
 

 

ভাইস �চয়ারম�ােনর কায�ালয়। 

উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

িবষয়: আইন-শংৃখলা সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 

সভাপিত  ◌ঃ �মাঃ মিশউর রহমান, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                   উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ ভাইস �চয়ারম�ান অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ১০-১২-২০২১ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.৩০ ঘিটকা। 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ� ◌ঃ (�া�েরর �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র 

০১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন �া�িরত 

০২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �া�িরত 

০৩. জনাব �মা: আিম�ল হক সদ�  �া�িরত 

০৪. জনাব �মাঃ �সিলম �রজা সদ�  �া�িরত 

০৫. জনাব �িফয়া খাতুন সদ� সিচব �া�িরত 

 

আইন-শৃংখলা সং�ান�� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাঃ মিশউর রহমানর সভাপিতে� �� হয়। সভাপিত 

মেহাদয় উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) সকল পয�ােয় আইন-শৃংখলা �াভািবক রাখা �সে�। 

খ) মাদক �েব�র �লনেদন ব�করন এবং  

গ) িবিবধ। 

িস�ান�সমহু: 
ক) সভায় সদ� সিচব,  সকল পয�ােয় আইন-শৃংখলা �াভািবক রাখা িবষেয় িবস�ািরত আেলাচনা কেরন। সদ� 

সিচব বেলন, সকল পয�ােয় আইন-শৃংখলা �াভািবক রাখেত সকল ��িণর জনগণেক যার যার অব�ান �থেক 

এিগেয় আসেত হেব। তা না হেল আইন-শৃংখলার চরম অবনিত হেব । এজ� িতিন সকলেক �দেশর উ�য়েনর 

গিত অব�াগত রাখেত আইন-শৃংখলা র�ার উপর ���ােরাপ কেরন। 



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনাে� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� আইন-শৃংখলা র�ার িস�ান� 

স��স�িত�েম গৃিহত হয়। এ ��ে� থানা ভার�া� কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ 

করা হয়।  

খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, মাদক �েব�র �লনেদন স�ুন��েপ ব�ধ করা �েয়াজন। এ লে�� সকল 

পয�ােয় �পশাজীবীেদর এিগেয় আসার �েয়াজনীয়তার উপর ���ােরাপ করা হয়। থানা ভার�া� কম�কত�া এ লে�� 

�েয়াজনীয় �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন। 

গ. সভায় আর �কান িবেশষ আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার 

সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

         

                                                          (�মাঃ মিশউর রহমান) 

 ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                  উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা 

১. �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, নােচাল 

২. �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �চয়ারম�ান, কসবা ইউ. িপ, নােচাল 

৩. �মা: আিম�ল হক সদ�  �চয়ারম�ান, �নজামপুর ইউ. িপ, নােচাল 

৪. জনাব �মাঃ �সিলম �রজা সদ�  অিফসার ইনচাজ�, নােচাল থানা 

৫. জনাব �িফয়া খাতুন সদ� সিচব উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কম�কত�া, 
নােচাল 

 

 



 

 

 

ভাইস �চয়ারম�ােনর কায�ালয়।  

উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

িবষয়: আইন-শংৃখলা সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 

সভাপিত  ◌ঃ �মাঃ মিশউর রহমান, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                   উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ ভাইস �চয়ারম�ান অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ১০-০৫-২০২২ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.৩০ ঘিটকা। 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ� ◌ঃ (�া�েরর �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র 

০১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন �া�িরত 

০২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �া�িরত 

০৩. জনাব �মা: আিম�ল হক সদ�  �া�িরত 

০৪. জনাব �মাঃ �সিলম �রজা সদ�  �া�িরত 

০৫. জনাব �িফয়া খাতুন সদ� সিচব �া�িরত 

আইন-শৃংখলা সং�া� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাঃ মিশউর রহমানর সভাপিতে� �� হয়। সভাপিত 

মেহাদয় উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) �চারচালান ও মাদক�ব� িনয়�ণ �সে� এবং 

খ)  িবিবধ 

িস�া�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, সকল পয�ােয় �চারাচালান ও মাদক�ব� িনয়�ণ রাখা িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা 

কেরন। িতিন বেলন, সকল পয�ােয় �চারচালান ও মাদক�ব� িনয়�ণ রাখেত সকল ��িণর জনগণেক যার যার 

অব�ান �থেক এিগেয় আসেত হেব। তা না হেল আইন-শৃংখলার চরম অবনিত হেব । এজ� িতিন সকলেক 

�দেশর উ�য়েনর গিত অব�াগত রাখেত আইন-শৃংখলা র�ার উপর ���ােরাপ কেরন।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনাে� উপি�ত স�ািনত সদ�ব�ৃ �চারচালান ও মাদক�ব� িনয়�ণ করার  

িস�াে� একমত �পাষণ কেরন। এ ��ে� থানা ভার�া� কম�কত�ােক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় 

অ�েরাধ করা হয়।  

খ) সভায় আর �কান িবেশষ আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার 

সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

         

                                                           (�মাঃ মিশউর রহমান) 

 ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                 উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা 

১. �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, নােচাল 

২. �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �চয়ারম�ান, কসবা ইউ. িপ, নােচাল 

৩. �মা: আিম�ল হক সদ�য  �চয়ারম�ান, �নজামপুর ইউ. িপ, নােচাল 

৪. জনাব �মাঃ �সিলম �রজা সদ�  অিফসার ইনচাজ�, নােচাল থানা 

৫. জনাব �িফয়া খাতুন সদ� সিচব উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কম�কত�া, 
নােচাল 

 

 


