উপেজলা আইন-

লা কিম র ম ২০১৯ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত

:

মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার
িবরাম র, িদনাজ র

ান

:

উপেজলা শাসন সে লন ক

তািরখ

:

১৩.০৫.২০১৯ ি ঃ

সময়

:

সকাল ১০.০০ িমঃ

সভায় উপি ত/অ পি ত সদ গেণর নাম

:

পিরিশ ‘ক’ ও ‘খ’

সভার ারে সভাপিত উপি ত সদ

েক াগত জািনেয় সভার কাজ

কেরন। এ সভায় গত মােস অ ি ত সভার

কাযিববরণী পাঠ কের নােনা হয় এবং কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম তা ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর ম ২০১৯
মােসর আইন- ্ লা পিরি িত িনেয় িন প আেলাচনা করা হয়।
িবরাম র উপেজলার আইন
১।

লা িবষেয় আেলাচনাঃ

চয়ার ান, ২নং কাটলা ইউিপ জানান য, বতমােন আইন-

লা পিরি িত াভািবক রেয়েছ। কান সম া নই। তার

ইউিনয়েনর কাটলা বাজাের আিল ি ন কসাই বিশ দােম গ র মাংস িব য় করেছন। িতিন উ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর
অ েরাধ কেরন।
২। চয়ার ান, ১নং

র ইউিপ জানান য, তার ইউিনয়েনর বতমােন আইন-

লা পিরি িত াভািবক রেয়েছ। এ ইউিনয়েন

গােটা ওরেফ মিতন নােমর একজন লাক মাদেকর বসা করেছন। তােক ধরার েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ কেরন।
৩।

সভাপিত, নীিত িতেরাধ কিম , িবরাম র সভায় জানান য, ােম ােম লাকজন মাদক সবন করেছন। উ

মাদক

িত ইউিনয়েন ওয়াড কিম রেয়েছ। মাদক সবন িতেরাধ করার িবষেয় িনয়িমত ওয়াড কিম র

সবন িতেরাধ করার জ

সভা, ওঠান বঠেকর েয়াজনীয় ব া হেণর জ সংি

ইউিপ চয়ার ানগণেক অ েরাধ কেরন। িতিন সভায় আেরা জানান

য, িবনাইল ও জাতবানী ইউিনয়েনর মে অেনক রা ার ধাের

র রেয়েছ। উ

েরর পাড় ভে রা া ন হেয় যাে

।

িতিন

উ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ েরাধ কেরন।
৪।

উপেজলা া

ও পঃ পঃ অিফসার, িবরাম র সভায় জানান য, অেনক দাকােন রাতন খবেরর কাগেজ খাবার িড়েয়

িদেয় খাবার িব য় করা হে
৫।

।

যা াে র জ

িতকর। িতিন এ াপাের েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ েরাধ কেরন।

অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানা সভায় জানান য, পিব রমজান মাসেক িতন ভােগ ভাগ কের িনরাপ া

জারদােরর েয়াজনীয়

ব া হণ করা হেয়েছ। বতমােন আইন-

ব া

লা পিরি িত াভািবক রেয়েছ। আস ঈদউল িফতেরর

েত ঘর িখ মা ষ যােত িনরাপেদ বাড়ী িফরেত পাের এ াপাের েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব।

৬।
য,

জানাব মাঃ আকরাম হােসন, সাংবািদক, িবরাম র জানান য, িবরাম েরর আইন-

লা পিরি িত ভাল। িতিন জানান

স ােবর কিম র ময়াদ শষ হেয় গেছ। িতিন িবরাম েরর সকল সাংবািদকেদর িনেয় িবরাম র

স ােবর কিম র গঠেন

সহেযািগতা করার অ েরাধ কেরন।
৭।

চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িবরাম র সভায় অবিহত কেরন য, মাদেকর করাল াস থেক র া পাওয়ার জ

সকলেক সেচতন হেত হেব। যারা মাদেকর
করেত হেব। আস ঈদ উল িফতেরর

বসা কের তােদরেক ধরেত হেব এবং মাদেকর ফল স েক জনসেচতনতা ি

েত আইন-

লা পিরি িতর যােত কান কার অবনিত না ঘেট স াপাের েয়াজনীয়

ব া হেণর জ অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানার ি আকষণ কেরন।
সভাপিত ত র সমাপনী ব ে বেলন য, পিব রমজান মাস চলেছ। িনত
লে

িনয়িমত মাবাইল কাট পিরচালনা করা হে । আস ঈদ উল িফতেরর নামাজ

পিরষদ চয়ার ানগণেক ঈদগাহ মােঠর

েয়াজনীয় ে র

সহনীয় পযােয় রাখার

ুভােব আদায় করার লে

সকল ইউিনয়ন

া সবক কিম গঠন বক কিম র তািলকা জ রী িভি েত এ কাযালেয় দািখল করার

জ অ েরাধ করা হেলা।
সভার িস া
ঃ নং
১

২

৩

িস া
যৗথ অিভযান পিরচালনা করেত হেব

বা বায়েন
মাদক ও চারাচালােনর িব ে
১। উপেজলা িনবাহী অিফসার,িবরাম র, িদনাজ র
২। অিফসার ইন-চাজ, িবরাম র থানা, িদনাজ র
৩। কা ানী কমা ার/ক া কমা ার/ক া
ইন-চাজ (সকল), িবিজিব, িবরাম র
পৗরসভা ও ইউিনয়ন পিরষেদ গ ত ইউিনয়ন আইন- লা কিম র মািসক ১। ময়র, িবরাম র পৗরসভা, িবরাম র
সভা িনয়িমত ভােব করেত হেব এবং িত মােসর ০৫ তািরেখর মে
২। চয়ার ান (সকল) ইউিনয়ন পিরষদ, িবরাম র
কাযিববরণী সংি সকল কাযালেয় রণ িনি ত করেত হেব।
িত ইউিনয়েনর িত ওয়ােড সমােজর িবিভ
েরর লােকর ১। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িবরাম র

সম েয় মাদক িনয় ণ বা িববাহ, নারী ও িশ িনযাতন িতেরাধ
কিম জ রী িভি েত ১৫ সদ িবিশ ওয়াড কিম গঠন কের কিম র
তািলকা অিফসার ইনচাজ, িবরাম র থানা ও িন া রকারীর কাযালেয়
দািখল করেত হেব।
৪

৫
৬

পৗরসভা/ইউিনয়েনর সকল ওয়ােড গণমা
ি বগ ও ইমামেদর িনেয়
মাদেকর ফল ও নারী ও িশ িনযাতন িতেরাধ, বা িববাহ িতেরাধ িবষেয়
উঠান বঠক করেত হেব।
সকল মসিজেদ মাদেকর ফল স েক ইমামেদরেক ব
িদেত হেব।
আনসার িভিডিপর সদ েদর মা েম ােম মাদেকর ত সং হ কের থানায়
দািখল করেত হেব।

সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সদ

১। ময়র, িবরাম র পৗরসভা, িবরাম র
২। চয়ার ান (সকল) ইউিনয়ন পিরষদ, িবরাম র
১। ইমাম, সকল জােম মসিজদ, িবরাম র।
১। উপেজলা আনসার ও িভিডিপ অিফসার, িবরাম র

েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।
মাঃ তৗিহ র রহমান
উপেজলা িনবাহী অিফসার
িবরাম র, িদনাজ র
ও
সভাপিত
উপেজলা আইন- লা কিম
িবরাম র, িদনাজ র

