
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী 

িডিসয়াল ি খানা শাখা

...

সভাপিত আ ল জিলল 
জলা ািজে ট

সভার তািরখ ১৩ নেভ র২০২২
সভার সময় র ১২.৩০

ান জলা শাসক রাজশাহীর সভাক

উপি িত

সদ ে র তািলকা: ম: কমরত কাযালেয়র নাম ও কানা কমকতার নাম ও মাবাইল ন র েযাজ  ে  িতিনিধর নাম, পদিব ও মাবাইল ন র
া র 17. জলা ািজে ট রাজশাহী (সভাপিত) আ ল জিলল া িরত 18. িলশ পার, রাজশাহী এিবএম মা দ হােসন ০১৩২০১২২৫০০
া িরত 19. অিধনায়ক, যা ব-৫, রাজশাহী মা: জািহ ল ইসলাম ০১৭৭৭৭১০৫০৭ া িরত 20. অিধনায়ক, ১ বডারগাড াটািলয়ন, রাজশাহী মা:

আ র রহমান ০১৬৬০১৯৭৯৮৪ া িরত 21.  পিরচালক, এনএসআই, রাজশাহী ( জলা) মা: ছােনায়ার হােসন ০১৮১৯৭৫০১০৬ া িরত 22.
উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাঘা শারিমন আ ার া িরত 23. উপেজলা িনবাহী অিফসার, পবা লসমী চাকমা ০১৭৩৩৩৫২০০১ া িরত 24.
উপেজলা িনবাহী অিফসার, য়া ল হাই মাহা দ আনাছ, িপএএ া িরত 25. উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাদাগাড়ী মা: জােন আলম া িরত
26. উপেজলা িনবাহী অিফসার, গা র মা: সােহল রানা ০১৭৬২৮৬৫৬১৬ া িরত 27. উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাগমারা সাইদা খানম া িরত
28. উপেজলা িনবাহী অিফসার, মাহন র সািবহা ফােতমা জ জা া ০১৭৩৩০০৫০০৯ া িরত 29. উপেজলা িনবাহী অিফসার, তােনার পংকজ চ
দবনাথ ০১৭৭৮৮৮৮৯৯৯০ া িরত 30. উপেজলা িনবাহী অিফসার, চারঘাট মা: সাহরাব হােসন ০১৭৬১৭০৮১৫৩ া িরত 31. জলা কমা া ,

আনসার ও িভিডিপ, রাজশাহী মা: কামাল হােসন ০১৭৩০০৩৮০৮৬ া িরত 32. উপ-পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী মা:
আলমগীর হােসন ০১404072403 া িরত 33. সহকারী কিমশনার, কা ম  এ াইজ ও ভ াট, রাজশাহী’র িতিনিধ পে , গালাম িকবিরয়া
রাজ  কমকতা (চ:দা:) ০১৭১২১৫৩৭৯৪ া িরত

             সভায় উপি ত সদ েক েভ া জািনেয় সভার কায ম  করা হয়।  অতঃপর সভাপিতর িনেদশ েম িব  অিতির  জলা ািজে ট, রাজশাহী ক ক  গত সভার
কাযিববরণী পাঠ কের নােনা হয়। গত সভার িস া  এবং আেলাচনাস হ স কভােব িলিপব  হেয়েছ মেম উ  কাযিববরণী সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার
িস া স েহর বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনাসহ বতমান সভার আেলাচ িচ অ যায়ী িন বিণত আেলাচনা ও িস া স হ হীত হয়::

জলা চারাচালান িতেরাধ টা েফাস কায েমর অ গিত পযােলাচনা

মম :  :  আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয় আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া ব া ব ায়নকার ীব া ব ায়নকার ী
ক পক প

১



১. চারাচালান
িতেরাধকে

টা েফােসর কায ম 

১.১. সভাপিত রাজশাহী জলার চারাচালান িতেরাধকে  অে াবর ২০২২ মােস টা েফাস, িবিজিব,
িলশ, এবং র◌্যাব-৫, রাজশাহী ক ক পিরচািলত চারাচালান িবেরাধী অিভযােনর ত  (পিরিশ :গ)

উপ াপন করেত বেলন। ত  পযােলাচনায় দখা যায় অে াবর ২০২২ মােস মাট ৩১৫৩ 
চারাচালান িবেরাধী অিভযান পিরচািলত হেয়েছ। অিভযান পিরচালনাকােল ৫৮৪  মামলা দােয়র করা

হেয়েছ এবং ৬৩৫জনেক ার করা হেয়েছ। িতেবদন ে  আরও তীয়মান হয় য, গত মােস
পিরচািলত অিভযােনর সং ার লনায় বতমান মােস ১০১৬  অিভযান ি  পেয়েছ। বতমান মােস
গত মােসর চেয় ৪৯১  মামলা ি  পেয়েছ এবং ার ি  পেয়েছ ৪৫৯জন। মামলা দােয়র ও

ার সং া ি  অ াহত রাখা েয়াজন মেম সভাপিত মতামত  কেরন। চারাচালান
িতেরাধকে  টা েফােসর অিভযান ি র উপের িতিন ােরাপ কেরন। িত  সং ােক িত মােস

কমপে  ০৩ (িতন)  কের টা েফােসর অিভযান পিরচালনার জ  িতিন অ েরাধ জানান।

১.২. সভাপিত বেলন য, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী’র ০৪ (চার)জন িব  এি িকউ ভ
ািজে টেক টা েফােসর অিভযান পিরচালনার জ  িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। তারা িতমােস অ ত

০১ (এক)  টা েফােসর অিভযান পিরচালনা করেবন। সংি  সকল সং ােক িনেয়াগ ত
ািজে টগেণর সােথ সম য় বক িনধািরত িদন ও তািরেখ টা েফােসর অিভযান পিরচালনার জ

িতিন অ েরাধ কেরন। অে াবর ২০২২ মােস টা েফােসর ১৯৮  অিভযান পিরচালনা করা হেয়েছ। 

১.৩. উপ ািপত ত স েহর পিরসং ানগত লনায় দখা যায় য, সে র ২০২২ মােস
চারাচালােনর অিভযান িছল ২১৩৭ । সে র ২০২২ মােসর লনায় অে াবর ২০২২ মােস
চারাচালান িবেরাধী অিভযান ১০১৬  ি  পেয়েছ। চারাচালান িতেরাধ িবষেয় দােয়র ত মামলার

সং া গত মােসর লনায় বতমান মােস ৪৯১  ি  পেয়েছ। িবিজিব ক ক এককভােব পিরচািলত
অিভযান ১৯৭০ । 
১.৪. জলা িলশ, রাজশাহী ক ক িরত ত  পযােলাচনায় দখা যায় য, অে াবর ২০২২  মােস
৩৭০  অিভযান পিরচািলত হেয়েছ। রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী ক ক িরত ত
পযােলাচনায় দখা যায়, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী অে াবর ২০২২ মােস ৫৬৩ 
অিভযান পিরচালনা কেরেছন। 

১.১.১ িত
সং ােক
টা েফােসর অিভযান
পিরচালনা কের
অিভযানেক
ফল  করেত হেব।

িতমােস অ ত
০৩  টা েফােসর
অিভযান পিরচালনা
করেত হেব।

১.১.২. জলা
শাসেকর

কাযালেয়র
িনেয়ািজত
টা েফােসর

ািজে টগণ
িতমােস অ ত

০১(এক) 
টা েফােসর অিভযান
পিরচালনা করেবন।
সংি  সকল সং া

ািজে টগেণর
সােথ সম য় বক
টা েফােসর অিভযান
পিরচালনা করেবন।

১.১.৩. চারাচালান
িবেরাধী অিভযান
ি  অ াহত রাখেত

হেব।

১. অিধনায়ক
১ বডার গাড

াটািলয়ন
রাজশাহী

২. অিধনায়ক,
র◌্যাব-৫
রাজশাহী

৩. উপ- িলশ
কিমশনার
(সদর)

আরএমিপ,
রাজশাহী

৪. িলশ
পার

রাজশাহী

৫. িব
অিতির

জলা
ািজে ট,

রাজশাহী

৬. কিমশনার
কা স,

এ াইজ ও
ভ াট

কিমশনােরট
রাজশাহী

৭. উপ
পিরচালক,
মাদক
িনয় ণ

অিধদ র,
রাজশাহী

২ চারাচালান
িতেরাধ টা েফাস

কায েমর অ গিত

২.১. সভাপিত চারাচালান িতেরাধ সং া  সংি েদর সােথ সম য় বক অিভযান পিরচালনার
জ  কা ম , এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহীেক অ েরাধ জানান। এছাড়া িতিন
আরিডএসএফ এর অিভযান পিরচালনার জ  িনেয়াগ ত ০৪(চার) জন িব  এি িকউ ভ ািজে ট
অ া  দ েরর সম েয় টা েফােসর অিভযান পিরচালনার জ  অ েরাধ জানান। িবিভ  সং া ক ক
দােয়র ত ত  পযােলাচনায় দখা যায় কা স, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহী ক ক
িবেবচ  মােস কান টা েফােসর অিভযান পিরচািলত হয়িন। সভাপিত টা েফােসর অিভযােনর িবষেয়
সহকারী কিমশনার, কা স, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহীেক অ  কাযালেয়র
এি িকউ ভ ািজে েটর সম েয় িত মােস অ ত ০৪  টা েফােসর অিভযান পিরচালনার জ
অ েরাধ কেরন।

২.১.১. টা েফােসর
অিভযােনর িবষেয়
সহকারী কিমশনার,
কা স, এ াইজ ও
ভ াট কিমশনােরট,
রাজশাহীেক আরও
আ িরক হেত হেব। 
২.১.২. িতমােস
অ ত ০৪ (চার)
টা েফােসর অিভযান
পিরচালনা করেত
হেব। 
২.১.৩.
আরিডএসএফ এর
অিভযান পিরচালনার
জ  িনেয়াগ ত ০৪
(চার) জন িব
এি িকউ ভ

ািজে টেক
অ া  দ েরর
সে  সম য় বক
টা েফােসর অিভযান
পিরচালনা করেত
হেব।

১.অিতির
জলা

ািজে ট,
রাজশাহী

 ২. কিমশনার
কা স,

এ াইজ ও
ভ াট

কিমশনােরট,
রাজশাহী

২



৩ রাজশাহী জলার
গবািদপ র

িবট/খাটাল সং া
আেলাচনা

৩.১. সভাপিতর অ মিত েম িব  অিতির  জলা ািজে ট, রাজশাহী বেলন, রাজশাহী জলায়
মাট ০৯  গবািদপ র িবট/খাটাল রেয়েছ। ত ে  (০১) গাদাগাড়ী উপেজলায় ০২  (০২) পবা

উপেজলায় ০৪  (০৩) বাঘা উপেজলায় ০১  এবং (০৪) চারঘাট উপেজলায় ০২ । ০৯  িবট/খাটাল
এর কান ই বাংলা ১৪২৭ সেন নবায়ন হয় নাই। গাদাগাড়ী উপেজলার ০১ , পবা উপেজলার ০৩
এবং বাঘা উপেজলার ০১ সহ মাট ০৫  িবট/খাটাল বাংলা ১৪২৭ সেন নবায়েনর জ  িবভাগীয়
কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী র কাযালেয় রণ করা হেয়িছল। িবভাগীয় কিমশনার,
রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী মেহাদয় রাজশাহী িবভাগীয় চারাচালান িতেরাধ আ িলক টা েফাস
কিম র ১৬৩তম সভার ০৯ নং অ ে েদর ০২ নং িস াে র ি েত নবায়ন াব অ গামী না কের
ফরত িদেয় িন  বিণত িস া  হণ কেরেছন। িস া : “িবট/খাটাল াপন/নবায়েনর িবষেয় মাননীয়
ধানম ীর অ শাসন মাতােবক ব া হণ করেত হেব। একই সােথ িবট/খাটােলর আড়ােল মাদক,

অৈবধ অ  বা অ  কান অৈবধ কায ম পিরচালনা করা হয় িক-না স িবষেয় আইন- লা
র াকারী বািহনী সজাগ ি  রাখেবন এবং অৈবধ কায েমর কান ত  পাওয়া গেল তাৎ িণকভােব
সংি  জলা শাসক েয়াজনীয় ব া হণ কের িবট/খাটােলর অ েমাদন বািতল/বে র জ
িবভাগীয় কিম র িনকট পািরশ পাঠােবন”

৩.১.১. দেশ পযা
পিরমাণ গবািদপ
উৎপাদন হওয়ায়
সীমা  পেথ যন
কান গবািদপ
েবশ করেত না

পাের এবং মাদকসহ
অৈবধ অ  বা অ
কান অৈবধ কায ম
যন সংঘ ত না হয়
স িবষেয় সতক

থাকার জ
সংি েদর সভায়
অ েরাধ করা হয়।

১.অিধনায়ক, ১
বডার গাড

াটািলয়ন,
রাজশাহী

২.অিধনায়ক,
র◌্যাব-৫,
রাজশাহী

৩. িলশ
পার, রাজশাহী
৪. উপেজলা

িনবাহী
অিফসার
(সকল),
রাজশাহী

৪. চারাচালান
মামলার

(িবচার নিথ)
অ গিত আেলাচনা

৪.১. অতঃপর সভাপিত িলশ িবভাগ, রাজশাহী ক ক িরত িবচার ফাইেলর মামলার ত
উপ াপেনর জ  অ েরাধ জানান। িবচার ফাইেলর ত  (পিরিশ -ঘ) পযােলাচনায় দখা যায় য,
অে াবর ২০২২ মােস জলা ও আরএমিপেত িবচারাধীন মাট মামলার সং া ৫৯৩১৫৯৩১ । আেলাচ
মােস ১৩১৩  মামলা িন ি  হেয়েছ। মাস শেষ তদ াধীন মামলার সং া
ািড়েয়েছ ৫৯১৮৫৯১৮ । মামলা িন ি র হার ি র িনিম  িনজ িনজ দািয়  আ িরকতার সােথ পালেনর

জ  সভাপিত সংি  সকলেক অ েরাধ জানান। িতিন সা  মাণ স কভােব উপ াপন করা
এবং কান সা ী যন সা  দান ছাড়া ফরত না যায় স িবষেয় িব  পাবিলক িসিকউটর এবং
িবেশষ পাবিলক িসিকউটর, চারাচালান িনেরাধ িবেশষ াই নাল, রাজশাহীেক অ েরাধ জানান। 

৪.১.১ চারাচালান
সং া  মামলা
দ তার সােথ রা
পে  পিরচালনা করা
ও িন ি র িবষেয়
তৎপর থাকেত বলা
হয়।
৪.1.২. সা  মাণ
স কভােব উপ াপন
করা এবং কান
সা ী যন সা

দান ছাড়া ফরত
না যায় স িবষেয়
িব  িপ.িপ এবং
িবেশষ
িপ.িপ, চারাচালান
িনেরাধ িবেশষ
াই নাল,

রাজশাহীেক তৎপর
থাকেত অ েরাধ করা
হয়। 

১. িব  িপিপ/
িবেশষ িপিপ,

চারাচালান
িনেরাধ
সং া
াই নাল,
রাজশাহী

২. িজ.আর.ও
িস.এম.এম/
জজ কাট,
রাজশাহী

            সভায় হীত িস া স হ বা বায়েন আ িরক েচ া হেণর অ েরাধসহ উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

আ ল জিলল 
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ারক ন র: ০৫.৪৩.৮১০০.০১৭.০৪.০০৪.১৭.২৩৯ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০২২

১২ অ হাযণ় ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

৩



১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, ঢাকা
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, ঢাকা
৩) িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৪) উপমহা িলশ পিরদশক, রাজশাহী র , রাজশাহী
৫) িলশ কিমশনার, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী
৬) অিধনায়ক,১ বডার গাড াটািলয়ন, রাজশাহী
৭) অিধনায়ঙ, র◌্যাব-৫, রাজশাহী
৮) িলশ পার, রাজশাহী
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), রাজশাহী
১০) উপ পিরচালক মাদক  িনয় ণ অিধদ র ,রাজশাহী
১১) সহকারী কিমশনার, কাষআটমস এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রাজশাহী
১২) ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
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