
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা রগাঁও 

বাসী কল াণ শাখা 
www.thakurgaon.gov.bd

জলা িভিজেল  টা েফাস কিমিটর সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. ক এম কাম ামান সিলম 
 জলা শাসক, ঠা রগঁাও

সভার তািরখ ০৩ ফ য়াির ২০২০
সভার সময় সকাল ১১.০০ টা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত উপি ত সদ েদর তািলকা- পিরিশ  “ক” ত দখােনা হেলা।
সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  করা হয়। সভাপিত মেহাদয় জানান য, বাসী কল াণ
ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়, িবভাগ, ঢাকা’র ২২ আগ  ২০১৯ তািরেখর ৪৯.০০.০০০০.০০৫.৩১.০০৩.
১৭.১৭৭ নং ারক মাতােবক ঠা রগঁাও জলায় “ জলা িভিজেল  টা েফাস” কিমিট গঠন করা হেয়েছ। উ
কিমিটর সকল সদ েক সভায় অিভন ন জানােনা হয়। অতঃপর সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প
িস া  গৃহীত হয়।

ম িস া সমহূ বা বায়নকারী কতপৃ
১ অিভবাসন সং া  অিভেযাগ হণ, পিরবী ণ, িন ি করণ এবং কমী 

অিভবাসেনর নােম অৈবধ অিভবাসন সং া  তথ  সং হ ও আইনা গ 
ব ব া হণ।

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

বাসী কল াণ শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, 

ঠা রগঁাও।
৩। অিফসার ইনচাজ 
(সকল), ঠা রগঁাও।

২ বধভােব িবেদেশ কমী রেণর িবষেয় সকলেক উৎসািহত করেত 
হেব। সভা, সমােবশ আেয়াজন করেত হেব। 

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

৩ িবেদশ গমেন  ুকমীেক অৈবধভােব িবেদশ রেণর নপেথ  থাকা 
অপরাধীেদর খঁুেজ বর কের আইেনর আওতায় আনয়ন। অৈবধ কায ম 
রাধকে  মাবাইল কাট পিরচালনা এবং েযাজ  ে  থানায়/ 

জুিডিসয়াল আদালেত মামলা দােয়র।

১। অিতির  জলা 
ম ািজে ট, ঠা রগঁাও।
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 
ঠা রগঁাও।
৩। অিফসার ইনচাজ 
(সকল), ঠা রগঁাও।

৪ িবেদশ ত াগত ও িবেদশ গমেন  ুকমীেক কািরগির ও দ তা উ য়েন 
িশ ণ দান করেত হেব। এ ব াপাের চার করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), ঠা রগঁাও
২। অধ , ঠা রগঁাও 
কািরগির িশ ণ ক ।

১



৫ জলা িভিজেল  টা েফাস িতমােস অ ঃত ১ (এক) বার অিভযান 
পিরচালনা করেত হেব। অিভযােনর িতেবদন িতমােসর ১০ তািরেখর 
মেধ  সিচব, বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয় রণ 
করেত হেব।

১। অিতির  জলা 
ম ািজে ট, ঠা রগঁাও।
২। সহকারী কিমশনার, 
জুিডিসয়াল মিু খানা শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, 

ঠা রগঁাও।
সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা
কেরন।

 

ড. ক এম কাম ামান সিলম 
জলা শাসক, ঠা রগাঁও

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০২২.০২.০০২.১৯.৬ তািরখ: 
০৬ ফ য়াির ২০২০

২৩ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, র া সবা িবভাগ
৪) সিচব, বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
৫) িবভাগীয় কিমশনার, রংপরু িবভাগ, রংপরু
৬) জলা শাসক (সকল)
৭) পিুলশ পার, পিুলশ পার, পিুলশ পােরর কাযালয়, ঠা রগাঁও
৮) অিধনায়ক, ৫০ িবিজিব, ঠা রগাঁও
৯) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা রগাঁও
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ঠা রগাঁও সদর/পীরগ /বািলয়াডা ী/রাণীশংৈকল/হিরপরু,
ঠা রগাঁও।
১১) ...................................................
,......................................................................., ঠা রগাঁও।

 

মাঃ নূর তুবলু আলম 
অিতির  জলা শাসক

২


