
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

শাসন অিধশাখা 
র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 
৪১ স নবািগচা, ঢাকা-১০০০। 

Website: www.dnc.gov.bd

ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০০.০০৪.২২.৮৬ তািরখ: 
১৯ জা য়াির ২০২৩

৫ মাঘ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর িন বিণত কমচারীগণ মাদক  িনয় ণ অিধদ র (কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০২২ এর
সংি  শতাবলী রণ করায় উ  িবিধমালার ৭(১)(ক) শত মাতােবক চা ির ায়ীকরণ (Confirm)  করা হেলাঃ

িমকিমক  নংনং নামনাম   ওও  পির িচ িতপিরিচ িত   ন রন র   পদবীপদবী চ া িরেতচ া িরেত   যাগদােনরযাগদােনর
ত ািরখত ািরখ

চ া িরচ া ির   ায়ীকরেণরায়ীকরেণর
ত ািরখত ািরখ

১। জনাব মাহা দ আ  রজা মেহদী
হাসান (২৩১৪৯) 

পিরদশক ২২/১১/২০০৪ ২২/১১/২০০৪

২। জনাব মাঃ শািহন (৪৯৫৭১) িসপাই ০১/০৮/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯

৩। জনাব মাহা দ হািব াহ
(৪৯৫৪১) 

িসপাই ২১/০৭/২০১৯ ২১/০৭/২০১৯

৪। জনাব মাঃ শির ল ইসলাম
(৪৯৫৮১) 

িসপাই ২৮/০৭/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯

৫। জনাব মাঃ আজাদ উি ন
(৪৯৫৪৪) 

িসপাই ২২/০৭/২০১৯ ২২/০৭/২০১৯

৬। জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
(৪৯৫৪৮) 

িসপাই ০৫/০৮/২০১৯ ০৫/০৮/২০১৯

৭। জনাব সমীর দবনাথ (৪৯৬০৭) িসপাই ০১/০৮/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯ 

৮। জনাব মাঃ মাঈন উি ন (৪৯৫৩৭) িসপাই ২৩/০৭/২০১৯ ২৩/০৭/২০১৯

৯। জনাব মাঃ সােয় ল ইসলাম
(৪৯৫৪৯) 

িসপাই ২৮/০৭/২০১৯ ২৮/০৭/২০১৯

১০। জনাব ইয়া ব (৪৯৫৮৮) িসপাই ২৯/০৭/২০১৯ ২৯/০৭/২০১৯

১১। জনাব মন খান (৪৯৫৭৫) িসপাই ০১/০৮/২০১৯ ০১/০৮/২০১৯

১২। জনাব আই বনবী (৪৯৫৪২) িসপাই ২৪/০৭/২০১৯ ২৪/০৭/২০১৯

১



১৩। জনাব মাঃ িলয়াকত আলী
(৪৭০৩৮) 

ওয়ারেলস
অপােরটর

২২/০২/২০১৭ ২২/০২/২০১৭

২২-১-২০২৩
শামীম আহে দ
উপপিরচালক

ফান: ০২-৪৮৩২২১৬৭
ফ া : ০২-৪৮৩২২১৮৬

ইেমইল: diradmin@dnc.gov.bd

ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০০.০০৪.২২.৮৬/১(১৪) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৯
১৯ জা য়াির ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক ( শাসন/অপােরশন /িচিকৎসা ও নবাসন/িনেরাধ িশ া), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়,
ঢাকা।
২) চীফ কনসালেট , ক ীয় মাদকাসি  িনরাময় ক , তজ াও, ঢাকা।
৩) ধান রাসায়িনক পরী ক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ক ীয় রাসায়িনক পরী াগার, গ ািরয়া, ঢাকা।
৪) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ আিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়,
ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ/ গােয় া শাখা।
৫) িসেটম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৬) িব  িনবাহী ািজ ট, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৭) িসিনয়র কনসালেট / মিডেকল অিফসার, িবভাগীয় মাদকাসি  িনরাময় ক , ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা।
৮) উপপিরচালক (................................), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া
কাযালয়/ মে া: কাযালয় (উ র/দি ণ)/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান,...............।
৯) সহকারী পিরচালক (................................), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া
কাযালয়/ মে া: কাযালয় (উ র/দি ণ)/ জলা কাযালয়/িবভাগীয় গােয় া কাযালয়/ টকনাফ িবেশষ জান,...............।
১০) সহকারী া ামার, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র াফ অিফসার (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১২) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১৩) জনাব.........................................................................................।
১৪) অিফস কিপ/মা ার ফাইল।

২২-১-২০২৩
শামীম আহে দ

২



উপপিরচালক

৩


