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জলা মানব পাচার িতেরাধ কিমিটর নেভ র ২০১৮ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত                                         ড. ক এম কাম ামান সিলম                                         
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১৮ নেভ র ২০১৮
সভার সময় বলা ০১.০০ টা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত উপি ত সদ েদর তািলকা- পিরিশ  “ক” তািলকা দখােনা হেলা।

উপি ত সদ েদর সভায় াগত জািনেয় সভার কাজ আর  করা হয়। সভার েত গত সভার কাযিববরণীর
িস া সমহূ উপি ত সকলেক পাঠ কের শানােনা হয়। সভায় মানব পাচার িতেরােধ সকলেক সি য় হওয়ার
অ েরাধ জানােনা হয়।

এরপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে  সবস িত েম িন প িস া  সমহূ গৃহীত হয় :

ম 
নং

িস া  সমহূ বা বায়নকারী 
কতপৃ

১ উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় মানব পাচার িতেরাধ কিমিটর হালনাগাদ তািলকা ত কের 
িনয়িমত সভা আেয়াজন করার িস া  গৃহীত হয়।

১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
২। ইউিনয়ন 
পিরষদ 
চয়ারম ান 

(সকল)
২ ইউিনয়ন পিরষদ ও পৗরসভা হেত জ  িনব ন সনদ দােন আেরা সেচতন হওয়ার িস া  

গৃহীত হয়। 
১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল),
২। ময়র, 
পৗরসভা সকল।

৩। ইউিনয়ন 
পিরষদ 
চয়ারম ান 

(সকল)

১



৩ ঠা রগঁাও জলার সকল মানব পাচার িতেরাধ িবষেয় খুতবা দােনর জ  সকল মসিজেদ 
ইসলািমক ফাউে ডশেনর মাধ েম িনেদশনা দান করা হেয়েছ। সকল ধমীয় উপসনালেয় 
মানব পাচার িতেরােধ সেচতনতা জারদার করার িবষেয় িস া  গৃহীত হয়।

১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল)
২। 
উপপিরচালক, 
ইসলািমক 
ফাউে ডশন।

৪ বােস কমী িনেয়ােগ সকলেক সেচতন করেত হেব। যােত তারা অৈবধভােব িবেদশগামী না 
হয়। িবিভ  সমেয় া  বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় হেত বাসী কমী 
িনেয়ােগর িবষেয় চারণা করার িস া  গৃহীত হয়।

১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
২। সহকারী 
কিমশনার, 

বাসী কল াণ
৩। চয়ারম ান, 
ইউিনয় পিরষদ 
(সকল)

পিরেশেষ সভায় উপি ত সকল সদ েদর ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

ড. ক এম কাম ামান সিলম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১৩.০২.০০১.১৬.৯ তািরখ: 
১৯ নেভ র ২০১৮

৫ অ হায়ণ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৩) ভার া  সিচব, সিচেবর দ র, বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৫) পিুলশ পার, ঠা রগাঁও
৬) অিধনায়ক, ৫০ িবিজিব, ঠা রগাঁও।
৭) অিতির  জলা ম ািজে ট, ঠা রগাঁও।
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ঠা রগাঁও সদর/পীরগ /বািলয়াডা ী/রাণীশংৈকল/হিরপরু,
ঠা রগাঁও।
৯) .............................................., ..............................................
১০) …………………………… সদ , জলা মানব পাচার িতেরাধ কিমিট, ঠা রগাঁও।
১১) চয়ারম ান, ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), ঠা রগাঁও সদর/বািলয়াডা ী/পীরগ /রাণীশংৈকল/হিরপরু,
ঠা রগাঁও।

২



 

মাঃ নূর তুবলু আলম 
অিতির  জলা শাসক

৩


