া  স ণ েপ চা  
হেল আইন- লা কায েম িবেশষ িবধা হেব। সভায় 
জানােনা হয় য িবট িলিশং এর মা েম জি বাদ 
মাকােবলায় েয়াজনীয় চার ও নজরদাির করা হে ।

২(১) ভাড়া য়ােদর তািলকা CIMS 
(Citizen Information 
Management System) এ 
অ করণ কায ম অ াহত রাখেত হেব। 

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, এসএমিপ, 
িসেলট।
(৩) জলা শাসক 
(সকল)।
(৪) অিধনায়ক 
র◌্যাব-৯, িসেলট।
(৫) িলশ পার 
(সকল)

৩.৩.   জল াজল া,  ,  উ প েজল াউ প েজল া  ওও  ইউ িনয়েনইউ িনয়েন   স াসস াস   ওও  ন াশকত ান াশকত া  
িত েরাধিত েরাধ   কিম রকিম র  কায মকায ম  জারদ ারকরণজারদ ারকরণ::

সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস াে র পিরে ি েত 
ইউিনয়ন, উপেজলা ও জলা স াস ও নাশকতা িতেরাধ 
কিম র কায ম অ াহত আেছ। িবিভ  পযােয় কিম র সভা 
অ ি ত হে । সীমা বত  এলাকাস েহ স াস ও নাশকতা 

িতেরােধ যৗথ চার সভা করা হে ।

৩(১) অিভভাবক, িশ াথ , িশ ক, ইমাম ও 
েরািহতেদর সােথ িনেয় স াসিবেরাধী 

পদে প হণ করার লে  ইউিনয়ন, 
উপেজলা ও জলা স াস ও নাশকতা 

িতেরাধ কিম র কায ম অ াহত রাখেত 
হেব।

(১) জলা শাসক 
(সকল)
(২) িলশ পার 
(সকল)

৩(২) সীমা বত  এলাকায় স াস ও নাশকতা 
িতেরােধ জলা শাসক, িলশ পার ও 

িবিজিবর সম েয় যৗথ গণ নানী করেত 
হেব। 

(১) স র কমা ার, 
িবিজিব, িসেলট।
(২) স র কমা ার, 
িবিজিব, ম ল।
(৩) জলা শাসক 
(সকল)
(৪) িলশ পার 
(সকল)
 

৪.৪.   িত ােনরিত ােনর  িনজিনজ   িনরাপ ািনরাপ া  ব াব া  িি ::
সভায় জানােনা হয় য গত সভার িস াে র পিরে ি েত িবিভ  

িত ােনর িনজ  িনরাপ া ব া গেড় লেত ানীয় চার 
কায ম অ াহত রেয়েছ। ণ াপনা ও অিফসস হেক 
িসিস ক ােমরার আওতা  করার িবষেয় জলা পযােয়র 
সভাস েহ আেলাচনা করা হে । এছাড়া িবিভ  ণ ােন 
িসিস ক ােমরা মরামতকরেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 
হয়।

৪(১) জলার িত  ণ িত ান তথা 
মসিজদ, মি র, বসা িত ান, অিফেসর 
িনজ  িনরাপ া ব া ি , যমন- (ক) 
িসিস ক ােমরা াপনসহ ন  ক ােমরাস হ 
মরামতকরণ, (খ) যাতায়াত মিনটিরং, (গ) 

িনরাপ া কম  িনেয়াগ ইত ািদ ব া হেণর 
জ  সংি  সকলেক উ ু  করেত িবষয়  
িনেয় জলা পযােয়র সভায় আেলাচনা 
অ াহত রাখেত হেব।

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, 
এসএমিপ।
(৩) জলা শাসক 
(সকল)
(৪) িলশ পার 
(সকল)
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৫.৫.   সািবকসািবক   আইনআইন -- ল াল া  প িরি িতপ িরি িত  : :
 সভায় জানােনা হয় য গত সভার িস াে র পিরে ি েত 
আইন- লা পিরি িত স ত রাখেত ানীয় জন িতিনিধ ও 
গ মা  ি েদর স ৃ  করা হে  এবং এ সং া  িনয়িমত 
সভা/উঠান বঠক অ ি ত হে । িসেলট জলার ওসমানীনগের 
এ এম েথ ডাকািতর ঘটনা িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 
ডাকাতেদর ততম সমেয় িচি ত কের ফতার করায় 
সংি েদর ধ বাদ াপন করা হয়। সভায় জানােনা হয় য 
সামেন হাওের মাছ আহরেণর মৗ ম  হেব। এ সময় 
জলমহােল আইন- লা বজায় রাখেত নজরদাির ি  করার 
িবষয় সভায় আেলািচত হয়।

৫(১) জলার আইন- লা পিরি িত স ত 
রাখেত ানীয় জন িতিনিধ ও গ মা  

ি েদর স ৃ  কের শাসিনক পদে প 
হণ অ াহত রাখেত হেব। 

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, 
এসএমিপ।
(৩) স র কমা ার 
িবিজিব, িসেলট
(৪) স র কমা ার 
িবিজিব, ম ল
(৫) জলা শাসক 
(সকল)।
(৬) অিধনায়ক 
র◌্যাব-৯, িসেলট।
(৭) িলশ পার 
(সকল)

৫(২) জলমহােল মৎ  আহরেণর সময় 
আইন- লা বজায় রাখেত িবেশষ পদে প 

হণ করেত হেব।

সভায় পিরেবশগত িবিভ  অপরাধ যমন নদী বা পাহাড়/ লা 
কেট অৈবধ মা /বা /পাথর উে ালন, িনধািরত এলাকার 

বাইের থেক পাথর/বা  উে ালন, পিলিথন শিপং াগ এর 
িব ার ইত ািদ অপরাধ বে  পদে প হেণর িবষয় আেলািচত 
হয়। সভায় সীমা  এলকায়ও পিরেবশ সং া  অপরােধর 
িব ে  অিভযান পিরচালনা করার িবষেয় মতামত কাশ করা 
হয়।

৫(৩) সীমা  এলাকাসহ অ া  এলাকায় 
পিরেবশ সং া  অপরাধ িতেরােধর জ  
অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, 
এসএমিপ।
(৩) স র কমা ার 
িবিজিব, িসেলট
(৪) স র কমা ার 
িবিজিব, ম ল
(৫) জলা শাসক 
(সকল)।
(৬) অিধনায়ক 
র◌্যাব-৯, িসেলট।
(৭) িলশ পার 
(সকল)
(৮) পিরচালক, 
পিরেবশ অিধদ র, 
িসেলট।

৬ .৬ .   মাদ েকরমাদ েকর  বহারবহার  রাধরাধ  : :
 সভায় জানােনা হয় য গত সভার িস াে র আেলােক 
মাদক  উপেজলা িহেসেব িবেবচনাধীন উপেজলাস েহ মাদক 
িবেরাধী চারািভযান অ াহত রাখা হেয়েছ।

৬(১) “মাদক  উপেজলা” ঘাষণার জ  
েয়াজনীয় পদে প হণ অ াহত রাখেত 

হেব।

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র , িসেলট।
(২) জলা শাসক 
(সকল)
(৩) অিতির  
পিরচালক,
 মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র, িসেলট।
(৪) সংি  উপেজলা 
িনবাহী অিফসার।

৬(২) মাদক িবেরাধী চারািভযান পিরচালনা 
অ াহত রাখেত হেব। 

(১) জলা শাসক 
(সকল)
(২) অিতির  
পিরচালক,
 মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র, িসেলট।
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৭.৭.   সড়কসড়ক   িনরাপ ািনরাপ া : :
 সভায় জানােনা হয় য, গত সভার িস া  অ যায়ী িনরাপদ 
সড়ক িনি তকরেণ হাইওেয়েত মাবাইল কাট পিরচালনাসহ 
সড়ক িনরাপ া িবষেয় জলা ও উপেজলায় সভা অ ি ত 
হে । হাইওেয়েত অন েমািদত যান (িসএনিজ, টমটম 
ইত ািদ) চলাচল বে র পদে প হণ করা হে । জলা 

শাসন ও জলা িলশ ক ক যানজট িনরসন স াহ পালেনর 
িবষয় সভায় আেলািচত হয়। 

৭(১) যানবাহেনর চালকেদর াইিভং লাইেস  
ও গািড়র কাগজপ  পরী ার িনিম  িনয়িমত 
মাবাইল কাট পিরচালনা করেত হেব।

৭(২) জলা ও উপেজলা পযােয় সড়ক 
িনরাপ া িবষেয় উ ু করণ সভার আেয়াজন 
অ াহত রাখেত হেব।
৭(৩) হাইওেয়েত িসএনিজ/অন েমািদত 
যান  রাখেত অিভযান/ মাবাইল কাট 
পিরচালনা করেত হেব।

(১) জলা শাসক 
(সকল)
(২) িলশ পার 
(সকল)।
(৩) িলশ পার, 
হাইওেয় িলশ, 
িসেলট অ ল।
(৪) উপ-
পিরচালক(ইি ঃ), 
িবআর এ, িসেলট 
িবভাগ, িসেলট।

সভায় জানােনা হয় য স িত নামগ  থেক িসেলট িদেয় 
যাতায়াতকারী যানবাহেন াদাবািজ সং া  পিরি িতর উ ব 
ঘেটেছ। ’ জলার সড়ক পিরবহন িমক সিমিতর মে  এ 
সং া  িবেরােধর ি  হেয়েছ। সভায় সড়েক অৈবধ াদাবািজ 
ব করণ ও নামগ  ও িসেলট জলার মে   িবেরােধর 
িবষেয় ব া হেণর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

৭(৪) নামগ  ও িসেলট জলার মে  সড়েক 
অৈবধ াদাবািজ বে র ব া হণ করেত 
হেব এবং ’ জলা পিরবহন িমকেদর 
িবেরাধ খিতেয় দখেত হেব।

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, 
এসএমিপ।
(৩) জলা শাসক, 
িসেলট/ নামগ ।
(৪) িলশ পার, 
হাইওেয় িলশ, 
িসেলট।
(৫) উপ-
পিরচালক(ইি ঃ), 
িবআর এ, িসেলট 
িবভাগ, িসেলট।

৮.৮.   কেরান াকেরান া  ভ াইরাসভাইরাস   িবষয়কিবষয়ক  : :
সভায় জানােনা হয় য, কেরানা পিরি িত মাকােবলায় েযাজ  

ে  আইনা গ কায ম হণ করা হে । কেরানাকালীন 
বাজার মিনটিরং কায ম অ াহত আেছ। কেরানা সং মণ 

িতেরােধ া িবিধ অ সরণ ও মা  পিরধান িবষেয় চার 
অ াহত রাখার িবষয় সভায় মতামত কাশ করা হয়

৮(১) কেরানাভাইরাস- ক উপল  কের যােত 
অৈবধ ম দধারী বা বাজাের অি রতা ি  না 
হয় বা পে র অ াভািবক  ি  না ঘেট স 
িদেক ি  রাখেত হেব। 

(১) জলা শাসক 
(সকল)
(২) িলশ পার 
(সকল)।
(৩) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার(সকল)।

৮(২) কেরানা ভাইরােসর া ভাব এড়ােত 
সং ামক িধ আইন ও িনয়মকা ন সং া  

চারণা অ াহত রাখেত হেব। সব  মা  
পিরধান িনি ত করেত চারণা, 
টহল/অিভযান ও মাবাইল কাট পিরচালনা 
অ াহত রাখেত হেব।

(১) জলা শাসক 
(সকল)
(২) িলশ পার 
(সকল)।
(৩) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার(সকল)।

৯.৯.   িবিবধিবিবধ : :
 ক. ড  রাগ িনয় ণ: সভায় জানােনা হয় মশক িনধেন 
িসেলট িস  কেপােরশেনর কায ম অ াহত আেছ। িক  
এলাকায় ড  লাভা পাওয়া গেলও কােনা ড  রাগী পাওয়া 
যায়িন।

৯(ক) ড  রাগ িনয় েণ মশার বংশ িব ার 
রােধ কাযকর ব া হণ করেত হেব।

(১) ধান িনবাহী 
কমকতা, িসিসক
 (২) ময়র, পৗরসভা 
(সকল)
 

খ. আনসার সদ েদর বেকয়া ভাতা: গত সভার িস াে র 
পিরে ি েত হিবগ  জলার ািত ািনক কায়াের াইন 
স াের কমরত আনসারগেণর বেকয়া বতন/ভাতা পিরেশােধর 

জ  মহাপিরচালক, া  অিধদ ের প  িলখা হেয়েছ মেম 
জলা শাসক, হিবগ  জানান। এখেনা িবষয়  সমাধান হয়িন।

৯(খ) হিবগ  জলার ািত ািনক 
কায়াের াইন স াের কমরত আনসারগেণর 

বেকয়া বতন/ভাতা পিরেশােধর িবষেয় 
যাগােযাগ ও পদে প হণ অ াহত রাখেত 

হেব।

(১) জলা শাসক, 
হিবগ ।
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গ. ানীয় সরকার িনবাচন: সভায় জানােনা হয় আগামী ৭ 
অে াবর ম ল উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান পেদর 
উপিনবাচন অ ি ত হেব। এ ছাড়া সারা দশ ািপ ইউিনয়ন 
পিরষদ িনবাচন অ ি ত হেব। িনবাচেন আইন- লা বজায় 
রাখেত েয়াজনীয় পদে প হেণর িবষয় সভায় আেলািচত 
হয়।
ঘ. নৗপেথ াদাবািজ: জলা শাসক, নামগ  জানান য 
িবিভ  নৗকা বা খয়াঘােটর ইজারাদাগণ অৈবধভােব নদীেত 
চলমান নৗকা থেক াদা উে ালন করেছন। এ সকল অৈবধ 
াদা উে ালন ব  করার িবষেয় সভায় আেলািচত হয়।

ঙ. শারদীয় গা জা উ যাপন: সভায় জানােনা হয় য আগামী 
১১ অে াবর থেক ১৫ অে াবর পয  শারদীয় গা জা 
অ ি ত হেব। শারদীয় গা জায় আইন- লা র া, এ 
সং া  ধমিবষয়ক ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী ব া হণ 
এবং ু- র ও পযা  িনরাপ ার সােথ জা উ যাপেনর 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

৯(গ) ম ল উপেজলা পিরষদসহ ানীয় 
সরকার িনবাচেন আইন- লা র ােথ 

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।
৯(ঘ) চলমান নৗকা থেক অৈবধ াদাবািজ 
বে র ব া হণ করেত হেব। এ লে  

ানীয় পযােয় চার ও সভা করেত হেব।
৯(ঙ) শারদীয় গা জা িবষেয় ধমিবষয়ক 
ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী ব া হণ 
করেত হেব এবং জা যােত ু- র ও 
পযা  িনরাপ ার সােথ িতপািলত হয় স 
লে  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

(১) িডআইিজ, 
িসেলট র ।
(২) িলশ 
কিমশনার, 
এসএমিপ।
(৩) জলা শাসক 
(সকল)।
(৪) অিধনায়ক, যা 
ব-৯, িসেলট।
(৫) িলশ পার 
(সকল)।

সভায় আর আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মাঃ খিল র রহমান 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৮.০৬.০০১.১৫.৩৬৩ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও কাযােথ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপ-মহা িলশ পিরদশক, িসেলট র , িসেলট।
৪) িলশ কিমশনার, এসএমিপ, িসেলট।
৫) স র কমা ার, িবিজিব, িসেলট।
৬) স র কমা ার, িবিজিব, ম ল, মৗলভীবাজার।
৭) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন, িসেলট।
৮) অিতির  ধান েকৗশলী, সওজ, িসেলট জান, িসেলট।
৯) ধান েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড, িসেলট।
১০) জলা শাসক, মৗলভীবাজার।
১১) জলা শাসক, নামগ ।
১২) জলা শাসক, িসেলট।
১৩) জলা শাসক, হিবগ ।
১৪) অিধনায়ক, র◌্যাব-৯, ইসলাম র, িসেলট।
১৫) িলশ পার, িসেলট।
১৬) িলশ পার, নামগ ।
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১৭) িলশ পার, হিবগ ।
১৮) িলশ পার, মৗলভীবাজার।
১৯) অিতির  পিরচালক, এনএসআই, িসেলট।
২০) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, িসেলট।
২১) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, িসেলট িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট।
২২) পিরচালক, আনসার ও িভিডিপ, িসেলট।
২৩) উপ-পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িসেলট।
২৪) উপ-পিরচালক, িবভাগীয় ত  অিফস, িসেলট।
২৫) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িসেলট।
২৬) উপ-পিরচালক (ইি ঃ), িবআর এ, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
২৭) জলা ইউিনট কমা ার, বাংলােদশ ি েযা া সংসদ, িসেলট জলা ইউিনট কমা ।
২৮) িলশ পার, হাইওেয় িলশ, িসেলট অ ল, িসেলট।
২৯) ময়র, জিকগ  পৗরসভা, জিকগ , িসেলট।
৩০) সহকারী পিরচালক, তামািবল ল ব র, িসেলট।
৩১) শন ােনজার, , িসেলট রলওেয় শন, িসেলট।
৩২) উপপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, িসেলট জলা কাযালয়।
৩৩) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িসেলট িবভাগ।
৩৪) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, িসেলট।
৩৫) উপপিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , িসেলট।
৩৬) সভাপিত, পিরবহন মািলক সিমিত, িসেলট।
৩৭) সভাপিত, চ ার অব কমাস এ  ই াি , িসেলট।
৩৮) সভাপিত, বার এেসািসেয়শন, িসেলট।
৩৯) সভাপিত, িসেলট স াব, িসেলট।
৪০) সভাপিত, পিরবহন িমক ইউিনয়ন, িসেলট।

 

মাঃ খিল র রহমান 
িবভাগীয় কিমশনার
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