
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ 

িডিশয়াল ি খানা শাখা

ময়মনিসংহ জলার আগ /২০২১ মােসর জলা আইন- লা কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাহা দ এনা ল হক 
 জলা ািজে ট, ময়মনিসংহ

সভার তািরখ  ০৮ আগ  ২০২১
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান ম সফটওয় ার
উপি িত ৫৩ জন
     সভার ারে  সভাপিত াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ও ১৫ আগে র সকল
শিহদেদর িত িবন  া াপন কেরন। সভায় ভা য়াল প িতেত সং  সকল সদ েক াগত জানান। জলা আইন-

লা কিম র মাননীয় উপেদ া (১) জনাব ক এম খািলদ, মাননীয় িতম ী, সং িত িবষয়ক ম ণালয় ও মাননীয়
সংসদ সদ , ময়মনিসংহ- ০৫ ( াগাছা), (২) জনাব নািজম উি ন আহেমদ, মাননীয় সংসদ সদ , ময়মনিসংহ- ০৩
( গৗরী র) এবং (৩) জনাব ফখ ল ইমাম, মাননীয় সংসদ সদ , ময়মনিসংহ- ০৮ (ঈ রগ ) সভায় ভা য়াল প িতেত
উপি ত থাকায় তাে র ধ বাদ াপন করা হয়। 
কেরানা ভাইরাস এর উ ুত পিরি িত িনয় েণ সকল সদ গণ সমি ত য়াস অ াহত রাখেত সকলেক আ ান জানােনা
হয়। অত:পর আইন- লা কিম র আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কায ম  করা হয়। কেরানা ভাইরাস এর উ ুত
পিরি িত মাকােবলায় মাবাইল কােটর অিভযান ি সহ সকল আইন েয়াগকারী সং ােক অিভযান পিরচালনায় আেরা
কেঠার হওয়ার িস া  হীত হয়। সভায় িন িলিখত আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:

আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
০১০১। । িবগতিবগত   সভারসভার  কায িববরণীকায িববরণী  প াঠপ াঠ   ওও  অ েমাদনঅ েমাদন

ক) িবগত সভার কাযিববরণী ও বা বায়ন অ গিত িতেবদন 
উপ াপন করা হয়।

খ) আইন- লা পিরি িত স ত রাখার লে  উপেজলা আইন-
লা কিম র মািসক সভা মি পিরষদ ক ক িনধািরত িত 

মােসর িনিদ  সমেয় আেয়াজন ও কাযিববরণী যথাসমেয় রেণর 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
গ) আইন- লা পিরি িত স ত রাখার লে  ইউিনয়ন আইন-

লা কিম র মািসক সভা িনয়িমত আেয়াজন ও কাযিববরণী 
যথাসমেয় উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয় রেণর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। 

ক) িবগত সভার কাযিববরণীেত কান 
সংেযাজন ও িবেয়াজন না থাকায় এবং 
কান সংেশাধনী াব উ ািপত না 

হওয়ায় তা সবস িত েম ঢ়ীকরণ 
করা হয়।
খ) উপেজলা আইন- লা কিম র 
মািসক সভা স  কের কাযিববরণী 
পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে  
আবি কভােব এ কাযালেয় রেণর 
িস া  হীত হয়। 

গ) ইউিনয়ন আইন- লা কিম র 
কাযিববরণী  িত মােসর িনিদ  
তািরেখর মে  সং হকরণ এবং া  
কাযিববরণীর সং া উপেজলা 
আইন লা সভার কাযিববরণী 
উ াপেনর িস া  হীত হয়।

 ক) সকল সদ , 
জলা আইন-

লা কিম , 
ময়মনিসংহ।

খ) উপেজলা 
িনবাহী অিফসার

(সকল), 
ময়মনিসংহ।

  
  

গ) উপেজলা 
িনবাহী অিফসার

(সকল), 
ময়মনিসংহ।

০২০২। । িবগতিবগত   মােসরমােসর  অপরাধিচঅপরাধিচ   পয ােল াচন াপয ােল াচন া
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ক) িলশ পার, ময়মনিসংহ ক ক উপ ািপত িবগত মােসর 
অপরাধিচ  পযােলাচনায় দখা যায়,  ময়মনিসংহ জলার ১৪  
থানায় লাই/২০২১ মােস ৪০৯  এবং ন/২০২১ মােস ৪৭৬  
মামলা দােয়র হেয়েছ। লাই/২০২১ মােস ন/২০২১ মােসর লনায় 
৬৭  মামলা কম দােয়র হেয়েছ এবং িবগত বছেরর একই সমেয় 
অথাৎ লাই/২০২০ মােসর লনায় ৪১  মামলা কম দােয়র হেয়েছ। 
বতমােন জলার সািবক আইন- লা পিরি িত াভািবক রেয়েছ।

জলার সািবক আইন- লা পিরি িত 
িনয় েণ রাখেত িবিভ  আইন- লা 
র াকারী বািহনীসহ সংি  সকলেক 
যথাযথ আইনী পদে প হণ করেত 
হেব। 

িলশ পার, 
ময়মনিসংহ। 

  পিরচালক, 
র◌্যাব-১৪, 
ময়মনিসংহ।

িব   অিতির  
জলা ািজে ট, 
ময়মনিসংহ।

খ) আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। অপরাধ বণতা াস এবং আইন-

লা পিরি িত স ত রাখার জ  গােয় া তৎপরতা ি সহ 
ন, স াস, নাশকতা, নারী িনযাতন, দ তা, অপহরণ, মাদেকর 
বণতা রাধ, ডাকািত ও জি  তৎপরতা িতেরাধসহ আইন-

লা পিরি িত াভািবক রাখার লে  যথাযথ কায ম হেণর 
উপর ােরাপ করা হয়।

আইন- লা পিরি িত ি িতশীল 
রাখার লে  গােয় া তৎপরতা ি  
এবং িনয়িমত অিভযান অ াহত রাখার 
িস া  হীত হয়। 

িলশ পার; 
চয়ার ান, 

উপেজলা পিরষদ 
(সকল);
 পিরচালক, 

এনএসআই;
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল); 

ময়মনিসংহ।

গ) মসিজেদ মার নামােজর ৎবায় এবং ইমাম িশ েণ স াস, 
নাশকতা ও জি বােদর িব ে  জনসেচতনতা লক কায ম 
অ াহত রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। তাছাড়া মার 
নামােজর ৎবায় স াস, নাশকতা ও জি বাদ িবেরাধী ব  দান 
িনি তকরণ, িনয়িমত আিলয়া/কওমী মা াসা পিরদশন, ধম য় 

িত ান এবং মা াসা ও মসিজদ িভি ক কান অপরাধী চ  যােত 
গেড় উঠেত না পাের স িবষেয় সতক ি  রাখার উপর ােরাপ 
করা হয়।

ইমাম িশ ণ ও িবিভ  মসিজেদ 
ৎবার সময় স াস, নাশকতা ও 

জি বাদ িতেরােধ ইমামগেণর সি য় 
িমকা পালন এবং সেচতনতা লক 

কায ম অ াহত রাখার িস া  হীত 
হয়। তাছাড়া মা াসা, মসিজদ বা অ  
কান ধম য় িত ান িভি ক কান 

অপরাধী চ  যােত গেড় উঠেত না পাের 
স িবষেয় িনয়িমত পিরদশন এবং 

সতক ি  রাখার িস া  হীত হয়। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

ময়মনিসংহ।

  পিরচালক, 
ইসলািমক 
ফাউে শন, 
ময়মনিসংহ।

সভাপিত, ইমাম 
সিমিত, 

ময়মনিসংহ।
০৩০৩ । । নন ,  ,  য ৗনয ৗন   হয়রািনহয়রািন ,  ,  এিসডএিসড   িন ে পসহিন ে পসহ   জঘ ত মজঘ ত ম  অপরাধস হঅপরাধস হ   িনয় ণিনয় ণ   স িকতস িকত   আেল াচন াআেল াচন া

সভায় শকাতর অপরাধ যমন: ন, যৗন হয়রািন, এিসড 
িনে প ও নারী িনযাতন স েক িবশদ আেলাচনা করা হয়। 

লাই/২০২১ মােস ন ০৮ , ধষণ ৩৪  ও নারী ও িশ  িনযাতন 
৫০  সংঘ ত হেয়েছ। ন, অপহরণ ও নারী িনযাতনসহ অ া  
জঘ  িতর অপরাধস হ কেঠার হে  দমন এবং সামািজক 
সেচতনতা ি র উপর সভায় ােরাপ করা হয়।

ন, যৗন হয়রািন, এিসড িনে প ও 
দ তাসহ অ া  শকাতর 
অপরাধস হ কেঠার হে  দমেনর লে  
আইনা গ ব া হণ এবং সামািজক 
সেচতনতা ি র জ  েয়াজনীয় 
কায ম অ াহত রাখেত হেব মেম 
িস া  হীত হয়।

িলশ পার; 
পিরচালক, 
র◌্যাব-১৪; 
চয়ার ান, 
উপেজলা 

পিরষদ (সকল); 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল); 

মিহলা িবষয়ক 
কমকতা, 

ময়মনিসংহ।
০৪০৪ । । মাদকমাদক   বহারবহার  রাধরাধ   সং াসং া   আেল াচন াআেল াচন া  
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জলা এবং উপেজলার িবিভ  ােন মাদক  িব য় ব  ও 
মাদেকর বণতা রােধ সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

লাই/২০২১ মােস ০৩  টা েফাস অিভযান পিরচালনার মা েম 
ইয়াবা ২০িপস, ফনিসিডল ০৮ বাতল; মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র ক ক ৫০  অিভযান পিরচালনার মা েম ৫০,০০০/-
টাকা এবং িলশ িবভাগ ক ক ১৪,৩১,৭৫০/- টাকার হেরাইন, 

াজা, দশী মদ, িবেদশী মদ, ইয়াবা, ইনেজকশন এবং ফনিসিডল 
উ ার করা হেয়েছ। মাদেকর বণতা রাধকে  মাদক বসায়ী/ 
পাচারকারীসহ সংি  ি েদর িচি ত কের তােদর িব ে  
আইনা গ ব া হণ এবং টা েফাস অিভযােনর সং া ি র 
উপর সভায় ােরাপ করা হয়।

ময়মনিসংহ জলা সদর এবং িবিভ  
উপেজলায় মাদক বসায়ী/ 
পাচারকারীেদর িচি ত কের তােদর 
িব ে  কেঠার আইনা গ ব া হেণর 
িস া  হীত হয়। এছাড়া মাদেকর 

বণতা রাধ ও মাদক িবি  বে  
টা েফাস অিভযােনর সং া ি  করেত 
হেব মেমও িস া  হীত হয়। 

িলশ পার, 
ময়মনিসংহ।

  িব  অিতির  
জলা ািজে ট, 
ময়মনিসংহ।
  উপেজলা 

িনবাহী অিফসার 
(সকল), 

ময়মনিসংহ।
   িব  িনবাহী 

ািজে ট 
(সকল), 

ময়মনিসংহ।
   উপ-

পিরচালক, 
মাদক  িনয় ণ 

অিধদ র, 
ময়মনিসংহ।
   াগ পার, 
ময়মনিসংহ।

০৫০৫ । । মাবাইলমাবাইল   কাটকাট   সং াসং া   তত   

ময়মনিসংহ জলার ১৩  উপেজলায় লাই/২১ মােস বাংলােদশ 
দ িবিধ ১৮৬০ এর আওতায় ৬৮৬ , সং ামক রাগ ( িতেরাধ, 
িনয় ণ ও িন ল) আইন ২০১৮ এর আওতায় ৭৭ , ভা া অিধকার 
সংর ণ আইন ২০০৯ এর আওতায় ০২ , মাদক  িনয় ণ আইন 
২০১৮ এর আওতায় ০৩ , বা মহাল ও মা  ব াপনা আইন ২০১০ 
এর আওতায় ০২ , পে  পাটজাত মাড়ক বা তা লক বহার আইন 
২০১০ এর আওতায় ০১ , ানীয় সরকার (িস  কেপােরশন) আইন 
২০০৯ এর আওতায় ০১ , সড়ক পিরবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় 
১২ সহ সবেমাট ৭৭১  মাবাইল কাট অিভযান পিরচালনা করা 
হেয়েছ। এেত ৭৩১৬  মামলা দােয়র, জিরমানা আদায় ৫০,৩৩,৩৮৫/- 
টাকা এবং ১১জনেক িবিভ  ময়ােদ কারাদ  দান করা হেয়েছ।

কেরানা ভাইরাস সং মণ িতেরােধ 
সামািজক র  িনি তকরণ, া িবিধ 
মেন চলা, লকডাউন ও হাম 
কায়ারা াইন িনি তকরণ, 

আবি কভােব মা  পিরধান করা, 
গণপিরবহেন া িবিধ মেন চলা, 
খা , ফল ল ইত ািদেত রাসায়িনক 
ও ভজাল িম ণ রাধ, মাদক ে র 

বহার রাধ এবং  ি িতশীল 
রাখার ব া হেণর িনিম  া মান 
আদালত পিরচালনা জারদার করেণর 
িস া  হীত হয়। 

িব  অিতির  
জলা ািজে ট, 
ময়মনিসংহ।

  উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 

(সকল), 
ময়মনিসংহ।

  সহকারী 
কিমশনার ( িম) 

(সকল), 
ময়মনিসংহ।

  িব  িনবাহী 
ািজে ট 

(সকল), 
ময়মনিসংহ।

০৬০৬ । । ামাম  আদ ালতআদালত   স েহরস েহর  মামল ামামল া  িন ি রিন ি র  সং াসং া   

ময়মনিসংহ জলায় াম আদালেত দােয়র ত মামলাস েহর িবষেয় 
সভায় পযােলাচনা করা হয়। লাই/২০২১ মােস জলার ১৩  
উপেজলায় ৭০৩  মামলা অিন  রেয়েছ। ত ে  সেবা  ি শাল 
উপেজলায় ২৪৪ , ভা কা উপেজলায় ১৬২  এবং লবাড়ীয়া 
উপেজলায় ১০১  মামলা অিন  রেয়েছ। মামলাস হ িন ি র 
িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়।

াম আদালেত দােয়র ত মামলাস হ 
যথাযথ ি য়ায় ত িন ি র 

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
িবেশষ কের ি শাল, ভা কা ও 

লবাড়ীয়া উপেজলাস েহর পি ং 
মামলা যথাযথ ি য়ায় ত িন ি  
করেত হেব। 

উপপিরচালক, 
ানীয় সরকার, 
ময়মনিসংহ।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

ময়মনিসংহ।

০৭০৭। । বা িববাহবা িববাহ   ওও  িন িষিন িষ   প িল িথনপ িল িথন   ময়মন িসংহময়মন িসংহ   জল াজল া  বা বায়নবা বায়ন

৩



ক) লাই/২০২১ মােস বা িববােহর কান অিভেযাগ না থাকায় 
মাবাইল কাট পিরচালনা করা হয়িন। বা িববাহ িতেরােধ 
মাবাইল কাট অিভযান ি  করেত হেব।

 খ) ‘িনিষ  পিলিথন  ময়মনিসংহ জলা’ বা বায়েনর লে  
িনয়িমত মাবাইল কাট অিভযান ও বাজার তদারিক অ াহত 
আেছ। লাই/২০২১ মােস পে  পাটজাত মাড়ক বা তা লক 

বহার আইন ২০১০ এর আওতায় ০১  মাবাইল কাট অিভযান 
পিরচালনা করা হেয়েছ। িনিষ  পিলিথেনর বহার রাধ, 
জনসেচতনতা ি র উপর সভায় ােরাপ করা হয়।

ক) বা িববাহ িতেরােধ মাবাইল 
কাট অিভযান ি র িস া  হীত 

হয়। 

খ) ‘িনিষ  পিলিথন  ময়মনিসংহ 
জলা’ বা বায়েনর লে  িনয়িমত 
মাবাইল কাট অিভযান, বাজার 

তদারিক সহ পিলিথন বহােরর ফল 
স েক জনসেচনতা ি  করেত হেব। 

ক) িব  অিতির  
জলা ািজে ট;  
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার 
(সকল);  সহকারী 
কিমশনার ( িম) 

(সকল);  িব  িনবাহী 
ািজে ট (সকল), 
ময়মনিসংহ।

খ) িব  অিতির  
জলা ািজে ট;  
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার 
(সকল);  সহকারী 
কিমশনার ( িম) 

(সকল);  িব  িনবাহী 
ািজে ট (সকল), 
ময়মনিসংহ।

০৮০৮। । িবিবধিবিবধ
ক) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ভা কা, ময়মনিসংহ জানান, ধনী-
গরীব উভয় িণর মা ষই বেনর জায়গা দখল কের আেছ। িক  
উে দ/ মামলা দােনর ে  মা  গরীব মা ষেদর িচি ত করা 
হয়। ধণাঢ  ি রা উ  উে দ অিভযােনর বািহের থােক।

ক) 
i) ভা কা উপেজলায় বন িবভােগর 
সীমানা ত িনধারেণর িস া  হীত 
হয়। 
ii) বন মামলাস হ যথাযথ ি য়ায় 
ত িন ি  করেত হেব।

িবভাগীয় বন 
কমকতা, 

ময়মনিসংহ

অিতির  জলা 
শাসক (রাজ ), 
ময়মনিসংহ

খ) ধাবাউড়া উপেজলা া  কমে ে র িনকটবত  নাম- বনােম 
িবিভ  ি িনক ও ডায়াগেনাি ক স ারসহ ময়মনিসংহ জলায় 
সকল বসরকাির হাসপাতাল, ি িনক ও ডায়াগেনাি ক 
স ারস েহর লাইেস  তদারিকর িবষেয় ােরাপ করা হয়। 

খ) ময়মনিসংহ জলায় সকল 
বসরকাির হাসপাতাল, ি িনক ও 

ডায়াগেনাি ক স ারস েহর লাইেস  
িনয়িমত তদারিকসহ িচিকৎসা সবা 
িনি তকরেণ মিনটিরং এর িস া  

হীত হয়। 

িসিভল সাজন; 
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার (সকল);  
ময়মনিসংহ

গ) জনাব নািজম উি ন আহেমদ, মাননীয় সংসদ সদ , 
ময়মনিসংহ- ০৩ ( গৗরী র) জানান, ন েকাণা জলা হেত ঈ গ  
উপেজলা হেয় শাহবাজ র এর রা ার উ য়ন কাজ চলমান রেয়েছ। 
রা ার উ য়েনর জ  িম অিধ হেণর টাকা পিরেশাধ না করায় িম 
মািলকগণ দখল ছাড়েছন না। এেত কের রা ার উ য়েনর কাজ ব  
রেয়েছ। 

গ) ন েকাণা জলা হেত ঈ গ  
উপেজলা হেয় শাহবাজ র পয  রা া 
িনমােণ অিধ হণ ত িমর টাকা ত 
পিরেশােধর িস া  হীত হয়। 

অিতির  জলা 
শাসক (রাজ ), 
ময়মনিসংহ

ঘ) জনাব ফখ ল ইমাম, মাননীয় সংসদ সদ , ময়মনিসংহ- ০৮ 
(ঈ রগ ) জানান, বাংলােদেশ িব েতর কান ঘাটিত নই। িক  
ময়মনিসংহ জলা শহরসহ উপেজলাস েহ িনয়িমত লাড- শিডং 
হে । এেত কের জনগেণর ভাগাি  ি  হে । লাড- শিডং সম া 
সমাধােনর সভায় ােরাপ করা হয়।

ঘ) ময়মনিসংহ জলা শহরসহ 
উপেজলাস েহ যাি ক / মরামেতর 
জ  ৩০ িমিনেটর অিধক সময় লাড-
শিডং এর েয়াজন হেল তা হ া  

মাইিকং কের জনগণেক অবিহত করার 
িস া  হীত হয়। 

িনবাহী েকৗশলী, 
বাংলােদশ িব ৎ 

উ য়ন বাড, 
ময়মনিসংহ

জনােরল 
ােনজার, 

ময়মনিসংহ প ী 
িব ৎ সিমিত- ১

ঙ) জনাব ক এম খািলদ, মাননীয় িতম ী, সং িত িবষয়ক 
ম ণালয় ও মাননীয় সংসদ সদ , ময়মনিসংহ- ০৫ ( াগাছা) 
জানান, বতমােন বি ক মহামারী কেরানা ভাইরােসর সং মণ 

িতেরাধসহ আ া  রাগীেদর -িচিকৎসা িনি তকরেণর সমােজর 
সকল েরর মা েষর সহেযািগতা কামনা কেরন। 

ঙ) বি ক মহামারী কেরানা ভাইরােসর 
সং মণ িতেরাধসহ আ া  রাগীেদর 

-িচিকৎসা িনি তকরেণর সমােজর 
িব শালীেদর সহেযািগতা করার জ  
িস া  হীত হয়। 

সংি  সকল
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চ) র/ মৎ  খামােরর পাড় রা া ষা থাকার ফেল রা ার 
একপাশ ত ভে  পেড়। এেত সরকােরর অথ অপচয় হে  ও 
জনগেণর ভাগাি  াস পাে  না। রা ার পােশ েরর পাড় াধা 
থাকেল রা া েলা সহেজ ন  হেতা না।

চ) র/ মৎ  খামােরর রা া ষা 
পাড় আলাদাভােব িনমাণ করার লে  
খামার মািলক/ র মািলকেদর 
না শ দান করার মা েম িনধািরত 

সমেয় কাযকরী ফলাফল না পাওয়া 
গেল মাবাইল কাট পিরচালনার 

মা েম ব া হেণর িস া  হীত 
হয়। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

ময়মনিসংহ

ছ) লবাড়ীয়া উপেজলা হেত ময়মনিসংহ জলা শহেরর র  ২০ 
িক:িম:। এই রা ায় য ত  ীডে কার দওয়া হেয়েছ। এেত কের 
সড়ক ঘটনার ি  রেয়েছ। 

ছ) লবাড়ীয়া উপেজলা হেত 
ময়মনিসংহ জলা শহেরর রা ায় 
অপিরকি ত ীডে কার উে দ ও 
পিরকি ত ীডে কার াপেনর িস া  

হীত হয়। 

িনবাহী েকৗশলী, 
এলিজইিড/সওজ, 

ময়মনিসংহ

সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন বক অ গিত িতেবদন আগামী ০৫/০৯/২০২১ ি : তািরেখর মে  ই- মইেল
(acjmmymensingh@ mopa.gov.bd) রণ করা িস া  হীত হয়। অত:পর উপি ত সকলেক ধ বাদ
জািনেয় এবং পরবত  সভায় ১২/০৯/২০২১ তািরেখ (মােসর ২য় রিববার) অংশ হেণর আ ান জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা করা হয়। 

 

মাহা দ এনা ল হক 
জলা ািজে ট, ময়মনিসংহ

ারক ন র: ০৫.৪৫.৬১০০.০১০.০৩.০০৫.১৯.৬৪০ তািরখ: 
১৪ আগ  ২০২১

৩০ াবণ ১৪২৮

িবতরণ ( 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) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ময়মনিসংহ
৪) িলশ পার, ময়মনিসংহ
৫) অিধনায়ক , ৩৯ িবিজিব, ময়মনিসংহ
৬) পিরচালক, র◌্যাব-১৪, ময়মনিসংহ
৭) ধান িনবাহী কমকতা, ময়মনিসংহ িস  কেপােরশন
৮) ................................................................................................, ময়মনিসংহ
৯) চয়ার ান, ..................... উপেজলা পিরষদ, ময়মনিসংহ
১০) ময়র, .......................... পৗরসভা, ময়মনিসংহ
১১) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, ময়মনিসংহ
১২) ................................................................................................, ময়মনিসংহ
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