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

�িডিশয়াল �ি�খানা শাখা

�জলা মানব পাচার �িতেরাধ কিম�র সভার কায �িববরণী।

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

সভার তািরখ ১১/১০/২০২০ ি�.
সভার সময় ��র ১২.০০ টা।
�ান ভা��য়াল সভা
উপি�িত ভা��য়াল উপি�িত
       �জলা মানব পাচার �িতেরাধ কিম�র স�ািনত সদ���েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অতঃপর িব� অিতির� �জলা �ািজে�টেক
দফািভি�ক আেলাচ� িবষয় উপ�হাপেনর জ� অ�েরাধ করা হয়।
১৩ �সে��র ২০২০ তািরেখ অ�ি�ত সভার কায �িববরণী সভায় উপ�াপন ও পাঠ করা হয়। এেত �কান সংেশাধন, সংেযাজন ও পিরমাজ�ন করার িবষয় না
থাকায় তা সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়।

�. নং     আেলাচ��চী ও                     আেলাচনা              িস�া�        বা�বায়েন
০১ ত� হালনাগাদঃ

সভায় জানােনা হয় �য, এ �জলায় মানবপাচারকারীর �কান
ত� �নই। সভায় সদ�গণ জানান �য, মানবপাচারিবেরাধী
জনসেচতনতার কারেণ মানব পাচার কম হে�। এ িবষেয়
সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে�
মানবপাচার �রােধ সকর সং�ােক কায �করী �িমকা পালেনর
উপর ��� আেরাপ করা হয়। 

মানব পাচার িবেরাধী জনসেচতনতা
�ি�র লে�� সকল সং�ােক কায �করী
�িমকা পালন করেত হেব।

১। �িলশ �পার,
লালমিনরহাট।
২। উপেজলা পিরষদ
�চয়ার�ান (সকল)
লালমিনরহাট।
৩। উপেজলা িনব �াহী
অিফসার (সকল),
লালমিনরহাট

০২ পাচােরর �কৗশল ব�করণঃ
সভায় জানােনা হয় �য, অেনক সময় �তারক চ� সাধারণ
জনগেণেক িম�া আ�াস িদেয় িবেদেশ চা�রীর �েলাভন
�দিখেয় টাকা পয়সা হািতেয় �নয়। এ িবষেয় সভায় িব�ািরত
আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� মানবপাচার িবষেয়
সকলেক সতক� থাকার উপর ��� আেরাপ করা হয়।

িবেদেশ পাচােরর কথা বেল �কউ যােত
সাধারণ মা�ষেক �তািরত করেত না
পাের �স িবষেয় সতক� থাকেত হেব।

১। �িলশ �পার,
লালমিনরহাট।
২। উপ-পিরচালক, �ব
উ�য়ন অিধদ�র,
লালমিনরহাট।
৩। সংি�� এনিজও

০৩ মানব পাচােরর �ট িচি�তকরণঃ সভায় জানােনা হয় �য,
লালমিনরহােটর �কান �কান এলাকা মানবপাচার �বণ এলাকা
তা িচি�ত �নই। এ িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা
হয়। আেলাচনাে� মানব পাচার �বণ এলাকা িচি�তকরণসহ
এর সােথ জিড়ত �ি�েদর িচি�ত করার উপর ��� আেরাপ
করা হয়।

মানব পাচার �বণ এলাকা
িচি�তকরণসহ এর সােথ জিড়ত
�ি�েদর িচি�ত কের মামলা দােয়র
করেত হেব।

১। �িলশ �পার,
লালমিনরহাট।

      অতঃপর সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় স�ািনত সদ���েক ধ�বাদ জািনেয় এবং �হীত িস�া�স�হ বা�বায়েন সকলেক
আ�িরক হওয়ার অ�েরাধ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 
 

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

৯ কািত�ক ১৪২৭



�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০..০২৪.০৬.০১৬.১৭.৭৬৫ তািরখ: 
২৫ অে�াবর ২০২০

৯ কািতক ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, জনিনরাপ�া িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৩) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৪) িসিভল সাজ�ন, �জলা িসিভল সাজ�েনর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৫) �জলা িশ�া কম �কত�া, �জলা িশ�া অিফস, লালমিনরহাট
৬) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার, �জলা �াথিমক িশ�া অিফস, লালমিনরহাট
৭) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৮) �জলা পয �ােয়র কম �কত�া (সকল), লালমিনরহাট
৯) --------------------------------------------------------------------------------------, লালমিনরহাট।

 
 

�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �ািজে�ট


