
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 
ধান কাযালয় 

৪১, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০। 
Website: www.dnc.gov.bd

ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৬.০৮.০২২.২১.২৪৮ তািরখ: 
০১ আগ  ২০২২

১৭ াবণ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর িন বিণত কমচারীর অ েল অিজত  (বিহঃ বাংলােদশ) তার নােমর পাে  বিণত সময় ও শেত
িনেদশ েম ম র করা হলঃ 

কমচারী নাম, পদবী ও 
কম ল

মেণর ময়াদ মেণর
 দশ

মেণর 
উে ে

সফর স ী ও স ক 

জনাব সরাত জাহান 
পিরদশক

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
জলা কাযালয়, ঢাকা।

১০/০৮/২০২২ হেত 
৩০/০৮/২০২২ তািরখ 
পয  অথবা  
ভােগর তািরখ হেত 

২১ (এ শ)  িদন। 

ভারত তীথ ান 
দশন 

(১) জনাব মাঃ এনােয়ত হােসন 
 ( ামী)

(২) তাসমীম হােসন মাইশা 
(ক া)(৩) িসদরা ল মানতাহা 

(ক া)
 
 শতাবিল:
         (ক) উ  মেণ বাংলােদশ সরকােরর আিথক সংে ষ থাকেব না; 
         (খ) মণকােল কালীন বতন ভাতািদ বাংলােদশী ায় হণ করেবন;
         (গ) এ মেণর সম  কার য়ভার ার িনজ  উৎস থেক বহন করেবন;
         (ঘ) অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
         (ঙ)  ভােগর েব ক প েক অবিহত করেবন এবং  শেষ িতিন িনজ কম েল যাগদান করেবন;
         (চ) উ   ভােগর ে  িবএসআর িবিধ-৩৪ Appendix viii Part-1 েযাজ  হেব।

০২। ার  কালীন সমেয় জনাব মাঃ শাহজালাল ঞা, পিরদশক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, জলা কাযালয় ঢাকা ‘খ’
সােকল িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব জনাব সরাত জাহান, পিরদশক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র জলা কাযালয়, ঢাকা এর

ন দািয়  পালন করেবন।
০৩। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১-৮-২০২২
রা ল সন

সহকারী পিরচালক (কমন সািভস)
ফান: ০১৪০৪০৭২০২৫

ফ া : 02-48322186
ইেমইল: adcs@dnc.gov.bd
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অ িলিপ সদয় অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) পিরচালক ( শাসন/অপােরশন /িচিকৎসা ও নবাসন/িনেরাধ িশ া), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়,
ঢাকা।
২) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা।
৩) ধান িহসাব র ণ কমকতা, রা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) িসে ম এনািল , মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা)।
৫) উপপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, জলা কাযালয়, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক ( শাসন), মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (কিপ ি গত নিথেত সংর েণর
জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৭) ভার া  কমকতা, ইিমে শন, হযরত শাহাজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৮) জনাব সরাত জাহান, পিরদশক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, জলা কাযালয়, ঢাকা।
৯) জনাব মাঃ শাহজালাল ঞা, পিরদশক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, জলা কাযালয় ঢাকা ‘খ’ সােকল।
১০) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১১) অিতির  মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১২) অিফস কিপ।

১-৮-২০২২
রা ল সন

সহকারী পিরচালক (কমন সািভস)
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