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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র 

( িডিশয়াল ি খানা ) 
www.dinajpur.gov.bd  

 

িদনাজ র জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম র মািসক সভার কায িববরণী 
 

      সভাপিত : মাঃ মাহ ল আলম 
জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

   সভার ান : জলা ািজে েটর সভা ক । 
আেলাচ  মাস :  আগ   ২০১৯ ি .।   
সভার তািরখ :  ০৮  সে র ২০১৯ ি .। 
  সভার সময়  : সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

উপি িত : পিরিশ  ‘ক’ । 
                                                      

 
   উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা ািজে ট 
ক ক গত ০৪ আগ  ২০১৯ ি . তািরেখ অ ি ত জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম র সভার কায িববরণী পাঠ কের নােনা হয়। 
অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত হয় এবং িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়ঃ 
 
 

আেলাচ িচ - ১:   চারাচালান িতেরােধ িবিভ  সং া ক ক পিরচািলত অিভযান।  
 

চারাচালান িতেরােধ িবিজিব ক পে র   আগ , ২০১৯ মােসর কায ম: 

সং ার নাম 
 

অিভযােনর 
সং া 

দােয়র ত মামলার 
সং া জ ত মালামােলর 

 

আটক ত 
আসামীর 
সং া 

অিভযােনর মে  
মাবাইল কােট র 
মামলার সং া  িজিড েল িনয়িমত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪২ বড ার গাড াটািলয়ন  
িদনাজ র। ৭৬০ ০৬ ০১ ১,৮৮,৮০০/- - - 

২০ বড ার গাড াটািলয়ন  
জয় রহাট। ৯৯২     ৮৭ ১০ ২৫,২৯,০৮৬/- ১০ - 

২৯ বড ার গাড াটািলয়ন 
লবাড়ী, িদনাজ র। ১৯৮৪ ৫৯ ০৮ ৫২,০২,৪৫০/- ১৪ - 

সব মাট = ৩,৭৩৬ ১৫২ ১৯ ৭৯,২০,৩৩৬/- ২৪  
 

    িবেবচ    আগ  ২০১৯ মােস ৪২ বড ার গাড াটািলয়ন, িদনাজ র ক ক ৭৬০ , ২০ বড ার গাড াটািলয়ন, জয় রহাট ৯৯২  এবং 
২৯ বড ার গাড াটািলয়ন, লবাড়ী ক ক ১৯৮৪  সব েমাট ৩,৭৩৬  অিভযােন  ৭৯,২০,৩৩৬/- টাকার িবিভ  ধরেনর মালামাল আটক 
করা হয়। এ সকল অিভযােন ২৪ জন আসামীেক আটক করা হয় এবং ১৫২  িজিড েল ও ১৯  িনয়িমত মামলা দােয়র করা হয়।  লাই 
২০১৯ মােস ৪২ বড ার গাড াটািলয়ন, িদনাজ র ক ক ৫৫৬ , ২০ বড ার গাড াটািলয়ন, জয় রহাট ৪৬৫  এবং ২৯ বড ার গাড 

াটািলয়ন, লবাড়ী ক ক ১৯৮৪  সব েমাট ৩,০০৫  অিভযােন  ৯৩,২৫,৯৫০/ - টাকার িবিভ  ধরেনর মালামাল আটক করা হয়। এ সকল 
অিভযােন ১৮ জন আসামীেক আটক করা হয় এবং ১৩৯  িজিড েল ও ১৫  িনয়িমত মামলা দােয়র করা হয়।       লনা লক পয ােলাচনায় 
দখা যায় য, লাই, ২০১৯ মােসর লনায়  আগ , ২০১৯ মােস অিভযােনর সং া, আসামী ফতার, িনয়িমত মামলা ি  এবং জ ত 

মালামােলর  াস পেয়েছ।  
সভায় আেলাচনা করা হয় য,  সীমা  এলাকায় চারাচালান িতেরােধ সকল আইন েয়াগকারী সং ার অিভযানেক আেরা 

কায কর/ মান করার লে  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। জলায় চারাচালান ও মাদেকর সােথ জিড়ত িচি ত 
চারাকারবারী/গডফাদারেদর িব ে  াপক চারণা চািলেয় জনসেচতনতা ি  কের তােদরেক সামািজকভােব বয়কটসহ আইেনর 

আওতায় আনার িবষেয়  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হয়।  
িস া -১.১: জলায় চারাচালান ও মাদেকর সােথ জিড়ত িচি ত চারাকারবারী/গডফাদারেদর িব ে  াপক চারণা চািলেয় 

জনসেচতনতা ি  কের তােদরেক সামািজকভােব বয়কটসহ আইেনর আওতায় আনেত হেব। 

িস া -১.২:   চারাচালান  িবেরাধী  অিভযান ফল  করার লে  অিভযােনর পিরমাণ বাড়ােত হেব এবং তা িনয়িমত মিনটিরং করেত 

হেব।                                                                           চলমান পাতা-০২ 



C:\Reso-Anti Smugling -  2 

 
=০২= 

বা বায়েন:    ১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯, ২০ িবিজিব, িদনাজ র/ লবাড়ী/জয় রহাট। 

                 ২।  িলশ পার, িদনাজ র। 

                 ৩। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র (সীমা বত  উপেজলাস হ)।  

          ৪।   কা ািন কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 

আেলাচ িচ-২:  চারাচালান িনেরােধ অ া  িবভােগর কায ম পয ােলাচনা। 

চারাচালান িনেরাধকে  অ া  িবভােগর কায ম ও তৎপরতা িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। আগ / ২০১৯ মােস চারাচালান 

িনেরাধকে  িবিভ  িবভােগর হীত কায ম িন প: 

আগ , ২০১৯ মােস িলশ িবভাগ ক ক মাদক  উ ার সং া  িববরণী। 

আটককারী 
সং া মামলার সং া িজ.িড’র 

সং া 

ফতােরর সং া বাংলােদেশর িভতের উ ার ত 
মালামােলর নাম  

 
আ মািনক  

মামলা িজ.িড’ 

িলশ িবভাগ মাদক-   ২২৪ মাদক- নই    মাদক- ১৯১ নই ফি িডল-      ২০৪ বাতল 
তরল ফি িডল -০৪ িলটার 
ইয়াবা-  ৩৯২৯ িপস 
হেরাইন-    ৪৫.৯৫  াম 

গ জা-  ০৮ কিজ ৬২৫ াম 
চালাই মদ- ৩৩৪ িলটার 

 

১৬,১৭,৪০০/- 

চারাচালান- ৭৪ চারাচালান- নই চারাচালান-  ৯৭ নই ফি িডল-        ৩৯৭৮ বাতল 
এ া ল-          ১১৭৪ িপচ 
ইি -             ০৩ বাতল 

 

২২,২৬,৮০০/- 

মাট=   ২৯৮ -       ২৮৮ -- -- ৩৮,৪৪,২০০/- 
      

পয ােলাচনায় দখা যায়, িবেবচ    আগ , ২০১৯ মােস িলশ িবভাগ ক ক মাদেকর  ২২৪ , চারাচালােনর -৭৪ মাট ২৯৮  
মামলা দােয়র করা হয় এবং িবিভ  অিভযােন িবিভ  ধরেণর মাদক  আটক করা হয়। যার =  ৩৮,৪৪,২০০/-। লাই, ২০১৯ মােস 

িলশ িবভাগ ক ক মাদেকর  ২২১ , চারাচালােনর -৯৫ মাট ৩১৬  মামলা দােয়র করা হয় এবং িবিভ  অিভযােন িবিভ  ধরেণর 
মাদক  আটক করা হয়। যার =  ৩১,৬৮,১০০/-। লাই, ২০১৯ মােসর লনায়  আগ , ২০১৯ মােস মামলার সং া ,  আসামী 

ফতার  াস এবং  জ ত মালামােলর  ি  পেয়েছ।  

িস া -২..১:  িচি ত মাদক সবন, মাদক িব য়কারী  এবং  চারাকারবারীেদর  ফতার করার অিভযান অ াহত রাখেত হেব। 

বা বায়েন:  িলশ পার, িদনাজ র।   
আগ  , ২০১৯ মােস র াব ক ক মাদক  উ ার সং া  িববরণী। 

আটককারী 
সং ার নাম মামলার সং া িজ.িড’র 

সং া 
ফতােরর সং া বাংলােদেশর িভতের উ ার ত মালামােলর নাম ও 

আ মািনক  মামলা িজ.িড’ ত 

র াব 

মাদক-     ১৯ নই ২৫ নই 
 ফি িডল-           ১১৩০ বাতল 
ইয়াবা -                ৩৬৮৮ িপচ 
গ জা-                   ০৬ কিজ 
 

১৭,৩১,৩০০/- 

 চারাচালান-

  নই 
নই নই নই 

 
নই 

 

নই 

মাট           ১৯ নই ২৫ নই           ১৭,৩১,৩০০/- 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        চলমান পাতা-০৩ 
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পয ােলাচনায় দখা যায়, র াব ক ক িবেবচ    আগ , ২০১৯ মােস মাদক সং া - ১৯, চারাচালান- নই সব েমাট ১৯  মামলা 
দােয়র করা হয়।  ২৫ জন আসামীেক ফতার করা হয়।  ১৭,৩১,৩০০/- টাকার মালামাল জ  করা হয়। উ  সং া ক ক লাই, ২০১৯ 
মােস মাদক সং া - ২২, চারাচালান- নই সব েমাট ২২  মামলা দােয়র করা হয়।  ৩২ জন আসামীেক ফতার করা হয়।  
৮,৬৬,৫০০/- টাকার মালামাল জ  করা হয়।   লাই, ২০১৯ মােসর লনায়  আগ , ২০১৯ মােস মামলা দােয়র, আসামী ফতার   
াস এবং উ ার ত মালামােলর  ি  পেয়েছ।                       

     র◌্য 
 

িস া - ২.২:  িচি ত মাদক িবে তােদর ফতােরর তৎপরতা  অ াহত  রাখেত হেব। 

বা বায়েন:  কা ািন কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
 

আগ , ২০১৯ মােস মাদক  িনয় ণ অিফস ক ক পিরচািলত অিভযােনর িববরণী। 
 

অিভযান 
এর সং া 

মামলার 
সং া ফতার পলাতক মাট 

আসামী মালামার িববরণ  পিরমাণ টাকা 

১৪৪ ৮৩ ৮১ ০৪ ৮৫  
ইয়াবা 
ফি িডল 

গ জা 
 রাতন সাইেকল 
আর এস   এবং 
 রাতর াটারী চাজার অেটা 
 

 
৯০২ িপস 

১৯৫ বাতল 
৮ কিজ ৫৪০ াম 

১  
২১৬ বাতল 

০১  

 
৩,৬০,৮০০/- 
১,৫৬,০০০/- 
১,৭০,৮০০/- 

১,৫০০/- 
৩২,৪০০/- 

 

১৪৪ ৮৩ ৮১ ০৪ ৮৫  মাট ৭,২১,৫০০/- 
 
 

 পয ােলাচনায় দখা যায়, মাদক  িনয় ণ অিফস ক ক িবেবচ   আগ / ২০১৯ মােস ১৪৪  অিভযােন  ৭,২১,৫০০/- টাকার 
মালামাল উ ার, ৮৩  মামলা দােয়র ও ৮১ জন আসামীেক ফতার করা হয়।  িবগত লাই/ ২০১৯ মােস ১০৩  অিভযােন  
১,১১,৮০০/- টাকার মালামাল উ ার, ৬৫  মামলা দােয়র ও ৬৭ জন আসামীেক ফতার করা হয়।    লাই, ২০১৯ মােসর লনায়  
আগ , ২০১৯ মােস অিভযােনর সং া , আসামী ফতার, মামলার সং া  এবং জ ত মালামােলর  ি   পেয়েছ আেছ।   
  
িস া -২.৩.: মাদক িবেরাধী অিভযান ফল  করেত সংি  সং া/ িবভাগেক অিভযান পিরচালনার েব গাপনীয়তা বজায় রেখ 
অিভযান  পিরচালনা অ াহত রাখেত হেব। 
 
  বা বায়েন: ১)  উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র (সীমা বত  উপেজলাস হ)।  
 ২) সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      চলমান পাতা-০৪ 
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=০৪= 
 

ঙ (বাংলােদশ রলওেয় িলশ িবভাগ ক ক    আগ /২০১৯ মােস মাদক  উ ার সং া  িববরণী  :  
 

আটককারী 
সং ার নাম 

মামলার 
সং া 

িজ.িড’র 
সং া 

ফতােরর সং া বাংলােদেশর িভতের উ ার ত মালামােলর নাম ও আ মািনক  
মামলা িজ.িড ত 

বাংলােদশ 
রলওেয় 
থানা, 

িদনাজ র। 
 

িনয়িম
ত 

মামলা-
০১ 
নন 

এফআ
ইআর- 
মাবাই

ল 
কাট-
নই 

০৩ িনয়িমত 
মামলা-

০১ 
ননএফআ
ইআর-

নই 
মাবাইল 
কাট-
নই 

EFT-৩২০ 
জন যা ীেক 
জিরমানা 
ব ক ি  
দান করা 

হয় 

- 

মাট অিভযান=১৮  
১।    মামলায়  উ ার ত মালামােলর িববরণ 

িমক নং মামলা নং তািরখ ও ধারা উ ার ত মালামােলর 
 

০১ িদনাজ র রলওেয় থানার মামলা নং-
০১ তাং-০১/০৮/২০১৯ 

৬  আসেনর েনর ০২  
েকটসহ ৮৮০/- টাকা 

নগদ উ ার----৩,৬৭০/- 
০২ - - 
০৩ - - 
০৪ - - 
                                             সব েমাট=                          ৩,৬৭০/- 
       িজিড েল উ ার ত মালামােলর    িববরণ 
 
 ১)  ০৫ িলটার চালাইমদ,২০ বাতল ফি িডল, ২০ াম গ জা --- ২৩,৫০০/- 
 
৩। িবগত ০১/০৮/২০১৯ হেত ৩১/০৮/২০১৯ পয  িস এবং ’ই এর 
মা েম ৩২০ জন যা ী িবনা িকেট মনরত যা ীেদর ভাড়া ও জিরমানা 
বাবদ  ৯০,৬৮০ /- টাকা ইএফ  েল আদায় কের ি  দান করা হয়। 

 

 
আটককারী 
সং ার নাম 

মামলার 
সং া 

িজ.িড’র 
সং া 

ফতােরর সং া বাংলােদেশর িভতের উ ার ত মালামােলর নাম ও আ মািনক  
মামলা িজ.িড ত 

বাংলােদশ 
রলওেয় 

থানা 
পাব তী র। 

০৩ - ০৩ নই 

মাট অিভযান-৩১ 
মামলায় 
০১।  েপনরিপন ইনেজকশন    -- ৩৯৫০ িপচ ,
নগদ -১৪,৫৬০ /- ,২  মাবাইল সট 
০২। গ জা ২৫ াম 
০৩। ইয়াবা াবেলট-২০ িপচ 
 
 

 
 

৫,৯২,৫০০ /-  
১,৫০০/- 
৬,০০০/- 

 

     

িজিড মামলা 
১।  ফি িডল---------------------১৯১ বাতল                 
২।  েপনরিপন ইনেজকশন --- --- ৯০০ িপচ      
  
 
  

 
                ১,৯১,০০০ /-  

২,৭০,০০০/- 
 

         সব েমাট     = ১০,৬১,০০০ /-  
 

                                                    
পয ােলাচনায় দখা যায় বাংলােদশ রলওেয় থানা িদনাজ র এবং পাব তী র ক ক িবেবচ   আগ /১৯ মােস ৪৯  অিভযােন ৩২০ জন 
যা ীর িনকট হেত েন িবনা িকেট মেণর কারেণ ভাড়া ও জিরমানা বাবদ আদায়   ৯০,৬৮০ /- টাকা ও ১০,৬১,০০০ / - টাকার 
মাদক সহ িবিভ  মালামাল জ  করা হয় এবং িবগত  লাই/১৯ মােস ৪৯  অিভযােন ২১০ জন যা ীর িনকট হেত েন িবনা 

িকেট মেণর কারেণ ভাড়া ও জিরমানা বাবদ আদায়   ৮০,৫৪০ / - টাকা ও ৮,০৮,৭৫০ /- টাকার মাদক সহ িবিভ  মালামাল জ  
করা হয় লাই/১৯ মােসর লনায় আগ /১৯ মােস অিভযান  িক টা   এবং জ ত মালামােলর   ি  পেয়েছ। বাংলােদশ 
রলওেয় িলেশর অিভযান ি  ও ফল  করেত হেব। 

চলমান পাতা-০৫ 
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=০৫= 
  িস া - ২.৪:  রলপেথ চারাচালান রাধকে  য সকল উপেজলায় রলওেয়  শন রেয়েছ স সকল শেন মাদক  এবং 
চারাচালান িবেরাধী অিভযান ি  করেত হেব।  

বা বায়েন:    ১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯, ২০ িবিজিব, িদনাজ র/ লবাড়ী/জয় রহাট । 
          ২। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর/িবরল/পাব তী র/ লবাড়ী/িবরাম র/হািকম র। 

                 ৩। অিফসার ইন-চাজ, িজআরিপ থানা, িদনাজ র/পাবতী র, িদনাজ র ।  

আেলাচ িচ-৩:     আগ , ২০১৯ মােস গবািদ প র কিরেডােরর মা েম রাজ  আদায় িবষেয় আেলাচনা। 
 

 গবািদ প র কিরেডাের রাজ  আদায় (িবিজিব ক প ):   মােসর নাম:    আগ , ২০১৯ 
 

াটািলয়ন এলাকা গ  মিহষ ছাগল উট ঘাড়া মাট রাজ  আয় 
২৯ বড ার গাড, াটাঃ 

লবাড়ী, িদনাজ র। - নাই নাই নাই নাই নাই নাই  িতেবদন 
পাওয়া গেছ । 

৪২ বড ার গাড, াটাঃ 
িদনাজ র। 

খান র 
কিরেডার নাই নাই নাই নাই নাই  

  িতেবদন  
পাওয়া গেছ। 

মাট= নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই 
 
  গবািদ প র কিরেডাের রাজ  আদায় (কা ম  ক প ) : মােসর নাম: -    লাই, ২০১৯    
 

ঃ নং প র 
িববরণ 

খান র হিরণমারী সব েমাট ম  
 পিরমাণ রাজ  পিরমাণ রাজ  পিরমাণ রাজ  

১। গ  নাই নাই নাই নাই নাই নাই 
  

িতেবদন  
পাওয়া 
গেছ। 

২। মিহষ নাই নাই নাই নাই নাই নাই 
৩। ছাগল নাই নাই নাই নাই নাই নাই 
৪। উট নাই নাই নাই নাই নাই নাই 
৫। ঘাড়া নাই নাই নাই নাই নাই নাই 

সব েমাট = নাই নাই নাই নাই নাই নাই  
 
 

গবািদ প র রাজ  আদায় সং া    আগ , ২০১৯ মােস ৪২ িবিজিব, ২৯ িবিজিব এবং কা মস ক প  ক ক  িতেবদন 

পাওয়া গেছ। গবািদ প র কিরেডার বতমােন ব  থাকায়  গবািদ প  আনয়ন বাবদ রাজ  আদায় হে  না মেম সভায় জানােনা হয়। 
 

 অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।  

                                                                                                       
                                                                                                                         া িরত 
                                                                                                                        ১৫/০৯/২০১৯ 

                                                                                                    ( মাঃ মাহ ল আলম) 
জলা ািজে ট 

িদনাজ র 
ও 

সভাপিত 
জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম   

 
 
 
 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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জলা ািজে েটর কায ালয়,িদনাজ র 
( িডিশয়াল ি খানা) 

www.dinajpur.gov.bd  
 

ারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০০৮. ১৮.০০৪.১৯-৭৮৫                  তািরখ : 
            ০১   আি ন ১৪২৬ বাং। 
          ১৬  সে র   ২০১৯ ি .। 

 

 অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ ( জ তার মা সাের নয়)। 
১।  মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

২।    সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

৩।  সিচব, রলপথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 

৪।    কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র । 

৫।  জনােরল ােনজার (পি ম), বাংলােদশ রলওেয়, রাজশাহী।          
৬।  স র কমা ার, বড ার গাড, স র সদর দ র, িদনাজ র। 

৭।  িলশ পার, িদনাজ র।  

৮।  অিধনায়ক, ৪২/২০/ ২৯ বড ার গাড াটািলয়ন, .......................................................... 

৯।  কােল র, আবগারী ও ভ াট িবভাগ, রাজশাহী। 

১০।  িলশ পার, সয়দ র িজ,আর ,িপ জলা। 
১১।  িবভাগীয় রলওেয় ােনজার, বাংলােদশ রলওেয়, পাকশী।  

১২।  ময়র, .....................................  পৗরসভা(সকল) িদনাজ র । 

১৩।  িসিভল সাজন, িদনাজ র। 

১৪।  -কিমশনার, , আবগারী ও সক, রাজশাহী । 

১৫।  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িদনাজ র । 
১৬।  জলা খা  িনয় ক, িদনাজ র। 

১৭।  উপেজলা িনব াহী অিফসার, ...............................(সকল), িদনাজ র । 

১৮।  িব  পাবিলক িসিকউটর, জজ কাট, িদনাজ র। 

১৯।  উপপিরচালক ও জলা কমা , আনসার ও িভ, িড, িপ, িদনাজ র। 

২০।  সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  । 
২১।  সহকারী কিমশনার, কা ম , এ াইজ ও ভ াট/ সহকারী কিমশনার, িহিল  শন, িদনাজ র । 

২২।  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র উপ-অ ল, িদনাজ র। 

২৩।  সহকারী পিরচালক, এন, এস, আই, িদনাজ র। 

২৪।  পিরচালক, পানামা পাট িলংক িলিমেটড, িহিল, হািকম র, িদনাজ র। 

২৫।  সভাপিত / সাধারণ স াদক, .................................................. 
 
                                                                                                                            া িরত 
                                                                                                                          ১৬/০৯/২০১৯ 

)আ  সােলহ মাঃ মাহ ল আলম( 
অিতির  জলা ািজে ট 

িদনাজ র। 
০৫৩১- ৬৫১৫৫ (অঃ) 

 
 


