
াম পুিলেশর দািয়  
 
াম পুিলশ েত ক সদস েদরেক য কান নাম বা উপিধেত সে াধন করা হাক না কন 
ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) অধ ােদশ, ১৯৮৩ এর তফিসল-১ এ ২য় অংেশ মতা 
েয়াগ করেবন এবং কতব  পালন করেবন। াম পুিলেশর কতব  িন প :  

০১। িদেন ও রােত ইউিনয়ন পিরষদ টহলদারী পাহারা দওয়া। 
০২। চয়ারম ান ও ইউিনয়ন পিরষদেক সরকারী কােজ সাহয  ক ।  
০৩। ইউিনয় নর সে হভাজন লাকেদর গিতিবিধ ল  কের থানায় ভার  কমকতােক 
অবিহত করা।  
০৪। কান দাংগা-হাংগামা বা তুমুল কলহ সি  হেল থানায়ৃ  অবিহত করা ।  
০৫। সরকারী কােজর জন  ানীয তথ  সরবরাহ করা ।  
০৬। জ  ও মতু  সৃ েক ইউিনয়ন পিরষদেক অবিহত করা।   
০৭। খাজনা অথবা ভূিম উ য়ন কর, িফ বা অন  পাওনা সং হ ও আদােয় সহায়তা করা।  
০৮। ইউিনয়ন পিরষদ বা ইউিনয়ন পিরষেদর ন  কান াবর বা অ াবর স ি র িত 
সাধন হেল তা রাধ ও িতব কতা দান করা। 
০৯। কান বাধ বা সেচ িত দখা িদেল অনিতিবলে  এ স েক ইউিনয়ন পিরষদেক 
অবিহত করা। এছাড়া…. 

১০। াম পুিলশ ম ািজে েটর আেদশ ও ওয়াের  বা ফতার পেরায়ানা ছাড়াই িন িলিখত 

ে  ফতার করেত পারেব। যমনঃ- 

(ক) বধ  কারণ ছাড়া কান ব ি  কােছ ঘর ভাংগার সর ম পাওয়া গেল। 
(খ) য কান ব ি  যার অিধকাের এমন সকল ব  বা মাল রেয়েছ চারাই মাল বেল 
সে হ করার যথাথ কারণ রেয়েছ বা এ মাল দেখ স কান অপরাধ সংঘটেনর সােথ 
জিড়ত আেছ বেল যথাথভােব সে হ হেল। 
(গ)  বধ হফাজত বা ত বধান হেত কান ব ি  পািলেয় গেল বা পালােনার চ া করেল। 
(ঘ) কান ব ি  কান সরকারী কমচারীেক তার সরকারী দািয়  পালেন বাধা িদেল। 
(ঙ) এমন কান ব ি  যােক বাংলােদেশ সনাবািহনী নৗ-বািহনী বা িবমান বািহনীর পালতক 

সিনক বেল যথাথভােব সে হ হেল।  

এছাড়াও াম পুিলশ িকছু পূণ দািয়  পালন কের। যমন : মাডার লাশ পাহারা দওয়া 
ও থানায় পৗেছ দওয়া, পুিলশ এলাকায় আসেল তােদর সাথী হওয়া, সরকারী উচু পযেয়র 
কমকতা সবত সাহয  কের, কােটর মামলা মাক মার না শ জারী কের চয়ারম ান ও 
ম রেদর আেদশ অনুসাের তারা কাজ করেত বাধ , াম পুিলশ বতমােন থানা পুিলশ ও 
ইউিনয়ন পিরষেদর যৗথ িনয় েণ কাজ কের। 


