
 
 

িদনাজ র জলা চারাচালান িনেরাধ টা েফাস  কিম র সভার কায িববরণী 
 

   সভাপিত      :  মীর খায় ল আলম 

জলা ািজে ট, িদনাজ র  
সভার ান      :                                             জলা ািজে েটর সভা ক  । 
আেলাচ  মাস   :   আগ /২০১৭ ি ঃ। 
সভার তািরখ   :   ১০ সে র /২০১৭ ি ঃ। 
সভার সময়     :  সকাল ১০.১৫ ঘ কা । 

                                   উপি িত     :            পিরিশ   ‘ক’  ।  
 

         সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম িব  অিতির  জলা ািজে ট ক ক 

গত  ১৩ আগ /২০১৭ ি ঃ তািরেখ অ ি ত জলা চারাচালান িনেরাধ টা েফাস  কিম র সভার কায িববরণী  সভায় পাঠ করা হয়। কায িববরণীেত 

কান সংেশাধনী  না থাকায় সব স িত েম তা ঢ়ীকরণ করা হয় । অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত হয় এবং 

িস া স হ হীত হয়। 
 

আেলাচ  িচ ১: চারাচালান িনেরাধ টা েফােস র কায ম পিরচালনা: 
                     
  আগ /২০১৭ মােস  িদনাজ র জলায় পিরচািলত টা েফােস র িববরণ িন প: 

তািরখ 
অিভযােনর 

সং া সং ার নাম ও আটেকর ান 

আটক ত মালামােলর 
িববরণ 

আটক মালা- 
মােলর  

ফতার ত 
আসামীর 
সং া 

দােয়র ত 
মামলার 
সং া 

 নাম িববরণ 
   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৬/০৮/১৭ ০৪ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর  

জলা মাদক  িনয় ন অিফস 
িলশ  িবভাগ 
ান- কাতয়ালী-  ইসলামবাগ, লাইনপাড়, 
লবাড়ী বাস া  ও ভবাইনগর। 

গ জা 
ত ড়ী 

 

৪০ াম 
২ িলটার 

৪০০/- 
২০০/- 

ফতার- ০৩ 
 

পলাতক - নই 

০৩ 

০৭/০৮/১৭ ০৬ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর  
জলা মাদক  িনয় ন অিফস 
িলশ  িবভাগ 
ান- কাতয়ালী- রল ি , ইসলামবাগ, 

লাইনপাড়, শখ রা, হাউিজং মাড় ও 
মাতাসাগর। 

গ জা 
 
 
 

৭৫ াম 
 
 

৭৫০/- 
 
 

ফতার- ০৫ 
 

পলাতক - নই 

০৫ 

০৯/০৮/১৭ ০৮ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর  
জলা মাদক  িনয় ন অিফস 
িলশ  িবভাগ 
ান- কাতয়ালী- সিলম হাে ল, রল ি , 
লবাড়ী বাস া , ইসলামবাগ, লাইনপাড়, 

িসপাহীপাড়া, রামসাগর ও কমল র। 

ত ড়ী 
গ জা 

 
 

৪ িলটার 
৩০ াম 

৪০০/- 
৩০০/- 

ফতার- ০৬ 
 

পলাতক - নই 

০৬ 

২০/০৮/১৭ ০১ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর  
জলা মাদক  িনয় ন অিফস 
িলশ  িবভাগ 
ান- কাতয়ালী- কমল র বাজার। 

ত ড়ী 
 

২ িলটার 
 

২০০/- 
 

ফতার- ০১ 
 

পলাতক - নই 

০১ 

২৩/০৮/১৭ ০১ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর  
জলা মাদক  িনয় ন অিফস 
িলশ  িবভাগ 
ান- কাতয়ালী- রামসাগর। 

ডায়ািজপাম 
ইনেজকশন 

 

২ 
এ া ল 

 

২০০/ 
 

ফতার- ০১ 
 

পলাতক - নই 

০১ 

চলমান-২ 
 
 
 



 
 

= ২ = 
 
 

২৭/০৮/১৭ ০১ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর  
জলা মাদক  িনয় ন অিফস 
িলশ  িবভাগ 
ান- কাতয়ালী- বা য়াডা া মা সদন। 

ডায়ািজপাম 
ইনেজকশন 

 

 ০৩ 
এ া ল 

 

৩০০/- 
 

ফতার- ০১ 
 

পলাতক - নই 

০১ 

আগ /১৭ মােস  ২১  অিভযােন 
 

- - ২,৭৫০/- 
ফতার-১৭ 

পলাতক- নই 
মামলা-১৭  

জলুাই/১৭ মােস  ২৭  অিভযােন 
 

- - ৬,৪৭৫/-- 
ফতার-০৪ 

পলাতক- নই 
মামলা-১৪  

         

                            
উপ ািপত িববরণী পয ােলাচনা কের দখা যায় য, িবেবচ   আগ /২০১৭ মােস  ২১  টা েফাস  অিভযােন ২,৭৫০/-( ই হাজার সাত 

শত প াশ) টাকা ে র িবিভ  ধরেনর মাদক  ও মালামাল আটক, ১৭ জন আসামীেক ফতার এবং ১৭  মামলা দােয়র করা হয়। 

লাই/২০১৭ মােস  ২৭  টা েফাস  অিভযােন ৬,৪৭৫/-(ছয় হাজার চার শত চা র) টাকা ে র িবিভ  ধরেনর মাদক  ও মালামাল আটক, 

১৪ জন আসামীেক ফতার এবং ১৪  মামলা দােয়র করা হয়। লনা লক পয ােলাচনায় দখা যায় য,  লাই/২০১৭ মােসর লনায় 

আগ /২০১৭ মােস অিভযােনর সং া, আসামী ফতার ও মামলা দােয়েরর সং া এবং জ ত মালামােলর  াস পেয়েছ। সভায় আেলাচনা 

করা হয় য, অিধকাংশ উপেজলায় টা েফাস  অিভযান পিরচালনা না করায় মাপ (১০ ) অজন হে না। েত ক উপেজলায় কমপে  ৩  সং ার 

সম েয় চারাচালান/মাদকিবেরাধী টা েফাস  অিভযান পিরচালনার জ  সংি েদর নরায় অ েরাধ করা হয়।  
 

িস া  -১.১: গাপনীয়তা র া কের মাদক বসায়ী ও গডফাদারেদর ধরেত সমি ত অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
 

িস া  -১.২: সীমা  এলাকায় জন িতিনিধেদর উপি িতেত ানীয় জনসাধারণেক িনেয় চারাচালান এবং মাদক িবেরাধী অিভযান অ াহত রাখেত 

হেব।   

িস া  -১.৩: েত ক উপেজলায় ৩  সং ার সম েয় কমপে  মােস ২   চারাচালান/মাদকিবেরাধী টা েফাস  অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
 

 

বা বায়েন :   ১। অিধনায়ক, ৪২, ২০ ও ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন। 

                 ২। িলশ পার, িদনাজ র। 

                 ৩। ক া  কমা ার, র াব-১৩,  িদনাজ র। 

                 ৪। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর / লবাড়ী /িবরাম র /হািকম র, িদনাজ র। 

   ৫। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র।  
 

িস া  -১.৪: সামািজকভােব িবিভ  অ ােন মাদক বসায়ী/ চারাচালােনর গডফাদারেদর বয়কট করেত হেব। 

বা বায়েন :   ১। চয়ার ান (সকল), উপেজলা পিরষদ,  িদনাজ র । 

                  ২। ময়র (সকল), পৗরসভা, িদনাজ র। 

                  ৩। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

                  ৪। সভাপিত, স াব, িদনাজ র। 
 

 

িস া  -১.৫:  চারাচালান/মাদক মামলার আসামীর ফতারী  ওয়াের  তািমল করেত হেব। 
 

বা বায়েন :    িলশ পার, িদনাজ র। 
 

আেলাচ  িচ-২: রলপেথ টা েফাস অিভযান পিরচালনা:    সভায় রলপেথ চারাচালান দমেন রল শন এবং তৎসংল  ােন টা েফাস  

অিভযান পিরচালনা কের চারাচালান দমন ও িচি ত ি েদর ফতােরর উপর ােরাপ করা হয়। জলায় সকল ধরেণর মাদেকর অপ বহার 

রাধকে  মাদক বণ এলাকাস েহ একািধক সং ার সম েয় ঘনঘন টা েফাস  অিভযান পিরচালনা জারদার করার িবষেয় অ েরাধ করা হয়। 

 

চলমান-৩ 
 



 
 

= ৩ = 
 

িস া  -২.১:  আইন েয়াগকারী সং াস হেক চারাচালান/মাদেকর অপ বহার রাধকে  িচি ত ােন িনয়িমত টা েফাস  অিভযান 

পিরচালনা অ াহত রাখেত হেব। 

 

বা বায়েন :   ১।  িলশ পার, িদনাজ র। 

                 ২।  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

                 ৩।  ক া  কমা ার, র াব-১৩,  িদনাজ র। 

                 ৪।  সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র।  

     ৫।  অিফসার ইনচাজ, িজ.আর.িপ থানা, িদনাজ র/পাব তী র, িদনাজ র। 

 
িস া  -২.২:  জলার িচি ত মাদক টসহ জলা শহের মাদক েট টা েফাস   অিভযান পিরচালনা অ াহত রাখেত হেব। 
 
 

িস া  -২.৩:  িচি ত চারাকারবারী/মাদক িবে তােদর আইেনর আওতায় আনার চ া অ াহত রাখেত হেব।   

                                                                  
িস া  -২.৪:  রলে শন ও আ :নগর নস েহ আকি কভােব টা েফাস  অিভযান পিরচালনার মা েম অ  ও মাদক  চারাচালান রােধ 

কায কর িমকা রাখেত হেব। 

 
বা বায়েন :  ১।  অিধনায়ক, ৪২, ২০ ও ২৯ বড ারগাড  াটািলয়ন। 

                ২।  িলশ পার, িদনাজ র। 

                ৩। অিফসার ইনচাজ, িজ.আর.িপ থানা, িদনাজ র/পাব তী র, িদনাজ র। 

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

                    

 সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা  করা হয় । 
 
 
 

 া িরত/- 
(মীর খায় ল আলম) 

জলা ািজে ট  
িদনাজ র 

ও 
সভাপিত 

জলা চারাচালান িনেরাধ টা েফাস  কিম  । 
  



 
 

চারাচালান মামলা মিনটিরং কিম র সভার কায িববরণী 

                 সভাপিত: 
   

মীর খায় ল আলম। 
জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

                সভার ান:  জলা ািজে েটর সভা ক । 
             সভার তািরখ:   ১০  সে র’ ২০১৭।                                                                           
               সভার সময়:  সকাল ১০.২৫ িমঃ। 
                  উপি িত:  পিরিশ  ‘ক’ । 

 
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম িব  অিতির  জলা ািজে ট ক ক 

গত  ১৩  আগ ’ ২০১৭ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী পাঠ কের শানােনা হয়। কান সংেশাধন না থাকায় তা সব স িত েম 
ঢ়ীকরণ হয়। অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত এবং িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়। 

০১। চারাচালান মামলার িববরণী পয ােলাচনা 
 

 কাট  িলশ পিরদশ ক, িদনাজ র এর িনকট হেত া   আগ ’২০১৭ মােসর চারাচালান মামলার িববরণী সভায় উপ াপন 
করা হয়। িবিভ  আদালেত িবচারাধীন চারাচালান মামলার িববরণী িন প: 

মােসর 
নাম 

আদালেতর নাম িবচারাধীন 
মামলার সং া 
( ত সং া) 

িবেবচ  মােস া  
মামলার সং া 
( ত সং া) 

িবেবচ  মােস 
িন ি ত 

মামলার সং া 

মাস শেষ 
অিন  
মামলার 
সং া সাজা খালাস 

আ
গ

/২
০১

৭ 

িব  শাল াই নাল  জজ- ১ ৩২৭ ০৫ ০২ ০২ ৩২৮ 
’’    শাল জজ ২৭২ ০৬ ০১ ০৩ ২৭৪ 

’’    অিতির  দায়রা জজ- ২ ৩৭৮ ০৫ ০২ ০৪ ৩৭৭ 
’’    অিতির  দায়রা জজ- ৩ ৫৫৯ ১১ ০১ ০৫ ৫৬৪ 

’’     দায়রা জজ- ১ ৭৫০ ০৭ ০১ ০৩ ৭৫৩ 
’’     দায়রা জজ- ২ ৭৮৩ ০৯ ০১ ০৪ ৭৮৭ 
’’      দায়রা জজ -৩ ৭৪৬ ০৫ ০২ ০২ ৭৪৭ 

 মাট ৩৮১৫ ৪৮ ১০ ২৩ ৩৮৩০ 

 
  িববরণী পয ােলাচনায় দখা যায় য  লাই/১৭ মাস হেত আগত মামলার সং া ৩৮১৫ । িবেবচ  আগ /১৭ মােস ৪৮  

মামলা দােয়র হেয় আগ /১৭ মােস মাট মামলার সং া-৩৮৬৩  হেয়েছ। িবেবচ  আগ /১৭ মােস িব  সশন জজ আদালেত ৩৩ 
 মামলা িন ি  হেয়েছ যার মে  সাজা-১০  এবং খালাস ২৩ । বত মােন ৩৮৩০  মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। 

 

সভায় সরকােরর িবপে  রােয়র ে  যথাসমেয় আপীল দােয়র এবং চারাচালােনর সােথ স ৃ  অপরাধীেদর জািমেনর িবষেয় 
কেঠারতা দশ েনর জ  িব  িপ.িপেক পরামশ দয়া হয়। সভায় মামলা ত িন ি র ে  সা ীেদর উপি িত িনি তকরণ 
 ও যথাযথ সা  উপ াপেনর িনিম   সংি   সকলেক অ েরাধ  করা হয়। এছাড়া মামলার জ -তািলকা এবং অিভেযাগপে র 
সাম  র ার ে  সতকতা অবল েনর পরামশ  দান করা হয়। িব ািরত আেলাচনাে  সব স িত েম িন বিণ ত িস া স হ হীত 
হয় : 
 

িস া -১। জলার িবচারাধীন চারাচালান মামলা ত িন ি র িবষেয় তৎপরতা ি  এবং চারাচালােনর সােথ স ৃ  অপরাধীেদর 
জািমেনর ে  সতকতা অবল ন করেত হেব। 
 বা বায়েন:   ১। িলশ পার, িদনাজ র। 
                  ২। িব  িপ. িপ, িদনাজ র । 

 চলমান পাতা-২ 

  



 
 

= ২ = 

                                                                                                                                                                                                                              

িস া -২। চারাচালান মামলার সা ীেক যথাসমেয় আদালেত হািজর করা িনি ত করেত হেব । 

 বা বায়েন:   ১। অিধনায়ক, ৪২, ২৯ ও ২০ িবিজিব, িদনাজ র/ জয় রহাট । 
                 ২। িলশ পার, িদনাজ র। 
                 ৩। এল আই, িবিজিব, িদনাজ র । 
                  ৪। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 

 

িস া -৩। মামলার আসামী খালােসর কারণ িচি ত কের তদ সাের ব া হণ অ াহত রাখেত হেব। 

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

           আর কান আেলাচনা না থাকায়  উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 
 

     া িরত/- 
(মীর খায় ল আলম) 
      জলা ািজে ট  

ও 
সভাপিত 

 জলা চারাচালান মামলা মিনটিরং কিম  
            িদনাজ র। 


