
10/11/2020 ডাক (৩২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://lalmonirhat.nothi.gov.bd 1/3

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট 

�িডিশয়াল �ি�খানা শাখা

িবষয় : �জলা মাদক �� িনয়�ণ ও �চারণা কিম�র সভার কায �িববরণী ।

সভাপিত
�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট, লালমিনরহাট।

সভার তািরখ ১৩ �সে��র ২০২০
সভার সময় সকাল ১১.৩০ ঘ�কা।
�ান ভা��য়াল সভা
উপি�িত ভা��য়াল সভায় উপি�িত
সভায় স�ািনত সদ���েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অতঃপর িব� অিতির� �জলা �ািজে�টেক দফািভি�ক আেলাচ�
িবষয় উপ�াপেনর জ� অ�েরাধ করা হয়।
�িমক নং আেলাচ��িচ ও আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন
০১ গত সভার কায �িববরণী পাঠ ও অ�েমাদনঃ

০৯ আগ�, ২০২০ তািরেখ অ�ি�ত সভার কায �িববরণী সভায়
উপ�াপন ও পাঠ করা হয়। এেত �কান সংেশাধনী পাওয়া
যায়িন।

সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়। �জলা মাদক�� িনয়�ণ ও �চারণা
কিম�

০২ মাদক�� িবেরাধী অিভযান পিরচালনা সং�া�ঃ
সহকারী পিরচালক, মাদক�� িনয়�ণ অিধদ�র,
লালমিনরহাট জানান �য, িবেবচ� মােস একক ও �যৗথভােব
 ৯২� অিভযান পিরচালনা কের গ�জা- ১৩ �কিজ ৪০০ �াম,
�ফি�িডল-৫৩ �বাতল, �চালাই মদ-২০০ িমিল িলটার ও
�মাটর সাইেকল-০১� আটক করা হেয়েছ। �িলশ �পার,
লালমিনরহাট জানান �য, আগ�, ২০২০ ি�: মােস ৩২�
অিভযােন ৩২� অিভযােন ভারতীয় শাড়ী-৪৯ িপস,
গ�জা-৫২.৭১৫ �কিজ, �ফি�িডিল-৩৬৫ �বাতল, ইয়াবা- ৪৯৭
িপস, িবেদশী মদ-১ �বাতল আটক করা হেয়েছ। এ িবষেয়
সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� �চারাইপেথ
আসা গ�জা ও �ফনিসিডলসহ অ�া� মাদক�� আটক করার
জ� আইন �েয়াগকারী সং�াস�হেক দ�তার সােথ কাজ
করেত হেব এবং টা�েফাস � অিভযান �ি�র উপর ���
আেরাপ করা হয়।

�চারাইপেথ আসা গ�জা ও
�ফনিসিডলসহ অ�া� মাদক��
আটক করার জ� আইন
�েয়াগকারী সং�াস�হেক দ�তার
সােথ কাজ করেত হেব এবং
টা�েফাস � অিভযান �ি� করেত
হেব।

১) �িলশ �পার, লালমিনরহাট।
২) অিধনায়ক, ১৫ িবিজিব,
লালমিনরহাট
৩) সহকারী পিরচালক মাদক ��
িনয়�ণ অিধদ�র, লালমিনরহাট।
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০৩
মাদক �� সং�া� মামলার মািসক িববরণীঃ

আেলাচনায়  সহকারী পিরচালক, মাদক �� িনয়�ণ অিধদ�র,
লালমিনরহাট জানান �য, িবেবচ� মােস �মাবাইল �কােট �র আওতায়
১০ � মামলা এবং থানায় ০৯� িনয়িমত মামলা দােয়র হেয়েছ।
িবগত মােসর �জর িহেসেব িব� �জলা ও দায়রা জজ আদালেত
১২৭ � মামলা িবচারাধীন িছল এবং িবেবচ� মােস ০১ � মামলা
দােয়র হেয়েছ। চলিত মােস �কান মামলা িন�ি� না হওয়ায় মাস
�শেষ ১২৮ � মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। অপর পে� িব�
�িডিসয়াল �ািজে�ট আদালেত ১৮৬� মামলা িবচারাধীন িছল।
িবেবচ� মােস �কান মামলা দােয়র হয়িন। চলিত মােস �কান
মামলা িন�ি� না হওয়ায় মাস �শেষ ১৮৬ � মামলা িবচারাধীন
রেয়েছ। সভায় সভাপিত জানান �য, িবচারাধীন মামলা�েলার �কান
সা�ী সা�� �দােনর জ� আদালেত এেস যােত �ফরত চেল না
যায় �স িবষেয় ল�� রাখেত হেব। মাদক�� আইেনর মামলা�িল
বত�মােন িক পয �ােয় রেয়েছ, মামলা তদ� পয �ােয় �কান �কান
মামলা, সা�ী পয �ােয় �কান �কান মামলা, রােয়র পয �ােয় �কান
�কান মামলা তার িব�ািরত �িতেবদন আগামী সভার �েব �
দািখেলর উপর ��� আেরাপ করা হয়।

০১) মাদক�� আইেনর মামলা�িল
বত�মােন িক পয �ােয় রেয়েছ, তদ�
পয �ােয় �কান �কান মামলা, সা�ী
পয �ােয় �কান �কান মামলা, রােয়র জ�
অেপ�মান �কান �কান মামলা তার
িব�ািরত ত�সহ �িতেবদন আগামী
সভার �েব � দািখল করেত হেব
০২) িবচারাধীন মামলা�েলার �কান
সা�ী সা�� �দােনর জ� আদালেত
এেস যােত �ফরত চেল না যায় �স
িবষেয় ল�� রাখেত হেব।

১) িব� পাবিলক �িসিকউটর,
 লালমিনরহাট।
২) �কাট � ই�েপ�র, লালমিনরহাট।

০৪ �চারাচালান ও মাদক�� করেণর লে�� জনসেচতনতা
�ি� ও �াপক �চােরর �ব�া �হণঃ
সভায় লালমিনরহাট �জলােক �চারাচালান ও
মাদক��করেণর লে�� জনসেচতনতা �ি� ও �াপক
�চােরর িবষেয় করণীয় স�েক� িব�ািরত আেলাচনা করা
হয়।

১। স��ার পর �যৗি�ক কারণ ছাড়া
�কান ছা� বাসার বাইের বাজার/
�হােটল /��ে�ারা/ পাক�/�ল/
কেলেজর মাঠ বা অ� �কান �ােন
�ঘারােফরা বা আ�া িদেত পারেব
না।

১। �িলশ �পার, লালমিনরহাট।
২। �ময়র , লালমিনরহাট/পাট�াম
 �পৗরসভা।

২। �বধ কাগজ প� ও লাইেস�
িবহীন �কান �মাটর সাইেকল চলাচল
করেত পারেব না এবং এ ধরেনর
লাইেস� িবহীন �মাটর সাইেকল বা
অ� �কান যানবাহন �বহার কের
মাদক �বসায় বা �চারাচালান
কম �কাে� যােত সহেযািগতা করেত
না পাের �স �াপাের সংি��
িবভাগেক সতক�তা অবল�ন করেত
হেব ।

১। �িলশ �পার, লালমিনরহাট।
২।  উপেজলা িনব �াহী অিফসার
(সকল)।
৩। সহকারী পিরচালক, িবআর�এ,
লালমিনরহাট।
৪। সহকারী পিরচালক, মাদক��
িনয়�ণ অিধদ�র, লালমিনরহাট।

৩। সীমা�বত� ইউিনয়ন পিরষদ
�চয়ার�ান��েক মাদক পাচার
�িতেরােধ কেঠার �িমকা পালন
করেত হেব।

১। উপেজলা িনব �াহী অিফসার
(সকল)।
২। অিফসার ইনচাজ�, (সকল)
৩। �চয়ার�ান, ইউিনয়ন পিরষদ
(সংি��)।

অতঃপর সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সকল স�ািনত সদ���েক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।



10/11/2020 ডাক (৩২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://lalmonirhat.nothi.gov.bd 3/3

 
 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট, লালমিনরহাট।

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৪.০৩.০০৭.১৬.৬৮৭ তািরখ: 
২৯ �সে��র ২০২০

১৪ আি�ন ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ
৩) সিচব, �র�া �সবা িবভাগ
৪) মহাপিরচালক, িবিসএস (কর) একােডমী, জাতীয় রাজ� �বাড �

৫) ই�েপ�র �জনােরল , �িলশ �হডেকায়াট �াস �

৬) মহাপিরচালক (িবিজিব), বড �ার গাড � বাংলােদশ
৭) মহাপিরচালক, মাদক�� িনয়�ণ অিধদ�র
৮) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৯) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১০) িসিভল সাজ�ন, �জলা িসিভল সাজ�েনর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১১) ��া�ামার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১২) সহকারী পিরচালক, �জলা মাদক�� িনয়�ণ কায �ালয়, �জলা মাদক�� িনয়�ন কায �ালয়, লালমিনরহাট
১৩) জনাব-------------------------------------------, লালমিনরহাট।
১৪) �জলা পয �ােয়র কম �কত�া (সকল), লালমিনরহাট
১৫) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, লালমিনরহাট
১৬) ইউিপ �চয়ার�ান, ........................লালমিনরহাট।

 
 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট


