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মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

“মাদক ববষবয়  ই েবিিন, 

বাঁিাই প্রজন্ম, বাঁিাই জীবন।” 
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মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর  

পটভূবম : স্বাধীনিার ম ান স্থপবি জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর সুব াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা 

২০৪১ বি:-এ সদশবক একটি উন্নি সদবশ রূপান্তবরর অঙ্গীকার ব্যক্ত কবরবেন। উন্নি সদশ বববনম িাবণ মাদকমুক্ত েমাজ প্রবিষ্ঠা 

একটি অন্যিম বনণ িায়ক। অববধ মাদবকর সোবল সেবক সদশ ও জাবিবক রক্ষা করার লবক্ষে মাদক অপরাধীবদর ববরুবে মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী বজবরা টলাবরন্স স াষণা কবরবেন এবাং ইবিামবে একটি অোকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কা িালয় কর্তিক 

অনুবমাবদি  বয়বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদক বনয়ন্ত্রবণ এবদবশ সনাডাল এবজবন্স ব বেবব কাজ করবে।  

ক্রমববকাশ : 
১৮৫৭: আবফম ব্যবোবক েরকাবর বনয়ন্ত্রণাধীবন এবন প্রেম আবফম আইন প্রবিিন করা  য়;  

১৮৭৮: আবফম আইন োংবশাধন কবর আবফম বডপাট িবমন্ট প্রবিষ্ঠা করা  য়; 

১৯০৯: সবঙ্গল এক্সাইজ অোট প্রণয়ন ও সবঙ্গল এক্সাইজ বডপাট িবমন্ট প্রবিষ্ঠা করা  য়; 

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন করা  য়;  

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন করা  য়;   

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন করা  য়; 

ষাবটর দশবক সবঙ্গল এক্সাইজ বডপাট িবমন্টবক এক্সাইজ অোে ট্যাবক্সশন বডপাট িবমন্ট ব বেবব নামকরণ কবর অে ি 

মন্ত্রণালবয়র অধীবন ন্যস্ত করা  য়; 

১৯৭৬: এক্সাইজ অোে ট্যাবক্সশন বডপাট িবমন্টবক পুনবব িন্যােকরবণর মােবম নারকটিকে অোে বলকার পবরদপ্তর নাবম জািীয় 

রাজস্ব সবাবড ির অধীবন ন্যস্ত করা  য়; 

১৯৮৯: বাাংলাবদবশ মাদকদ্রবব্যর অপব্যব ার ও অববধ পািার সরাধ, মাদবকর ক্ষবিকর প্রবিবক্রয়া েম্পবকি জনেবিিনিার 

ববকাশ এবাং মাদকােক্তবদর বিবকৎো ও পুনব িােনকবল্প মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অোবদশ, ১৯৮৯ জাবর করা  য়;  

১৯৯০: ২ জানুয়াবর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা  য় এবাং নারকটিকে অোে বলকার পবরদপ্তবরর স্থবল একই 

বের িৎকালীন রাষ্ট্রপবির েবিবালবয়র অধীবন মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর প্রবিষ্ঠা করা  য়;  

১৯৯১: ৯ সেবেম্বর অবধদপ্তরবক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অধীবন ন্যস্ত করা  য়; 

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগ অবধদপ্তরবক অন্তর্ভ িক্ত করা  য়; 

২০১৮: বিিমান েরকার মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক যুবগাপব াগী কবর গবড় তুলবি বববভন্ন পদবক্ষপ গ্র ণ কবরবে। নতুন 

আইবন মাদক ব্যবোয়ীর পৃষ্ঠবপাষকবদর শাবস্তর ববধানে  ইয়াবা ব্যবোয়ীবদর েবব িাচ্চ োজা মৃতুেদবের ববধান সরবখ 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা  য়  া ২৭ বডবেম্বর ২০১৮ িাবরখ  বি কা িকর  বয়বে।  
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২০১৯:  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবর কম িরি ১০ম সগ্রড ও িদবনম্ন প িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর সরশন োমগ্রী  প্রদাবনর 

লবক্ষে “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবর কম িরি ১০ম সগ্রড ও িদবনম্ন প িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর সরশন নীবিমালা-

২০১৯” প্রণয়ন করা  বয়বে।  

২০১৯:  বিিমান েরকাবরর বনব িািনী ইশবি ার, ২০১৮-এ প্রবিটি সজলায় সবেরকাবর মাদকেবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাপন এবাং 

সকন্দ্রেমূ বক অনুদান প্রদাবনর ববষয়টি অন্তিভূক্ত রবয়বে। সে সমািাববক সবেরকাবর মাদকেবক্ত বনরাময় সকন্দ্রগুবলার 

েক্ষমিা বৃবের জন্য “সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্রগুবলার জন্য েরকাবর অনুদান োংক্রান্ত 

নীবিমালা, ২০১৯” প্রণয়ন করা  বয়বে।  

২০২০:  মাদক অপরাবধর মামলােমূ  দ্রুি বনষ্পবত্ত এবাং পূবব ির আইবন সৃষ্ট জটিলিা বনরেনকবল্প মাদকদ্রব্য অপরাধেমূ  

ট্রাইবুেনাবলর পবরববিি অপরাবধর গুরুত্ব অনু ায়ী ‘এখবিয়ারেম্পন্ন আদালি’ কর্তিক ববিা ি  বার প্রববশন সরবখ 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ োংবশাধন কবর ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা  বয়বে।  

২০২১: বেপাই  বি অবিবরক্ত পবরিালক প িন্ত েবার জন্য ইউবনফবম ির ববধান সরবখ “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর (কম িিারীবদর 

সপাশাক ও োমগ্রীর প্রাবধকার) বববধমালা-২০২১” প্রণয়ন করা  বয়বে  া ২৩ সম ২০২১ িাবরখ বাাংলাবদশ সগবজবট 

প্রকাবশি  বয়বে।   

 

রূিকল্প (Vision): মাদকাসর্ক্ত মুক্ত বাাংলাবদে গড়া।  

 

অর্ভলযে (Mission): শদবে মাদকদ্রবব্যর অিব্যবহার ও অনবধ িািার শরাবধ এনবফাস িবমন্ট ও আইর্ন কার্ িক্রম শজারদার, 

মাদকর্ববরাধী গণসবিিনিা সৃর্ষ্ট এবাং মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা ও পুনব িাসন র্নর্িিকরবণর মােবম ির্ িায়ক্রবম শদবে মাদবকর 

অিব্যবহার কর্মবয় আনা।  

 

কার্ িাবর্ল (Functions):  

1. বুবলটিন  সুেবভর্নর ও বার্ষ িক ড্রাগ র্রবিার্ ি র্নয়র্মি প্রকােকরণ;  

2. মাদকর্ববরাধী প্রিারণা  র্লফবলর্ ও শিাস্টার র্বিরণ; 

3. মাদকর্ববরাধী ের্ ি র্ফল্ম তির্র ও প্রদে িন;  

4. ইবলকট্রর্নক্স ও র্প্রন্ট র্মর্িয়ায় মাদকর্ববরাধী আবলািনা ও প্রিার সম্প্রসারণ;  

5. র্েযা কার্রকুলাবম মাদক সাংক্রান্ত র্বষয় অন্তর্ভ িক্তকরণ;  

6. মাের্মক, উচ্চ মাের্মক ও িদূধ ি ির্ িাবয়র  র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন  মাদকর্ববরাধী সবিিনিামূলক কার্ িক্রম বাস্তবায়ন;  

7. কারাগারসমূবহ মাদকর্ববরাধী সবিিনিামূলক কার্ িক্রম বাস্তবায়ন;  

8. মাদক িািার প্রর্িবরাবধ অর্ভর্ান ির্রিালনা ও  র্নয়র্মি মামলা রুজুকরণ;  

9. তেমার্সক র্ভর্ত্তবি মাদক ব্যবসায়ীবদর িার্লকা হালনাগাদকরণ;  

10. র্বভাগীয় ির্ িাবয় মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র স্থ্ািন;  

11. ইউর্নভাবস িল র্ট্রর্বমন্ট কার্রকুলাম অনুর্ায়ী র্ির্কৎসক  র্ববেষজ্ঞ  কাউর্ন্সলর ও মবনার্বজ্ঞানীবদর প্রর্েযণ প্রদান;  
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12. সকল শজলায় শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র স্থ্ািন;  

13. দযিা উন্নয়বনর জন্য  প্রর্েযণ প্রদান;  

14. শভ ি অবকাোবমা র্নম িাণ/উন্নয়ন; এবাং 

15. র্প্রকারসর শকর্মকোলসহ অন্যান্য লাইবসর্ন্সবদর শসবা প্রদান । 

 

জনবল (েব িবশষ অনুবমাবদি োাংগঠবনক কাঠাবমা অনু ায়ী) : 

ক্রম সগ্রড মঞ্জুবরকৃি জনবল কম িরি জনবল শুন্যপদ 
১ ১ম-৯ম  ৩০৮ ১১৪ ১৯৪ 

২ ১০ম ২৯৭ ১৬১ ১৩৬ 

৩ ১১িম-১৬িম ২১৪৩ ৯৫৬ ১১৮৭ 

৪ ১৭িম-২০িম ৩১১ ১০০ ২১১ 

 সমাট = ৩০৫৯ ১৩৩১ ১৭২৮ 
 

মাঠ প িাবয়র অবফে : 

অবফবের নাম ২০১৫ োবলর োাংগঠবনক কাঠাবমা ২০১৯ োবল পুনগ িঠিি োাংগঠবনক 

কাঠাবমা 
সজলা কা িালয় ৬৪টি সজলায় (১৩টি সজলায় অবফে 

প্রধান উপপবরিালক এবাং ৫১টি সজলায় 

ে কারী পবরিালক)  

৬৪টি সজলায় উপপবরিালক অবফে 

প্রধান 

সমবট্রা কা িালয় ২টি (ঢাকা ও িট্টগ্রাম) ৪টি (ঢাকা-২ ও িট্টগ্রাম-২) 
ববভাগীয় কা িালয় 6টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট) 
৮টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট, রাংপুর ও ময়মনবোং ) 
ববভাগীয় সগাবয়ন্দা কা িালয় ৬টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট) 
৮টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট, রাংপুর ও ময়মনবোং ) 
সকন্দ্রীয় রাোয়বনক 

পরীক্ষাগার 
১টি ১টি 

রাোয়বনক পরীক্ষাগার - ৭টি 

সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র 
১টি (৪০ সবড) ১টি (১২৪ সবড) 

ববভাগীয় বনরাময় সকন্দ্র 4টি ৭টি 
েমুদ্রবন্দর  ২টি ২টি 
স্থলবন্দর  ১টি ১টি 
ববমানবন্দর   ১টি ২টি 

 

বিিমান সকাবরর আমবল অর্ধদপ্তবরর অজিন (২০০৯  ও ২০২১ এর ত্যলনামূলক র্িে) :  

ক্রম র্ববরণ ২০০৯ র্রস্টাব্দ ২০২১ র্রস্টাব্দ 

1.  জনবল বৃর্দ্ধ  ১২৭৭ জন ৩০৫৯ জন 

2.  অর্ধদপ্তবরর আধুর্নকায়ন ও 

সযমিা বৃর্দ্ধ, লর্জর্স্টক 

সাবিার্ ি বৃর্দ্ধ  

র্ানবাহন-৫১টি ও কর্ম্পউর্ার 

সামর্ে অপ্রত্যল  

 র্ানবাহন- ১০২টি 

 কর্ম্পউর্ার- ৩৬৮টি 

 ল্যাির্ি-১৭টি  



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

107  

 

 ড্রাগ র্িবর্কটিাং শমর্েন- ১৩টি 

 ওয়ার্কর্র্ক শসর্-৩৮৮টি 

 কার শমাবাইল শসর্-৪৫টি 

 র্রর্ির্ার-৭৪টি  

 র্াওয়ার-০৪টি  

 ফবর্াকর্ি শমর্েন-১০৪টি  

3.  সামর্েক িবথ্যর িার্াববজ 

তির্র  

র্েল না   অর্ধদপ্তর কর্তিক প্রবদয় শসবাসমূহবক অনলাইবন 

প্রদানসহ মাদক অিরাধীবদর িার্াববজ সাংরযণ 

করা হবে।  

 “I Dreamt it” নামক িলমান প্রকবল্পর মেবম 

৩৭টি শসবা সহজীকরণ করা হবয়বে। 

4.  অর্ধদপ্তবরর অর্ফস স্থ্ািন  ৩৯টি  ১০৬টি  (শর্কনাবফ ১টি র্ববেষ শজানসহ) 

5.  ড্রাগ এর্িকেন 

প্রবফেনালবদর দযিা বৃর্দ্ধ  

র্েল না    এর্িকেন প্রবফেনালবদর দযিা বৃর্দ্ধর জন্য 

মাদকদ্রব্য ব্যবহার, শরাগ ও র্ির্কৎসা র্বষবয়র 

উির জানুয়ার্র, ২০১৮ শথবক জুন, ২০২১ ির্ িন্ত 

শমার্ ১ হাজার ৮৩৮ জনবক ইবকা প্রর্েযণ শদয়া 

হবয়বে।  

6.  মাদকর্ববরাধী প্রিারণা 

মাদকর্ববরাধী শিাস্টার 

তির্র ও র্বিরণ 

১০৪,৪৫০টি --- 

র্লফবলর্ র্বিরণ ১৫,২০০টি ১১৮,০০,০০০র্ 

র্স্টকার র্বিরণ ১৩,৯৫০টি ১০,০০০টি 

সভা/শসর্মনার ৬,৪৮৬টি ৩,৬৬৪টি 

সুেবভর্নর প্রকাে ও র্বিরণ ১৫০০ ৩০০০টি  

র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন 

মাদকর্ববরাধী কর্মটি গেন 

৫,৯৭৯টি ১৭৮টি  

মাদকর্ববরাধী এোমু্বে 

PVC শিাস্টার 

--- 32775টি 

র্িসবপ্ল্ স্টোন্ড --- ৩,৭৭৩টি 

কবলজ ও স্কুবল 

মাদকর্ববরাধী শের্ণ বক্তৃিা 

--- ৩১৭২টি  

হোন্ড শসর্নর্াইজার --- ১,০০,০০০টি  

কারাগাবর মাদকর্ববরাধী 

প্রিারণা 

--- ১৮৬টি  

ভলার্ন্টয়ার টিম গেন --- ১৬৮টি  

মাদকর্ববরাধী র্কবো --- ২৪টি 

র্প্রন্ট র্মর্িয়ায় 

মাদকর্ববরাধী র্বজ্ঞািন 

প্রদান  

--- ১৮টি 
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7.  শফসবুক শিস ও ইউটিউব 

ইিোর্দর মােবম 

মাদকর্ববরাধী প্রিারণা 

র্েল না সামার্জক শর্াগাবর্াগ মােম শফসবুক ও ইউটিউব 

এবাং র্কয়স্ক, এলইর্ি র্বলববাি ি, টির্ভ, ওবয়র্বনার ও 

ওবয়বসাইবর্র মােবম র্বপুলসাংখ্যক মানুষ মাদক 

সবিিনিার আওিার্ভক্ত হবয়বেন। বিিমাবন 

অর্ধদপ্তবরর শফসবুক শিবজর ফবলায়াবরর সাংখ্যা 1 

লয 2৫ হাজার 2১৩ এবাং লাইক এর সাংখ্যা 1 লয 

1৮ হাজার ৬৪১টি  

8.  হর্লাইন শসবা র্েল না মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর শসবাসমূহ সম্পবকি 

িরামে ি/অর্ভবর্াগ/মিামি প্রদাবন একটি হর্লাইন 

নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থ্ািন করা হবয়বে। ৩০ 

জুন, ২০২১ ির্ িন্ত এ নম্ববর ১১৬০টি কল এবসবে। 

9.  অবকাোবমাগি উন্নয়ন  প্রধান কার্ িালয় ভাড়াকৃি ভববন 

(রমনা, শবারাক র্াওয়ার) 

ির্রিার্লি হবয়র্েল। এোড়া 

র্বভাগীয় কার্ িালয়সমূহও 

ভাড়াকৃি বার্ড়বি ির্রিালর্ি 

হবয় আসর্েল 

প্রধান কার্ িালবয়র বহুিল ভবন এবাং ০৫টি র্বভাগীয় 

েহবর (ঢাকা, িট্টোম, রাজোহী, বর্রোল, র্সবলর্)  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর র্নবজস্ব অর্ফস ভবন 

র্নম িাণ করা হবয়বে।  

10.  রাসায়র্নক িরীযাগার 

স্থ্ািন  

১টি ঢাকা ও িট্টোবম রাসায়র্নক িরীযাগাবর  কার্ িক্রম 

িলবে। এোড়া বর্রোল  রাজোহী ও  র্সবলবর্ ভবন 

র্নম িাণ প্রকল্প ২০২২ সাবল সমাপ্ত হবব।  

11.  মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা ও 

পুনব িাসন 

--- কক্সবাজাবর জর্ম অর্ধেহবণর উবদ্দেবে ১৮ শকাটি 

র্াকা বরাদ্দ করা হবয়বে।  

12.  বাবজর্ বরাদ্দ  ১৮,৯৪,৯৬,০০০/- ১৯৫,১৪,৯১,০০০/- 

13.  আদায়কৃি রাজস্ব   ৫৩,৫৮,০০,৪০২/- লাইবসন্স, িারর্মর্, মাদকশুল্ক ও র্বর্বধ খাি শথবক 

আদায়কৃি রাজস্ব 78,65,30,000/- 

14.  আইন র্বর্ধ ও নীর্িমালা 

প্রণয়ন 

পূবব ি এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রর্ভেন 

রুলস ও মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

আইন, ১৯৯০ কার্ িকর র্েল। 

 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ োংবশাধন কবর 

‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ 

প্রণয়ন করা  বয়বে।  

প্রণীি বববধমালা ও নীবিমালা :  

  “সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন 

সকন্দ্রগুবলার জন্য েরকাবর অনুদান োংক্রান্ত 

নীবিমালা, ২০১৯” ২০২০:   

 “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর (কম িিারীবদর সপাশাক 

ও োমগ্রীর প্রাবধকার) বববধমালা-২০২১”  

 “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবর কম িরি ১০ম সগ্রড ও 

িদবনম্ন প িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর সরশন 

নীবিমালা-২০১৯” 
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‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ এর 

৬৮(২) ধারার ববধান সমািাববক বনম্নববণ িি খেড়া 

বববধমালােমূ  প্রণয়ন কবর চূড়ান্ত করবণর জন্য 

মন্ত্রণালবয়র ববববিনাধীন রবয়বে :  

 ১. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর (কম িিারী) র্নবয়াগ 

র্বর্ধমালা-২০২১। 

 ২. আর্ক ও জব্দকৃি বস্তু সাংরযণ ও র্নষ্পর্ত্ত 

র্বর্ধমালা-২০২১। 

 ৩. লাইবসন্স ও িারর্মর্ র্ফস এবাং মাদকশুল্ক 

র্বর্ধমালা-২০২১। 

 ৪. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল) র্বর্ধমালা, 

২০২১। 

 ৫. শিাি শর্স্ট র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন। 

 এোড়া, (ক) শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত িরামে ি শকন্দ্র, 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনব িাসন 

শকন্দ্র প্রর্িষ্ঠা ও ির্রিালনার  সাংবোর্ধি র্বর্ধমালা 

২০২১ এবাং (খ) মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল 

ব্যর্িি) র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন কিার্ক্রম িলমান।  

15.  শিািবর্স্ট ব্যবস্থ্া প্রবিিণ  র্েল না  উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি এবাং সকল িাকুর্রবি 

র্নবয়াবগর শযবে মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন, 2018 

এর ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা র্নধ িার্রি 

িদ্ধর্িবি শিািবর্স্ট িালু করা হবয়বে। 

16.  প্রর্েযণ একাবির্ম র্নম িাণ  র্েল না  অর্ধদপ্তবরর র্নজস্ব প্রর্েযণ একাবির্ম র্নম িাবণর 

র্ির্ির্ি প্রণয়বনর লবযে কুর্ষ্টয়া শজলার সদর 

উিবজলায় 20.৩৪৮০ একর জর্ম অর্ধেহবণর র্নর্মত্ত 

প্রোসর্নক অনুবমাদন িাওয়া র্গবয়বে।  জর্ম 

অর্ধেহবণর জন্য ০৮.০৩.২০২১ িার্রখ শজলা 

প্রোসক, কুর্ষ্টয়া’র অনুকূবল 23,57,00,000/-  

র্াকা বরাদ্দ শদওয়া হবয়বে। জর্ম অর্ধেহবণর 

কার্ িক্রম িলমান। 

17.  সরকার্র মাদকাসর্ক্ত 

র্নরাময় শকন্দ্র  

১টি (৫৫ সবড) ১টি (১২৪ সবড)  

18.  সরকার্র র্নরাময় শকবন্দ্র 

র্ির্কৎসাপ্রাপ্ত শরাগীর সাংখ্যা 

৩  াজার ৭৯৩ জন  ১৮  াজার ২০ জন  

19.  মাসকাসক্ত িথর্েশুবদর 

র্ির্কৎসা শসবা  

র্েল না  ২০২০-২১ অথ িবেবর ৭০ িথর্েশুবক র্ির্কৎসা শসবা 

প্রদান করা হবয়বে। 

20.  শবসরকারী মাদকাসর্ক্ত 

র্নরাময় শকবন্দ্রর শবি 

সাংখ্যা।  

সবেরকাবর প িাবয় ৩৭টি 

মাদকােবক্ত বিবকৎো ও 

পুনব িােন সকন্দ্র পবরিালনার 

সবেরকাবর প িাবয় ৩৬৫টি মাদকােবক্ত বিবকৎো ও 

পুনব িােন সকন্দ্র পবরিালনার লাইবেন্স সদওয়া  বয়বে, 

স গুবলার সমাট সবড োংখ্যা ৪  াজার ৭০১টি 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

110  

 

লাইবেন্স সদওয়া  বয়বে, 

স গুবলার সমাট সবড োংখ্যা 

৫৮০টি  

21.  মাদক মামলায় দ্রুি র্বিার 

র্নর্িিকবল্প আদালা 

আদালি গেন। 

র্েল না  মাদক অপরাবধর মামলােমূ  দ্রুি বনষ্পবত্ত এবাং 

পূবব ির আইবন সৃষ্ট জটিলিা বনরেনকবল্প মাদকদ্রব্য 

অপরাধেমূ  ট্রাইবুেনাবলর পবরববিি অপরাবধর গুরুত্ব 

অনু ায়ী ‘এখবিয়ারেম্পন্ন আদালি’ কর্তিক ববিা ি 

 বার প্রববশন সরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ 

োংবশাধন কবর ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) 

আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা  বয়বে। 

22.  মাদবকর অপব্যব ার 

সরাধকবল্প কবমটি । 

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 

সভাির্িবত্ব মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

শবাি ি র্েল । 

মাদকদ্রবব্যর বনয়ন্ত্রণ, েরবরা  ও িাব দাহ্রাে, 

অপব্যব ার ও সিারািালান প্রবিবরাবধ মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা 

সমািাববক  

(ক) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর েভাপবিবত্ব জািীয় 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ উপবদষ্টা কবমটি;  

(খ) েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ এর েভাপবিবত্ব 

জািীয় মাদকবববরাধী কবমটি;  

(গ) সজলা প্রশােক এর েভাপবিবত্ব সজলা মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি; এবাং  

( ) উপবজলা বনব িা ী অবফোর-এর েভাপবিবত্ব 

উপবজলা মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি গঠন 

করা  বয়বে। কবমটিগুবলার বনয়বমি েভা  বে।   

23.  উোরকৃি মাদকদ্রবব্যর পবরমান :  

মামলা 7764 ১ ৭১ ৩৩টি  

আসামী 7966 ১৬ ২৫৪ জন  

ইয়াবা  4051 র্িস 27 91 391 র্িস 

শহাবরাইন  21.189 শকর্জ 11.882 শকর্জ 

শকাবকন 0.15 শকর্জ -- 

গাঁজা 2101.019 শকর্জ 3815.77 শকর্জ 

গাঁজা (গাে) 506 টি 720 টি  

শফর্ন্সর্িল  58675 শবািল 32 020 শবািল 

শফর্ন্সর্িল  173.7 র্লর্ার 18.808 র্লর্ার 

ইনবজকটিাং ড্রাগ  18692 এোম্পুল 24 635 অোম্পুল 

র্ববদেী মদ  4746 শবািল 1806 শবািল  
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বববধমালা প্রণয়ন :  

‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ এর ৬৮(২) ধারার ববধান সমািাববক বনম্নববণ িি বববধমালােমূব র খেড়া প্রণয়ন 

করা  বয়বে :  

১. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর (কম িিারী) র্নবয়াগ র্বর্ধমালা-২০২১। 

২. আর্ক ও জব্দকৃি বস্তু সাংরযণ ও র্নষ্পর্ত্ত র্বর্ধমালা-২০২১। 

৩. লাইবসন্স ও িারর্মর্ র্ফস এবাং মাদকশুল্ক র্বর্ধমালা-২০২১। 

৪. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল) র্বর্ধমালা, ২০২১। 

৫. শিাি শর্স্ট র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন। 
 

এোড়া, (ক) শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত িরামে ি শকন্দ্র, মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনব িাসন শকন্দ্র প্রর্িষ্ঠা ও 

ির্রিালনার  সাংবোর্ধি র্বর্ধমালা ২০২১ এবাং (খ) মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল ব্যর্িি) র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন 

কিার্ক্রম িলমান।  
 

প্রর্েযণ : 
শেি  প্রর্েযণাথী শমার্ 

১ম-৯ম  ১১৪ জন ১১৪ জন 

১০ম ১৬১ জন ১৬১ জন 
১১িম-১৬িম ৯৫৬ জন ৯৫৬ জন 

১৭িম-২০িম ১০০ জন ১০০ জন 

শমার্  ১৩৩১ জন ১৩৩১ জন 

 

  
28 জুন ২০২১ িার্রবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবর আবয়ার্জি 

ই-নর্থ র্বষয়ক প্রর্েযণ। 

14 র্িবসম্বর ২০২০ িার্রবখ শসবা সহর্জকরবণর সযমিাবৃর্দ্ধ 

সাংক্রান্ত প্রর্েযণ। 
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23 নবভম্বর ২০২০ অনুর্ষ্ঠি “আইন ও র্বর্ধর্বধান অবর্হিকরণ 

এবাং আর্থ িক ব্যবস্থ্ািনা” েীষ িক প্রর্েযণ।  

০৯-১৮ শফব্রুয়ার্র, ২০২১ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি ৪৮িম ইবকা 

প্রর্েযণ। 

 

রাজস্ব আদায় : লাইবসন্স, িারর্মর্, মাদকশুল্ক ও র্বর্বধ খাি শথবক আদায়কৃি রাজস্ব :  

 ২০১8-১9 ২০১9-20 2020-21 

রাজস্ব আদায় (র্াকা) ৭৬,৭৭,৮২,১৪২/- 74,89,32,839/- 78,65,30,000/- 

 

মাদকবনমূ িবল অবধদপ্তবরর কা িক্রবমর পেবি : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদবকর মবিা জটিল োংকট সমাকাববলায় 

ববজ্ঞানেম্মি বহুমুখী কা িক্রম পবরিালনা কবর োবক। অবধদপ্তর মূলিঃ বনম্নববণ িি বিনটি পেবিবি মাদকবববরাধী কা িক্রম 

পবরিালনা করা  য়ঃ- 

(ক) িাব দা হ্রাে (Demand Reduction)  

(খ) েরবরা  হ্রাে (Supply Reduction)  

(গ) ক্ষবি হ্রাে (Harm Reduction)।  

িাব দা হ্রাবে (Demand Reduction) : িাব দার েবঙ্গ েরবরাব র েম্পকি রবয়বে। িাব দা কমাবি পারবল মাদবকর 

েরবরা ও কবম  ায়। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এ লবক্ষে মাদবকর ববরুবে জনেবিিনিা বৃবেবি কাজ করবে। 

1. জনেবিিনিায় েববেবণ সপশার মানুষবক েম্পকৃ্তকরণ: মাদকবববরাধী জনেবিিনিামূলক কা িক্রম বনয়বমিভাবব পবরিাবলি 

 বে। ধারাবাব কভাবব োরাবদবশ ব্যাপক পবরেবর মাদকবববরাধী প্রিার-প্রিারণামূলক কা িক্রম পবরিালনা করা  য়। মাননীয় 

মন্ত্রী, মাননীয় োংেদ েদস্য, েম্মাবনি জনপ্রবিবনবধ, বমবডয়া ও োাংস্কৃবিক ব্যবক্তত্ব, বশক্ষক, বশক্ষা ও ধমীয় প্রবিষ্ঠানে  েকল 

সেবণ-বপশার মানুষবক এবি েমৃ্পক্ত করা  বয়বে। প্রিারাবভ াবন নানা ধরবনর কম িসূবির োবে মাদকবববরাধী উঠান নবঠক, 

ববিকি প্রবিব াবগিা, সগালবটববল নবঠক, রিনা ও বিোঙ্কন প্রবিব াবগিা, জুমার নামাবজর খিবার আবগ মাদকবববরাধী বয়াবনর 

মবিা ব্যবিক্রমধমী কম িসূবি অন্তর্ভ িক্ত  বয়বে।   
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2. মাদকবববরাধী প্রিারণা : মাদকবববরাধী প্রিারণা কাবজর অাংশ ব বেবব অবধদপ্তর কর্তিক সপাস্টার, বলফবলট, বস্টকার ববিরণ করা 

 বে এবাং েভা, সেবমনার, সেবণবকৃ্তিা ইিোবদও আবয়াজন করা  বে। এর মােবম মাদবকর ভয়াব িা েম্পবকি জনমানুবষর 

েবিিনিা বদন বদন বৃবে পাবে। ২০২০ বিঃ  বি ৩০.০৬.২০২১ প িন্ত পবরিাবলি এ েব কা িক্রবমর তুলনামূলক পবরোংখ্যান 

বনবম্নর েবক উপস্থাপন করা  বলাঃ  

ক্রম বববরণ ২০২০ ২০২১  

১ মাদকবববরাধী সপাস্টার নিবর ও ববিরণ -- 
--- 

২ মাদকবববরাধী সফস্টুন নিবর ও ববিরণ ১১,৯৪৮টি 
৩৫৮৬১টি (বপবভবে) 

৩ মাদকবববরাধী বলফবলট ববিরণ -- 
৮০,০০০টি 

৪ মাদকবববরাধী বস্টকার ববিরণ  -- ১,০০,০০০টি  

৫ মাদকবববরাধী আবলািনা েভা/সেবমনার ১২৮৬টি 
৫,১৪৬টি  

৬ কবলজ ও স্কুবল মাদকবববরাধী সেবণ বকৃ্তিা ১৪৩০টি 
৪,৩৫৩টি  

৭ সুেবভবনর প্রকাশনা ও ববিরণ --- ৩০০০টি 

৮ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি গঠন ৫৬০টি 
১৭০টি  

৯ বুবলটিন প্রকাশ ও ববিরণ ১৫০০টি  

১০ র্কয়স্ক ববিরণ ২০০টি ৪৫৬টি  

১১ এলইর্ি র্বল শব িাি ববিরণ --  

১২ মাদকবববরাধী সলাগান েম্ববলি জোবমবি বক্স 
২,৩৯,০০০টি  

১৩ মাদকবববরাধী সলাগান েম্ববলি সস্কল 
২,৩০,০০০টি  

১৪ কাড ি স ার্ল্ার ববিরণ --  

১৫ োিা ববিরণ --  

১৬ ব্যাগ ববিরণ --  

১৭ কোপ ববিরণ --  

১৮ টি -শাট ি ববিরণ  --  

১৯ কলমদাবন ববিরণ --  

২০ টকবশা প্রিার  -- ৩০টি  

২১ উপবজলাবভবত্তক মাদকবববরাধী ভলাবন্টয়ার টিম গঠন -- ২৩২টি  

২২  োে সেবনটাইজার ববিরণ -- ১,০০,০০০টি  

২৩ 
সোোল বমবডয়ায় মাদকবববরাধী বফলার ও বডবজটাল 

কবন্টন্ট 

-- ১০০টি  

২৪ কারাগাবর মাদকবববরাধী সেবমনার/েভা/বক্তব্য প্রদান  -- ২০০টি  
 

3. মানববদব  মাদবকর ক্ষবিকর প্রভাব োংববলি সফস্টুন ববিরণ : ২০২০-২১- অে িবেবর ‘মানববদব  মাদবকর ক্ষবিকর 

প্রভাব’ েম্ববলি ৩৫  াজার ৮৬১টি অোমু্বশড সপাস্টার, ১ লক্ষ  োে সেবনটাইজার এবাং ৩২  াজার ৭৭৫টি বপবভবে সপাস্টার 

ববিরণ করা  বয়বে। পাশাপাবশ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন গঠিি মাদকবববরাধী কবমটির কম িপবরবধ এবাং সুবনবদ িষ্ট বাবষ িক 

কম িপবরকল্পনা নিবর কবর িা বাস্তবায়ন করা  বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক এেব কা িক্রম বনয়বমি মবনটবরাং 

করা  বে। 
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4. সেবমনার, েভা-েমাববশ ও বশক্ষাপ্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটিঃ মাদকবববরাধী সেবমনার, েভা-েমাববশ আবয়াজন 

এবাং বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন গঠিি মাদকবববরাধী কবমটির মােবম বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন োে-োেীে  েকল সেবণ-সপশার মানুষবক 

মাদবকর কুফল েম্পিবক েবিিন করা  বে। ২০২০-২১ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তর লক্ষেমাো অনু ায়ী 

অবধদপ্তবরর ববভাগীয় ও সজলা/সমবট্টা কা িালয় কর্তিক জুলাই, ২০২০  বি জুন, ২০২১ প িন্ত েমবয় মােবমক ও উচ্চ 

মােবমক প িাবয়র বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন ৪  াজার ৩৫৩টি, বববভন্ন কারাগাবর ২০০টি ও অন্যান্য স্থাবন ৫  াজার ১৪৬টি 

মাদকবববরাধী েভা-সেবমনার অনুবষ্ঠি  য়। মাদকবববরাধী প্রিার-প্রিারণার জন্য অবধদপ্তবরর ববভাগীয় কা িালয় ও 

সজলা/সমবট্টা কা িালয়েমূ  বববভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠান ও জনেমাগমস্থবল মাদকবববরাধী বলফবলট ববিরণ কবর োবক। ২০২০-

২১ অে িবেবর ১৮ লক্ষ মাদকবববরাধী বলফবলট মুদ্রণ ও ববিরণ করা  বয়বে। ২০২০-২১ অে িবেবর বববভন্ন েরকাবর দপ্তর ও 

গণগ্রন্থাগাবর ৩  াজার সুেবভবনর ববিরণ করা  বয়বে। 

  

কারাগাবর মাদকর্ববরাধী সবিিনিা সৃর্ষ্টমূলক কার্ িক্রম। 

 

 মাদকবববরাধী আবন্দালন েফল করার লবক্ষে স্কুল-কবলজ ও ববেববযালয় কোম্পাবে মাদকবববরাধী 

েবিিনিামূলক কম িসূবি বাস্তবায়ন অব্যা ি রবয়বে। বববভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন বশক্ষােীবদর মাদবকর কুফল 

েম্পবকি েবিিন করার জন্য ৫ েদস্যবববশষ্ট  কবমটি গঠন করা  বয়বে। জুন, ২০২১ প িন্ত েমবয় ৩১  াজার 

৮০ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি গঠন করা  বয়বে। 

 
োরাবদবশ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি গঠবনর পবরোংখ্যান [২০২১ প িন্ত] : 

 

র্বভাবগর নাম শমার্ র্েযা 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাংখ্যা 

কর্মটির সাংখ্যা অবর্েষ্ট র্েযা 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাংখ্যা 

কর্মটি গেবনর েিকরা 

হার (%) 

১ ২ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা ৪,৯২১টি ৪,৯২১টি ---- ১০০% 

িট্টোম ৪,৮৩৩টি ৪,৮৩২টি ১টি ৯৯.৯৭% 

রাজোহী ৫,১১৯টি ৫,১১৯টি ---- ১০০% 

খলনা ৪,৪৯৭টি ৪,৪৯৭টি ---- ১০০% 

বর্রোল ৩,০১৮টি ৩,০১৮টি ---- ১০০% 

র্সবলর্ ১,৪৯১টি ১,৪৯১টি ---- ১০০% 

রাংপুর ৪,৮০০টি ৪,৭০২টি ৯৮টি ৯৭.৯৫% 

ময়মনর্সাংহ ২,৪৮৪টি ২,৪৮৪টি ---- ১০০% 

শমার্ঃ ৩১,১৬৩টি ৩1,0৬৪টি ৯৯টি ৯৯.৬৮% 
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5. সদশব্যাপী মাদকবববরাধী সদয়াল বলখন, বডবজটাল প্রিারণা : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদকবববরাধী গিানুগবিক 

প্রিারণা সেবক সববরবয় সৃজনশীল প্রিারণামূলক কা িক্রবম সজার বদবে। এর অাংশ ব বেবব  অবধদপ্তর কর্তিক ঢাকাে  োরা 

সদবশ মাদকবববরাধী সদয়াল বলখন কম িসূবি, ৪৫৬টি ক্রয়কৃি অিোধুবনক বডবজটাল বডভাইে (বকয়স্ক) সজলা প্রশােবকর 

কা িালয়, সজলা ও দায়রা জজ আদালি এবাং সদবশর উবিখব াগ্য গুরুত্বপূণ ি কারাগারে  এবাং ৫টি ববভাগীয় ও সজলা শ বর 

(ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, কক্সবাজার ও কুবষ্টয়া)  “Full Coloured  Outdoor LED Display Billboard” এর 

মােবম োব িক্ষবণক মাদকবববরাধী বববভন্ন সিাগান, টিবভবে, শট িবফল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুরামা, বেম োং এবাং েরকাবরর 

উন্নয়নমূলক কা িক্রম প্রিার করা  বে। 

6. ডকুবমন্টাবর, শট িবফল্ম বনম িাণ ও টিবভ-পবেকায় ববজ্ঞাপন : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর প্রিারণামূলক কাবজর সক্ষবে 

মাদকবববরাধী শট িবফল্ম, টিবভ স্পট ও ডকুবমন্টাবর প্রদশ িন কবর োবক। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ২০২০-২১ অে িবেবর 

এ প িন্ত সমাট ১টি মাদকবববরাধী বেমোং, ১টি শট ি বফল্ম বনম িাণ এবাং ৩০টি টকবশা বববভন্ন সবেরকাবর সটবলবভশন িোবনবল 

প্রিার করা  বয়বে। জনেবিিনিা বৃবের জন্য মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর বনবম িি আধুবনক ও আকষ িণীয় বফলার, টিবভবে, 

শট িবফল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুরামা, বেম োং  বববভন্ন টিবভ িোবনল, ইউটিউব এবাং সফেবুক সপজ-এর মােবম প্রিার  ওয়ায় 

জনেবিিনিা বাড়বে।  

7. সোিাল বমবডয়া ও ইন্টারবনটবভবত্তক কা িক্রম : সোিাল বমবডয়াবক গুরুত্বপূণ ি প্লোটফম ি ব বেবব বনবয়বে মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তর। বববশষ কবর িরুণরা সোিাল বমবডয়ায় ব্যাপকভাবব েম্পৃক্ত। িাই জনেম্পৃক্তিা সৃবষ্টর লবক্ষে ২০১৫ োবলর 

আগস্ট সেবক Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মােবম অবধদপ্তবরর মাঠ প িাবয়র 

অবফেেমূব র কা িক্রবমর িথ্য ও েবব প্রিার করা  বে। স  সকাবনা ব্যবক্ত িার মিামি, অবভজ্ঞিা, পরামশ ি অবধদপ্তবরর 

সফেবুক সপইজ-এর মােবম প্রকাশ করবি পারবে,  া ে বজ কর্তিপবক্ষর নজবর আেবে এবাং সফেবুবক োংযুক্ত অন্য 

ব্যবক্তবগ ি িা জানবি পারবেন। ফবল স  সকাবনা িথ্য দ্রুিিম েমবয় সফেবুবক োংযুক্ত েবার মবে প্রিার করা েম্ভব  বে। 

সোিাল বমবডয়া ও ইন্টারবনটবভবত্তক কা িক্রবমর ফবল ববপুলোংখ্যক মানুষ মাদক েবিিনিার আওিার্ভক্ত  বয়বেন। 

বিিমাবন এই সপবজর ফবলায়াবরর োংখ্যা 1 লয 2৫ হাজার 2১৩ এবাং লাইক এর সাংখ্যা 1 লয 1৮ হাজার ৬৪১। 

 

8. ধমীয় মূল্যববাধ-এর আবলাবক মাদকবববরাধী কা িক্রম : মাদবকর আগ্রােন কমাবি ধমীয় মূল্যববাধ বাড়াবনার ওপর গুরুত্ব 

বদবে মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর। মেবজবদর ইমামগবণর মােবম জুমার নামাবজর খিবার পূবব ি মাদকবববরাধী বয়াবনর 

মােবম জনেবিিনিা সৃবষ্টর প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বয়বে। সুরক্ষা সেবা ববভাবগ অনুবষ্ঠি ববভাগীয় কবমশনার 
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েবম্মলবনও এ ববষয়টি বনয়বমি ফবলাআপ করা  বে। ইমামবদর প্রর্েযণ মর্িউবল মাদকর্ববরাধী কী ধরবণর বক্তব্য বা 

র্বষয় অন্তর্ভ িক্ত করা র্ায় এবাং মসর্জবদ মাদকর্ববরাধী আবলািনার র্বষয় এবাং শক েল র্নধ িারবণর র্বষবয় গি ০১.১২.২০২০ 

িার্রবখ মহাির্রিালক  ইসলার্মক ফাউবন্ডেন মবহাদবয়র সভাির্িবত্ব সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। উক্ত সভার র্সদ্ধাবন্তর আবলাবক 

ইসলার্মক ফাউবন্ডেন ইমাম প্রর্েযণ মর্িউবল মাদবকর র্বষয় অন্তর্ভ িক্ত কবর িা হালনাগাদ করার উবযাগ েহণ কবরবে।  

েরবরা  হ্রাবে(Supply Reduction) : মাদবকর েরবরা  বন্ধ করা বা কবমবয় আনার ববষয়টি একটি বড় িোবলে। মাদক 

কারবারীরা বনিেনতুন সকৌশলও অবলম্বন করবে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর িাবদর ববরুবে বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা 

করবে। সদবশ মাদবকর েরবরা  হ্রাবে মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ২০২০-২১ অে িবেবর বনম্নববণ িি কা িাববল গ্র ণ কবরবেঃ 

1. সদবশ মাদকদ্রবব্যর উৎপাদন, ববপণন, সিারািালান ও অপব্যব ার োংক্রান্ত সগাপন োংবাদ োংগ্র  ও বরবপাট ি প্রণয়ন; 

2. মাদবকর েরবরা  ও িাব দা বনয়ন্ত্রবণর জন্য মাদক অপরাধীবদর ববরুবে অবভ ান পবরিালনা ও িিাশী করা; 

3. মাদক কারবারীবদর সগ্রপ্তার, অববধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, সগ্রফিারকৃিবদর ববরুবে িদন্ত পবরিালনা,  োক্ষে 

দান ও ববিারকাব ি ে ায়িা প্রদান; 

4. সমাবাইল সকাট ি পবরিালনা;        

5. অবভ াবনক কা িক্রম মবনটবরাং ও পবরদশ িন; 

6. মাদক ও মাদকজািীয় উবদ্ভদ ববনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs); 

7. INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN, ে  েকল আন্তজিাবিক,  

আঞ্চবলক ও নববদবশক োংস্থার েবঙ্গ স াগাব াগ ও মাদক অপরাধ েম্পবকিি িথ্য বববনময় এবাং কাবজর েমিয় োধন; 

8. সদবশর অভেন্তবর েকল আইন প্রবয়াগকারী োংস্থার েবঙ্গ স াগাব াগ ও েমিয় োধন; 

9. মাদক অপরাধ োংক্রান্ত ডাটাববজ োংরক্ষণ; 

 

 

 

শফসবুক শিবজ প্রিার্রি মাদকর্ববরাধী র্ির্জর্াল কনবর্ন্ট 
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10. ঢাকায় ১টি এবাং সটকনাবফর জন্য ১টি বববশষ টাস্কবফাে ি গঠন করা  বয়বে; 

11. বময়ানমার  বি সটকনাফ  বয় বাাংলাবদবশ ইয়াবার অনুপ্রববশ বৃবে পাওয়ায় িা প্রবি ি করার জন্য স্থায়ীভাবব ২৯ জনববলর 

একটি স্বয়াংেম্পূণ ি অবফে স্থাপন করা  বয়বে। সটকনাবফর নাফ নদীবি অবভ ান পবরিালনার জন্য ২টি বস্পড সবাট োংগ্র  

করা  বয়বে। আরও ২টি বস্পড সবাট োংগ্রব র প্রবক্রয়া িলবে। সটকনাফ সজাবন সমাট ১০টি বস্পড সবাট োংব াজন করার 

অবধদপ্তবরর পবরকল্পনা রবয়বে।  

12. সুরক্ষা সেবা ববভাগ কর্তিক পাবক্ষকভাবব ৭২টি ইউবনবটর কা িক্রম বনয়বমিভাবব মবনটর করা  বে; 

13. মাদক পািাবরর রুট বিবিি কবর বনয়বমি মাদকবববরাধী অবভ ান, টাস্কবফাে ি অবভ ান পবরিালনা করা  বে; 

14. মাদক পািারকারী ও অববধ মাদক ব্যবোয়ীবদর িাবলকা বনয়বমি  ালনাগাদ করা  বে এবাং িাবলকার্ভক্তবদর 

সগ্রফিারপূব িক ববিাবর সোপদ ি করার জন্য অব্যা িভাবব অবভ ান পবরিালনা করা  বে। 

15. এেব কাজ েম্পাদবনর জন্য সদবশর ৮টি ববভাগ, ৬৪টি সজলা, ৪টি সমবট্রা কা িালয় ও ৮টি ববভাগীয় সগাবয়ন্দা কা িালয় 

বনরলেভাবব কাজ কবর  াবে। েীমান্ত বদবয়  াবি মাদকদ্রব্য আেবি না পাবর সেজন্য বববজবব ও সকাস্টগাড ি বনরন্তর প্রবিষ্টা 

িাবলবয়  াবে। সট্রবন, বাবে, বস্টমাবর, লবঞ্চ, ট্রাবক বা অন্য সকাবনা  ানবা বন  াবি মাদক পবরব ণ  বি না পাবর সেজন্য 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরে  েব আইন প্রবয়াগকারী োংস্থা বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা করবে। 

16. েমুদ্রবন্দর, ববমানবন্দর ও স্থলবন্দর  াবি মাদক পািাবরর রুট ব োবব ব্যবহৃি  বি না পাবর মাংলা েমুদ্রবন্দর, িট্টগ্রাম 

েমুদ্রবন্দর, সবনাবপাল স্থলবন্দর,   রি শা জালাল ববমানবন্দর, ঢাকা এবাং   রি আমানি শাহ্ ববমানবন্দর, িট্টগ্রাবম 

জনবল পদায়বনর মােবম নজরদারী বৃবে করা  বয়বে।  

বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা ও আলামি উোরঃ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা কবর বববভন্ন প্রকার 

মাদক আটকে  মাদক অপরাধীবদরবক সগ্রফিার ও মামলা রুজু কবর োবক। ২০2১ প িন্ত এ জািীয় অবভ ান পবরিালনার 

পবরোংখ্যান বনবম্নর েবক সদখাবনা  বলাঃ   

বের মামলার োংখ্যা আোবমর োংখ্যা 
২০১৭ ১১,৬১২ ১২,৬৫১ 
২০১৮ ১৩,৭৯৩ ১৫,১১৬ 
২০19 17,305 18346 

২০20  ১৭,৩০৪ ১৮,৩২১ 

২০২১  ৯৮৮৬ ১০৪৭৪ 
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1. ২০২০-2১ প িন্ত েমবয় মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক উোরকৃি মাদবকর বববরণঃ 

োল 
সকাবকন 

(বকবজ) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

সবািল) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

বলটার) 

স বরাইন 

(বকবজ) 

বববদশী মদ 

(ববািল) 

গাঁজা (বকবজ) 

গাঁজা গাে (টি) 

ইনবজকটিাং 

রাগ 

এোম্পুল 

সমোমবফটাবম

ন (ইয়াবা) টি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০20   - ৩০,৬৩২2 ২৯.৭ ৮.৯৫০ ২৩১৭ 
২৭৪২.২৫০শকর্জ 

২৬৪টি 
২১০৮৫ ২০,২৬,৪৯৮ 

২০২১  
- ১০,৬২০ ১.১০৮ ৬.৪২১ ৮৯০ 

১৯৪৩.৮২ শকর্জ 

৫৫৩টি 
১১,০৪২ ১২,২১,৮৫১ 
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2. মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, বাাংলাবদশ পুবলশ, বববজবব, র োব ও সকাস্টগাড ি কর্তিক ২০২০-2১ প িন্ত েমবয় 

আটককৃি উবিখব াগ্য মাদকদ্রবব্যর বববরণঃ  

োল 
সকাবকন 

(বকবজ) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

সবািল) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

বলটার) 

স বরাইন 

(বকবজ) 
বববদশী মদ 

(ববািল) 
গাঁজা (বকবজ)  

ইনবজকটিাং 

রাগ এোম্পুল 
সমোমবফটাবমন 

(ইয়াবা) টি 

২০২০  ৩.৮৯৩ ১০০৭৯৭৭ ১২৯.৪ ২১০.৪৩৮ ১৩২৫৩৯ ৫০,০৭৮.৫৪৯ ১২৪৬০৮ ৩৬৩৮১০১৭ 

২০২১  .৫৮ ৩,৫০,২৪১ ৯৭.৬০৮ ২১১.১২৭ ১,০৯,৩৩৭ ৩৬৪০৯.২ ৪৬০৮৩ ২৩৪০২১১৫ 

3. ২০২০-2১ প িন্ত পবরিাবলি মাদক অপরাধ োংক্রান্ত সমাবাইল সকাবট ির পবরোংখ্যানঃ 

োল অবভ াবনর োংখ্যা মামলার োংখ্যা সগ্রফিাবরর োংখ্যা োজাপ্রাপ্ত আোবমর োংখ্যা 

২০20  ২৩১৯৩টি ১০৪৭১ টি ১০৪৯৮ জন ১০৪৯৮ জন 

২০২১  ১৩৯০৫টি ৫৯০০টি  ৫৯০২ জন  ৫৯০২ জন  

 

4. ২০২০-2১ প িন্ত দাবয়রকৃি মাদকঅপরাধ োংক্রান্ত মামলা বনষ্পবত্তর বববরণ : 

বের 
ববিার বনষ্পন্ন মামলা োজা/খালােপ্রাপ্ত আোবম 

ববিারাধীন 

মামলা 

োজা খালাে সমাট োজাপ্রাপ্ত খালােপ্রাপ্ত সমাট 

২০20  ৩১০(4৩%) ৪১২ ৭২২ ৩৩৩(4৩%) ৪৩৩ ৭৬৬ 

২০২১  ১৫৯ (৪৬%) ১৯০ ৩৫৯ ১৭৬ (৪৭%) ২০৬ ৩৮২ 

 

 

 

 

বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা ও আলামি উোর । 
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বববভন্ন প্রকার মাদবকর উবিখব াগ্য ক্ষবিকর বদক : 

ক্রম মাদবকর নাম ও 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

(সাংবোধন) আইন, 

২০২০ অনুর্ায়ী শের্ণ 

উিাদান যর্িকর প্রভাব 

1.  র্ক্রস্টাল শমথ 

(Crystal Meth) 

/আইস (Ice)  

 

ক-শের্ণর মাদক  

Methyl 

Amphetamine 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 ক্ষুধামন্দা  

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর উচ্চ রক্তিাি  

 সর্হাংস আিরণ ইিোর্দ। 

2.  এলএসর্ি (LSD) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Lysergic acid 

Diethylamide 

(precursor) 

 ের্ক্তোলী মর্িভ্রম সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 অলীক ভাবনা  

 র্বষণ্নিা 

 আত্মহিোর প্রবণিা  

 দৃর্ষ্টভ্রম 

 ক্ষুধামন্দা ইিোর্দ।  
3.  কোনার্বস ব্রাউর্নস 

শকক (Cannabis 

Brownies Cake) 

 

খ-শের্ণর মাদক 

গাঁজার র্নর্ িাস 

(extract ) হবি তির্র 

 স্মৃর্িের্ক্ত হ্রাস  

 অলীক ভাবনা  

 মর্স্তবষ্কর স্থ্ায়ী যর্ি হওয়া  

 জননাবঙ্গ কোন্সার হওয়ার ঝৌঁর্ক থাবক ইিোর্দ  

4.  খাি (Khat) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Cathine  & 

Cathinone 
 ক্ষুধামন্দা 

 অর্নদ্রা সৃর্ষ্টকারী 

 ওজন হ্রাস 

 স্নায়ু উবত্তজনা সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 মুবখ ও গলায় কোন্সার সৃর্ষ্টকারী ইিোর্দ  
5.  শফনইথাইলএোর্মন 

(Phenethylamin

e)  

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Methamphetamine 

এর raw materials 
 মর্স্তষ্ক র্বকৃর্ি   

 র্নদ্রাহীনিা  

 র্িঁচুর্ন  

 রক্তিাি বৃর্দ্ধ  

 অস্বাভার্বক হৃদস্পন্দন  

 হার্ ি অোর্াক  

 ঘুবমর ব্যা াি  

 র্কির্ন র্বকল  

 ফুসফুবসর প্রদাহসহ ফুসফুবস টিউমার ও কোন্সার হবি 
িাবর।  
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ক্রম মাদবকর নাম ও 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

(সাংবোধন) আইন, 

২০২০ অনুর্ায়ী শের্ণ 

উিাদান যর্িকর প্রভাব 

6.  র্সসা (Shisha) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক  

Nicotine  র্ক্ষ্মাসহ বযব্যার্ধবি আক্রান্ত হবয় মৃত্যেবরণ   

 শরাক  

 মুখ ও ফুসফুবসর কোন্সার  

 মুবখ  াঁ  

 োরীর্রক শরাগপ্রর্িবরাধ যমিা হ্রাস ইিোর্দ।   
7.  শহবরাইন 

(Heroine)  

 

 

ক-শের্ণর মাদক 

Diacetyl 

Morphine 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 র্লভার কোন্সার  

 ফুসফুস কোন্সার  

 িীব্র শকাষ্ঠকাঠিন্য 

 র্কির্ন ও হার্ ি শরাবগ আক্রান্ত হবয় মৃত্যেবরণ 

 অবসাদ 

 দৃর্ষ্টের্ক্ত কবম র্াওয়া 

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 র্বকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান  

 ওজন হ্রাস 

8.  শকাবকন (Cocaine) 

 

 

ক-শের্ণর মাদক 

Erythroxylum  

novogranatense 
 ের্ক্তোলী স্নায়ু উবত্তজনা সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর 

 মর্স্তষ্ক র্বকৃর্ি  বর্  

 অর্নয়র্মি হৃৎস্পন্দন  

 শরাক হয়,  

 হার্ ি অোর্াক  

 র্নদ্রাহীনিা  

 মাথা শ ারা 

 আত্মহিোর প্রবণিা  

 সর্হাংস আিরণ ইিোর্দ। 

9.  ইয়াবা (Yaba) 

 

 

ক-শের্ণর মাদক 

Methyl 

Amphetamine 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 সর্হাংস আিরণ 

  ক্ষুধামন্দা  

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর 

 ফুসফুস কোন্সার   

 হার্ ি অোর্াক  
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ক্রম মাদবকর নাম ও 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

(সাংবোধন) আইন, 

২০২০ অনুর্ায়ী শের্ণ 

উিাদান যর্িকর প্রভাব 

 উচ্চ রক্তিাি  

 প্রজনন যমিা হ্রাসইিোর্দ 

10.  গাঁজা (Cannabis) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Tetrahydrocanna

binol 
 ের্ক্তোলী মর্িভ্রম সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 স্মৃর্িের্ক্ত হ্রাস   

 অলীক ভাবনা 

 মুবখ ও ফুসফুবস কোন্সার 

 স্নায়ুিবন্ত্রর যর্ি হয় ইিোর্দ। 
11.  ম্যার্জক মােরুম 

(Psilocybin) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Psilocybin 

mushroom 
 ের্ক্তোলী মর্িভ্রম সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 দৃর্ষ্টভ্রম 

 ক্ষুধামন্দা  

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর 

 মাথা ব্যাথা  

 অর্নয়র্মি হৃৎস্পন্দন  

 উচ্চ রক্তিাি  

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 অলীক ভাবনা  

12.  শফনর্সর্িল 

(Phensidyl)/ 

এসকাফ (Eskuf)  

 

 

ক-শের্ণর মাদক  

Codeine 

Phosphate 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 র্কির্ন র্বকল 

 র্লভার কোন্সার  

 িীব্র শকাষ্ঠকাঠিন্য 

 র্বকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান  

 

ক্ষবি হ্রাবে (Harm Reduction) কা িক্রম :  

 মাদকবনভিরশীলিা শারীবরক ও মানবেক অসুস্থিার নামান্তর মাে। মাদকদ্রব্য বারবার গ্র বণর মে বদবয় ওই মাদবকর প্রবি 

সরাগীর শারীবরক বনভিরশীলিা বৃবে পায়। ফবল মাদকবনভিরশীল ব্যবক্ত না িাইবলও িাবক পুনরায় মাদক গ্র ণ করবি  য়। 

ক্রমাগি মাদক গ্র বণর ফবল মাদকােক্তবক ব্যবক্তর ওজন হ্রােে  জটিল শারীবরক েমস্যায় ভূগবি  য়।    

 ক্ষবি হ্রাবের অাংশ ব বেবব মাদকােক্তবদর সুস্থ জীববন বফবরবয় আনার জন্য েরকাবর ও সবেরকাবর প িাবয় বনরাময় সকন্দ্র 

স্থাপন কবর বিবকৎো সদওয়া  বে। সদবশ মাদকােক্ত সরাগীবদর বিবকৎোর জন্য েরকাবরভাবব ৪টি বনরাময় সকন্দ্র আবে, 

 া সমাট মাদকােক্ত সরাগীর তুলনায় এবকবাবরই অপ্রতুল। এোড়া জুন, ২০২১ োল প িন্ত সবেরকাবর প িাবয় ৩৬৫টি 
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মাদকােবক্ত বিবকৎো ও পুনব িােন সকন্দ্র পবরিালনার লাইবেন্স সদওয়া  বয়বে, এগুবলাবি েব িবমাট ৪  াজার ৭০১টি সবড 

রবয়বে।  

 োম্প্রবিক েমবয় জানা  ায় কুবরয়ার োবভ িে/এক্সবপ্রে কাবগ িা-সক মােম ব বেবব ব্যব ার কবর মাদক ব্যবোয়ীরা বাাংলাবদশ 

সেবক পৃবেবীর বববভন্ন সদবশ এবাং বববদশ সেবক সদবশর অভেন্তবর মাদক পািার করবে। এবি সদবশর ভাবমূবিি ক্ষুন্ন  ওয়ার 

পাশাপাবশ জনশবক্ত রপ্তাবনবিও েমস্যার সৃবষ্ট  বি পাবর। মাদবকর ববরুবে েরকাবরর বজবরা টলাবরন্স বাস্তবায়ন করবি 

ঢাক ও সটবলব াগাব াগ মন্ত্রণালবয়র প্রবিবনবধ, কুবরয়ার োবভ িেগুবলার প্রবিবনবধ, র োব, পুবলশ, বববজববে  অন্যান্য আইন-

শৃঙ্খলা বাব নীর েদস্যবদর েমিবয় এ ববষবয় কম িপন্থা বনধ িারণ ও েবিিনা নিবর করবি একটি কম িশালার আবয়াজন করা 

 বয়বে।   

 

  

১৫ বডবেম্বর ২০২০ িাবরখ অনুবষ্ঠি কুবরয়ার োবভ িে/এক্সবপ্রে কাবগ িা ব্যব ার কবর অববধ মাদক পািারবরাধ 

শীষ িক কম িশালা। 

 

1. আধুবনক বনরাময় সকন্দ্র প্রবিষ্ঠার উবযাগ : 

 সদবশর মাদকােক্তবদর শারীবরক ও মানবেক বিবকৎোর জন্য েরকাবরভাবব ঢাকা, িট্টগ্রাম, খলনা ও রাজশা ীবি ১টি কবর 

সমাট ৪টি মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র রবয়বে,  ার বিিমান সবড োংখ্যা ১৯৯টি। এোড়াও েরকাবরভাবব সদবশর প্রবিটি 

ববভাগীয় শ বর ২০০ শয্যার মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাপবনর উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। পাশাপাবশ সবেরকাবর প িাবয় 

৪৫টি সজলায় ৩৬৫টি মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র গবড় উবঠবে।  

 েরকাবর বিবকৎো সকবন্দ্র ববনামূবল্য সরাগীবদর োকা, খাওয়া, ওর্ষধপে ও বিবকৎো সদয়া  বয় োবক। এমনবক েব েরকাবর 

মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র সরাগীর পাশাপাবশ অবভভাবকবদরও বববশষ কাউবন্সবলাংবয়র ব্যবস্থা রবয়বে। কারণ এেব সক্ষবে 

বিবকৎোর পাশাপাবশ সরাগী ও অবভভাবকবদর েবিিনিা খবই জরুবর।   

 ১৯৮৮ োবল সিজগাঁও বশল্প এলাকায় ২৫ শয্যার একটি নন-বপবয়াং ওয়াড ি এবাং গুলশান এলাকায় ১৫ শয্যার একটি সপবয়াং 

ওয়াড ি েম্ববলি মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাবপি  য়। ১৯৯০ োবল সিজগাঁও বশল্প এলাকায় অববস্থি মাদকােবক্ত বনরাময় 
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সকন্দ্রবক সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র ব বেবব স াষণা করা  য়,  ার সবড োংখ্যা বেল ৪০টি। িন্মবে ২৫টি নন-

সপবয়াং এবাং ১৫টি সপবয়াং। ১০.১২.২০১৩ িাবরবখ সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র মাদকােক্ত বশশু/পেবশশুবদর 

বিবকৎোর জন্য ১০টি সবড বৃবে কবর এটিবক ৫০ সববড উন্নীি করা  য়। ১৮ জানুয়াবর, ২০১৮ িাবরবখ ৫০ সববডর বনরাময় 

সকন্দ্রবক ১০০ সববড উন্নীি করা  য়। নারী মাদকােক্তবদর বিবকৎো সুববধাে  বিিমাবন সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রটি 

১২৪ সববড উন্নীি করা  বয়বে। এোড়া ববরশাল ও বেবলবট ববভাবগ েরকাবরভাবব বনরাময় সকন্দ্র স্থাপবনর কা িক্রম িলমান। 

বনরাময় সকবন্দ্রর অনুকূবল ৪১ জনববলর মঞ্জুবর পাওয়া সগবে।  

২.  সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রেমূ বক অনুদান প্রদানঃ 

বিিমান েরকাবরর বনব িািনী ইশবি ার, ২০১৮-এ প্রবিটি সজলায় সবেরকাবর মাদকেবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাপন এবাং 

সকন্দ্রেমূ বক অনুদান প্রদাবনর ববষয়টি অন্তিভূক্ত রবয়বে। সে সমািাববক সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রেমূ বক 

অনুদান প্রদাবনর বনবমত্ত নীবিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা  বয়বে। ১৬.০৩.২০২০ িাবরখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র েভা কবক্ষ েবিব, 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ-এর েভাপবিবত্ব অনুবষ্ঠি েভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বনব িাবিি সবেরকাবর মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্রেমূব র মান উন্নয়বন আবে িক অনুদান প্রদান কা িক্রবমর শুভ উবদ্ভাধন কবরন। প্রােবমকভাবব ৯১টি সবেরকাবর 

মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রবক িাবদর কাবজর স্বীকৃবিস্বরুপ ৯৫ লক্ষ ৫০  াজার টাকা প্রদান করা  বয়বে। ২০২০-২১ 

অে িবেবর ১৩৭টি বনরাময় সকন্দ্রবক ১,৫০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা  বয়বে। 

  

২১.০৬.২০২১ িাবরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক আবয়াবজি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্রগুবলার মান উন্নয়বন 

েরকাবর অনুদান প্রদান কা িক্রবমর উবৈাধন কবরন জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠাবন উপবস্থি 

বেবলন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব, জনাব সমা: সমাকাবির স াবেন । 
 

৩.  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর বনয়ন্ত্রণাধীন েরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রেমূব র বববরণ :  

ক্রম বনরাময় সকবন্দ্রর নাম সবড োংখ্যা অবস্থান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার 

পদবব ও সফান নাং মন্তব্য 

১. সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র 
১২৪ 

(মব লা: ২৪, পুরুষ: ৯০ 

বশশু: ১০ ) 

৪৪১ সিজগাঁও বশল্প এলাকা, ঢাকা-

১২০৮ 
বিফ কনোলবটন্ট 

সফান : ০২-৮৮৭০৬২০ 
 

২. ববভাগীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র, িট্টগ্রাম 
২৫ সরাড নাং-৩, নাবেরাবাদ  াউবজাং 

সোোইটি, িট্টগ্রাম 
িত্ত্বাবধায়ক 

সফান : ০৩১-৬৫৪০৬১ 
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৩. ববভাগীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র, 

রাজশা ী 

২৫ ৪৩৯ উপ-শ র, সিরখাবদয়া, 

রাজশা ী 
িত্ত্বাবধায়ক 

সফান : ০৭২১-৭৬০২১৮ 

৪. ববভাগীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র, খলনা 
২৫ আইবডয়াল নাবোং স াম 

১২৬ এম এ বারী েড়ক, সোনাডাঙ্গা 

বাইপাে, গিামারী, খলনা 

িত্ত্বাবধায়ক 

সফান : ০৪১-৭২১১৪৯ 

 

মাদকােক্ত স  সকাবনা ব্যবক্ত েরকাবর ও সবেরকাবর বনরাময় সকন্দ্রগুবলাবি বিবকৎো সেবা গ্র ণ করবি পাবরন। েরকাবর বনরাময় 

সকবন্দ্র দবরদ্র মাদকােক্তবদর ববনামূবল্য এবাং অন্যান্য মাদকােক্তবদর স্বল্পমূবল্য আবাবেক ও অনাবাবেক বিবকৎো ও পরামশ ি 

সেবা প্রদান করা  য়। 2020-২১ অথ িবেবর েরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র  বি আন্তঃববভাবগ ৭  াজার ৪২৫ জন এবাং 

বব :ববভাবগ ১০  াজার ৮৬৬ জন সরাগীবক বিবকৎো সেবা প্রদান করা  বয়বে।  

  

১৪.০৬.২০২০ িার্রবখ সরকার্র/শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র হবি র্ির্কৎসাপ্রাপ্ত ব্যর্ক্তবদর পুনব িাসন সাংক্রান্ত কম িোলা 

৪.  েরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র সরাগীবদর পবরোংখ্যান : 

োল 
আন্তঃববভাগ বব ঃববভাগ 

সমাট সরাগী নতুন সরাগী পুরািন 

সরাগী 
পুরুষ বশশু/মব লা পুরুষ বশশু/মব লা 

২০২০ ৪৩৩৫ ৪৯৬ ৯৩৭৫ ৭৪৬ ১৪৯৫২ ৯১৭৯ ৫৭৭৩ 

২০২১ ৪১৮৯ ২৩৮ ৫৪১২ ১৭৫ ১০০১৪ ৫৭৬৯ ৪২৪৫ 

 

 

৫.   সবেরকাবর লাইবেন্স প্রাপ্ত মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র বিবকৎোপ্রাপ্ত সরাগীর োংখ্যা : 

োল সরাগীর োংখ্যা 
২০২০  ১৫১৮১ 

২০২১ ৯৮৭৬ 
 

৬.  মাদকােক্ত সরাগী ও পবরবাবরর জন্য কাউবন্সবলাং সেবা প্রদান : মাদকােক্ত সরাগী ও পবরবারগুবলাবক কাউবন্সবলাং সেবা 

প্রদাবনর লবক্ষে গি ৭ অবটাবর ২০১৫  বি পুনরায় পাবরবাবরক কাউবন্সবলাং সেবা িালু করা  বয়বে। েপ্তাব র প্রবি বুধবার 

সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র সবলা ১১.০০টা  বি সবলা ১টা প িন্ত পাবরবাবরক কাউবন্সবলাং সেবা সদওয়া  বে। েপ্তাব  

প্রায় ৩০-৩৫ জন পাবরবাবরক কাউবন্সবলাং সেবা গ্র ণ কবর োবক। জুন, ২০২০ প িন্ত সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র ৭ 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

127  

 

 াজার ৯৫২ জনবক এ সেবা প্রদান করা  বয়বে। ২০২০-২০২১ অে িবেবর ১১  াজার ৭৭৯ জনবক কাউবন্সবলাং সেবা প্রদান করা 

 বয়বে। 
 

৭.  ইবকা প্রবশক্ষণ : Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction 

Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাাংলাবদবশ মাদকােক্তবদর বিবকৎোয় বনবয়াবজি বিবকৎেক, মবনাবিবকৎেক ও 

কাউবন্সলরগণবক ৯টি কাবরকুলাবমর উপর ২০১৩ োবল Training of Trainers (TOT) প্রবশক্ষণ কা িক্রম শুরু  য়।  বডবেম্বর, 

২০১৭ িাবরবখ ২৩টি কাবরকুলাবমর উপর প্রবশক্ষণ প্রদান সশষ  য়। প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জািীয় প্রবশক্ষক (National Trainers) 

সদবশ বনববন্ধি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র বিবকৎো সেবায় বনবয়াবজি এবডকশনাল প্রবফশনালবদর প্রবশক্ষণ প্রদান 

করবেন। ২০১৩ োবল ৩টি ব্যাবি ৬০ জন, ২০১৪ োবল ৩টি ব্যাবি ৬৭ জন, ২০১৫ োবল ১টি ব্যাবি ২৫ জনবক এবাং ২০১৬ 

োবল ৫টি ব্যাবি ১৪৩ জন এবাং ২০১৭ োবল ১১টি ব্যাবি ৩৩৬ জন এবডকশনাল প্রবফশনালবদর প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। 

এবদর মবে ৯৬ জন ৮টি কাবরকুলাম েম্পন্ন কবরবেন,  াবদর মবে ৬৯ জন পরীক্ষায় অাংশগ্র ণ কবরন এবাং ২৪ জন কৃিকা ি 

 ন। আেবক্ত সপশাজীবীবদর জন্য মাদকদ্রব্য ব্যব ার, সরাগ ও বিবকৎো ববষবয়র উপর জানুয়াবর, ২০১৮ সেবক জুন, ২০২০ প িন্ত 

সমাট ১ াজার ৬৬২ জনবক ইবকা প্রবশক্ষণ সদয়া  বয়বে। ২০২০-২১ অে িবেবর ১৭৬ জনবক ইবকা প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। 

েব িবশষ ৪৯িম ব্যাবি ৪২ জনবক ১০ বদনব্যাপী ইবকা প্রবশক্ষণ সদয়া  বয়বে। প্রবশক্ষবণ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরাধীন 

লাইবেন্সপ্রাপ্ত মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর মে সেবক ৩৮ জন মাবলক বা পবরিালক অাংশগ্র ণ কবরন।  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তবরর ৪ জন ে কারী পবরিালকে  সমাট ৪২ জন অাংশগ্র ণ কবরন।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইবকা প্রবশক্ষণ 
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৮. ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র মাদকােক্ত বশশুবদর বিবকৎো প্রদান : ববগি ২০১৩ োবল ঢাকার 

সিজগাঁওস্থ সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র মাদকােক্ত বশশু/পেবশশুবদর জন্য ১০ শয্যার বিবকৎো সুববধা িালু করা  য়। 

বশশু মাদকােক্তবদর বিবকৎোর জন্য মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এবাং ঢাকা আহ্োবনয়া বমশবনর মবে ০৬ সফব্রুয়াবর ২০১৯ 

িাবরবখ একটি েমবোিা স্মারক স্বাক্ষর করা  য়। উক্ত স্মারক অনু ায়ী আহ্োবনয়া বমশন সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র 

মাদকােক্ত বশশুবদর সপ্ররণ কবর। সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র িাবদর বিবকৎো সেবা প্রদান করা  য়। পরবিীবি এক 

মাে বিবকৎো সশবষ পুনব িােবনর জন্য িাবদরবক আবার আহ্োবনয়া বমশবনর কাবে সফরি সদয়া  য়। ২০১৯-২০ অে িবেবর 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক ২০৬ জন এবাং ২০২০-২১ অে িবেবর ৭০ পেবশশুবক বিবকৎো সেবা প্রদান করা  বয়বে। 
 

সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার আধুবনকীকরণ এবাং ববভাগীয় প িাবয় েম্প্রোরণ : অবধদপ্তবরর অধীন সকন্দ্রীয় রাোয়বনক 

পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জেকৃি আলামবির নমুনা রাোয়বনক পরীক্ষার জন্য সদবশর একমাে স্বীকৃি প্রবিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর োড়াও সদবশ মাদক অপরাধ বনয়ন্ত্রবণ োংবিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাব নী কর্তিক জেকৃি মাদক 

আলামবির নমুনার রাোয়বনক পরীক্ষণ বরবপাট ি ববনা বফ-বি স্বল্প েমবয়র মবে প্রদান করা  য়। প্রবি বের গবড় প্রায় ৫০ সেবক 

৬০  াজার মাদক মামলার নমুনার পরীক্ষার বরবপাট ি প্রদান করা  য়। ২০২০-২০২১ অে িবেবর এ জািীয় ১৫  াজার ৮৭২টি 

বরবপাট ি প্রদান করা  বয়বে।  

1. মাদকদ্রবব্যর পরীক্ষণ বরবপাট িেমূ  দ্রুি প্রদান এবাং েরকাবরর ব্যয় োেবয়র জন্য েরকার সদবশর প্রবিটি ববভাগীয় 

কা িালবয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লবক্ষে কাজ করবে। িট্টগ্রাবম নববনবম িি মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর 

ববভাগীয় ভববনর িতুে ি িলায় রাোয়বনক পরীক্ষাগার স্থাপবন িলমান। উক্ত পরীক্ষাগাবর কা িক্রম িালুকরবণর জন্য 

বববভন্ন কোটাগবরর ২১টি  পদ সৃজন করা  বয়বে। িট্টগ্রাবম রাোয়বনক পরীক্ষাগাবর কা িক্রম িালু  বয়বে।   

2. মাদকদ্রবব্যর নমুনা পরীক্ষবণর  ন্ত্রপাবি GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrophotometer), HPLC 
(High Performance Liquid Chromatography), UV-VIS (Ultra-Violet Spectrophotometer), FTIR 
(Fourier Transform Infra-Red) Spectrophotometer, Drug Dectecting Device ক্রবয়র পদবক্ষপ গ্র ণ করা 

 বয়বে। এোড়া, ঢাকার সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার ব্যিীি অপর ৭টি ববভাবগর প্রবিটিবি ১১ জনববলর পদ সৃজন 

করা  বয়বে। 

3. ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগাবরর ১টি এবাং িট্টগ্রামস্থ রাোয়বনক পরীক্ষাগাবরর ১টিে  সমাট ২টি ল্যাববরটবর 

কক্ষবক KOICA’র ে ায়িায় আন্তজিাবিক মাবন উন্নীিকরবণর কা িক্রম ইবিামবে েম্পন্ন করা  বয়বে। 

4. িট্টগ্রাম, বেবলট, ববরশাল ও রাজশা ী ববভাগীয় কা িালবয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার বনম িাণ প্রকল্প িলমান রবয়বে।    

5. মাদকদ্রবব্যর িাৎক্ষবণক পরীক্ষবণর জন্য সদশীয় প্রযুবক্ত ব্যব ার কবর উৎপাবদি আন্তজিাবিক মাবনর ‘রাগ 

সটবস্টাং বকট বক্স’ আইন-শৃাংখলা বাব নীে  অবধদপ্তবরর ৬৪টি সজলা কা িালবয় েরবরা  ও ব্যব াবরর প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা  বয়বে। 

6. পরীক্ষাগার িো প্রযুবক্তবি আধুবনকায়ন  ওয়ায় এ েরকাবরর েময় রাোয়বনক পরীক্ষণ বরবপাট ি সমনুেয়াল 

পেবির পবরববিি সমাবাইল সমবেবজর মােবম দ্রুি েমবয় প্রদান করার ফবল মাদক অপরাধ োংক্রান্ত 

মামলােমূব র ববিার কা িক্রম ত্বরাবিি  বে। 
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6.1   ২০২০-২১ প িন্ত অবধদপ্তবরর সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগাবর আলামবির পরীক্ষণ ও বরবপাট ি প্রণয়বনর 

পবরোংখ্যান বনবম্ন সদওয়া  বলা : 

োল 
নমুনা পরীক্ষণ ও বরবপাট ি প্রণয়বনর োংখ্যা 

পবজটিভ সনবগটিভ সমাট 

২০২০  ২১৩৯৮ ০০ ২১৩৯৮ 

২০21  ১৪৭৫ ০০ ১৪৭৫ 

 

বব :বববের সদশ ও োংস্থার োবে অবধদপ্তবরর কা িক্রম : 
মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণ বাাংলাবদশ ও ভারবির মবে এ প িন্ত ম াপবরিালক প িাবয় বনয়বমি বৈ-পাবক্ষক েভা অনুবষ্ঠি  বে। 

পাশাপাবশ ইয়াবা পািার সরাধকবল্প বাাংলাবদশ ও বময়ানমাবরর মবে বৈপাবক্ষক নবঠক অনুবষ্ঠি  বয়বে। প্রবিটি েভাবিই 

বময়ানমারবক ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবা  বন্ধ করার জন্য এবাং বময়ানমার েীমাবন্ত অববস্থি ইয়াবা নিবরর কারখানা েম্পবকি 

সগাবয়ন্দা িথ্য বববনময়ে  প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র বণর জন্য অনুবরাধ করা  য়। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এ লবক্ষে সবশ বকছু 

পদবক্ষপ গ্র ণ কবরবে । স মন-  

1. ২০০৬ োবল স্বাক্ষবরি বাাংলাবদশ-ভারি মাদক সিারািালান ও মাদবকর অপব্যব ার বববরাধী বৈপাবক্ষক চুবক্তর অধীবন 

উভয় সদবশর সনাডাল এবজবন্সর ম াপবরিালক প িাবয় বৈপাবক্ষক ৬টি তবেক অনুবষ্ঠি  বয়বে। সব িবেষ তবেক ১০-১১ 

অবক্টাবর, ২০১৯ িার্রবখ ঢাকায় অনুর্ষ্ঠি হবয়বে ।  

2. মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণ বাাংলাবদশ-বময়ানমাবরর মবে ১৯৯৪ োবল স্বাক্ষবরি চুবক্তর আওিায় এ প িন্ত  ৩টি র্বিার্যক 

সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। উভয় সদবশর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর প্রেম েভা ১৫-১৭ নবভম্বর, ২০১১ ইয়াাংগুবন, বৈিীয় 

বৈপাবক্ষক েভা ২০১৫ োবলর ৫-৬ সম ঢাকায় এবাং র্তিীয় েভা ২০১৭ োবলর    ২০-২২ আগস্ট িাবরবখ ইয়াাংগুবন 

অনুবষ্ঠি  বয়বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, বাাংলাবদশ এবাং বেবেবডএবে, বময়ানমাবরর মবে ৪ে ি েভা বৈপক্ষীয় 

আবলািনা (অনলাইন প্লোটফম ি-জুম) ১৫ বডবেম্বর, ২০২০ িাবরবখ অনুবষ্ঠি  বয়বে । 

  

The 4
th

 Bilateral Talks (Online Platform-Zoom) between DNC, Bangladesh 

and CCDAC, Myanmar on 15 December, 2020 

3. বাাংলাবদশ-দবক্ষণ সকাবরয়া ২০১৩ োবল The Supreme Prosecutors Office (SPO), Republic of Korea-এর 

Narcotics Division বাাংলাবদবশর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর োবে ে ব াবগিামূলক আন্তঃেম্পকি স্থাবপি 

 বয়বে। দুই সদবশর দুই সনাডাল এবজবন্সর মবে আন্তঃেম্পকি স্থাবপি  ওয়ায় Republic of Korea মাদকদ্রব্য 
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বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর েক্ষমিা বৃবে, আধুবনক প্রযুবক্ত ও লবজবস্টক েরবরা  ও সকাবরয়াবি প্রবশক্ষণ প্রদানে  বহুমূখী 

ে ব াবগিার জন্য পদবক্ষপ গ্র ণ কবরবে। বিিমাবন KOICA-এর ে ব াবগিায় “The Illicit Drug Eradication and 

Advance Management through IT (I DREAM it)”  শীষ িক কাবরগবর ে ায়িা প্রকবল্পর মােবম ৩৭টি সেবাবক 

অনলাইবন প্রদাবনর কা িক্রম িলবে। 

4. ১৯৯৫ োবল ইরাবকর োবে েমবোিা স্মারক স্বাক্ষর  য়। ২০১৩ োবল নয়াবদিীস্থ যুক্তরাবষ্ট্রর DEA অবফবের োবে 

MoU েম্পাদন  বয়বে। এ েকল চুবক্ত ও েমবোিা স্মারবকর অধীবন প্রবয়াজন অনু ায়ী মাদক সিারািালান ও মাদবকর 

অপব্যব ার বববরাধী বৈপাবক্ষক বববভন্ন িথ্য আদান-প্রদান করা  য় এবাং প্রাপ্ত িবথ্যরবভবত্তবি অবভ ান পবরিালনা করা 

 বে।  

মাদক বনমূ িবল গৃ ীি পদবক্ষপেমূ ঃ 

1. মাদকবববরাধী গণেবিিনিা বৃবে ও মাদবকর অপব্যব ার সরাধকবল্প কবমটি পুনগ িঠনঃ মাদকদ্রবব্যর বনয়ন্ত্রণ, েরবরা  ও 

িাব দাহ্রাে, অপব্যব ার ও সিারািালান প্রবিবরাবধ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা 

সমািাববক সুরক্ষা সেবা ববভাগ  বি ১৮.১১.২০১৯ িাবরবখ ববযমান কবমটিেমূ বক  ালনাগাদ কবর (ক) মাননীয় 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর েভাপবিবত্ব জািীয় মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ উপবদষ্টা কবমটি; (খ) েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ এর েভাপবিবত্ব জািীয় 

মাদকবববরাধী কবমটি; (গ) সজলা প্রশােক এর েভাপবিবত্ব সজলা মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি; এবাং ( ) উপবজলা 

বনব িা ী অবফোর-এর েভাপবিবত্ব উপবজলা মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি গঠন করা  বয়বে। কবমটিগুবলার বনয়বমি 

েভা  বে।   

2. এনবফাে িবমন্ট কবমটির বেোন্ত সমািাববক মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরে  েকল আইন প্রবয়াগকারী োংস্থার েমিবয় সকার 

কবমটি এবাং কক্সবাজার ও সটকনাবফ ইয়াবা পািার বববরাধী টাস্কবফাে ি গঠিি  বয়বে। ববণ িি কবমটি েমবয় েমবয় 

মাদকবববরাধী অবভ ান পবরিালনা করবে।  

3. বময়ানমার  বি সটকনাফ  বয় বাাংলাবদবশ ইয়াবার অনুপ্রববশ বৃবে পাওয়ায় িা প্রবি ি করার জন্য স্থায়ীভাবব ২৯ জনববলর 

একটি স্বয়াংেম্পূণ ি অবফে স্থাপন করা  বয়বে। মূলি সনৌপবে নাফ নদী ও ববঙ্গাপোগর এবাং েড়কপবে পা াবড় ৪৬.৫ 

বকবলাবমটার েীমান্ত  বয় বাাংলাবদবশ ইয়াবা অনুপ্রববশ সরাধকবল্প স্থাবপি ‘সটকনাফ বববশষ সজান’ গুরুত্বপূণ ি ভূবমকা পালন 

করবে। সটকনাফ এলাকায় মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ কা িক্রম সজারদারকরবণর লবক্ষে ১টি টাওয়ার স্থাপন করা  বয়বে। সটকনাবফর 

নাফ নদীবি অবভ ান পবরিালনার জন্য ২টি বস্পড সবাট োংগ্র  করা  বয়বে। আরও ২টি বস্পড সবাট োংগ্রব র প্রবক্রয়া 

িলবে। েমবয়র োবে েঙ্গবি সরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণীি  বয়বে এবাং আইনটি ২৭.১২.২০১৮ িাবরখ 

 বি কা িকর  বয়বে। এ আইবন মাদক ব্যবোর সনপবথ্য ভূবমকা পালনকারীবদর ববরুবে কবঠার শাবস্তর ববধান রাখা রবয়বে। 

ইয়াবা ব্যবোয়ী ও ব্যবোয় পৃষ্ঠবপাষকবদর ববরুবে এ আইবন েবব িাচ্চ শাবস্ত মৃতুেদে ববধান রাখা  বয়বে। এ আইবনর 

আওিায় সমাবাইল সকাবট ির আওিাও বৃবে করা  বয়বে। ২০২০ -২ ১ অে িবেবর পবরিাবলি সমাবাইল সকাবট ির োংখ্যা ২১ 

 াজার ১৭২টি। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ োংবশাধন কবর ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা 

 বয়বে। এ আইবন আদালবির সপবোং মামলার োংখ্যা হ্রাবে এখবিয়ার েম্পন্ন আদালবির ববধান রাখা  বয়বে।  

4. ইন্টাবরাবগশন ইউবনট স্থাপন, বক্রবমনাল ডাটা ম্যাবনজবমন্ট বেবস্টম িালুকরণ, উন্নি সগাবয়ন্দা  ন্ত্রপাবি ক্রয়, সমাবাইল 

ট্রোকার স্থাপন, মাদক েনাক্তকরণ  ন্ত্রপাবি ক্রয়, সনৌ ইউবনট স্থাপন, ডগ সস্কায়াড ইউবনট স্থাপন, বডবজটাল ফবরনবেক 

ইনবভবস্টবগশন ল্যাব স্থাপবনর মবিা গুরুত্বপূণ ি পবরকল্পনা  াবি সনয়া  বয়বে। জুলাই, ২০১৭  বি এ প িন্ত বরবপটার-২৫টি, 

কবম্পউটার-১৬৮টি, ল্যাপটপ-১২টি, প্রবজটর-২টি, গাবড়-৮৭টি, টাওয়ার বনম িাণ-৪টি এবাং বেপাই  বি অবিবরক্ত পবরিালক 
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প িন্ত েবার জন্য ইউবনফবম ির ববধান সরবখ“মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর (কম িিারীবদর সপাশাক ও োমগ্রীর প্রাবধকার) 

বববধমালা-২০২১” ২৩ সম ২০২১ িাবরখ বাাংলাবদশ সগবজবট প্রকাবশি  বয়বে।  

5. অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালবয় ১ জন বনব িা ী ম্যাবজবিট োংযুক্ত করা  বয়বে, ব বন সগাপন িবথ্যর বভবত্তবি মাদক 

অপরাধীবদর ববরুবে সমাবাইল সকাট ি পবরিালনার মােবম িাৎক্ষবণক শাবস্ত প্রদান কবরন।  

6. ঢাকা সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর আধুবনকায়বনর লবক্ষে প্রণীি বডবপবপ  ািাই বাোইক্রবম পবরকল্পনা কবমশবন 

সপ্ররণ করা  বয়বে। ৮ জুলাই বপইবে েভার িাবরখ বনধ িাবরি  বয়বে।  

7. ৭টি ববভাগীয় শ বর ২০০ শয্যা বববশষ্ট মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্র বনম িাণ প্রকবল্পর বডবপবপ পুনগ িঠন করা  বে 

। ৮ জুলাই বপইবে েভার িাবরখ বনধ িাবরি  বয়বে। 

8. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর র্নজস্ব প্রর্েযণ একাবির্ম র্নম িাবণর র্ির্ির্ি প্রণয়বনর লবযে কুর্ষ্টয়া শজলার সদর উিবজলায় 

20. ৩৪৮০ একর জর্ম অর্ধেহবণর র্নর্মত্ত প্রোসর্নক অনুবমাদন িাওয়া র্গবয়বে।  জর্ম অর্ধেহবণর জন্য গি 

০৮.০৩.২০২১ িার্রখ শজলা প্রোসক, কুর্ষ্টয়া’র অনুকূবল 23,57,00,000 র্াকা বরাদ্দ শদওয়া হবয়বে। জর্ম অর্ধেহবণর 

কার্ িক্রম িলমান।  

 

 

 

 

 

৮ম পঞ্চবাবষ িক পবরকল্পনা (জুলাই, ২০২০- জুন,  ২০২৫)  

েপ্তম পবরকল্পনার েময়কাবল েরকার মাদকবববরাধী অবভ াবন দৃঢ় প্রবিশ্রুবি প্রিেক্ষ কবরবে এবাং বিিমান েরকাবরর বনব িািনী 

ইশবি াবরর মূল উপাদান ব োবব রবয় সগবে। সুিরাাং 8FYP এর আওিায় েরকাবরর গৃ ীি কম িপবরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

বনম্নরূপ:   

 

কম ি পবরকল্পনা বাস্তবায়ন অেগর্ি 

 এটি সদবশ মাদবকর ে জলভেিা ও 

ব্যব ার হৃাে করবি মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক (বডএনবে) আরও 

সজারদার করবব। বববশষি, েীমাবন্ত 

মাদক পািার ববন্ধ শবক্তশালী 

নজরদাবর দল নিবর করা  বব,  াবি 

অঞ্চলগুবলর বববভন্ন অঞ্চল সেবক 

মাকদ প্রবববশর জন্য ে ায়িা 

েরবরা কারী সিইনগুবল ব্যা ি  য়; 

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তরবক শঢবল সাজাবনার লবযে অর্ধদপ্তবরর 

সাাংগের্নক কাোবমা পুনগ িেন কবর জনবল ১৭১৩ হবি ৩০৫৯ এ উন্নীি 

করা হবয়বে। অর্ধদপ্তবরর সাাংগের্নক কাোবমা শমািাববক লর্জর্স্টক 

সাবিার্ ি বৃর্দ্ধর লবযে  ‘মি িানাইবজেন অব র্িএনর্স’ প্রকল্প েহণ করা 

হবয়বে। 

 প্রর্িটি শজলায় সরবরাবহর জন্য ৩৪টি িাবল শকর্বন র্িকআি ক্রয় 

করা হবয়বে।  

 ইয়াবা িািার শরাবধ শর্কনাবফ একজন উি-ির্রিালক এর শনর্তবত্ব ২৯ 

জনববলর সমন্ববয় র্ববেষ শজান স্থ্ািন করা হবয়বে। িাোড়া 

UNODC-এর সহায়িায় ২টি র্স্পি শবার্ সাংেহ করা হবয়বে।   
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 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, বাাংলাবদশ এবাং বেবেবডএবে, 

বময়ানমাবরর মবে ৪ে ি েভা বৈপক্ষীয় আবলািনা (জুম-অনলাইন 

প্লোটফম ি) ১৫ বডবেম্বর, ২০২০ িাবরবখ অনুবষ্ঠি  বয়বে । বাাংলাবদশ-

ভারি ম াপবরিালক প িাবয়র নবঠক অবটাবর-নবভম্বর, ২০২১ এ 

অনুবষ্ঠি  ওয়ার ববষবয় কা িক্রম গ্র ণ করা  বয়বে।  

 বশক্ষােীরা  াবি মাদক ব্যব াবরর 

ববরূপ পবরণবি বুেবি পাবর িা 

বনবিি করার জন্য েরকার 

সবেরকারী ও পাববলক স্কুল, কবলজ 

এবাং ববেববযালয় উভয় সক্ষবেই 

েবিিনিা বাড়াবনার প্রিারবক 

সজারদার করবব; 

 বশক্ষােীরা  াবি মাদক ব্যব াবরর ববরূপ পবরণবি বুেবি পাবর িা 

বনবিি করার জন্য স্কুল -কবলজ ও ববেববযালয় কোম্পাবে 

মাদকবববরাধী েবিিনিামূলক কম িসূবি বাস্তবায়ন অব্যা ি রবয়বে। 

বববভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন বশক্ষােীবদর মাদবকর কুফল েম্পবকি েবিিন 

করার জন্য ৫ েদস্যবববশষ্ট  কবমটি গঠন করা  বয়বে। জুন, ২০২১ 

প িন্ত েমবয় ৩১  াজার ৮০ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি 

গঠন করা  বয়বে।  

 উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি এবাং সকল িাকুর্রবি র্নবয়াবগর শযবে 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন, 2018 এর ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা 

র্নধ িার্রি িদ্ধর্িবি শিািবর্স্ট িালু করা হবয়বে। 

 সদবশ মাদকােক্তবদর োেয়ী মূবল্যর 

বিবকৎো ও কা িকর পুনব িােন 

বনবিি করবি পুনব িােন সকন্দ্র স্থাপবন 

েরকার এনবজওবদর োবে 

অাংশীদাবরত্ব নিবর করবব।  

 শদবের সকল সরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্র সম্পূণ ি র্বনামূবল্য  

র্ির্কৎসা শসবা এবাং সরকার কর্তিক অনুবমার্দি শবসরকার্র মাদকসর্ক্ত 

র্নরাময় শকবন্দ্র র্বনামূবল্য কাউর্ন্সর্লাং শসবা প্রদান করা। 

 শবসরকার্র মাদকসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্রগুবলাবক সরকার্র অনুদান 

সাংক্রান্ত নীর্িমালার আবলাবক ২০২০-২০২১ অথ ি বেবর ১৩৭টি 

শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় ও পুনব িাসন শকন্দ্রবক ১ শকাটি ৫০ লয 

র্াকা অনুদান প্রদান করা হবয়বে। 

 

সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 

SDG Implementation Review 

Targets and Indicators Baseline 

Data 

(Year) 

2012 

 

Milestone 

for 

2021 

2020-

2021 

Source of 

Data 

Remarks 

Target 3.5: Strengthen the 

prevention and treatment of 

substance abuse, including 

narcotic drug abuse and harmful 

use of alcohol 

Indicator: 3.5.1    Coverage of 

treatment interventions 

(pharmacological, psychosocial 

and rehabilitation and aftercare 

services) for substance use 

disorders 

9908 39,000 

 

37033 

 

 

 

 

Government 

and Private 

drug treat- 

ment Centers 

all over  the 

country. 

Yearwise number of patients 

mentioned, who were under the 

coverage of treatment 

interventions for substance use 

disorder. 
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Indicator: 3.5.2 Harmful use of 

alcohol, defined according to the 

national context as alcohol per 

capita consumption (aged 15 years 

and older) within a calendar year 

in litres of pure alcohol.  

- - 0.041 

(Ltr) 

 

 Alcohol consumption is very 

restricted in Bangladesh. Only 

foreign people, Bangladeshi 

permit holder, non-muslims and 

doctor prescribed sick Muslims are 

allowed to drink alcohol. Because 

of corona pandemics, bars were 

closed from April, 2020 to June-

2020. And so there is alcohol 

consumption in 2020-2021 (FY). 

 

মাদকােক্তবদর বিবকৎো সেবার মান উন্নয়বন অবধদপ্তর কর্তিক গৃ ীি ব্যবস্থা :   

১) অবধদপ্তবরর কম িকিিা োড়াও বেবভল োজিন এবাং উপবজলা স্বাস্থে ও পবরবার কল্যাণ কম িকিিাগণ স্ব স্ব কম িবক্ষবের 

আওিাভূক্ত মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রগুবলা পবরদশ িন কবর উক্ত সকবন্দ্রর সেবার মান বৃবের ববষবয় সুপাবরশে  প্রবিববদন 

দাবখল করববন; 

২) সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র, সিজগাঁও-এ প্রবয়াজনীয় োংখ্যক ডাক্তার ও নাে ি পদায়ন করা  বব; 

৩) প্রবি মাবে কম িিিাবদর সজলাবভবত্তক িাঁর অধীন অবফেেমূ  পবরদশ িবণর জন্য প্রমাপ বনধ িারণ কবর সদয়া  বয়বে। পবরদশ িন 

প্রবিববদন মাবেকবভবত্তবি মন্ত্রণালয় সপ্ররণ করা  য়। মন্ত্রণালবয়র বনবদ িশনা সমািাববক বনরাময় সকবন্দ্রর মান উন্নয়বন ব্যবস্থা 

গ্র ণ করা  য়।  

৪) মাদকােক্ত ব্যবক্তর বিবকৎো সেবার মান বৃবের লবক্ষে সজলা েদর  ােপািাল ও সমবডবকল কবলজ  ােপািাবল ওয়াড ি 

োংরক্ষণ ও জনবল পদায়বনর ববষবয় সুবনবদ িষ্ট সুপাবরশ প্রদাবনর লবক্ষে স্বাস্থে সেবা ববভাগ ও সুরক্ষা সেবা ববভাবগর প্রবিবনবধ 

েমিবয় বনম্নরুবপ ১টি কবমটি গঠন করা  য় : 

 ক) অবিবরক্ত েবিব (মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা ববভাগ -আ বায়ক 

 খ) পবরিালক ( ােপািাল ও বলবনকেমূ ), স্বাস্থে অবধদপ্তর  -েদস্য 

 গ) পবরিালক, জািীয় মানবেক স্বাস্থে ইনবস্টটিউট   -েদস্য 

  ) ম াপবরিালক, মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর প্রবিবনবধ  -েদস্য 

 ি) সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর প্রবিবনবধ   -েদস্য 

 ি) ম াপবরিালক, নাবে িাং ও বমডওয়াইফারীর প্রবিবনবধ  -েদস্য 

 

কম িপবরবধঃ 

১) গঠিি কবমটি আগামী এক মাবের মবে ববযমান আইন/বববধ প িাবলািনা কবর মাদকােক্ত ব্যবক্তর বিবকৎো সেবার মান 

উন্নয়ন, েম্প্রোরণ, িত্ত্বাবধান ও অন্যান্য ববষবয় সুবনবদ িষ্ট সুপাবরশে  একটি স্বল্প সময়াদী কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন করববন। 

উক্ত কম িপবরকল্পনার আবলাবক পরবিী কা িক্রম গ্র ণ করা  বব; 

২) এই োবে কবমটি সদবশ মাদকােক্ত ব্যবক্তর বিবকৎো সেবার মান উন্নয়ন ও েম্প্রোরবণর লবক্ষে একটি দী ি সময়াদী 

কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন করবব। 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

134  

 

র্নব িািনী ইশশিহার-২০১৮ বাস্তবায়নঃ 

৭ মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর র্নজস্ব নীর্ি/ির্রকল্পনা : Domicile, citizenship and naturalisation of foreigners 

and aliens.  

 Admission of persons to and departure of persons from Bangladesh including policies 

regarding (a) Immigration, (b) Passports, visa, permits, etc  

 Prisons and reformatories.  

 Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division. 

Prevention of entry and transit of Narcotics and Drugs.  

 (১.৫.১) মাে ির্ িাবয়র অর্ফসসমূহ এবাং বাস্তবার্য়ি উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর কার্ িক্রম মূল্যায়ন; (২.১.১) 

বাাংলাবদবে আগি র্ববদেী নাগর্রকবৃবন্দর র্ভসার শের্ণ ির্রবিিনকরণ; (২.২.১) র্ববদেী নাগর্রকবৃবন্দর 

অনুকূবল র্নরািত্তা োড়িে প্রদান; (২.৯.১) র্বভাগীয়/ আঞ্চর্লক অর্ফবসর িাসবিার্ ি/ই-িাসবিার্ ি ইসুে 

কার্ িক্রম ির্রদে িন; 

৮ এসর্ির্জ Goal-3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all stage. Target-3.5: 

Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and 

harmful use of alcohol.(৪.২.১)সরকার কর্তিক অনুবমার্দি শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্রর অনুকূবল 

অনুদান প্রদান; (৪.২.২) সরকার্র/শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্র মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা প্রদান। 

৯ র্নব িািনী ইেবিহার, ২০১৮: মাদবকর র্বরুবদ্ধ র্জবরা র্লাবরন্স নীর্ি ও িলমান অর্ভর্ান অব্যাহি রাখা;  

 মাদকাসক্তবদর পুনব িাসবনর জন্য সরকার্র অথ িায়বন সাংবোধনাগাবরর সাংখ্যা বৃর্দ্ধ করা;  

 শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় ও পুনব িাসন শকন্দ্রগুবলার জন্য সরকার্র অনুদান বাড়াবনা;  

 ই-র্ভসা িালুকরণ। (৪.২.১)সরকার কর্তিক অনুবমার্দি শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্রর অনুকূবল 

অনুদান প্রদান; (৪.৪.১) আর্ককৃি ও জব্দকৃি বস্তু সাংরযণ ও র্নষ্পর্ত্ত র্বর্ধমালা শলর্জসবলটিভ ও সাংসদ 

র্বষয়ক র্বভাবগ শপ্ররণ। 

ইবনাবভশন (Innovation):  

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর ২০২০-২০২১ োবলর  ইবনাবভশন োংক্রান্ত কা িক্রম : 

ক্রম উদ্ভাবনী উবযাগসমূহ  উবযাবগর র্ববরণ   

1 প্যাবথর্িন/মরর্ফন 

প্রার্প্ত স্থ্াবনর িথ্য 

ওবয়বসাইবর্ প্রকাে  

শদবের র্বর্ভন্ন শজলায় শকাকন প্রর্িষ্ঠান/ফাবম িসীর অনুকূবল প্যাবথর্িন/মরর্ফন 

র্বক্রবয়র লাইবসন্স রবয়বে িা সাংর্িষ্ঠবদর জানা থাবক না। জরুর্রর্ভর্ত্তবি এ ঔষবধর 

প্রবয়াজন হবল শভাগার্ন্তবি িড়বি হয় এবাং খরি শববড় র্ায়। এ সমস্যা শথবক ির্রোবণ 

অর্ধদপ্তর শথবক শজলার্ভর্ত্তক প্যাবথর্িন/মরর্ফন র্বক্রবয়র লাইবসন্স প্রাপ্ত 

প্রর্িষ্ঠান/ফাবম ির্সর নাম, ঠিকানা ও শর্াগাবর্াগ নম্বর ওবয়বসাইবর্ প্রকাে করা শর্বি 

িাবর। ফবল জরুর্র প্রবয়াজবন ন্যায্যমূবল্য লাইবসন্স প্রাপ্ত প্রর্িষ্ঠান/ফাবম িসীর র্নকর্ 

হবি িা সাংেহণ করবি িারবব।   
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ক্রম উদ্ভাবনী উবযাগসমূহ  উবযাবগর র্ববরণ   

2 অনলাইন 

সাটি ির্ফবকর্ শকাস ি 

অন নারবকাটিক্স  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর সার্ব িক কার্ িক্রবমর উির এক/একার্ধক র্ভর্িওর্িে 

র্নম িাণ করা হবব। র্ভর্িও শেবষ তনব্যর্ক্তক প্রবনাত্তবরর মােবম র্বজয়ীবক অনলাইবন 

সাটি ির্ফবকর্ প্রদান করা হবব। উবিখ্য এর্বষবয় ‘মুক্তিাবে’ বাাংলাবদে সরকাবরর 

র্বর্ভন্ন অর্ধদপ্তবরর ২৭টি শপ্রাোম িালু রবয়বে।  

৩ মাদকর্ববরাধী 

অনলাইন কুইজ 

প্রর্িবর্ার্গিা  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর অন্যিম কাজ হবে মাদকর্ববরাধী সবিিনিা সৃর্ষ্ট 

করা। এ ধরবণর সবিিনিা সৃর্ষ্টবি অর্ধদপ্তবরর মাে ির্ িাবয়র কার্ িালয়সমূবহর মােবম 

কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন করা শর্বি িাবর।  

 

জািীয় শুদ্ধািার শক েল বাস্তবায়ন : শুদ্ধািার িি িা ও দুনীর্ি প্রর্িবরাবধর লবযে ০১ জুলাই ২০১৬ শথবক অর্ধদপ্তর শুদ্ধািার 

কম ি-ির্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অেগর্ি ির্রবীযণ কাোবমা প্রণয়ন করবে। এর ধারাবার্হকিায় ২০১৮-১৯ অথ িবেবরর শুদ্ধািার 

শক েল কম িির্রকল্পনা প্রণয়ন কবর বাস্তবায়ন করা হবয়বে। ২০২০-২১ অথ িবেবরর শুদ্ধািার শক েল কম িির্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

অেগর্ি প্রর্িববদন সুরযা শসবা র্বভাবগ শপ্ররণ করা হবয়বে। ২০২১-২২ অথ িবেবরর জািীয় শুদ্ধািার শক েল কম িির্রকল্পনা 

প্রণয়ন করা হবয়বে। শুদ্ধািাবরর উবিখবর্াগ্য কা িক্রম  বলা: ননবিকিা কবমটির েভা ও বেোন্ত বাস্তবায়ন, সুশােন প্রবিষ্ঠার 

বনবমত্ত অাংশীজবনর (stakeholders) অাংশগ্র বণ  েভা ও বেোন্ত বাস্তবায়ন, কম িকিিা-কম িিাবরবদর অাংশগ্র বণ িাকবর োংক্রান্ত 

বববভন্ন প্রবশক্ষণ আবয়াজন, কম ি-পবরববশ উন্নয়ন, এবডবপ বাস্তবায়ন অগ্রগবি পবরদশ িন/পবরবীক্ষণ ও প্রবিববদবনর সুপাবরশ 

বাস্তবায়ন, প্রকবল্পর PSC ও PIC েভা আবয়াজন, প্রকল্প েমাবপ্ত সশবষ প্রকবল্পর েম্পদ বববধ সমািাববক  স্তান্তর, অবভব াগ 

প্রাবপ্তর জন্য ববভাগীয় প িাবয় স্বে অবভব াগ বক্স স্থাপন, বফর্ল্ সফাে ি সলাবকটবরর মােবম কা িক্রম মবনটবরাং, গণশুনাবন 

আবয়াজন, েরকার কর্তিক অনুবমাবদি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর অনুকূবল প্রদানকৃি অনুদান কা িক্রম মূল্যায়ন 

ইিোবদ। ২০২০-২১ অে িবেবরর জািীয় শুোিার সকৌশল কম িপবরকল্পনায় ১৭টি কম িেম্পাদন সূিক অন্তর্ভ িক্ত  করা  য়।জািীয় 

শুদ্ধািার শক েল বাস্তবায়বনর লবযে অর্ধদপ্তবরর মহাির্রিালবকর শনর্তবত্ব তনর্িকিা কর্মটি গেন করা হবয়বে এবাং একজন 

কম িকিিাবক শফাকাল িবয়ন্ট র্হবসবব দার্য়ত্ব প্রদান করা হবয়বে । প্রর্েযণ কার্রকুলাবম জািীয় শুদ্ধািার শক েল মর্িউল অন্তর্ভ িক্ত 

করা হবয়বে। এোড়া, শুদ্ধািার পুরস্কার নীর্িমালা, ২০১৭ অনুর্ায়ী পুরস্কার প্রদান করা হবে।  
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০৮ এবপ্রল ২০২১ িাবরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালয় পবরদশ িন কবরন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব জনাব সমাঃ 

সমাকাবির স াবেন। 

 

উত্তম িি িা (Best Practices): 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক বনম্নববণ িি উত্তমিি িােমূ  বিবিি করা  বয়বে এবাং উত্তম িি িা অনুেরণে  বহুল প্রিার ও 

প্রোবরর ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বয়বে।  

১.কারাগাবর মাদকবববরাধী েবিিনিামূলক কা িক্রম বাস্তবায়ন: সদবশর কারাগারেমূব  আটক ববন্দবদর একটি উবিখব াগ্য 

অাংশ মাদকােক্ত বকাংবা মাদকবেবী। এ অবস্থায় মাদকােক্ত কারা ববন্দবদরবক মাদবকর কূফল েম্পবকি েবিিন কবর সিালার 

কা িক্রম  াবি সনওয়া  বয়বে। অবধদপ্তবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তবিও এ কা ক্রম অন্তর্ভ িক্ত আবে। উবিখ্য, ২০২০-২১ অে ি 

বেবর বববভন্ন কারাগাবর সমাট ২০০টি েবিিনিামূলক কা িক্রম গ্র ণ করা  বয়বে। 

২. সডাপবটস্ট: উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি এবাং সকল িাকুর্রবি র্নবয়াবগর শযবে মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন, 2018 এর 

ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা র্নধ িার্রি িদ্ধর্িবি শিািবর্স্ট িালু করা হবয়বে।   

৩. অস্থায়ী সিকবপাস্ট: সদবশর েীমান্তবিী সজলােমূব  মাদবকর অববধ ব্যব ার বনয়ন্ত্রবণ বনয়বমিভাবব অস্থায়ী সিক সপাস্ট স্থাপন 

কবর িিাশী করা  বয় োবক। ২০২০-২১ অে িবেবর সমাট ১৫৯৭টি অস্থায়ী সিকবপাবস্টর মােবম মাদকবববরাধী কা িক্রম 

পবরিালনা করা  বয়বে। 

৪. প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন : প্রর্িবের র্বর্ভন্ন সামার্জক কম িসূর্ি িালবনর মােবম অর্ধদপ্তবরর প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন করা হয়।  
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মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর ৩১িম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী 

 

প্রকবল্পর উবদ্দে ও উিকারবভাগী :  

ক্রম র্েবরানাম প্রকবল্পর উবদ্দে উিকারবভাগী 

১ ৭টি র্বভাগীয় েহবর 

২০০ েয্যা র্বর্েষ্ট 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় 

ও পুনব িাসন শকন্দ্র 

র্নম িাণ  

 র্ববকন্দ্রীকরবণর মােবম জনগণবক 

র্নকর্িম/সুর্বধাজনক স্থ্ান শথবক 

উন্নিমাবনর র্ির্কৎসা শসবা প্রদাবনর জন্য 

র্বভাগীয় র্নরাময় শকন্দ্র র্নম িাণ।  

 প্রস্তার্বি ০৭ (সাি)টি মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় 

শকন্দ্র র্নম িাবণর মােবম শদবের 

মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা ও শসবা প্রদান কবর 

সুস্থ্ ও স্বাভার্বক জীববন র্ফর্রবয় আনা।  

মাদবক আসক্ত শরাগীবদর 

একটি র্বোল অাংে 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

অর্ধদপ্তবরর 

কম িকিিা/কম িিারীবৃন্দ 

এবাং প্রর্েযণাথীবৃন্দ  

২ মি িানাইবজেন অব 

র্িএনর্স 

 আধুর্নক র্ন্ত্রিার্ি সরবরাবহর মােবম 

শদবের ৮টি র্বভাবগ অবর্স্থ্ি মাদকদ্রব্য 

র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবর র্বভাগ ও শজলা কার্ িালয়, 

সদরদপ্তর, র্নরাময় শকন্দ্র এবাং রাসায়র্নক 

িরীযাগারসহ সাংর্িষ্ট দপ্তর/কাযৃঅলয়সমূহ 

আধুর্নকায়বনর মােবম সযমিা বৃর্দ্ধ।  

সকলস্তবরর প্রবক েলীসহ 

অন্যান্য প্রোসর্নক ও 

দাপ্তর্রক কাবজ 

র্নবয়ার্জি ব্যর্ক্ত  
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 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা-
কম িিারীবদর দাপ্তর্রক কাবজর সুষ্ঠ ুির্রববে 

সৃর্ষ্ট।  

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কার্ িক্রমবক 
আবরা গর্িেীল করার মােবম অর্ধদপ্তবরর 

শসবাসমূহ দ্রুি সহজীকরণ করা।  

৩ ঢাকা শকন্দ্রীয় 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় 

শকন্দ্র সম্প্রসারণ ও 

আধুর্নকীকরণ  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর জন্য বিিমান ১০০ 

েয্যার র্ি-এর্িকেন কার্ িক্রমসহ অর্ির্রক্ত 

১৫০ েয্যার পুনবাসন কার্ িক্রম িালু করা।  

 র্ববেষজ্ঞ ও দয জনবল সৃর্ষ্টর জন্য 

মাদকাসর্ক্ত র্ির্কৎসা ও পুনব িাসন র্বষবয় 

প্রর্েযণ প্রদাবণর লবযে অে শকন্দ্রটিবক 

একটি জািীয় প্রর্িষ্ঠাবন ির্রণি করা।  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর জন্য র্ির্কৎসাবত্তার 

পুনব িাসবন বহুমুখী প্রর্েযণ কার্ িক্রম েহণ 

করা।  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর র্ির্কৎসার মােবম 

সুস্থ্ কবর র্বর্ভন্ন বৃর্ত্তমূলক প্রর্েযণ শর্ম-

কর্ম্পউর্ার োর্ফক্স, ওবয়ব র্িজাইন, 

ইবলর্িকাল এবাং ইবলির্নক্স ইিোর্দর 

মােবম কম িযম জনববল ির্রণি করা।  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর র্ববনাদবনর জন্য 

শর্র্লর্ভেন, র্মউর্জক, আর্ ি ইিোর্দ সুর্বধা 

প্রদাবন মােবম সুস্থ্ ধারায় র্ফর্রবয় আনা।  

 লাইবব্ররী সুর্বধা প্রদাবনর মােবম জ্ঞানিি িায় 
সম্পকৃ্ত করা।  

মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা 

শসবা প্রদাবনর আওিা 

বৃর্দ্ধ িাবব।  

৪ ৪টি র্বভাগীয় েহবর 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

অর্ধদপ্তবরর শর্র্স্টাং 

ল্যাববরর্রী স্থ্ািন 

 মাদক সনাক্তকরবণর মােবম অনবধ মাদক 

িািার শরাধ কার্ িক্রমবক ফলপ্রসূ করা।  

 মাদক মামলা র্নষ্পর্ত্তবি কার্ িকর ভূর্মকা 

রাখা।  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন 

বাস্তবায়বনর সহবর্াগী 

সরকার্র প্রর্িষ্ঠানসমূহ 

িথা প্রোসর্নক ও 

দাপ্তর্রক কাবজ 

র্নবয়ার্জি ব্যর্ক্তবগ ি  
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 অবকাোবমাগি সুবর্াগ-সুর্বধা বৃর্দ্ধও 

অিোধুর্নক র্নয়ন্ত্রণ সাংেবহর মােবম 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর সযমিা 

বৃর্দ্ধ।  

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়বনর 

সহবর্াগী সরকার্র প্রর্িষ্ঠান শর্মন-পুর্লে, 

র োব, আনসার ও োম প্রর্িরযা বার্হনী, 

র্বর্জর্ব, শকাস্টগাি ি ইিোর্দ প্রর্িষ্ঠানসমূবহর 

কার্ িক্রবম সহায়িা করা।  

 শদবের িরুণ সমাজবক মাদবকর বিিমান 
ভয়াবহ আোসন শথবক শরাধকবল্প 

অর্ধদপ্তবরর কার্ িক্রবম শজারাবলা ভূর্মকা 

রাখা।  

 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এর িোবলেেমূ  :  

1. প্রযুবক্তবনভির আধুবনকায়ন : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক িথ্য প্রযুবক্তবনভির আধুবনক  ন্ত্রপাবি ৈারা েমৃে করা। 

2. জনবল : অিোধুবনক বববভন্ন  ন্ত্রপাবি ও জনববলর অভাব রবয়বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর অনুবমাবদি জনবল ৩০৫৯ 

জন োকবলও বিিমাবন কম িরি ১,৩৩১ জন কম িকিিা-কম িিারী। এনবফাে িবমবন্টর জন্য কম িরি জনবল ৮৬৬ জন। সদবশ 

মাদবকর ব্যাপকিা ও প্রাদুভিাববর তুলনায় অবধদপ্তবর জনববলর স্বল্পিা রবয়বে।  

3.  েমিয় : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণ বনবয়াবজি আন্তঃবাব নী ও োংস্থার েমিয় বনবিি করা বড় িোবলে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণর 

সক্ষবে িাব দা হ্রাে, েরবরা  হ্রাে এবাং ক্ষবি হ্রাবের বহুমুখী ও বববিে কাবজ প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয় জবড়ি। এবদর মবে সুেমিয় 

প্রবয়াজন। 

4. নতুন মাদক : প্রবিবনয়ি বনিেনতুন মাদবকর আববভিাব  টবে। বেনবেটিক ও সেবম-বেনবেটিক জািীয় রাগে (ইয়াবা, 

বকটাবমন, বক্রস্টাল ম্যাে, এলএেবড)-এর অনুপ্রববশ বনবয় সৃবষ্ট  বয়বে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর গববষণা 

সেল ভয়ঙ্কর এ মাদক সঠকাবি এবাং প্রবিবববশ সদশগুবলার েবঙ্গ ববশাল েীমান্তবিী এলাকা  বয় মাদকদ্রবব্যর অনুপ্রববশ 

সরাবধর সকৌশল বনবয়ও কাজ করবে।  

5.   ইয়াবার আগ্রােন : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ িো সদশবােীর জন্য বিিমাবন অন্যিম বড় িোবলে  বে ইয়াবা নামক মাদকটির 

প্রোর সরাধ করা। এর ববস্তার শ র সেবক গ্রাম প িন্ত  বটবে। ইয়াবা ব ন করা ে জোে, ববধায় এর ববস্তার দ্রুি বৃবে পাবে। 

বববভন্ন সেবণর বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন ইয়াবার প্রোর  বটবে। শুধু সেবলরা নয়, সমবয়রাও ইয়াবায় আেক্ত  বে এবাং ইয়াবা ব্যবোয় 

জবড়বয় পড়বে। 
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6.  লবজবস্টক : রাগ বডবটকশন  ন্ত্রপাবি, সমাবাইল ট্রাকার, জলপবের লবজবিক োবপাট ি, উন্নি মাবনর রাগ বডবটকশন স্কোনাবরর 

অভাব।  

7. সরাব ঙ্গা েমস্যা : বিিমাবন সরাব ঙ্গা েমস্যা ইয়াবার প্রোবরর সক্ষবে ে ায়ক ভূবমকা পালন করবে।  

8. মাদক পািাবর অবভনব সকৌশল : মাদক পািাবরর সক্ষবে বশশু বকবশার, নারী ব্যব াবরর পাশাপাবশ অবভনব সকৌশল ও 

পেবি ব্যব ার।  

অর্ধদপ্তবরর ভর্বষ্যৎ ির্রকল্পনা েহণঃ  

স্বল্প শময়াদী কম িির্রকল্পনাঃ 

1. আন্তজিার্িক ির্রমন্ডবল অর্ধদপ্তবরর র্থার্থ ভূর্মকা রাখার প্রয়াবস সাাংগের্নক কাোবমা যুবগািযুর্গ করা।  

2. অর্ধদপ্তবরর সকল কার্ িক্রমবক র্ির্জর্ালাইবজেন এর আওিায় আনা।  

3. অর্ধদপ্তবরর সাংযুক্ত ম্যার্জবরর্ এর মােবম রাইর্কাং শফাস ি-বক কার্ িকর করা।  

4. অর্ধদপ্তবরর শূন্যিবদ র্নবয়াগ প্রদান;  

5. ইসলার্মক ফাউবন্ডেন  র্েযা মন্ত্রণালয় এবাং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালবয়র সাবথ সমন্বয় কবর সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালবয়র অধীন 

দপ্তর/সাংস্থ্ার শস্টকবহাল্ডারবদর র্নবয় মাদকর্ববরাধী কম িোলার আবয়াজন; 

6. অর্ধদপ্তবরর অিাবরেন ও শগাবয়ন্দা োখার আধুর্নকায়নঃ শমাবাইল ট্রোর্কাং সুর্বধা িাওয়ার জন্য অর্ধদপ্তরবক 

র্বটিআরর্সর সাংর্িষ্ট  োখায় অন্তর্ভ িক্ত করা এবাং মাদকপ্রবণ এলাকায় আলাদা শমাবাইল ট্রোর্কাং র্ন্ত্রিার্ি সরবরাহ 

করা; 

7. ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ এর ৬৮(২) ধারার ববধান সমািাববক োংবিষ্ট েকল বববধমালা 

চূড়ান্তকরণ; 

8. উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি  ড্রাইর্ভাং লাইবসন্স প্রার্প্তর শযবে এবাং িাকুর্রবি র্নবয়াবগর শযবে মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

আইন, 2018 এর ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা র্নধ িার্রি িদ্ধর্িবি শিাি শর্স্ট পুবরাপুর্র িালুকরণ; এবাং 

 

9. কারাগাবর মাদকাসর্ক্ত র্ির্কৎসা ও কাউবন্সর্লাং এর ব্যবস্থ্া করা। 

 

মেবময়াদী কম িির্রকল্পনাঃ 

1. মাদবকর অিব্যবহার র্ভর্ত্তক মাদকর্ববরাধী ের্ ির্ফল্ম, টির্ভ র্ফলার, প্রামাণ্য র্িে ও মাদকর্ববরাধী অনুষ্ঠান র্নম িাণ ও 

প্রিার; 

2. মাদকর্ববরাধী প্রিার-প্রিারণায় ইবলকট্রর্নক ও র্প্রণ্ট র্মর্িয়াবক সম্পৃক্তকরণ; 

3. মাের্মক হবি িদুর্ধ্ি ির্ িাবয়র প্রর্িটি র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন মাদকর্ববরাধী কর্মটি গেন; 

4. অর্ধদপ্তবরর অিাবরেন ও শগাবয়ন্দা োখার আধুর্নকায়নঃ শগাবয়ন্দা সাংস্থ্া ও পুর্লে র্বভাবগর সহায়িায় অর্ধদপ্তবরর 

সকল এনবফাস িবমন্ট সদস্যবক যুবগািবর্াগী  প্রর্েযণ শদয়া ও িার্াববজ তির্রর জন্য দয জনবল সৃর্ষ্ট করা;   

5. অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীবদর জন্য প্রর্েযণ একাবির্ম স্থ্ািন । 
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দী িবময়াদী কম িির্রকল্পনাঃ 

1. অর্ধদপ্তরবক আধুর্নক ও যুবগািবর্াগী বার্হনী র্হবসবব গবড় শিালা; 

2. প্রর্িটি র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন গঠিি কর্মটির শফাকাল িবয়ন্ট  র্েযকবক মাদক সবিিনিামূলক র্বষবয় প্রর্েযণ প্রদান; 

3. ৭টি (রাজোহী  র্সবলর্  বর্রোল  খলনা  িট্টোম  রাংপুর ও ময়মনর্সাংহ) র্বভাগীয় েহবর ২০০ েয্যা র্বর্েষ্ট  সরকার্র 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র স্থ্ািন; 

4. প্রর্িটি শজলায় মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর শজলা কার্ িালবয়র জন্য র্নজস্ব ভবন র্নম িাণ এবাং 

5. বাাংলাবদবে মাদকাসক্তবদর জর্রি করা। 

মাদকেমস্যা ও েমাধাবন করণীয়ঃ  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ১৯৯০ োবল প্রবিষ্ঠালি সেবক েমাজবক মাদকমুক্ত করার 

প্রিেয় বনবয় কাজ কবর  াবে। ববেজুবড় মাদকবক এখন ভয়ঙ্কর ববপদ ব বেবব সদখা  বে। গভীর এই ববপদ রািারাবি কাটিবয় 

ওঠা  াবব না। েমূবল উৎপাটন করাও ে জ নয়। িবব বাস্তববভবত্তক ও সকৌশলী পদবক্ষবপ মাদক েমস্যা বনরেবন দ্রুি োফল্য 

আেবি পাবর। নববেক পবরবস্থবি ববববিনা ও বাাংলাবদবশর সপ্রক্ষাপবট বকছু পদবক্ষপ  বি পাবর বনম্নরূপ- 

1. ববেমাবনর প্রবিষ্ঠান : মাদক আগ্রােন সঠকাবি যুক্তরাষ্ট্র-বৃবটবনর মবিা উন্নি সদশগুবলার আদবল পৃেক প্রবিষ্ঠান 

ব বেবব মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক গবড় তুলবি পদবক্ষপ সনওয়ার ববষয়টি ভাববি  বব। োরকো  বলা, এ 

অবধদপ্তরবক ববেমাবন উন্নীি করবি  বব; 

2. িাইবকাং সফাে ি : অবধদপ্তবরর এনবফাে িবমন্ট শবক্তশালী করার জন্য ববভাগীয় শ র এবাং বেটি কবপ িাবরশনেমূব  র োব-

এর মবিা িাইবকাং সফাে ি সৃবষ্ট করা স বি পাবর; 

3. সবেরকাবর প্রবিষ্ঠাবনর অাংশগ্র ণ : জনেবিিনামূলক কা িক্রম অব্যা ি রাখার প্রবয়াজবন এনবজও বশক্ষা প্রবিষ্ঠান 

এবাং কবমউবনটি বলডারবদর অাংশগ্র ণ বনবিি করা; 

4. বমবডয়ার ভূবমকা : ইবলকট্রবনক ও বপ্রন্ট বমবডয়াবক মাদকবববরাধী জনেবিিনিা সৃবষ্টবি েম্পৃক্ত করা; 

5. সজলাবভবত্তক আন্তজিাবিক মাবনর বনরাময় সকন্দ্র : মাদকােক্তবদর বিবকৎো প্রদাবনর জন্য প্রবিটি সজলায় 

আন্তজিাবিক মাবনর বনরাময় সকন্দ্র গবড় তুলবি  বব; 

6. েীমান্ত ও সেফটি সনটওয়াকি : েীমান্ত এলাকায় মাদক পািাবর জবড়ি অবি দবরদ্রবদর ববকল্প কম িোংস্থাবনর সুব াগ 
সৃবষ্ট করা এবাং সেফটি সনটওয়াবকির আওিায় আনা; 

7. একাবডবমক বশক্ষা : পাঠ্যবইবয় আরও গুরুত্ব বদবয় মাদবকর উপর ববষয় েবন্নববশ করবি  বব। 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদক আগ্রােবনর মবিা বহুমুখী ও জটিল একটি েমস্যা েমাধাবন কাজ কবর  াবে । প্রবিষ্ঠাবনর 

কম িকিিা-কম িিারীরা িাবদর ওপর অবপ িি দাবয়ত্ব পালবন েবিষ্ট রবয়বেন। ব্যবক্তস্বাবে ির ঊবর্ধ্ি উবঠ েিিা ও বনষ্ঠার েবঙ্গ কাজ 

কবর  াবেন িারা। বকন্তু শুধু আইবনর প্রবয়াগ কবর সকাবনা একক োংস্থার পবক্ষ এ জটিল েমস্যা েমাধান েম্ভব নয়। েরকাবর 

ও সবেরকাবর প্রবিষ্ঠানেমূ , েমাবজর েব িস্তবরর বববশষ কবর বশক্ষক, ধমীয় সনিা, বববভন্ন সপশাজীবী এবাং গণমােবমর েবম্মবলি 

প্রবিষ্টায় মাদকবববরাধী োমাবজক আবন্দালন গবড় সিালার ওপর গুরুত্ব বদবি  বব। সদবশ মাদবকর প্রবা  সরাধ কবর েরবরা  

বনয়ন্ত্রণ, জনেবিিনিা সৃবষ্ট কবর িাব দা হ্রাে এবাং ক্ষবি কমাবি আেক্তবদর বিবকৎো ও পুনব িােবন অবধদপ্তর েবব িাচ্চ বনষ্ঠার 

েবঙ্গ দাবয়ত্ব পালন করবে। ব্যাপক পবরেবরর এ কা িক্রম আবরা সবগবান ও ফলপ্রসূ করবি প্রাবিষ্ঠাবনক োমথ্যি বৃবে, কমীবদর 

দক্ষিা ও মাবনান্নয়ন প্রবয়াজন। এবক্ষবে েবার আন্তবরক ে ব াবগিা অিেন্ত জরুবর। িা বলই জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর 

র মাবনর স্ববের সোনার বাাংলা এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স াবষি মাদকমুক্ত সদশ গড়ার কাবিক্ষি লক্ষে অবজিি  বব।   


