
বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�মাবাইল �কাট � পিরচালনা সং�া� ত� িববরণী

 
মােসর নাম: আগ�, ২০২০ �মাবাইল �কােট �র সং�া
 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

(১) (২) (৩) (৪)

০১। ১০-০৮-২০২০ িমর�র �বগম রািশদা আ�ার
�ািজে�ট, িবএস�আই
 
জনাব �মাঃ শরীফ �হােসন
অিফসার (িসএম) িবএস�আই০২। 

০৩। 

০৪। ১৭-০৮-২০২০ বা�া �বগম রািশদা আ�ার
�ািজে�ট, িবএস�আই

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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�মাবাইল �কাট � পিরচালনা সং�া� ত� িববরণী: 
 

সা� �িফেকশন মাক�স (িসএম) উইং 
 

�মাবাইল �কােট �র সং�া: ৪১ � মামলার সং�া: ৫১ � 

 
 

িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

(৪) (৫) (৬) 

�বগম রািশদা আ�ার, িব� িনব �াহী 
িবএস�আই, ঢাকা। 

জনাব �মাঃ শরীফ �হােসন, িফ� 
িবএস�আই, ঢাকা। 

�সিলম �ইটস দই এ� িমি� 
ঘর, িমর�র-২, ঢাকা। 

ফােম �ে�ড িম�, িব�ট, �কক ও 
পাউ�� প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

ভা��ল িমি� ঘর, িমর�র-২, 
ঢাকা। 

ফােম �ে�ড িম�, িব�ট, �কক ও 
পাউ�� প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

ঢাকা �সিলম �ইটস, িমর�র-
২, ঢাকা। 

ফােম �ে�ড িম�, িব�ট, �কক ও 
পাউ�� প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

�বগম রািশদা আ�ার, িব� িনব �াহী 
িবএস�আই, ঢাকা। 

হ�ােভন িপওর ি�ংিকং 
ওয়াটার, দি�ণ বা�া, বা�া, 

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 

জিরমাণার পিরমাণ: ১৬,৩০,০০০টাকা। 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

(৭) (৮) (৯) 

�কক ও 
প�স�হ লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

২৫,০০০/-  
 

অথ �দ� 

�কক ও 
প�স�হ লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

২৫,০০০/-  
 

অথ �দ� 

�কক ও 
প�স�হ লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

২৫,০০০/-  
 

অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

৫০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

 
�েকৗঃ িফেরাজ আহ�দ
(িসএম) িবএস�আই, 

০৫। �লশান 

০৬। �লশান 

০৭। ২৪-০৮-২০২০ চকবাজার �বগম রািশদা আ�ার
�ািজে�ট, িবএস�আই
 
জনাব �মাঃ রােশদ আল মা�ন
অিফসার (িসএম) িবএস�আই
 

০৮। ২৪-০৮-২০২০ চকবাজার �বগম রািশদা আ�ার
�ািজে�ট, িবএস�আই
 
জনাব �মাঃ রােশদ আল 
অিফসার (িসএম) িবএস�আই
 

০৯। 

১০। চকবাজার �বগম রািশদা আ�ার
�ািজে�ট, িবএস�আই
 
জনাব এ এন এম ফরহাদ �হােসন
অিফসার (িসএম) িবএস�আই১১। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

�েকৗঃ িফেরাজ আহ�দ, িফ� অিফসার 
, ঢাকা। 

ঢাকা। মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�ােভ�ার শিপং মল, ফয়সাল 
টাওয়ার, �লশান-২, ঢাকা-
১২১২।  

িশ� �� খাবার,  কিফ প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�ােভ�ার শিপং মল, ফয়সাল 
টাওয়ার, �লশান-২, ঢাকা-
১২১২।  

কসেম�কস (�া�, টয়েলট 
�সাপ, �থেপ�) প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�বগম রািশদা আ�ার, িব� িনব �াহী 
িবএস�আই, ঢাকা। 

জনাব �মাঃ রােশদ আল মা�ন, িফ� 
িবএস�আই, ঢাকা। 

�মাঃ বােয়িজদ, �ােনজার, 
মা�েনর �হয়ার অেয়েলর 
কারখানা, িদ� বা� �লন, 
চকবাজার, ঢাকা। 

�হয়ার অেয়ল, �কােকানাট অেয়ল
প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

�বগম রািশদা আ�ার, িব� িনব �াহী 
িবএস�আই, ঢাকা। 

জনাব �মাঃ রােশদ আল মা�ন, িফ� 
িবএস�আই, ঢাকা। 

�মাঃ জািকর �হােসন, কম �চারী, 
মা�েনর �হয়ার অেয়েলর 
কারখানা, িদ� বা� �লন, 
চকবাজার, ঢাকা। 

�হয়ার অেয়ল, �কােকানাট অেয়ল
প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

�মাঃ আ��াহ, কম �চারী, 
মা�েনর �হয়ার অেয়েলর 
কারখানা, িদ� বা� �লন, 
চকবাজার, ঢাকা। 

�হয়ার অেয়ল, �কােকানাট অেয়ল
প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

�বগম রািশদা আ�ার, িব� িনব �াহী 
িবএস�আই, ঢাকা। 

জনাব এ এন এম ফরহাদ �হােসন, িফ� 
িবএস�আই, ঢাকা। 

�মাঃ আ�ল খােলক, �বসায়ী 
পাট �নার, �হয়ার অেয়েলর 
কারখানা, ৭, িদ� বা� �লন, 
চকবাজার, ঢাকা। 

কসেম�কস প� (�হয়ার অেয়ল
�কােকানাট অেয়ল) প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�মাঃ শাওন, কম �চারী, �হয়ার কসেম�কস প� (�হয়ার অেয়ল

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। (৩১ ধারা) 

প�স�হ 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 

টয়েলট 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 

�কােকানাট অেয়ল 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/-  
 

অথ �দ�  ও ১ 
�কা� টাকার 

মালামাল 
�ংস 

�কােকানাট অেয়ল 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/-  
 
 

অথ �দ� 

�কােকানাট অেয়ল 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/-  
 

অথ �দ� 

�হয়ার অেয়ল, 
প�স�হ 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 

�হয়ার অেয়ল, িবএস�আই ২৫,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

 

১২। 

১৩। ২৫-০৮-২০২০ ধামরাই জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
 
জনাব �েকৗঃ �মাঃ শিহ�ল ইসলাম
িফ� অিফসার (িসএম
ঢাকা। 

১৪। 

১৫। ০৯-০৮-২০২০ চা�গ�ও, 
চ��াম। 

জনাব ওমর ফা�ক , 
�ািজে�ট 
জনাব রাজীব দাশ ��
(িসএম), চ��া� 

১৬। ২৩-০৮-২০২০ 
 

সদর, 
�নায়াখালী। 
 

জনাব মীর কাম��ামান
�ািজে�ট 
জনাব �মাঃ আ�ল মা�ান
অিফসার (িসএম), িবএস�আই১৭। 

১৮। ২৫-০৮-২০২০ 
 

সদর, বা�রবান। 
 

জনাব মা��র রহমান 
িনব �াহী �ািজে�ট 
 
জনাব �মাঃ আ�ল মা�ান

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 
 

Page-3 

িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

অেয়েলর কারখানা, ৭, িদ� বা� 
�লন, চকবাজার, ঢাকা। 

�কােকানাট অেয়ল) প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�মাঃ ফািহম, কম �চারী, �হয়ার 
অেয়েলর কারখানা, ৭, িদ� বা� 
�লন, চকবাজার, ঢাকা। 

কসেম�কস প� (�হয়ার অেয়ল
�কােকানাট অেয়ল) প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� 
িবএস�আই, ঢাকা। 

�েকৗঃ �মাঃ শিহ�ল ইসলাম, 
িসএম), িবএস�আই, 

�রস �ড এ� �বভােরজ, িবিসক 
িশ� নগরী, ধামরাই, ঢাকা। 

পাউ��, িব�ট, �কক প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

িডলাইট �ড এ� �বভােরজ, 
িবিসক িশ� নগরী, ধামরাই, 
ঢাকা।  

পাউ��, িব�ট, �কক প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

, িব� িনব �াহী 

রাজীব দাশ ��, িফ� অিফসার 

সাকেসস �ড এ� �বভােরজ, 
চা�গ�ও, 
চ��াম। 
 

ফ� �ফাইড সয়ািবন �তল 
ওফ� �ফাইড পাম অিলম  
প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব মীর কাম��ামান, িব� িনব �াহী 

�মাঃ আ�ল মা�ান, িফ� 
িবএস�আই, চ��াম। 

রজনী গ�া �বকারী, কািলতারা 
বাজার, সদর, �নায়াখালী। 

পাউ��, িব�ট প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�াশনাল �ড এ� ই�াি�জ, 
দে�রহাট, সদর, �নায়াখালী। 

পাউ��, িব�ট প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

জনাব মা��র রহমান  �েবল, িব� 

�মাঃ আ�ল মা�ান 

�পার �ার �ড, ভরাখালী, 
বালাঘাটা, সদর, বা�রবান। 

পাউ��, িব�ট,  
�কক প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

প�স�হ 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

�হয়ার অেয়ল, 
প�স�হ 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

প�স�হ 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

প�স�হ 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
১৫(২) ও ১৮ 
ধারা 

২,০০,০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএসটআই 
আইন, ২০১৮ 
৩০ ধারা 

১৫,০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএসটআই 
আইন, ২০১৮ 
৩০ ধারা 

১২,০০০/- অথ �দ� 

প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 

৫০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

িফ� অিফসার (িসএম

১৯। ২৬-০৮-২০২০ �নাগরী, 
ব�শখালী, 
চ��াম। 
 

জনাব �মাঃ আিত�র রহমান
িনব �াহী �ািজে�ট 
জনাব রাজীব দাশ ��
(িসএম), িবএস�আই

২০। চ�ন�র, 
ব�শখালী, 
চ��াম। 
 

২১। ২০-০৮-২০২০ �য়াডা�া জনাব �রাইয়া মমতাজ
�ািজে�ট, �য়াডা�া।
 
জনাব দীপ�র �মার দ�
অিফসার (িসএম), িবএস�আই

২২। ২০-০৮-২০২০ �য়াডা�া জনাব শীবানী সরকার
�ািজে�ট, �য়াডা�া।
 
জনাব দীপ�র �মার দ�
অিফসার (িসএম), িবএস�আই

২৩। ২৪-০৮-২০২০ রাজনগর, 
�মৗলভীবাজার 

জনাব ি�য়াংকা পাল, 
�ািজে�ট, �মৗলভীবাজার।
 
জনাব �মাঃ ইয়ািছর আরাফাত
অিফসার (িসএম), িবএস�আই

২৪। ১৯-০৮-২০২০ সদর, ক�বাজার �সয়দ �রাদ ইসলাম, 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

িসএম)) 

জনাব �মাঃ আিত�র রহমান, িব� 

রাজীব দাশ ��, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, চ��াম। 

শাহ আমানত �বকারী, �নাগরী, 
ব�শখালী, চ��াম। 

পাউ��, িব�ট,  
�কক প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

িদ ঢাকা িকং, �বকারী, চ�ন�র, 
ব�শখালী, চ��াম। 

পাউ��, িব�ট,  
�কক প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব �রাইয়া মমতাজ, িব� িনব �াহী 
�য়াডা�া। 

জনাব দীপ�র �মার দ�, িফ� 
িবএস�আই, �লনা। 

��া এ�ার�াইজ, সদর, 
�য়াডা�া। 

�িড় লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

জনাব শীবানী সরকার, িব� িনব �াহী 
�য়াডা�া। 

জনাব দীপ�র �মার দ�, িফ� 
িবএস�আই, �লনা। 

�সিলম �ড, সদর, �য়াডা�া। িশ�খা� লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

, িব� িনব �াহী 
�মৗলভীবাজার। 

জনাব �মাঃ ইয়ািছর আরাফাত, িফ� 
িবএস�আই, িসেলট। 

িবসিম�াহ �বকারী, �ি�বাজার, 
রাজনগর, �মৗলভীবাজার। 

পাউ�� এবং িব�ট 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

, সহকারী কিমশনার আল �মা�ফা করেপােরশন, ি�ংিকং ওয়াটার প� 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

এর ৩৭ ও ৪৩ 

প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 
এর ৩৭ ও ৪৩ 

১০০০০/- 

প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 
এর ৩৭ ও ৪৩ 

২০০০০/- 

�িড় লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 
এর ৩৭ ও ৪৩ 

৮,০০০/- অথ �দ� 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 
এর ৩৭ ও ৪৩ 

১৫,০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 
এর ৩৭ ও ৪৩ 

৫০০০/- অথ �দ� 

ওজন ও ৫,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

ও িব� িনব �াহী �ািজে�ট
জনাব ইকবাল আহ�দ
(িসএম), িবএস�আই

২৭। ১৭-০৮-২০২০ ঠা�রগ�ও জনাব �মাঃ ফজেল রা�ী �চৗ�রী
িনব �াহী �ািজে�ট, ঠা�রগ�ও
জনাব ইবাদত মািনক
(িসএম) িবএস�আই, 

২৮। ১৮-০৮-২০২০ �গািব�গ�, 
গাইবা�া 

জনাব �মাঃ নািজর �হােসন
কিমশনার (�িম), �গািব�গ�
জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
অিফসার (িসএম), িবএস�আই

২৯। 

৩০। ১৯-০৮-২০২০ পাব �তী�র, 
িদনাজ�র 

জনাব �মাঃ �খাদাদাদ
কিমশনার (�িম), পাব �তী�র
জনাব �মসবাহ-উর-হাসান
অিফসার (িসএম), িবএস�আই

৩১। ২০-০৮-২০২০ কালীগ�, 
লালমিনরহাট। 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর �হােসন
কিমশনার (�িম), কালীগ�
লালমিনরহাট। 

৩২। ২৬-০৮-২০২০ সদর, রং�র। জনাব মাহ�দ হাসান �ধা
�ািজে�ট, রং�র। 
জনাব ইবাদত মািনক
(িসএম) িবএস�আই, 

৩৩। ০৬-০৮-২০২০ চকবাজার �মাঃ িজয়াউর রহমান
�ািজে�ট, বিরশাল ও
িনিখল রায়, িফ� অিফসার 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

ও িব� িনব �াহী �ািজে�ট, ক�বাজার 
ইকবাল আহ�দ, িফ� অিফসার 

িবএস�আই, ক�বাজার। 

�মািলরছড়া, সদর, ক�বাজার। লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

জনাব �মাঃ ফজেল রা�ী �চৗ�রী, িব� 
ঠা�রগ�ও 

জনাব ইবাদত মািনক, িফ� অিফসার 
, রং�র। 

ি� �ার �সাপ ফ�া�ির, 
��ম�র, সদর, ঠা�রগ�ও। 

লি� �সাপ প� লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব �মাঃ নািজর �হােসন, সহকারী 
�গািব�গ�, গাইবা�া। 

জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন, িফ� 
িবএস�আই, রং�র। 

�মৗ�মী �বকাির, �গািব�গ�, 
গাইবা�া। 

িব�ট প� লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

মায়ামিন �হােটল এ� 
�র�ের�, �গািব�গ�, 
গাইবা�া। 

ফােম �ে�ড িম� প� 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

জনাব �মাঃ �খাদাদাদ, সহকারী 
পাব �তী�র, িদনাজ�র। 
হাসান, িফ� 

িবএস�আই, রং�র। 

মজ� ��ড এ� িব�ট ফ�া�ির, 
পাব �তী�র, িদনাজ�র। 

িব�ট প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর �হােসন, সহকারী 
কালীগ�, 

এ এল িব ি�কস, দল�াম, 
কালীগ�, লালমিনরহাট। 

�� ি�কস  

জনাব মাহ�দ হাসান �ধা, িব� িনব �াহী 

জনাব ইবাদত মািনক, িফ� অিফসার 
, রং�র। 

অনািমকা �ইটস, পাকার মাথা, 
সদর, রং�র। 

ফােম �ে�ড িম� প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�মাঃ িজয়াউর রহমান, িব� িনব �াহী 
বিরশাল ও 
িফ� অিফসার (িসএম), 

িনউ হের �� কসেম�কস, 
চেকরেপাল, বিরশাল 

�া�, �ীন�ীম, �হয়ার অেয়ল
িলপি�ক প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 
পিরমাপ 
মানদ� আইন, 
২০১৮ 

প� লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ ধারা। 

১০,০০০/- অথ �দ� 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫(১) 
ধারা। 

৩০,০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ ধারা। 

১০,০০০/- অথ �দ� 

প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ ধারা। 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩১ ধারা। 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ ধারা। 

১০,০০০/- অথ �দ� 

�হয়ার অেয়ল, িবএস�আই 
আইন-
২০১৮/৩০ 

৫০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

িবএস�আই, বিরশাল।

৩৪। ১৯-০৮-২০২০ সাগরিদ জনাব �মাঃ িজয়াউর রহমান
িনব �াহী �ািজে�ট, বিরশাল ও
জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান

৩৫। ২৪-০৮-২০২০ শ�ুগ�, 
ময়মনিসংহ 

জনাব মেনার�ন বম �ন
কিমশনার, িব� িনব �াহী 
ময়মনিসংহ 
 
�েকৗঃ �মাঃ নজ�ল ইসলাম
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
ময়মনিসংহ। 

৩৬। ২৬-০৮-২০২০ সদর, 
ময়মনিসংহ 

জনাব �স��া �মহনাজ
কিমশনার ও িব� িনব �াহী �ািজে�ট
ময়মনিসংহ 
 
জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
ময়মনিসংহ। 

৩৭। ১৬-০৮-২০২০ রাজবাড়ী জনাব �মাঃ আ� হাসান
�ািজে�ট, রাজবাড়ী।
জনাব ির�ান �ব�, িফ�
(িসএম), িবএস�আই

৩৮। ১৮-০৮-২০২০ ফিরদ�র জনাব বােয়িজ�র রহমান
�ািজে�ট 
জনাব �মাঃ মিনর �হােসন
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
ফিরদ�র। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

বিরশাল। মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�মাঃ িজয়াউর রহমান, িব� 
বিরশাল ও 

�মাঃ মাহ��র রহমান 

��স �বকারী, সাগরিদ 
বিরশাল 

িব�ট 

মেনার�ন বম �ন, সহকারী 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট, 

�েকৗঃ �মাঃ নজ�ল ইসলাম, িফ� 
িবএস�আই, 

রাজীব দাস, রাজীব �বকারী 
চরকািলবাড়ী, শ�ুগ�, 
ময়মনিসংহ 
 

��ড ও িব�ট প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�স��া �মহনাজ, সহকারী 
কিমশনার ও িব� িনব �াহী �ািজে�ট, 

জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম, িফ� 
িবএস�আই, 

িসরা�ল ইসলাম, রম ি� 
�ইটস এ� কনেফকশনারী, 
ন�ন বাজার, সদর, 
ময়মনিসংহ 

ফােম �ে�ড িম� ও িব�ট 
প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব �মাঃ আ� হাসান, িব� িনব �াহী 
রাজবাড়ী। 

িফ� অিফসার 
িবএস�আই, ফিরদ�র। 

এ ডাি�উ ি�ংিকং ওয়াটার, ২ 
নং �বড়াডা�া, সদর, 
রাজবাড়ী। 

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

জনাব বােয়িজ�র রহমান, িব� িনব �াহী 

জনাব �মাঃ মিনর �হােসন, িফ� 
িবএস�আই, 

রাজ�মার �ড ��াডা�স ও �র 
�াি�ক ই�াি�জ িলঃ, সদর, 
ফিরদ�র। 

পাউ��, িব�ট এবং �কক প� 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ।- 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন-
২০১৮/৩০ 

১০,০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন ২০১৮ 
এর ১৫ 
(১)/২৭ 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন ২০১৮ 
এর ১৫ 
(১)/২৭ 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫/২৭ 

২৫,০০০/-  

িব�ট এবং �কক প� িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫/২৭ 

 িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট 

ক��ক  সতক� 
করা হেয়েছ। 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

৩৯। ২৬-০৮-২০২০ �ক�দ�র, 
�গাপালগ� 

জনাব �মাঃ আসমত �হােসন
িনব �াহী �ািজে�ট, �গাপালগ�।
জনাব ির�ান �ব�, িফ� অিফসার 
(িসএম), িবএস�আই

৪০। ১৮-০৮-২০২০ পাবনা জনাব �মাঃ বােয়জীদ
িনব �াহী �ািজে�ট, পাবনা।
জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম
অিফসার (িসএম), িবএস�আই

৪১। ২০-০৮-২০২০ ব�ড়া জনাব �মাঃ মাজাহ�ল ইসলাম
িনব �াহী �ািজে�ট, ব�ড়া
জনাব �নােয়দ আহেমদ
(িসএম), িবএস�আই

৪২। ২৩-০৮-২০২০ চ�পাইনবাবগ� জনাব �মাঃ ��ল আিমন
�ািজে�ট, চ�পাইনবাবগ�।
জনাব �দব�ত িব�াস
(িসএম), িবএস�আই

৪৩। ২৩-০৮-২০২০ ব�ড়া জনাব মা�ফ আফজাল রাজন
িনব �াহী �ািজে�ট, ব�ড়া।
জনাব �নােয়দ আহেমদ
(িসএম), িবএস�আই

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

জনাব �মাঃ আসমত �হােসন, িব� 
�গাপালগ�। 
িফ� অিফসার 

িবএস�আই, ফিরদ�র। 

তারেক�র িম�া� ভা�ার ও 
রাজ�মার িম�া� ভা�ার, 
�ক�দ�র, �গাপালগ�  

ফােম �ে�ড িম� প� 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

জনাব �মাঃ বােয়জীদ-িবন-আখ�, িব� 
পাবনা। 

জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম, িফ� 
িবএস�আই, রাজশাহী 

খ�কার �ড এ� �বভােরজ, 
আিরফ�র, সদর, পাবনা। 

�িড় প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব �মাঃ মাজাহ�ল ইসলাম, িব� 
ব�ড়া 

জনাব �নােয়দ আহেমদ, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, ব�ড়া। 

আই আর ইেলক�িন�, সদর, 
ব�ড়া 

ইেলক�িনক ফ�ান �র�েলটর
�ইচ, সেকট ও এনািজ� বা�

জনাব �মাঃ ��ল আিমন, িব� িনব �াহী 
চ�পাইনবাবগ�। 

জনাব �দব�ত িব�াস, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, রাজশাহী।  

এম এম �ড ��াডা�স, 
�সাদ�র, হণ�র, �গাম�া�র, 
চ�পাইনবাবগ�। 

চানা�র প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব মা�ফ আফজাল রাজন, িব� 
ব�ড়া। 

জনাব �নােয়দ আহেমদ, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, ব�ড়া। 

ইসলািময়া লা�া �সমাই, সদর, 
ব�ড়া 

ভািম �িসিল প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫/২৭ 

 িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট 

ক��ক  সতক� 
করা হেয়েছ। 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ৩১ ধারা 

২৫০০০/- অথ �দ� 

ইেলক�িনক ফ�ান �র�েলটর, 
বা� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ১৫(১)/২৭ 
ধারা 

৫০০০০/-  

প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ১৫(১)/২৭ 
ধারা 

৭০০০০/-  

প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 
এর ৩৭ ও ৪৩ 
ধারা 

১৫০০০/- িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ২৯ ধারা 

�মাবাইল 
�কাট � আইন-
২০০৯ এর 

তফিসল�� 
না হওয়ায় 
মামলা �� 
করা স�ব 

হয়িন। 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

৪৪। 

৪৬। ২৫-০৮-২০২০  পাবনা। জনাব �মাছাঃ মমতাজ মহল
জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম

৪৭। ২৬-০৮-২০২০ িসরাজগ� জনাব �মাঃ িলয়াকত সালমান
জনাব �গািব� �মার �ঘাষ

৪৮। ২৬-০৮-২০২০ িসরাজগ� জনাব �মাঃ িলয়াকত সালমান
জনাব �গািব� �মার �ঘাষ

৪৯। ২৪/০৮/২০২০ �চৗ��াম, 
�িম�া 

জনাব �মা আলআিমন সরকার
িনব �াহী �ািজে�ট, �িম�া
জনাব �মাঃ শািহ�ল ইসলাম
অিফসার (িসএম), িবএস�আই

৫০। ২৭/০৮/২০২০  সদর দঃ �িম�া জিন রিন, িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িম�া 
জনাব িজয়াউল হক, িফ� অিফসার 
(িসএম), িবএস�আই

৫১।   জনাব আ� বকর িসি�ক
�ািজে�ট, �িম�া 
জনাব িজয়াউল হক

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

ব�ড়া কনেফকশনারী, 
রাজাবাজার, সদর, ব�ড়া 

চানা�র,িব�ট ও িঘ প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

মমতাজ মহল 
জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম 

�মসাস � ম�ল ��ডাস � এ� 
�াওয়ার িমলস, আই �ক �রাড, 
জয়নগর, ঈ�রদী, পাবনা। 

ময়দা,আটা ও গেমর �িষ 
প�স�হ লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব �মাঃ িলয়াকত সালমান 
জনাব �গািব� �মার �ঘাষ 

�মসাস � �দয় �বকারী, সদর, 
িসরাজগ� 

িব�ট, �কক প�স�হ 
লাইেস�িবহীন অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার অপরােধ।

�মাঃ িলয়াকত সালমান 
জনাব �গািব� �মার �ঘাষ 

�মসাস � রহমািনয়া  �বকারী, 
সদর, িসরাজগ� 

�কক প�  লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব �মা আলআিমন সরকার, িব� 
�িম�া 

জনাব �মাঃ শািহ�ল ইসলাম, িফ� 
িবএস�আই, �িম�া। 

আিলফ �ড 
িবিসক িশ/ন, �চৗ��াম, �িম�া 

পাউ��, িব�ট ও �কক পে� 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ 

িব� িনব �াহী �ািজে�ট, 

িফ� অিফসার 
িবএস�আই, �িম�া 

আয়শা �বকারী, বাতাবািড়য়া, 
সদর দঃ �িম�া 

পাউ��, িব�ট ও �কক পে� 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

জনাব আ� বকর িসি�ক, িব� িনব �াহী 

জনাব িজয়াউল হক, িফ� অিফসার 

খ�কার �ড ��াডা�স, িবিসক 
িশ/ন, আঃ সদর, �িম�া। 

িব�ট, চানা�র ও িচপস পে� 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
করার অপরােধ। 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

প�স�হ 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

�ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
আইন-২০০৯ 
এর ৩৭ ও ৪৩ 
ধারা 

১৩০০০/-  

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ১৫(১)/২৭ 
ধারা 

৪০০০০/- অথ �দ� 

মানিচ� �বহার করার অপরােধ। 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ৩০ ধারা 

১৫০০০/- অথ �দ� 

অৈবধভােব মানিচ� �বহার 
িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ৩১ ধারা 

৩০০০০/- অথ �দ� 

িব�ট ও �কক পে� 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ১৫ ধারা 

৪০,০০০/-  অথ �দ� 

িব�ট ও �কক পে� 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ 
এর ১৫ ধারা 

২৫,০০০/-  অথ �দ� 

চানা�র ও িচপস পে� 
অৈবধভােব মানিচ� �বহার 

�ভা�া 
অিধকার 

আইন, ২০০৯ 

২,০০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম

(িসএম), িবএস�আই

 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও 
�িসিকউ�ং অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও অপরােধর ধর

িবএস�আই, �িম�া 

ও অপরােধর ধরণ আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

এর ৫৩ ধারা 




