
চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম র সভা-1 

 

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

 

      সভাপিত : মীর খায় ল আলম 
জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

   সভার ান : জলা ািজে েটর সভা ক । 
আেলাচ  মাস : ম/২০১৭ ি .।   
সভার তািরখ : ১১ ন/২০১৭ ি .। 
  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  ১৪ ম/২০১৭ ি . তািরেখ অ ি ত জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম র সভার কায িববরণী পাঠ কের 

নােনা হয়। কায িববরণীেত কান সংেশাধন/সংেযাজন না থাকায় তা সব স িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ 

অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত হয় এবং িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়। 
 

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

চারাচালান িতেরােধ িবিজিব ক পে র  ম /২০১৭ 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 

৪২ বড ার গাড  াটািলয়ন,  
িদনাজ র। ১১০৫ ০২ ০১ ২,৯০,০০০/- ০৪ নই 

২০ বড ার গাড  াটািলয়ন,  
জয় রহাট। - - - - - - 

২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন, 
লবাড়ী, িদনাজ র। ২১৯৪ ১২৪ ০৮ ৭১,৫৬,৬৯৪/- ০৮ নই 

                সব  মাট = ৩২৯৯ ১২৬ ০৯ ৭৪,৪৬,৬৯৪/- ১২ - 
 

১.১. িবেবচ   ম /১৭ মােস ৪২ বড ার গাড  াটািলয়ন, িদনাজ র ক ক ১১০৫ , ২০ বড ার গাড  াটািলয়ন, জয় রহাট এর 

িনকট হেত কান ত  পাওয়া যায়িন এবং ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন, লবাড়ী ক ক ২১৯৪  সব েমাট ৩২৯৯  অিভযােন  

৭৪,৪৬,৬৯৪/- টাকার িবিভ  ধরেনর মালামাল আটক করা হয়। এ সকল অিভযােন ১২ জন আসামীেক আটক করা হয় এবং ১২৬  

িজিড েল ও  ০৯  িনয়িমত মামলা দােয়র করা হয়। গত এি ল/১৭ মােস ৪২ বড ার গাড  াটািলয়ন, িদনাজ র ক ক ১০৬৫ , ২০ 

বড ার গাড  াটািলয়ন, জয় রহাট ক ক ৮৭২  এবং ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন, লবাড়ী ক ক ২১৫৫  সব েমাট ৪০৯২  

অিভযােন  ১,০৩,৬৯,৩৭৪/- টাকার িবিভ  ধরেনর মালামাল আটক করা হয়। এ সকল অিভযােন ১৩ জন আসামীেক আটক করা হয় 

এবং ১৮২  িজিড েল ও  ১২  িনয়িমত মামলা দােয়র করা হয়। লনা লক পয ােলাচনায় দখা যায় য, এি ল/২০১৭ মােসর 

লনায়  ম /২০১৭ মােস অিভযােনর সং া , িনয়িমত মামলা ও  জ ত মালামােলর  এবং আসামী ফতার াস পেয়েছ । 

িস া -১.১.১   চারাচালান িবেরাধী অিভযান ফল / মান করার লে  অিভযােনর পিরমাণ বাড়ােত হেব এবং তা িনয়িমত 
মিনটিরং করেত হেব। 
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= ২ = 
 

 
 

িস া -১.১.২: সীমা পেথ যােত অৈবধ আে য়া  দেশ েবশ করেত না পাের সজ  সকল সং ােক ন অিভযান ছাড়াও িবেশষ 
অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
 

িস া -১.১.৩: জলায় চারাচালান ও মাদেকর সােথ জিড়ত িচি ত চারাকারবারী/গডফাদারেদর িব ে  াপক চারণা চািলেয় 
জনসেচতনতা ি  কের তােদরেক সামািজকভােব বয়কটসহ আইেনর আওতায় আনেত হেব।  
 

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

               ৩। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র ( সীমা বত  উপেজলাস হ )। 
               ৪।  ক া  কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
 

 

িস া -১.১.৪: মাদক  ও চারাকারবারীর সিহত জিড়ত এ প িচি ত গডফাদার িলশ ক ক ত হেল  যােত সহেজ জািমন না পায় 
এ িবষেয় আইনা গ পদে প হেণর জ  িব  িপ.িপেক অ েরাধ করা হয়। 
 

বা বায়েন:  ১।  িলশ  পার, িদনাজ র।   
               ২।  িব   িপ.িপ, িদনাজ র।  
 

িস া -১.১.৫:  মাদেকর অপ বহার রােধ এবং াে র িতকারক িদক উে খ কের ০৫ িমিনেটর এক  িভিডও ি প তরী কের 
সকল িশ া িত ােন সরবরাহ করেবন।  
 

বা বায়েন:  ১।  িসিভল সাজন, িদনাজ র।   
               ২।  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
              ৩।  জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 
 

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

চারাচালান িনেরাধকে  অ া  িবভােগর কায ম ও তৎপরতা িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। এি ল/২০১৭ মােস 

চারাচালান িনেরাধকে  িবিভ  িবভােগর হীত কায ম িন প: 

২.১:      ম /১৭ মােস িলশ িবভাগ ক ক মাদক  উ ার সং া  িববরণীঃ 

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-২৭৮ মাদক- নই মাদক-৩৭১ নই ফনিসিডল – ১৫ বাতল 
চালাই মদ- ৫৪৩২ িলটার 

এ ালেকাহল- ১০৫ বাতল 
হেরাইন- ৩৯.৪৫ াম 

ইয়াবা- ৮০৯৩ িপস 
গ জা ৩৭ কিজ ৯৩৫ াম 

২১,৩২,০৮০/
- 

চারা- ৮৮ চারা- ০২ চারা-৯৫ নই ফি িডল- ৪৫০৭ বাতল 
িবেদশী মদ- ১১০ বাতল 
ইয়াবা- ১৯ িপচ 
ভারতীয় এ া ল-৫৫০ বাতল 
ইনেজকশন -৫৯৯ িপচ 

২১,৬৯,১৪০/- 

মাট=        ৩৬৬ ০২ ৪৬৬   ৪৩,০১,২২০/
-   

 

 

পয ােলাচনায় দখা যায়, িবেবচ   ম/২০১৭ মােস িলশ িবভাগ ক ক মাদেকর-২৭৮ , চারাচালােনর ৮৮  সহ মাট ৩৬৬  

মামলা দােয়র করা হয় এবং িবিভ  অিভযােন  মাট  ৪৩,০১,২২০/- টাকার মালামাল আটক করা হয়।     

 



চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম র সভা-3 
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এি ল/২০১৭ মােস িলশ িবভাগ ক ক মাদেকর-২৩০ , চারাচালােনর ৭৮  সহ মাট ৩০৮  মামলা দােয়র করা হয় এবং 

িবিভ  অিভযােন  মাট ৭৩,৯৯,৪০০/- টাকার মালামাল আটক করা হয়।                                                                                                               

  এি ল/১৭ মােসর লনায়  ম/১৭ মােসর মামলার সং া, আসামী ফতার ি  পেলও জ ত মালামােলর পিরমাণ াস পেয়েছ।  
 

       সভায় আেলাচনা করা হয় য, মাদক  বহার/িব য়কারীেদর নব াসেনর লে  িলশ িবভাগ এবং উপেজলা শাসেনর প  হেত 

ইেতামে  নব াসেনর কাজ চলেছ। মাদক বসায়ীেদর নব াসেনর লে  আগামী ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  তােদর তািলকা 

ণয়ন ব ক  এ কায ালেয় রেণর জ  সকল উপেজলা িনব াহী অিফসারেক অ েরাধ জানােনা হয়। সীমা  এলাকা িদেয় মাদেকর 

অ েবশ ও অবােধ য় িব য় রােধ সীমা বত  এলাকায় সকল েরর জনগণেক স ৃ  কের সভা, সিমনার তথা  সেচতনতা লক 

অ ান করার জ  িবিজিব ক প েক অ েরাধ জানােনা হয়। এ ধরেনর অ ােন ানীয় ইউিপ সদ / চয়ার ান, উপেজলা িনব াহী 

অিফসার, উপেজলা চয়ার ান, িলশ পার ও জলা শাসেকর উপি িত িনি ত করার জ  অ েরাধ জানােনা হয়।  

িস া -২.১.১:  মাদক বসায়ীেদর নব াসেনর লে  আগামী ০৭ (সাত) কায িদবেসর মে  তােদর তািলকা রণ করেত হেব।  
 
বা বায়েন:   উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 
িস া -২.১.২: মাদেকর অ েবশ ও অবােধ য় িব য় রােধ সীমা বত  এলাকায় সকল েরর জনগণেক স ৃ  কের সভা, সিমনার 

তথা  সেচতনতা লক অ ান করেত হেব। অ ােন  ানীয় ইউিপ সদ / চয়ার ান, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা 

চয়ার ান, িলশ পার ও জলা শাসেকর উপি িত িনি ত করেত হেব। 

 
 

বা বায়েন:   অিধনায়ক, ৪২,২৯,২০ াটািলয়ন বড ার গাড, িদনাজ র/ লবাড়ী/জয় রহাট। 
 

২.২:    ম/১৭ 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- ০৭ নই ০৯ নই 

ফি িডল-২৫৭ বাতল  

ইয়াবা-     ৪০২ িপচ 
গ জা-       ০১ কিজ     

২,৭০,৩০০/- 

চারা-  নই নই নই নই -          _  

মাট          ০৭ নই ০৯ নই       ২,৭০,৩০০/- 

 
পয ােলাচনায় দখা যায়, র াব ক ক িবেবচ  ম /২০১৭ মােস মাদক সং া - ০৭, চারাচালান- নই সব েমাট ০৭  মামলা দােয়র 

হয়। অিভযােন ২,৭০,৩০০/- টাকার মালামাল জ  করা হয় এবং ০৯ জন আসামীেক ফতার করা হয়।উ  সং া  ক ক এি ল/২০১৭ 

মােস মাদক সং া - ০৪, চারাচালান- নই সব েমাট ০৪  মামলা দােয়র হয়। অিভযােন ২১,,৪৩,৩০০/- টাকার মালামাল জ  করা 

হয় এবং ০৪ জন আসামীেক ফতার করা হয়। এি ল/১৭ মােসর লনায়  ম/১৭ মােস মামলা দােয়র এবং আসামী ফতার  ি  

পেয়েছ। তেব জ ত মালামাল াস পেয়েছ।  

 



চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম র সভা-4 

 

                                       

 

= ৪ = 

িস া - ২.২.১: চারাচালান িনেরাধ কায ম ি র  লে   অিভযান পিরচালনা অ াহত রাখেত  হেব। 

বা বায়েন:  ক া  কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
 

২.৩:    ম /২০১৭ মােস মাদক  িনয় ণ অিধদ র ক ক পিরচািলত অিভযােনর িববরণী: 
 

অিভযান 
এর সং া 

মামলার 
সং া ফতার পলাতক মাট 

আসামী মালামােলর িববরণ  পিরমাণ টাকা 

৪২ ০৯ ০৮ ০২ ১০ হেরাইন ১৭.৫ াম ১,৭৫,০০০/- 
ইয়াবা ১২০ িপস ৩৬,০০০/- 

জ ত টাকা - ৪৭,২৮০/- 
ফি িডল ১২৩ বাতল ৮৬,১০০/- 
গ জা ৭৬০ াম ৭,৬০০/- 

চালাইমদ ১০ িলটার ২,০০০/- 

৪২ ০৯ ০৮ ০২ ১০  মাট ৩,৫৩,৯৮০/- 
 

 

পয ােলাচনায় দখা যায়, মাদক  িনয় ণ অিধদ র ক ক  ম /১৭ মােস ৪২  অিভযােন  ৩,৫৩,৯৮০/- টাকার মালামাল 

উ ার, ০৯  মামলা দােয়র  ও ০৮ জন আসামীেক ফতার করা হয়। এি ল/১৭ মােস ৪৭  অিভযােন  ৯৮,৬৫০/- টাকার মালামাল 

উ ার, ১৭  মামলা দােয়র  ও ১৭ জন আসামীেক ফতার করা হয়। এি ল/১৭ মােসর লনায়   ম/১৭ মােস অিভযােনর সং া, 

মামলার সং া, আসামী ফতার  াস  পেয়েছ এবং জ ত মালামােলর   ি  পেয়েছ । 
 

িস া - ২.৩.১:  মাদক  চারাচালানেরােধ মাদক  িনয় ণ অিধদ রেক অিভযান/তৎপরতা ি  করেত  হেব। 
 

 

বা বায়েন:    ১। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
                 ২।  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
 

 

িস া -২.৩.২:  িত উপেজলা ইউিনয়ন পয ােয় মাদক িবেরাধী জনসেচতনতা লক সভা সিমনার আেয়াজন এবং িবিভ  সাং িতক 

অ ঠােন মাদেকর ফল স েক সেচতনতা ি  অ াহত রাখেত হেব। 
 

বা বায়েন:    ১। িলশ  পার, িদনাজ র। 
                  ২। উপেজলা িনব াহী অিফসার,(সকল) িদনাজ র। 
                 ৩।  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
 

২.৪:  বাংলােদশ রলওেয় িলশ িবভাগ ক ক  ম’২০১৭  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 
- ০৬ 

- -- মাট অিভযান - ০৬  
১। গত ০৮/০৫/১৭  ,০৯/০৫/২০১৭ ও ২৪/০৫/২০১৭  তািরেখ িদনাজ র 
রলওেয় শেন অিভযান পিরচালনা কের ৬৭ িপস ে েনারি ন 

ইনেজকশন জ  করা হয়।  যার  ১০ ,৮০০ /-টাকা। 
২। গত ০১ /০৫/১৭ ,২৭/০৫/২০১৭ ,৩১/০৫/২০১৭ তািরেখ মািলকিবহীন 

পিরত া  অব ায় ৪৩০ াম গ জা উ ার করা হয়। যার  ৪,৫০০/- 
টাকা। 
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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 

০৬ ০৮ ০৭ - 

মাট অিভযান- ১৫ 

মামলায় 
হেরাইন- ০.০৪ িম: া:              ৯০০/- 

ইয়াবা- ০৩ িপস             ১,৫০০/- 
হরিল - ১২ বেয়ম                         ৪,৮০০/- 
ববী ড  – ১০ ােকট                    ৪,০০০/- 
ফি িডল- ৬০ বাতল          ৬০,০০০/- 

িজিড েল 
শাড়ী- ০৬ িপস          ১১,০০০/- 
মেহদী- ১৩৫ িপস           ৩,৩৭৫/- 

লবন- ০৫ ােকট              ২০০/- 
ফনি িডল- ৪৮ বাতল                    ৪৮,০০০/- 
চালাই মদ- ১০ িলটার                      ৩,০০০/- 

                                             মাট=     ১,৩৬,৭৭৫/- 
 

 
 

  পয ােলাচনায় দখা যায়  ম/১৭ মােস  রলওেয় থানা, িদনাজ র ০৬  অিভযান এবং  রলওেয় থানা, পাব তী র ক ক মাট 

১৫  অিভযান পিরচািলত হেয়েছ। এ অিভযােন মাদক সহ মাট  ১,৫২,০৭৫/-টাকার মালামাল উ ার করা হেয়েছ । িবগত এি ল/১৭ 

মােস  রলওেয় থানা, িদনাজ র ১৫  অিভযান এবং  রলওেয় থানা, পাব তী র ক ক মাট ১৩  অিভযান পিরচািলত হেয়েছ। এ 

অিভযােন মাদক সহ মাট  ১,৬০,১২০/-টাকার মালামাল উ ার করা হেয়েছ । িবগত এি ল/১৭ মােস িদনাজ র ও পাব তী র 

রলওেয় থানা ক ক িবনা েকেট েনর যা ীেক আটক কের ১,১৩,০০০/-টাকা জিরমানা আদায় করা হয়। সভায়  আেলাচনা করা হয় 

য, এক িণর চারাচালানীরা েনর  চইন িলং ও হাসপাইপ িবি  কের ন থািমেয় অৈবধ মালামাল উঠানামা কের। এেত 

সাধারণ যা ীেদর চলাচেলর িবর না ও যানমােলর িনরাপ া িব সহ চারাচালান ি  পাে । এ ধরেনর ঘটনােরােধ চারাচালানীেদর 

আটক কের  আইেনর আওতায় আনার জ   আইন েয়াগকারী সং াস েক  অ েরাধ করা হয় ।    

                                        

িস া - ২.৪.১: রলপেথ চারাচালান  রাধকে   রলওেয়  শেন ঘন ঘন চারাচালান িবেরাধী অিভযান ি  করেত হেব।  

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

                 ২। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর /পাব তী র / লবাড়ী /িবরাম র /হািকম র। 

                        ৩। ভার া  কম কতা, িজআরিপ থানা, িদনাজ র/পাবতী র, িদনাজ র ।       
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২.৫    ম/ ২০১৭ মােস গবািদ প র কিরেডােরর মা েম রাজ  আদায় িবষেয় আেলাচনা  :  

 গবািদ প র কিরেডােরর রাজ  আদায় (িবিজিব ক প ):   মােসর নাম:  ম/  ২০১৭ 

 

া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 নাই   িতেবদন  
পাওয়া গেছ। 

মাট= নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই                                                                    

গবািদ প র কিরেডােরর রাজ  আদায় (কা ম  ক প ) : মােসর নাম: - ম/ ২০১৭    

ঃ 
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 া   ম/ ১৭ মােস ৪২ িবিজিব, ২৯ িবিজিব এবং কা মস ক প  ক ক  িতেবদন পাওয়া 

গেছ। গবািদপ র কিরেডার বতমােন ব  থাকায় গবািদপ  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/-                                                                                                                                                     
                                                                                                                                      (মীর খায় ল আলম) 

    জলা ািজে ট  
 িদনাজ র 

ও 
 সভাপিত 

     জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম  । 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  

জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
( িডিশয়াল ি খানা শাখা) 
www.dinajpur.gov.bd  

 
ারক নং- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.২০১৭-৫৬০                                                                           তািরখ: ০৫ লাই, ২০১৭ ি .। 

 

    অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ। 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। িসিনয়র সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
৩। সিচব, রলপথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
৪। িবভাগীয় 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। অিধনায়ক, ৪২ ,২০ , ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন, িদনাজ র/ জয় রহাট/ লবাড়ী। 
৮। িলশ পার, িদনাজ র।    
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। িসিভল সাজন, িদনাজ র।  
১৩। ময়র, ....................................................... পৗরসভা, িদনাজ র। 
১৪।  কিমশনার, , আবগারী ও সক, রাজশাহী।  
১৫। উপ-পিরচালক, ি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, িদনাজ র। 
১৯। উপ পিরচালক, জলা কমাে , আনসার ও িভিডিপ, ি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। 
২৩। সহকারী পিরচালক, এন.এস.আই, িদনাজ র। 
২৪। পিরচালক, পানামা পাট  িলংক িলিমেটড, িহিল, হািকম র, িদনাজ র। 
২৫। সভাপিত/স াদক, ....................................................................., িদনাজ র । 
 
 
 

                                                                            
      া িরত/- 
 ( মাঃ মাহ র রহমান) 

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

 


