
িবট িলিশং : জনস িৃ  ও জনেসবাই  

বতমান সমেয় উ য়েনর অ যা ায় বাংলােদশ এক  িব য়কর সাফ । গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা “আমার াম আমার শহর” কম িচ বা বায়েনর 
মা েম িত  ােম নাগিরক িবধা স সািরত কের উ ত বাংলােদশ গড়ার লে  
ঢ়সংক ব । উ য়েনর এ জয়যা ায় জনগেণর পােশ থেক িলেশর সবা জনগেণর কােছ পৗঁেছ 

িদেয় আ িনক নগর িবধা তথা ণ ল পযােয় ছিড়েয় িদেত বাংলােদশ িলশ অ ীকারাব । 
উ য়েনর এ অ যা ােক অ াহত রাখেত এবং টকসই করেত হেল দেশর ধান আইন- লা 
র াকারী বািহনী িহসােব িলশেকও একইেযােগ এিগেয় যেত হেব। আ িনক ও উ ত 
বাংলােদেশর সােথ তাল িমিলেয় িলেশর সবােক জনগেণর দারেগাড়ায় িনেয় যাওয়ার কান 
িবক  নই। এ ে  িবট িলিশং ণ িমকা রাখেত সহায়ক হেব। 

িলশেক কীভােব জন খী ও জনবা ব িহেসেব গেড় তালা যায়, িত  থানা এলাকার রবত  
অ েল কীভােব িলেশর িনয়িমত উপি িত িনি ত করা যায়, িলেশর কায েম কীভােব আরও 
গিত আনা যায়, এবং সেবাপির িব মান জনবেলর সেবা  বহার িনি তকরেণর মা েম 

িলশেক কীভােব অিধকতর গিতশীল ও জনেসব লক িত ােন পিরণত করা যায়- তারই এক  
সমি ত ায়াস হেলা িবট িলিশং কায ম। িপআরিব ৩৫৬(খ) এবং ১০৮৭ ত িবট িলিশং এর 
িবষেয় উে খ করা হেয়েছ। 
িবট িলিশং এর াগান হেলা ‘আপনার িলশ আপনার পােশ, ত  িদন সবা িনন’ ও ‘িবট 

িলিশং বািড় বািড়, িনরাপদ সমাজ গিড় ।’  
িবট িলিশং এর ল  হেলা িলেশর সবােক জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দওয়া। িলেশর 
সবােক সরাসির থানা থেক ণ ল পয  িব তকরেণর মা েম ইউিনয়ন/ওয়াড পযােয় িনিবড় 
িলিশং করা যােব। থানায় মাতােয়ন ত জনবেলর সেবা ম বহার করা হেব। াি ক পযােয় 

জনস ৃি র মা েম এলাকায় উি ত বা িবরাজমান সম ার িতেরাধ ও িতকার লক ব া 
হণ করা হেব। এলাকার আইন- লা ও অপরাধ সং া  অি ম গাপন সংবাদ এবং গােয় া 

ত  সং েহর স মতা ি  পােব। সমাজ থেক অপরাধ ভীিত রীকরণ বক জনমেন ি  ও 
আ া াপন করা যােব বেল িব াস কির। 
িবট িলিশং এর গঠন জলার অ গত থানা এলাকার েত ক  ইউিনয়েন এক  িবট, পৗরসভার 

ে  সাধারণভােব িতন  ওয়াড িনেয় এক  িবট এলাকা গ ত হেব। মে াপিলটন বা িস  
কেপােরশন এলাকায় সাধারণভােব এক  ওয়াড িনেয় এক  িবট গ ত হেব। তেব সংি  ওয়ােডর 
আয়তন ও জনসং া, অপরােধর ধরণ ও িত িবেবচনায় একািধক িবট গঠন করা যেত পাের। 

িত  িবেট একজন সাব-ই েপ র িবট ইনচাজ িহসােব থাকেবন, িযিন িবট অিফসার নােম 
পিরিচত হেবন। েত ক  িবেট একজন কের এএসআই সহকারী িবট অিফসার িহেসেব দািয়  
পালন করেবন। িবেট তারসােথ সহেযাগী িহেসেব সাধারণভােব ইজন কনে বল থাকেবন। থানার 
ভার া  কমকতা তার অিধ  বা আওতাধীন এলাকার িবট েলােত িবট অিফসার/সহকারী িবট 



অিফসারেদর মাতােয়ন ও দািয়  ব ন করেবন, থানার ই েপ র (তদ /অপােরশনস) সহেযাগী 
সম য়কারী কমকতা িহেসেব থাকেবন। সােকল এ ািডশনাল এসিপ/এএসিপ বা জানাল 
এিডিস/এিস তার আওতাধীন অ েল সকল িবেটর কায েম তদারিকর দািয়  পালন করেবন। 
কমেকৗশল িহেসেব িবট কমকতারা িনয়িমতভােব িবট এলাকায় গমন করেবন এবং িনধািরত 
সময়কাল সখােন অব ান করেবন এবং সময়কাল িবট কাযালেয় িলিখতভােব না শ/িব ি  
আকাের জািনেয় িদেত হেব। িবট কমকতারা িবট কাযালেয় আগত সবা াথ েদর ব  নেবন 
এবং েয়াজনীয় িলিশ সবা দান করেবন। ানীয়ভােব বা এলাকায় আইন- লার অবনিত 
ঘটেত পাের স সকল িবষেয়র ে  িতেরাধ ও িতকার লক ব া হণ করেবন। 
সবা াথ েদর আইনগত পরামশ দান করেবন। েয়াজনীয় েত এলাকাবাসী যন িবট কমকতার 

সােথ িদনরাি  য কান সমেয় যাগােযাগ করেত পােরন সজ  িবেটর অ েল বরা ত 
মাবাইল সবসময় চা  রেখ কল হণ করেত হেব। দািয়  পালন সং া  মািসক িতেবদন 

পরবত  মােসর থম স ােহর মে  ভার া  কমকতা, িলশ পার/িডিস ( াইম িডিভশন) 
বরাবর দািখল করেত হেব। 
িবট অিফসার সাধারণত য সকল দািয় -কত  পালন করেবন তার মে  উে খেযা  হেলা, 
িবেটর আওতাধীন পাড়া/ াম/মহ ার নাম উে খ বক ণ ানস হ িনধারণসহ এক  াপ 
তির করেবন। তর অপরাধ, িবেশষ কের ন, ডাকািত, দ তা, ধষণ ইত ািদ সংবাদ াি র 

সােথ সােথ ততম সমেয় ঘটনা েল পৗঁছােবন, াইম িসন রি ত (চৎড়ঃবপঃ) করেবন, 
েয়াজনীয় আইনা গ পদে প হণ করেবন। এছাড়া যেকান অপরাধ সংঘ ত হেল উ  অপরাধ 

স েক ত  সং হ  করেবন এবং ভার া  কমকতা/তদ কারী কমকতােক সহেযািগতা 
করেবন। িবট এলাকায় ত মামলাস হ সাধারণভােব িবট অিফসার তদ  করেবন। তেব থানার 
ভার া  কমকতা য কান কমকতােক তদে র দািয়  অপণ করেত পারেবন। িবেটর আওতাধীন 
এলাকার সকল িজআর/িসআর/সাজা ওয়ােরে র তািলকা ত এবং ওয়াের  তািমল করেবন। 
িবেটর আওতাধীন এলাকার শীষ ানীয় অপরাধীর তািলকা ত করেবন। িত  িবট এলাকায় 
মাদকেসবী, বসায়ী, অথল ীকারী, চরা িবে তা ও পিরবহনকারীেদর তািলকা ত করেবন। 
এছাড়াও চারাচালানকারী, িচি ত স াসী ও অপরাধী, চ দাবাজ, মানব পাচারকারী, অৈবধ িম 
দখলকারী, নারীেদর উ কারী, জি বােদর সােথ স ৃ  ও সে হভাজন ি , চার, ডাকাত, 
িছনতাইকারীসহ িবিভ  অভ াসগত অপরাধীেদর ও তােদর সহেযাগীেদর তািলকা ত করেবন। 
তােদর বাস ান ও অপরাধ ল িচি ত করেবন এবং তােদর উপর নজরদাির করেবন। িবেটর 
আওতাধীন এলাকা স েহর ভাড়া য়ােদর তািলকা ত করেবন। িবেটর আওতাধীন এলাকার 

বাসীেদর তািলকা ত করেবন। িবেটর আওতাধীন এলাকার সকল িশ া িত ান, মসিজদ, 
মি র এবং সসেবর ধানেদর তািলকা ত করেবন এবং ল, কেলজ ও মা াসা পিরদশন 
করেবন। এছাড়াও বসায়ী সংগঠন, আিথক িত ান, এনিজও, িবেদিশ সং া ইত ািদ স েক 
ত  সং হ করেবন। িবেটর আওতাধীন এলাকায় বিহরাগত লাকজেনর যত র স ব িব- রাল ই  
করেত হেব। চৗিকদার/দফাদার ও আনসার/িভিডিপ সদ েদর িবট িলিশং এর কায েমর সােথ 



সম য় করেবন। তােদর অপরাধ িতেরাধ ও িলেশর সােথ সহেযািগতার জ  িবেশষ পরামশ ও 
িশ ণ দান করেবন। িবট িলিশং কায েমর জ  িনধািরত রিজ ার সংর ণ করেবন। 

তদারককারী অিফসার িহেসেব থানার ভার া  কমকতা িবেটর দািয় া  কমকতােদর দািয়  ও 
কত  স েক েয়াজনীয় ি িফং ও িদকিনেদশনা দান করেবন। িতিন িনয়িমতভােব 
সবা িহতােদর মতামত নেবন ও িবট অিফসারেদর কােজর ায়ন করেবন। কােজর ণগত ও 

সং াগত মান িবেবচনা কের তােদর র ার ও শাি র জ  পািরশ করেবন। পাশাপািশ িত 
মােসর থম স ােহর মে  িবট অিফসারেদর িরত ত ািদ সি েবিশত কের জলা িলশ 

পার/িডিস ( াইম িডিভশন) বরাবর িতেবদন রণ করেবন। িতেবদেনর এক  কিপ 
সােকল/ জানাল কমকতা বরাবর রণ করেবন। 
অপরিদেক সােকল/ জানাল কমকতার সােকল/ জােনর দািয় া  কমকতা থানায় অ ি ত থানার 
ভার া  কমকতা ও িবট অিফসারেদর সােথ মতিবিনময় সভায় উপি ত থাকেবন। িবট 
অিফসারেদর স ািদত কােজর ণগত ও সং াগত মােনর উপর ায়েনর জ  েয়াজনীয় 

ব া হণ করেবন। কান িবট অিফসারেদর দািয়ে  অবেহলা বা অ েকান িব িত পিরলি ত 
হেল তােক সংেশাধেনর জ  েয়াজনীয় িনেদশনা দান করেবন। পিরদশেনর ে  রবত  িবট 
এলাকা েলােক অ ািধকার িদেত হেব। 
সবেশেষ জলা িলশ পার/িডিস ( াইম িডিভশন) িবট িলিশং কায ম সং াে  িতেবদন 
িনধািরত ফরেম িলশ সদর দ র এবং সংি  র / মে াপিলটন অিফেস রণ করেবন। 

র ােরর জ  িত বছর িত  থানা থেক একজন  িবট অিফসার িনবাচন করেত হেব। 
র ার িহেসেব , সা িফেকট ও অথ দান করা যােব। 

দেশ শাি  লার িত মিক প অপরাধ ও তার উৎস েঁজ বর করা এবং উ  অপরােধর 
ি কার ও উৎসস েহর িন লকরেণর অসীম দািয়ে ই িলশ বািহনী িনেয়ািজত। িলশ বািহনী 

যন পশাদািরে র সােথ তােদর ওপর অিপত দািয়  পালন কের তা িনি ত করেত হেব। িলশই 
হেব জনগেণর থম ভরসা ল। িলশ বািহনীেত যাগদান করার সময় সদ েদর য শপথ িনেয় 
যা া  তারা যন তা েল না যায়। েভাগী এবং যারা আইিন সবার ত াশী তারা যন 
কানভােবই হয়রািন এবং অসদাচরেণর িশকার না হয় সই িবষয়  িনি ত করেত ঢ় িত  হেত 

পাের। অপরাধীেদর যমন অপরাধ করেল আইেনর আওতায় এেন শাি র ব া করা হয়, 
তমিনভােব কান িলশ সদ  অসদাচরণ এবং অপরােধ জড়ােল তােকও আইেনর আওতায় এেন 

শাি  িনি ত করেত হেব। কান িলশ সদ  যিদ অপরােধ জিড়েয় যায় তার জ  েরা িলশ 
বািহনী িব তকর অব ায় পেড়, যারা বািহনীর জ  বদনাম বেয় আেন তােদরেক া লক শাি  

দান করাই কা । যােত অ া  সদ রা অ ধাবন করেত পাের য, অপরাধ কের কান ছাড় বা 
রহাই পাওয়া যােব না। 

 


