
                                                                 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা ািজে েটর কায ালয়,িদনাজ র 

( িডিশয়াল ি খানা ) 
www.dinajpur.gov.bd  

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

 

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

সভার ান                                                : জলা ািজে েটর সভা ক  । 
আেলাচ  মাস    :   অে াবর /২০১৮ ি ঃ। 
সভার তািরখ    : ১১  নেভ র /২০১৮ ি ঃ। 
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 

১৪  অে াবর / ২০১৮ ি  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: 
 
 
     অে াবর / ২০১৮ মােস  িদনাজ র জলায় পিরচািলত টা েফােস র িববরণ িন প: 

তািরখ 

অিভযা
নর 

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 
১৩/১০/১৮ ০৩ জলা শাসন, িলশ িবভাগ 

জলা মাদক  িনয় ণ অিফস 
ও আনসার াটািলয়ন। 

ান- কাতয়ালী:  িনমনগর,    
        রামসাগর, ইসলামবাগ।  

গ জা 
 

২০ াম ৪০০/- ফতার- ০২ 
 

পলাতক - নই 

০২ 

১৫/১০/১৮ ০৪ জলা শাসন, িলশ িবভাগ 
জলা মাদক  িনয় ণ অিফস 

ও আনসার াটািলয়ন। 
ান- কাতয়ালী:  লবাড়ী বাস া , কসবা, 

মাতাসাগর, খাটাংপাড়া।             

গ জা 
 

৩০ াম 
 

৬০০/- 
 

ফতার- ০৩ 
 

পলাতক - নই 

০৩ 

১৫/১০/১৮ ০১ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, 
িলশ িবভাগ 
জলা মাদক  িনয় ণ অিফস। 
ান-  িদনাজ র সদর। 

চালাইমদ 
 

৩  িলটার 
 

৯০০/- 
৩ জনেক 
২৫০০/- 

জিরমানা ও 
২ জনেক ৩ 
মাস কের 
িবনা ম 
কারাদ । 

ফতার- ০৫ 
 

পলাতক - নই 

০৫ 

১৬/১০/১৮ 
 
 
 

০৪ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, 
িলশ িবভাগ 
জলা মাদক  িনয় ণ অিফস। 
ান- কাতয়ালী : লবাড়ী বাস া , কসবা, 

পাওয়ার হাউজ,খাটাংপাড়া। 

গ জা 
 
 

২০ াম 
 

৪০০/- 
 

ফতার- ০২ 
 

পলাতক - নই 

০২ 

২০/১০/১৮ ০১ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, 
িলশ িবভাগ 
জলা মাদক  িনয় ণ অিফস। 
ান- িদনাজ র সদর। 

গ জা 
 

৮০০ াম 
 

১৩,০০০/- 
১ জনেক 
৩ মাস ও 
১ জনেক ১ 

মােসর 
িবনা ম 
কারাদ । 

ফতার- ০২ 
 

পলাতক - নই 

০২ 

 
চলমান পাতা-০২ 

 



 
-০২- 

 
২৪/১০/১৮ ০২ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, 

িলশ িবভাগ 
জলা মাদক  িনয় ণ অিফস। 
ান- কাতয়ালী : লবাড়ী বাস া , কসবা। 

 
গ জা 
ইয়াবা 

 
১০ াম 
০৩িপস 

 
১,৭০০/- 

 

ফতার- ০২ 
 

পলাতক - নই 

০২ 

৩১/১০/১৮ ০৬ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, 
িলশ িবভাগ 
জলা মাদক  িনয় ণ অিফস। 
ান- কাতয়ালী : লবাড়ী বাস া , কসবা, 

পাওয়ার হাউজ, মাতাসাগর,  বলতলী। 

গ জা 
 

৪০ াম 
 
 

৫০০/- 
 

ফতার- ০৪ 
 

পলাতক - নই 

০৪ 

  অে াবর/১৮ মােস  ২১  অিভযােন 
 - - ২০,০০০/- 

ফতার- ২০ 
পলাতক- নই 

মামলা- 
২০ 

 সে র/১৮ মােস  ৫৬  অিভযােন 
 - - ৪১,৪৫০/- 

ফতার- ৩৫ 
পলাতক- নই 

মামলা- 
৩৫ 

 
উপ ািপত িববরণী পয ােলাচনা কের দখা যায় য, িবেবচ   অে াবর/ ২০১৮ মােস  ২১  টা েফাস  অিভযােন  ২০,০০০/- ( িড় হাজার ) 

টাকা ে র িবিভ  ধরেনর মাদক  ও মালামাল আটক, ২০ জন আসামীেক ফতার এবং ২০  মামলা দােয়র করা হয়।  িবগত সে র/ ২০১৮ 
মােস  ৫৬  টা েফাস  অিভযােন  ৪১,৪৫০/- (একচি শ হাজার  চার শত প াশ) টাকা ে র িবিভ  ধরেনর মাদক  ও মালামাল আটক, ৩৫ জন 
আসামীেক ফতার এবং ৩৫  মামলা দােয়র করা হয়।  লনা লক িববরণী পয ােলাচনায় দখা যায় য,  সে র/ ২০১৮ মােসর লনায়  অে াবর/ 
২০১৮ মােস অিভযােনর সং া, আসামী ফতার, মামলা দােয়েরর সং া  এবং জ ত মালামােলর  াস পেয়েছ।  েত ক উপেজলায় কমপে  
৩  সং ার সম েয় চারাচালান/ মাদকিবেরাধী টা েফাস  অিভযান পিরচালনার জ  সংি েদর অ েরাধ করা হয়। 
িস া  -১.১:   েত ক উপেজলায় ৩  সং ার সম েয় মােস কমপে  ২  কের টা েফাস  অিভযান পিরচালনা করেত হেব।  
 

িস া  -১.২: মাদকেসবী ও িব য়কারীেদর মােঝ ভীিত ি র জ  ঘনঘন টা েফাস  অিভযান পিরচালনা করেত হেব।  
 
িস া  -১.৩:  গাপনীয়তা র া কের মাদক বসায়ী ও গডফাদারেদর ধরেত সমি ত অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
 
বা বায়েন :    ১। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২। কা ানী কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র।   
 ৩। অিফসার ইন-চাজ,  সকল থানা, িদনাজ র। 
 ৪। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, িদনাজ র।                  
  আেলাচ  িচ-২: রলপেথ টা েফাস অিভযান পিরচালনা:   
               য সকল উপেজলায় রলওেয় শন আেছ স সকল ােন বা তা লকভােব েন টা েফাস  অিভযান ি  এবং রলপেথ গাপন অিভযােনর 
মা েম অ  ও মাদক  চারাচালানেরােধ কায কর িমকা রাখার জ  সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসারসহ আইন েয়াগকারী সং াস হেক অ েরাধ 
করা হয়। 
িস া -২.১:  িচি ত চারাকারবারী / মাদক িবে তােদর আইেনর আওতায় আনার চ া অ াহত রাখেত  হেব।  
 
িস া  -২.২:  য সকল উপেজলায় রলওেয় শন আেছ সখােন বা তা লকভােব সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর ন ে  েন টা েফাস  
অিভযান ি  করেত হেব। 
 
বা বায়েন : ১।  অিধনায়ক, ৪২, ২০ ও ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন। 
 ২।  িলশ পার, িদনাজ র। 
 ৩।  িলশ পার,  সয়দ র িজ,আর,িপ জলা। 
 ৪।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সংি ), িদনাজ র। 
 ৫।  অিফসার ইন-চাজ, িজ.আর.িপ থানা, িদনাজ র/পাব তী র, িদনাজ র। 

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

 
 
                                                      া িরত 

( মাঃ মাহ ল আলম) 
জলা ািজে ট 

িদনাজ র 
ও 

সভাপিত 
জলা চারাচালান িনেরাধ টা েফাস  কিম  । 

 t 0531-65001 



       

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

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

 

ারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০০৮.১৮.০০২.১৮-৮২০                                      তািরখ : 
২৮  নেভ র, ২০১৮ ি .।

১৪ অ হায়ণ, ১৪২৫ বং।
 
  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। চয়ার ান, জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা। 

৪।  কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র । 

৫। স র কমা ার, বড ার গাড, স র সদর দ র, িদনাজ র। 

৬। িলশ পার, িদনাজ র । 

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

৮। িলশ পার, সয়দ র িজ. আর িপ. জলা। 

৯। িবভাগীয় রলওেয় ােনজার, বাংলােদশ রলওেয়, পাকশী। 

১০। ময়র,.................................... পৗরসভা...............................িদনাজ র। 

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

১২। িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র। 

১৩। িব  িপ. িপ, িদনাজ র / িব  িবেশষ িপ.িপ, নারী ও িশ  িনয াতন দমন াই নাল, িদনাজ র । 

১৪। সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । িব  জলা ািজে ট মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  । 

১৫। সহকারী কিমশনার, কা ম  এ সাইজ ও ভ াট/ সহকারী কিমশনার, িহিল ে শন, িদনাজ র। 

১৬। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 

১৭। ভার া  কম কত া, িজ আর িপ থানা, িদনাজ র/পাব তী র, িদনাজ র। 
 

 
া িরত                                                                        

        ( মাঃ জয় ল  আেবদীন) 
অিতির  জলা ািজে ট 

িদনাজ র। 
০৫৩১-৬৫১৫৫ (অঃ) 

 
 
 
 

 
 

  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 

( িডিশয়াল ি খানা শাখা) 
www.dinajpur.gov.bd 

 
 

ারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০০৮.১৮.০০২.১৮-                                       তািরখ : 
নেভ র, ২০১৮ ি .।
অ হায়ণ, ১৪২৪ বং।

 

 
িবষয় :    জলা চারাচালান িনেরাধ টা েফাস কিম র মািসক সভার  িস া  বা বায়ন  সং া । 
 
 

 উপ  িবষেয় গত  ১১  নেভ র’ ২০১৮ তািরেখ অ ি ত জলা চারাচালান িনেরাধ টা েফাস কিম র মািসক সভার িস া  বা বায়েনর 

িনিম  সার-সংে প কিপ অ সাথ ত র বরাবের রণ করা হেলা। 

 
 

িমক িস া  বা বায়নকারী 

িস া :-১.১ 
 
 

 

িস া  -১.১: েত ক উপেজলায় ৩  সং ার সম েয় মােস 
কমপে  ২  কের টা েফাস  অিভযান পিরচালনা করেত হেব।  

১। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
২। কা ানী কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র।   
৩। অিফসার ইন-চাজ,  সকল থানা, িদনাজ র। 
৪। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, 
িদনাজ র।      

িস া :-১.২ 
 
 

িস া :-১.৩ 

িস া  -১.২:  সীমা  এলাকায় জন িতিনিধেদর উপি িতেত ানীয় 
জনসাধারনেক িনেয় চারাচালন এবং মাদক িবেরাধী অিভযান 
অ াহত রাখেত হেব। 
 
িস া  -১.৩:  গাপনীয়তা র া কের মাদক বসায়ী ও 
গডফাদারেদর ধরেত সমি ত অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 

১।  অিধনায়ক, ৪২, ২০ ও ২৯ বড ার গাড  াটািলয়ন। 
২।  িলশ পার, িদনাজ র। 
৩। উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর/িবরল/ 

লবাড়ী/িবরাম র /হািকম র, িদনাজ র। 
৪।  কা ানী কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
৫।  অিফসার ইন-চাজ,  সংি  থানা, িদনাজ র।   
৬। সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিফস, 
িদনাজ র। 

 

িস া : -২.১  
 

িস া : -২.২ 
 

িস া -২.১:  িচি ত চারাকারবারী / মাদক িবে তােদর আইেনর 
আওতায় আনার চ া অ াহত রাখেত  হেব।  
 
িস া  -২.২:  য সকল উপেজলায় রলওেয় শন আেছ সখােন 
বা তা লকভােব সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর ন ে  েন 
টা েফাস   অিভযান ি  করেত হেব। 
 

১।  অিধনায়ক, ৪২, ২০ ও ২৯ বড ারগাড  াটািলয়ন। 
২।  িলশ পার, িদনাজ র। 
৩। িলশ পার,  সয়দ র িজ,আর,িপ জলা। 
৪।  উপেজলা িনব াহী অিফসার  (সংি ), িদনাজ র। 
৫।  অিফসার ইন-চাজ, িজ.আর.িপ থানা, 
িদনাজ র/পাব তী র, িদনাজ র। 

 
  
 
 উপিরউ  িস া াবলী বা বায়ন ব ক আগামী   ০৫/১১/২০১৮ তািরেখর মে  িতেবদন রেণর জ  সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। 
 

                            
 
                                                                                         
 
 
 

াপক…………………………………….. 

        …………………………….িদনাজ র। 

( মাঃ জয় ল আেবদীন) 
অিতির  জলা ািজে ট 

িদনাজ র। 
ফান : ০৫৩১-৬৫১৫৫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
চলমান পাতা-০৩ 

 
  



 


